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Nawiązując do pisma z dnia 4 grudnia 2014 r. nr GMS-WP-173-267/14, przy 

którym przekazano rządowy projekt· ustawy o zmianie ustawy o statystyce, uprzejmie 

informuję, iż przedłożony do oceny projekt budzi wątpliwości w zakresie propozycji 

zawartej wart. l pkt 8. 

Zauważyć należy, że proponowane brzmienie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy 

o statystyce zobowiązuje organy i podmioty wymienione w art. 13 ust. l (do których 

należy zaliczyć prokuraturę) do informowania Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego o projektowanym zakresie informacyjnym systemów informacyjnych 

administracji publicznej oraz urzędowych rejestrów na etapie tworzenia lub 

modernizacji. 

Oceniając proponowane rozwiązanie pod kątem jego wpływu na działalność 

prokuratury, należy stwierdzić, iż wprowadzenie obowiązku informowania Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego o każdej modernizacji zakresu informacyjnego 

systemu informacyjnego wykorzystywanego przez prokuraturę, w sposób istotny 

zwiększy dotychczasowy zakres obowiązków prokuratury w obszarze niezwiązanym 

z realizacją zadań statystyki publicznej. Wynika to z faktu, że liczne zmiany 

w przepisach prawa kamego materialnego i procesowego, powodują konieczność 

bieżącego modyfikowania wykorzystywanych przez prokuraturę systemów 

informatycznych. Często zakres przedmiotowy tych modyfikacji dotyczy zmian 
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o charakterze informacyjnym, który nie jest objęty zakresem programu badań 

statystycznych. 

Nałożenie na prokuraturę obowiązku informowania o wszystkich 

projektowanych zmianach informacyjnych systemu informatycznego, zgodnie 

brzmieniem art. 13 ust. 3 pkt 3 projektu, należy ocenić jako nieuzasadnione. 

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia dodatkowo uprawnienie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, określone w projektowanym art. 13 ust. 4, do 

zgłaszania wniosków dotyczących zawartości informacyjnej i wymogów jakości 

danych administracyjnych gromadzonych przez podmioty określone w art. 13 ust. l 

ustawy, które - prawidłowo realizowane - powinno zapewnić pożądany zakres i jakość 

danych istotnych z punktu widzenia potrzeb statystyki publicznej. 

Ze wskazanych powyżej przyczyn, uzasadniona wydaje stę modyfikacja 

brzmienia art. 13 ust. 3 pkt 3 projektu, w sposób nieskutkujący nałożeniem 

dodatkowych obowiązków na prokuraturę w zakresie niezwiązanym z realizacją zadań 

statystyki publicznej. 

Cel taki zostałby osiągnięty w przypadku doprecyzowania omawianego 

przepisu w taki sposób, aby wynikało z jego treści, że obowiązek informowania 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy sytuacji istotnych 

z punktu widzenia badań statystyki publicznej. 

Przepis art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy o statystyce mógłby zatem otrzymać 

następujące brzmienie: 

"3. Organy i podmioty, o których mowa w ust. l, zobowiązane sq do: 

...•••.•.•••.•..•....................•...............•..•.....•..•.....••.••..•.•.••.........•.......•.•. 

3) informowania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o projektowanym 

zakresie informacyjnym systemów informacyjnych administracji publicznej oraz 

urzędowych rejestrów na etapie ich tworzenia lub modernizacji w odniesieniu do 

programu badań statystycznych statystyki publicznej. " (ewentualnie - w celu 

wykorzystania w badaniach statystyki publicznej ). 


