
Proiekt z dnia L6 wrzeinia 20Li r.

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o statystyce publicznej

Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
z 2OL2 r. poz.591 oraz z 2013 r. poz. 2) wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1 )w  a r t .  2 :
a)  dodaje s iq  pkt  3a w brzmieniu:

,,3a) dane statystyczne - dane dotyczqce zjawisk, zdarzef, obiekt6w i dzialalnoici
podmiot6w gospodarki narodowej lub wybranych dziedzin tej dziatalno6ci oraz 2ycia
i sytuacji  os6b f izycznych lub wybranych jej aspekt6w, w tym dane osobowe,
pozyskane bezpoSrednio od respondent6w albo z system6w informacyjnych
administracj i  publicznej, od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania
ustawowych zadar{ statystyki publicznej,",

b)  pkt  9  ot rzymuje brzmienie:

,,9) dane jednostkowe - dane statystyczne dajqce siq w spos6b bezpo5redni lub po5redni
powiqzai z podmiotem gospodarki narodowej albo konkretnq osobq f izycznq, kt6rej
dotyczq (dane jednostkowe identyfikowalne) oraz dane statystyczne zawierajqce
informacje o danym podmiocie gospodarki narodowej albo konkretnej osobie
fizycznej, nie dajqce siq w spos6b bezpo5redni lub po6redni powiqzai z podmiotem
lub osobq, kt6rej dotyczq (dane jednostkowe nie identyfikowalne),",

c)  dodaje s iq  pkt  1La w brzmieniu:

,,LLal respondent - osobq f izycznq, osobq prawnq lub jednostkq organizacyjnq nie majqcq
osobowoici prawnej, przekazujqcq dane dla cel6w statystycznvch:' ,

d) pkt L2i 13 otrzymujq brzmienie:

,,12) urzqdowe rejestry - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw lub
przepis6w wydanych w wykonaniu ustaw przez sEdy, organy administracj i
publicznej i  inne uprawnione podmioty, zawierajqce informacje o osobach
prawnych, jednostkach organizacyjnych niemajqcych osobowo6ci prawnej i  osobach
fizycznych oraz ich dzialalnoici,  a tak2e o innych zjawiskach i zdarzeniach,
a w szczeg6lnoSci rejestry: sqdowe, ubezpieczer{ spotecznych, podatnik6w,
podmiot6w gospodarki narodowej, podziatu terytorialnego kraju, wniosk6w
o pozwolenie na budowq i decyzji  o pozwoleniu na budowq, szk6t i  plac6wek
oSwiatowych oraz ewidencje: ludno5ci, dzialalnoici gospodarczej, udzielonych
zezwolef i  koncesji ,  rozpoczynanych i oddawanych do u2ytkowania obiekt6w
budowlanych, grunt6w i budynk6w, budowli i  obiekt6w infrastruktury, pojazd6w,

13) systemy informacyjne administracj i  publicznej - systemy zbierania, gromadzenia
i przetwarzania informacji  przez organy administracj i  rzqdowej, organy jednostek



samorzadu terytorialnego, Narodowy Bank Polski, Zaktad Ubezpieczef Spotecznych,
Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisjq Nadzoru Finansowego, organy.rejestrowe,
parlstwowe lub samorzqdowe osoby prawne utworzone na podstawie odrqbnych
ustaw w celu realizacj i  zadah publicznych oraz inne podmioty prowadzqce urzqdowe
rejestry w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne akty prawne zwiqzane
bezpo6rednio z wykonywaniem przez nie zadart statutowych,",

f) dodaje siq pkt l"3a w brzmieniu:

,, I3a) dane administracyjne - dane zgromadzone w systemach, o kt6rych mowa w pkt
t3i';

2)ar t .  5  ot rzymuje brzmienie:

,,Art. 5. Statystyka publiczna jest uprawniona do zbierania ze wszystkich dostqpnych
irodel, okre5lonych w ustawie i  wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych albo
w odrqbnych ustawach, i  do gromadzenia danych od podmiot6w i o podmiotach
gospodarki narodowej dotyczqcych zjawisk, zdarzei i  ich dziatalnoSci oraz danych od
os6b f izycznych i o osobach f izycznych dotyczqcych ich 2ycia i  sytuacji .";

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 7. Jezeli  badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiqzku, respondenci
sq obowiqzani do udzielenia i  przekazania prowadzacemu badanie petnych, zgodnych ze
stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujqcych informacji  w zakresie, formie i  terminach
okreSlonych szczeg6lowo w progra mie badaf statystycznych statystyki publiczn ej.";

4)  ar t .8  ot rzymuje brzmienie:

,,Art. 8. 1. W badaniach statystycznych nie mogq byi zbierane na zasadzie obowiqzku dane
dotyczqce pochodzenia rasowego, poglqd6w poli tycznych, przekonai rel igi jnych lub
fi lozoficznych, przynale2noici wyznaniowej, partyjnej lub zwiqzkowej, jak r6wnie2 dane
o kodzie genetycznym, natogach lub 2yciu seksualnym oraz dane dotyczqce skaza6,
orzeczeh o ukaraniu i  nato2onych mandat6w karnych.
2. Dan-e o kt6rych mowa w ust. L, mogq by6 pozyskiwane przez slu2by statystyki
publicznej wytqcznie na zasadzie udziatu dobrowolnego osoby fizycznej, kt6rej dotyczq, za
jej zgodq.";

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 1-0. Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane
jednostkowe identyfikowalne sq poufne i podlegajq bezwzglqdnej ochronie. Dane te mogq
byi wykorzystywane wylqcznie do opracowai, zestawieri i  analiz statystycznych oraz do
tworzenia przez stu2by statystyki publicznej operatu do badaf statystycznych
prowadzonych przez te sluzby; udostqpnianie lub wykorzystywanie tych danych dla
innych n i2 podane cel6w jest  zabronione." ;

5) w art. 11 na kodcu skreSla siq wyrazy ,, i  zachowaniu tajemnicy statystycznej";



7l art.12 otrzymuje brzmienie :

, ,Art. 12. t.  Pracownicy stu2b statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy
statystyczni oraz inne osoby wykonujEce czynnosci w imieniu i  na rzeci statystyki
publicznej, majqcy bezpo5redni dostqp do danych jednostkowych oraz do podstawowych
wielkoSci i  wskainik6w przed ich publicznym ogloszeniem przez Prezesa Gt6wnego
Urzqdu Statystycznego, sA obowiqzani do bezwzglqdnego przestrzegania ich poufnoSci i
mogA byi dopuszczeni do wykonywania tych czynno6ci po zto2eniu w Gl6wnym Urzqdzie
Statystycznym lub urzqdzie statystycznym albo innej jednostce organizacyjnej slu2b
statystyki p u b I icz n ej p isem n ego przvrzeczeni a n astq p uj qcej tre5ci :

,,Przyrzekam, 2e bqdq wykonywai swoje prace na rzecz statystyki publicznej z calq
rzetelno5ciq, zgodnie z etykq zawodowq statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania
dane jednostkowe, a tak2e podstawowe wielkoSci i  wskalniki przed ich publicznym
ogtoszeniem przez Prezesa Gt6wnego Urzqdu Statystycznego zachowam w tajemnicy
wobec os6b trzecich".

2. Organy i podmioty, niebqdqce stu2bami statystyki publicznej, prowadzqce na podstawie
niniejszej ustawy badania statystyczne statystyki publicznej stosujq odpowiednio
postanowienia ust. 1.";

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 13. L. Organy administracj i  rzqdowej, organy jednostek samorzqdu terytorialnego,
Narodowy Bank Polski, Zaklad Ubezpieczeri Spotecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
Komisja Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, paristwowe lub samorzqdowe osoby
prawne utworzone na podstawie odrqbnych ustaw w celu realizacj i  zadaf publicznych
oraz inne podmioty prowadzqce urzqdowe rejestry przekazujq nieodptatnie stu2bom
statystyki publicznej zgromadzone dane administracyjne w zakresie, formie i  terminach
okre6lanych ka2dorazowo w programie badai statystycznych statystyki publicznej, w
szczeg6lno5ci w formie zbior6w danych z system6w informatycznych, w tym wynik6w
pomiar6w, danych monitoringu (rodowiska, a w przypadku braku systemu
informatycznego w innej utrwalonej formie.

2. Dla zapewnienia poprawnej interpretacj i  danych, organy i podmioty, o kt6rych mowa w
ust. L, - tqcznie z przekazywanymi danymi administracyjnymi przekazujq informacje
obja6nia jqce (metadane) .

3. Organy i podmioty, o kt6rych mowa w ust. 1-, zobowiqzane sq do:
1) stosowania standard6w klasyfikacyjnych i identyfikacyjnych, o kt6rych mowa w art.

40;
2l przekazywania Prezesowi Gt6wnego Urzqdu Statystycznego informacji

o eksploatowanych i projektowanych systemach informacyjnych administracj i
publicznej oraz urzqdowych rejestrach;

3) informowania Prezesa Gt6wnego Urzqdu Statystycznego o planowanych zmianach w
prowadzonych przez nie systemach informacyjnych administracj i  publicznej oraz
u rzqdowych rejestrach;

4l konsultowania z Prezesem Gt6wnego
projektowania, wdra2ania i eksploatacji
informacyjnych administracji publicznej

Urzqdu Statystycznego na etapie
prowadzonych przez nie system6w
oraz urzqdowych rejestrow, spraw



dotyczqcych zawartoSci informacyjnej, jako6ci danych i funkcjonalnoici tych
system6w i rejestr6w;

5) za pewn ienia Prezesowi Gt6wnego U rzqd u Statystycznego mo2liwo6ci uczestn iczen ia
w pracach nad systemami informacyjnymi administracj i  publicznej oraz urzqdowymi
rejestrami na etapach, o kt6rych mowa w pkt 4.

4. Prezes Gt6wnego Urzqdu Statystycznego jest uprawniony do zglaszania organom
i podmiotom okre6lonym i wymienionym w ust. L wniosk6w dotyczqcych zakresu
informacyjnego i wymog6w jakoSci danych administracyjnych w celu umo2liwienia ich
wykorzystania bezpo6rednio dla potrzeb statystyki publicznej, a te organy i podmioty sq
zobowiqzane do dostosowania siq do otrzymanych wniosk6w.

5. Wyboru irodel danych dokonuje siq na etapie przygotowywania projektu programu
badaf statystycznych, biorqc pod uwagq jako56 danych, w szczeg6lno6ci ich aktualnoS6 i
obciq2enia ponoszone przez respondent6w. Na etapie projektowania zbierania danych w
zakresie koniecznym do opracowania i  udostqpnienia wynikowych informacji
statystycznych, w pierwszej kolejno6ci uwzglqdnia siq dane administracyjne.";

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 18.
1. Program badaf statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministr6w,
w drodze rozporzqdzenia, okre6lajqc dla ka2dego badania:
1) temat  i  organ prowadzqcy badanie,
2) rodzaj badania,
3)  ce l  badania,
4) zakres podmiotowy i przedmiotowy badania, irodta pozyskiwania danych;
5) podmioty przekazujqce dane: podmioty gospodarki narodowej i  osoby f izyczne

nieprowadzqce dziatalnoSci gospodarczej zobowiqzane do przekazywania danych
i  udz ie lan ia in formacj i  a lbo uczestn iczqce w badaniu na zasadzie dobrowolno6ci ,

6) wykaz zbieranych danych statystycznych, w tym danych osobowych z katalogu, o
kt6rym mowa w art. 35 b ust. 1,

7) czqslotl iwoSi, formq, terminy i  miejsce przekazywania danych,
8) rodzaje wynikowych informacji  statystycznych oraz formy iterminy ich udostqpnienia

-  majqc na ce lu zapewnienie przeprowadzenia badar i  o  podstawowym znaczeniu d la
obserwacji  proces6w demograficznych, spolecznych i gospodarczych, a w szczeg6lno6ci
bada6 statych, pozwalajqcych na obserwacjq ciqgtq podstawowych dziedzin 2ycia i
wystqpujqcych w nim zjawisk, badaf cykl icznych, w tym spis6w powszechnych oraz badai
gwarantujqcych por6wnywalnoSi wynik6w, w przypadku gdy dotyczq one zmiennych w
czasie obiekt6w obserwacji  statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania oraz
badad koniecznych dla wykonania przyjqtych przez Rzeczpospoli tq Polskq zobowiqzad
miqdzynarodowych a tak2e wsp6tmierno6i koszt6w tworzenia statystyk do wagi
oczekiwanych wynik6w.



2. Wykaz, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 6, stanowi podstawq dla organu prowadzqcego
badanie statystyczne do ustalenia szczeg6fowego zakresu zbieranych danych.

3. Ustala siq jako zasadq zbieranie danych okreSlonych w ust. 2 w formie elektronicznej,
a w sytuacjach wyjqtkowych, wskazanych odrqbnie w programie bada6, w formie papierowej
i w innych formach ustalonych na podstawie art. 31.";

10) uchyla siq art. 19;

11) w art. 20 w ust. 3 po pkt 2 kropkq zastqpuje siq Srednikiem i dodaje siq pkt 3 w
brzmien iu :
,,3) stosowania odpowiednio zasad, o kt6rych mowa w art. 25a.";

L2) art.22 otrzymuje brzmienie:

,,Art.22. Stu2by statystyki publicznej stanowiq Prezes Gf6wnego Urzqdu Statystycznego,
podlegli mu dyrektorzy urzqd6w statystycznych i jednostki nadzorowane przez Prezesa
Gt6wnego Urzqdu Statystycznego utworzone na podstawie odrqbnych ustaw oraz
jednostki podlegle, o kt6rych mowa w art.27 .";

13) dodaje art .  25a w brzmieniu :

,,Art. 25a. Prezes Gt6wnego Urzqdu Statystycznego wykonujqc zadania okre6lone
w ustawie stosuje rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2B/2A09 z
dnia 1L marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz. Urz. UE. L 87/164 z
31.03.2009), kierujqc siq niezale2no5ciq zawodowq, bezstronno5ciq i odpowiedzialno5ciq
za wysokq jako56 statystyk tworzonych na potrzeby krajowe i miqdzynarodowe,
w rozumieniu Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznvch." ;

L4) art. 28 otrzymuje brzmienie:

,,Art.28.
1. Badania statystyczne moga byi prowadzone przy pomocy i z udziatem rachmistrz6w
spisowych, ankieter6w statystycznych i rzeczoznawc6w.

2. Zadaniem rachmistrz6w spisowych jest zbieranie danych statystycznych w spisach
powszechnych, a ankieter6w statystycznych zbieranie danych w innych badaniach
statystycznych.

3. Zadaniem rzeczoznawc6w jest przygotowywanie opinii i  ocen dotyczqcych
okre5lo n ego p rzed m iotu bad ari statystycznych.

4. Rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania czynno6ci
okre5lonych w ust. 2 przystuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy
publ icznych.



5. Tryb powotywania ankieter6w statystycznych i rzeczoznawcow oraz ich udziat w
prowadzonych badaniach statystycznych okreSla, w drodze zarzqdzenia, Prezes
Gl6wnego Urzqdu Statystycznego.

6. Rachmistrze spisowi sq powotywani ka2dorazowo w trybie okreSlonym w ustawach
odrqbnych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1. ";

L5)  dodaje s iq  ar t .  28a w brzmieniu:

,,Art. 28a. 1. Prezes Gt6wnego Urzqdu Statystycznego prowadzi system
teleinformatyczny, na kt6ry skladajq siq elektroniczna platforma gromadzenia danych
statystycznych oraz elektroniczna platforma udostqpniania wynikowych informacji
statystycznych i innych zasob6w informacyjnych.

2. Elektroniczna platforma gromadzenia danych statystycznych umo2liwia
w szczeg6lno6ci:

1) uwierzytelnianie respondent6w;
2l komunikowanie siq stu2b statystyki publicznejz respondentami;
3) przekazywanie danych przez respondent6w;
4) przekazywanie danych z system6w informacyjnych administracj i  publicznej.

3. Elektroniczna platforma udostqpniania wynikowych informacji  statystycznych
i innych zasob6w informacyjnych umo2liwia w szczeg6lno6ci:

1) udostqpnianie wynikowych informacji  statystycznych;
2l komunikowanie siQ odbiorc6w wynikowych informacji  statystycznych

z jednostkami sfu2b statystyki publicznej;
3) udostqpnianie podstawowych standard6w klasyfikacyjnych i ich interpretacj i ,
4\ udostqpnianie danych z urzqdowych rejestr6w prowadzonych przez Prezesa

Gi6wnego Urzqdu Statystycznego, o kt6rych mowa w rozdziale 6;
5) przekazywanie danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu

Statystyczn ego i organizacji m iqdzyn a rodowych.";

16)  uchyla s iq  ar t .29;

L7) art.30 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 30. L. Podmioty gospodarki narodowej sq obowiqzane do:
1) posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzqdowego podmiot6w

gospodarki narodowej, o kt6rym mowa w rozdziale 6 i  poslugiwania siq nim przy
przekazywaniu danych wykorzystywanych dla cel6w statystycznych;

2l stosowania w prowadzonej ewidencji ,  dokumentacj i  oraz rachunkowo6ci standard6w
klasyfikacyjnych, ustalonych na podstawie art. 40;

3) przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodptatnie
informacji  i  danych dotyczqcych prowadzonej dziatalnoSci i  jej wynik6w w formach i
terminach oraz wedfug zasad metodologicznych okre5lonych szczeg6towo w
programie badaf statystycznych statystyki publicznej oraz w wytycznych wydanych
na podstawie art. 31.

2. Przekazywanie danych, o kt6rych mowa w ust. L pkt 3, odbywa siq w formie:



1) elektronicznej, w szczeg6lnoici za po6rednictwem elektronicznej platformy
gromadzenia danych statystycznych, a w sytuacjach wyjqtkowych, wskazanych
odrqbnie w programie badari, w formie papierowej i  w inny'ch formach
ustalonych na podstawie art. 31;

2l wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego metodq wywiadu
bezpo5red niego lub wywiad u telefon iczn ego." ;

18) art. 3l otrzymuje brzmienie :

, ,1. Prezes Gt6wnego Urzqdu Statystycznego i inne organy prowadzqce badania
statystyczne ujqte w programie badari statystycznych statystyki publicznej, ka2dy w
swoim zakresie dziafania, ustalajq szczeg6fowy zakres danych i formq ich
przekazywania.

2.Szczegolowy zakres danych zbieranych przez inne organy, o kt6rych mowa w ust. L,
podlega uzgodnieniu z Prezesem Gt6wnego Urzqdu Statystycznego.

3. Szczeg6lowy zakres danych i formq ich przekazywania, o kt6rych mowa w ust, 1-,
Prezes Gf6wnego Urzqdu Statystycznego i inne organy prowadzqce badanie
statystyczne ogfaszajq w formie wytycznych na stronie internetowej Gl6wnego
Urzqdu Statystycznego www.stat.gov.pl i  stronach internetowych innych organ6w
prowadzqcych badania statystyczne statystyki publicznej oraz w dziennikach
urzqdowych.

4. Ogtoszone, zgodnie z ust. 3, szczeg6towy zakres danych i forma ich przekazywania
sa wiq2qce dla podmiot6w okre6lonych na podstawie art. L8 ust. 1 pkt 5,
zobowiqzanych do przekazywania danych i udzielania informacji ,";

19) uchyla siq art. 35;

20) dodaje siq nowy rozdziaf 4a w brzmieniu:

,,Rozdzial4a
Dostqp statystyki publicznej do danych osobowych

Art. 35a. 1. Stu2by statystyki publicznej realizujqc dla dobra publicznego zadania okreilone
ustawE sq uprawnione do zbierania, gromadzenia, opracowywania i przechowywania danych
o osobach fizycznych, wymienionych w art. 35b ust. L, zwanych dalej ,,danymi osobowymi"
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia t997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 9261)), jako informacji dotyczqcych osoby fizycznej zidentyfikowanej
lub mo2liwej do zidentyfikowania bezpo5rednio lub po5rednio, w powiqzaniu z danymi o jej
zyciu i sytuacji zzastrze|eniem ust.4.
2. Zakres zbieranych danych osobowych niezbqdnych dla wykonywania przez statystykq
publicznq zadaf oraz 2r6dla ich pozyskiwania, okreila niniejsza ustawa, a w przypadku spisu

'Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaLy ogloszone wDz. U. 22002 r. Nr 153, poz. l27l,z
2 0 0 4 r . N r 2 5 , p o 2 . 2 I 9  i N r 3 3 , p o 2 . 2 8 5 , 2 2 0 0 6  r . N r 1 0 4 , p o z . 7 0 8 i 7 I 1 , z 2 0 0 7 r . N r 1 6 5 , p o z .  l 1 7 0 i N r
176,poz.1238 orazz2010 r.  Nr 41, po2.233, Nr 182, poz.1228 iNr 229,po2.1497,22011 r.  Nr 230, poz.
137 t .



powszechnego odrQbna ustawa, o kt6rej mowa w art. 9. Szczeg6lowy zakres danych o zyciu i
sytuacji  os6b f izycznych zbieranych w poszczeg6lnych badaniach w powiqzaniu zokre6lonymi
danymi osobowymi, o kt6rych mowa w art. 35b ust. 1-, ustala ka2dorazowo program badafi
statystycznych statystyki pu blicznej.

3. Przetwarzanie danych osobowych dla cel6w statystycznych odbywa siq z zachowaniem
zasad okreSlonych w rozporzqdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady wydawanych na
podstawie art. L6 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2008 C 11),
(Dz. Urz. UE 2009 C 290), Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
paldziernika 1995 r. w sprawie ochrony os6b f izycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przeptywu tych danych (Dz. Urz. L. 28I z 23.11,.1995),
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 1l- marca 2009 r.
w sprawie statystyki europejskiej uchylajqcego rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady(WE, Euratom) nr LIQL/2008 w sprawie przekazywania do Urzqdu Statystycznego
Wsp6lnot Europejskich danych statystycznych objqtych zasadq poufno6ci, rozporzqdzenie
Rady (WE)-nr 322/97 w sprawie statystyk Wsp6lnoty oraz decyzjq Rady 89/382|EWG,
Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Program6w Statystycznych Wsp6lnot
Europejskich oraz w ustawie o ochronie danych osobowych powoianej w ust 1.

4. Postanowieri rozdziatu 4a nie stosuje siq przy przetwarzaniu danych o osobach f izycznych
prowadzqcych dz ia ia lno6i  gospodarczq w rozumieniu ar t .42 ust .2 ,  k t6re d la oznaczenia
prowadzonej  f i rmy postugujq s iq  imieniem i  nazwisk iem; w tak im przypadku imion
i nazwisk wrazz danymi o prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej nie traktuje siq jako danych
osobowych.

Art. 35b. L. Upowa2nia sie slu2by statystyki publicznej do pozyskiwania do cel6w
statystycz nych n astq p ujqcych d a nych oso bowych :

1)  imiona i  nazwisko;
2 l  data i  mie jsce urodzenia;
3) pfei,
4l identyfikator systemu ewidencji  ludno6ci;
5) obywatelstwo;
6) stan cywilny;
7) data zawarcia i  ustania mat2eistwa;
8) wyksztatcenie;
9)  mie jsce nauki ;
1-0)zaw6d;
11)mie jsce pracy;
1-2) stopiefi  niezdolno6ci do pracy;
13) posiadanie orzeczenia o niepelnosprawnoSci;
14) stopie6 niepetnosprawnoSci;
15)istnienie catkowitej niezdolnoici do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolno6ci do

sa modzielnej egzystencj i ;
16)tytut do ubezpieczenia z wytqczeniem czq5ci kodu objqtych tajemnicq;
17) numer identyfikacj i  podatkowej;
18) l r6d la ut rzymania;
L9)adres zamieszkania lub adres pobytu;
20) adres do korespondencji ;



2L) adres poczty elektronicznej;
22)  numer te le fonu;
23)  data zgonu.

2. Dane, o kt6rych mowa w ust. 1-, mogq byi pozyskiwane bezpoSrednio od osoby
fizycznej, kt6rej dotyczq, pelnoletniego domownika albo z system6w informacyjnych
ad min istracj i  pu bl icznej i  u rzqdowych rejestr6w.

3. Szczeg6towe okreSlenie zakresu
wymienionego w ust. 1, w powiqzaniu
fizycznych i 2r6del ich pozyskania,
statystycznych statystyki publicznej.

zbieranych danych osobowych z katalogu
z informacjami dotyczqcymi 2ycia i  sytuacji  os6b
nastqpuje ka2dorazowo w programie badari

4. Badania statystyczne, w kt6rych osoby f izyczne udzielajq bezpo6rednio odpowiedzi,
dotyczqcych ich 2ycia i  sytuacji ,  sE realizowane po uprzednim poinformowaniu
respondenta o podstawie prawnej badania, celu badania i  gwarancjach poufnoSci
pozyskanych danych.

5. W badaniach statystycznych okre5lonych w ust. 4, mogq byi zbierane dane osobowe
wymienione w ust. 1, w pofqczeniu z innymi danymi dotyczqcymi 2ycia i  sytuacji  os6b
fizycznych, z zaslrze|eniem ust. 6.

6. Dane osobowe bezpo5rednio identyfikujqce osobq f izycznq wymienione w ust. 1 pkt L,
4 i  17 nie sq zbierane w powiqzaniu z danymi, o kt6rych mowa w art. 8 ust. 1.

Ar t .35c.
1. Dane osobowe, fqcznie z innymi okre5lonymi w trybie art. 35b ust. 3 informacjami
o osobach f izycznych, zbieranymi w badaniach statystycznych jako dane administracyjne,
slu2by statystyki publicznej pozyskujq z system6w informacyjnych administracj i  publicznej
i  urzqdowych rejestr6w, prowadzonych bezpoSrednio lub przez jednostki podlegte
i  nadzorowane przez:
1) ministr6w wtaSciwych do spraw:

a) wewnqtrznych - z ewidencji  ludnoici i  ewidencji  pojazd6w,
b) f inans6w publicznych - z systemu podatkowego,
c) pracy i  zabezpieczenia spolecznego - z systemu monitoringu Swiadczefi spotecznych

(pomocy spotecznej, Swiadczeri rodzinnych, 6wiadczeri z funduszu al imentacyjnego) i
elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepefnosprawno6ci,

d) zdrowia - z systemu informacji  w ochronie zdrowia,
e) o5wiaty i  wychowania - z systemu informacji  o5wiatowej,
f) nauki i  szkolnictwa wy2szego - z systemu informacji  o szkolnictwie wy2szym,

- w zakresie danych w nich zgromadzonych;

2) Narodowy Bank Polski, Zaklad Ubezpieczeri Spotecznych, Kasq Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego, Narodowy Fundusz Tdrowia, Paf stwowy Fundusz Rehabil i tacj i  Os6b
Niepetnosprawnych, Urzqd do Spraw Cudzoziemc6w, Gt6wny Inspektorat Farmaceutyczny,
Gt6wny Inspektorat Jakoici Handlowej Artykul6w Rolno-Spo2ywczych oraz Agencjq
Restrukturyzacji  i  Modernizacj i  Rolnictwa - obejmujqce prowadzone przez te podmioty



systemy i rejestry zwiqzane z ich dziatalno6ciq ustawowq lub statutowE - w zakresie danych
w nich zgromadzonych;

3) organy i jednostki administracji rzqdowej w wojew6dztwie - z prowadzonych przez nie
system6w i rejestr6w zwiqzanych z ich dziatalnoSciq ustawowq lub statutowq - w zakresie
danych w nich zgromadzonych;

4) jednostki samorzqdu terytorialnego i ich organv oraz podlegle im urzqdy - z ewidencji
grunt6w i budynk6w, rejestr6w wniosk6w o pozwolenie na budowq i decyzji  o pozwoleniu
na budowq, gminnych zbior6w meldunkowych, akt6w stanu cywilnego, ewidencji
podatkowej nieruchomoSci, rejestr6w bezrobotnych i poszukujqcych pracy, system6w
pomocy spotecznej, Swiadczeri rodzinnych i Swiadczeri z funduszu al imentacyjnego,
elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepetnosprawno6ci;

5) sqdy okrqgowe - w zakresie danych zgromadzonych w prowadzonych przez te sqdy
ewidencjach i systemach dotyczacych orzeczonych rozwod6w i separacji  oraz w zakresie
informacji  dotyczqcych adopcji  krajowych i zagranicznych;

6) samorzqdy zawodowe - w zakresie prowadzonych w wykonaniu ustaw rejestr6w
i ewidencji  dotyczqcych os6b wykonujqcych okreSlone zawody.

2. W nowotworzonych na podstawie odrqbnych ustaw systemach informacyjnych
administracj i  publicznej i  urzqdowych rejestrach uwzglqdnia siq i  okreSla zakres danych
osobowych do kt6rych zbierania i  przetwarzania sq uprawnione sluiby statystyki publicznej;
postanowienia art. 13 stosuje siq odpowiednio.

3. W przypadku zmiany organu prowadzqcego okreSlony system informacyjny administracj i
publicznej lub urzqdowy rejestr, zmiany nazwy systemu informacyjnego ewidencji  i
system6w okre6lonych w ust. 1, i  2 , postanowienia ust. L stosuje siq odpowiednio.

Art. 35d. L. Przy przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych dla cel6w statystycznych,
slu2by statystyki publicznej przy wprowadzaniu zebranych danych do zbior6w danych - po
okres ie n iezbqdnym do opracowania danych -  sq zobowiqzane do anonimizac j i  danych
statystyczpych, t j .  odtqczenia danych pozwalajqcych na bezpo6redniq identyfikacjq osoby,
kt6rej dotyczq w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i postugiwania siq
przypadkami statystycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 6, z zastrze2eniem ust. 2 i  art.  35e.

2. Danym, o kt6rych mowa w ust. L, mo2e byi nadany przez stu2by statystyki publicznej
umowny identyfikator, przechowywany odrqbnie, w celu umozliwienia obserwacji
statystycznej okre6lonego zjawiska w czasie i  przestrzeni z zachowaniem szczeg6lnych
warunk6w bezpieczeristwa i ochrony danych przewidzianej w art. L0.

3. Gromadzenie w jednym zbiorze lub w bazie danych, wszystkich danych zebranych przez
stu2by statystyki publicznej, dotyczqcych konkretnej osoby fizycznej, pochodzqcych z 162nych
badaf statystycznych i 16znych ir6del, kt6re w polqczeniu moglyby slu2yi do charakterystyki
lub oceny tej osoby - jest zabronione.
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Art. 35e. L. Zebrane w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane osobowe w
zakresie wymienionym w art. 35b ust. l-  pkI t-22 stuzby statystyki publicznej gromadzq i
przechowujq w formie operatu do badari statystycznych.

2. Operat do badaf statystycznych, o kt6rym mowa w ust. 1 podlega szczeg6lnej ochronie w
rozumieniu ar t .  10 ustawy." ;

21-)  ar t .  37 ot rzymuje brzmienie:

,,Art. 37 . Wynikowe informacje statystyczne sa:
1) dostqpne w ramach prowadzonej przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego

elektronicznej platformy udostqpniania informacji  statystycznych i innych zasob6w

informacyjnych;

2) oglaszane w wydawnictwach Gl6wnego Urzqdu Statystycznego i urzqd6w

statystycznych oraz innych organ6w prowadzqcych badania statystyczne statystyki
p u bl iczn ej;

3)  publ ikowane w rzqdowych organach promulgacy jnych,  jeSl i  przepis  szczeg6lny tak

stanowi;

4)  podawane do wiadomoSci  Srodk6w masowego przekazu;

5) opracowywane i przekazywane w formie okreSlonej odrqbnie na potrzeby Unii

Europejsk ie j  i  innych organizac j i  miqdzynarodowych,  zgodnie z  odpowiednimi
rozporzqdzen ia m i i u mowam i m iqdzyna rodowym i;

6)  dostqpne w innych formach n i2 wymienione w pkt  L-5." ;

22) art.38 otrzymuje brzmienie:

, ,Ar t .  38.  L .  Nie mogE by6 publ ikowane ani  udostqpniane dane jednostkowe
identyfikowalne uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, z
zastrze2eniem danych przekazywanych na podstawie obowiqzujqcego prawodawstwa
Unii Europejskiej, w tym przekazywania wybranych danych o przedsiqbiorstwach i
jednostkach prawnych powiqzanych w grupach do wsp6lnotowego rejestru
wielonarodowych grup przedsiqbiorstw i ich jednostek sktadowych (EuroGroups)
zgodri ie z rozporzqdzeniem Komisj i  (WE) nr 192/2009 z dnia lL marca 2009 r. w sprawie
wykonania rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr I77 /2008
ustanawiajEcego wsp6lne ramy dla rejestr6w przedsiqbiorstw do cel6w statystycznych
w zakresie wymiany danych poufnych pomiqdzy Komisjq (Eurostatem) a paristwami
cz lonkowskimi  Dz.  Urz.  UE L67,12.03.2009 r . ) .

2. Z zastrzezeniem ust. 3 i  4 nie mogE byi publikowane ani udostqpniane, uzyskane na
podstawie prowadzonych badai statystycznych informacje i  dane statystyczne mozliwe
do powiqzania i  zidentyfikowania z konkretnq osobq f izycznq oraz informacje i  dane
statystyczne, charakteryzujqce wyniki ekonomiczne podmiot6w gospodarki narodowej
prowadzqcych dziaialnoSi gospodarczq,je2eli  na danq agregacjq skfada siq mniej ni2trzy
podmioty lub udziat jednego podmiotu w okreSlonym zestawieniu jest wiqkszy ni2 trzy
czwarte cafoSci.
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3. Stosowanie postanowieri ust. 2, mo2e zostai wylqczone w odniesieniu do podmiot6w
gospodarki narodowej, w przypadku gdy informacje okre6lone w ust. 2 zostaty
upublicznione na podstawie odrqbnych przepis6w albo podmiot wyrazif na wniosek
organu prowadzqcego badanie statystyczne jednoznacznE zgodq na ich opublikowanie.

4. Dane jednostkowe jednostek sektora finans6w publicznych w rozumieniu art. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1-57, poz. L240, z
poin. zm.2') rogA zostai udostqpnione podmiotom, kt6re na podstawie art. 20 ustawy
sq uprawnione do prowadzenia badad statystycznych statystyki publicznej.";

23) art .39 otrzymuje brzmienie :

,,Art. 39. Prezes Gt6wnego Urzqdu
zgromadzonych danych statystycznych
10, 35d i 35e.";

Statystycznego zapewnia przechowywanie
gwarantujqce przestrzeganie postanowieri art.

241 w art. 50 dodaje siq ust. 1a w brzmieniu:

,,La. Lqczne koszty badai statystycznych statystyki publicznej sq opracowywane
ka2dorazowo, na kolejny rok, z uwzglqdnieniem zasad tworzenia bud2etu
zadaniowego i ujmowane w uzasadnieniu do projektu programu badari
statystycznych statystyki publicznej, o kt6rym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, w
formie odrqbnego zalqcznika, ze wskazaniem lr6det finansowania.";

25) art. 54 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 54. Kto narusza postanowienia art. 10 podlega karze pozbawienia wolno6ci do
lat  3 . " .

Art. 2. Ustawa wchodzi w 2ycie po upfywie miesiqca od dnia ogtoszenia, z wyjqtkiem art. l-
pkt 9 i  1-8, kt6re wchodzq w 2ycie z dniem L stycznia 2015 r. w zakresie programu badaf
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 izbierania danych w roku 2016 oraz za rok
2016 w roku 2017.

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z20ll r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.
1 183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz.
1548.
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