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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 872) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uzasadnienie załączone do projektu przedmiotowej ustawy wskazuje, że nowelizacja 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej „wynika ze zmian zachodzących 

w otoczeniu prawnym, w szczególności w prawodawstwie Unii Europejskiej i zmiany 

interpretacji prawa krajowego”. 

Należy podkreślić, że obowiązująca ustawa o statystyce publicznej została uchwalona 

w odmiennych warunkach prawnoustrojowych i pomimo licznych nowelizacji w znacznym 

stopniu nie jest zgodna z istniejącymi obecnie wymaganiami w zakresie między innymi 

poziomu ochrony praw obywatelskich, w tym prawa do ochrony danych osobowych. 

W związku z powyższym ustawa ma na celu pogodzenie konstytucyjnej zasady ochrony 

praw i wolności człowieka i obywatela z obowiązkami systemu statystyki publicznej. 

Przedmiotowa ustawa jednoznacznie uprawnia służby statystyki publicznej do przetwarzania 

danych osobowych pochodzących bezpośrednio od osób fizycznych oraz danych 

pozyskiwanych z systemów informacyjnych administracji publicznej. W tym celu w nowym 

rozdziale 4a „Przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych” ustawa 

wprowadza zamknięty katalog danych osobowych, jakie mogą być przetwarzane dla celów 

statystyki publicznej. Dane te będą mogły być przetwarzane wyłącznie w ramach badań 

statystycznych, których celem jest otrzymanie informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych 

lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób w zakresie ściśle określonym 

w ustawie. Dane osobowe będą zbierane dla celów przeprowadzania badań statystycznych 
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tylko wówczas, gdy celu statystycznego nie będzie można osiągnąć za pomocą innych 

danych. Z ustawowo określonego katalogu danych osobowych, dla każdego badania 

odrębnie, ustalany będzie szczegółowy zakres zbieranych danych adekwatny do celu badania 

określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów. Jednocześnie doprecyzowane zostały wytyczne, jakie Rada 

Ministrów ma uwzględnić przy ustalaniu corocznego programu badań statystycznych 

statystyki publicznej. 

Należy dodać, że służby statystyki publicznej po opracowaniu zebranych danych 

osobowych, nie dłużej jednak niż po upływie 10 lat od zebrania tych danych, zostały 

obowiązane do przechowywania danych dotyczących osób fizycznych wyłącznie w postaci 

uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą (anonimizacja), z wyjątkiem danych 

osobowych gromadzonych i przechowywanych w formie operatów do badań statystycznych. 

Ponadto przedmiotowa ustawa ma na celu zmniejszenie do niezbędnego minimum 

obciążenia respondentów przekazywaniem danych bezpośrednio służbom statystyki 

publicznej. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu tym służbom nieodpłatnego i terminowego 

dostępu do danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach i rejestrach prowadzonych 

przez między innymi organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, a także państwowe 

i samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe. 

Ustawa wprowadza nowy rozdział dotyczący współdziałania Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Współdziałanie to ma polegać 

w szczególności na wzajemnym informowaniu się o projektowanych badaniach 

statystycznych, prowadzeniu wspólnych badań statystycznych, a także uczestniczeniu 

w pracach metodologicznych oraz opiniowaniu metodologii prowadzonych badań 

statystycznych. Ustawa przewiduje, że wymiana między Głównym Urzędem Statystycznym 

i Narodowym Bankiem Polskim zebranych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych, 

a w szczególnych przypadkach wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 

w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) i Europejskim Systemie Banków Centralnych 

(ESBC) danych jednostkowych identyfikowalnych podmiotów gospodarki narodowej oraz 

wyników agregacji tych danych będzie się odbywała nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności, 

w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowo określonych zadań, z zachowaniem 

tajemnic ustawowo chronionych. 
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Ponadto wprowadzona została zmiana formuły programu badań statystycznych w celu 

uwzględnienia zmian technologicznych procesu zbierania danych dla potrzeb statystycznych.  

W konsekwencji wprowadzenia zmian systemowych w ustawie o statystyce publicznej 

przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie: 

1) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 

i 1036); 

2) z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz 2013 r. 

poz. 1036); 

3) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, 

z późn. zm.); 

4) z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, 

poz. 657, z późn. zm.). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisu uchylającego upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze 

rozporządzenia, między innymi wzoru formularzy sprawozdawczych stosowanych 

w badaniach statystycznych (art. 31 ustawy o statystyce publicznej) oraz przepisu 

przejściowego, który określa czas obowiązywania przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie wymienionego art. 31. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 

2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. 

Następnie projekt ustawy został skierowany do Komisji Administracji i Cyfryzacji. Projekt 

ten był także przedmiotem pracy podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw. 

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu Komisji Administracji i Cyfryzacji (druk 

nr 3239). W odniesieniu do przedłożenia rządowego nie zostały wprowadzone zasadnicze 

zmiany. Doprecyzowano definicje pojęć wprowadzonych do ustawy. W konsekwencji zmian 

wprowadzonych w ustawie o statystyce publicznej wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 
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28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia. Zmodyfikowano przepisy 

przejściowe, tak aby program badań statystycznych na rok 2016 został przygotowany 

w oparciu o znowelizowane przepisy. Ponadto wprowadzone zostały zmiany o charakterze 

redakcyjnym i legislacyjnym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 kwietnia 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 426 posłów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się 

od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z art. 8 (art. 1 pkt 5 noweli) dane ujawniające pochodzenie rasowe 

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 

wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie 

genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń 

o ukaraniu i nałożonych mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych 

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym nie mogą być zbierane na zasadzie 

obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych.  

Treść tego przepisu stanowi powtórzenie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). 

W myśl § 4 ust. 1 i 3 Zasad techniki prawodawczej ustawa nie może powtarzać 

przepisów zamieszczonych w innych ustawach, natomiast w ustawie można odsyłać 

do przepisów tej samej lub innej ustawy. 

W związku z powyższym należy rozważyć przyjęcie poprawki w celu uwzględniania 

przytoczonych reguł. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) nie mogą być 

zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem 

osób fizycznych.”; 
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W konsekwencji należy przyjąć poprawkę mającą na celu prawidłowe przywoływanie 

tytułu ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 25, w art. 35a w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 

i 1662)”; 

2. W myśl art. 13 ust. 3 pkt 1 (art. 1 pkt 8 noweli) organy i podmioty, o których mowa 

w ust. 1, są obowiązane do stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru 

identyfikacyjnego i oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym, o których 

mowa w rozdziale 6.  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowy rejestr urzędowego 

podziału terytorialnego kraju. Skrót tego pojęcia został zawarty dopiero w art. 47 ustawy 

o statystyce publicznej, a zatem w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 powinna być zastosowana pełna 

nazwa tego rejestru. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 8, w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „rejestrze terytorialnym” zastępuje 

się wyrazami „krajowym rejestrze urzędowego podziału terytorialnego kraju”; 

3. W art. 28 w ust. 4 (art. 1 pkt 18 noweli) określając wyganiania, jakie muszą spełniać 

osoby, które chcą być ankieterami statystycznymi ustawodawca posługuje się potocznym 

określeniem tzn., że ankieterem statystycznym może być osoba niekarana. 

W związku z tym należy rozważyć przyjęcie poprawki w celu zastosowania w tym 

przypadku pojęcia systemowego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 18, w art. 28 w ust. 4 wyraz „niekarana” zastępuje się wyrazami 

„nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe”; 

4. Propozycje poprawek językowych i redakcyjnych: 

1) w art. 1 w pkt 18, w art. 28 w ust. 4 i w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „umów cywilnoprawnych” 

zastępuje się wyrazami „umowy cywilnoprawnej”; 

2) w art. 1 w pkt 18, w art. 28 w ust. 6 wyrazy „określają odrębne ustawy, o których” 

zastępuje się wyrazami „określa odrębna ustawa, o której”; 
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3) w art. 1 w pkt 19, w art. 28a w ust. 3 w pkt 4 skreśla się wyrazy „prowadzonych przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”; 

4) w art. 1 w pkt 21, w art. 30 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „przekazania” zastępuje się wyrazem 

„przekazywania”; 

5) w art. 2 w pkt 2, w ust. 10 wyrazy „Narodowym Bankiem Polskim” zastępuje się 

wyrazem „NBP”. 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


