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Pan Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia br. (data wpływu 16 sierpnia br.), znak pisma: BPS/043-28-1184/21, 
dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę podczas 28. posiedzenia Senatu RP 
w sprawie udostępnienia pełnej tabeli zawierającej dane dotyczące działań wprowadzonych w kontekście epidemii 
COVID-19, o której wspomniano w „Komunikacie dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w 2020 roku" z 22 kwietnia 2021 r., a którą przekazano do Eurostatu, uprzejmie informuję, iż 
wnioskowana o udostępnienie tabela EDP_CO19_Q_PL_2020_0004_V0003.xlsx zawiera dane jednostkowe 
identyfikowalne, m. in. dane Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskich Linii Lotniczych Lot, Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Gwarancji 
Płynnościowych. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), zwanej 
dalej „ustawą”, dane jednostkowe identyfikowalne podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego operatu do badań statystycznych. Przepis ten wprost zabrania przekazywania i udostępniania tego 
rodzaju danych do celów innych niż określone w ustawie o statystyce publicznej. W art. 38 ustawy określono 
ponadto, że nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane jednostkowe 
identyfikowalne. 

Zgodnie z art. 36 ustawy prowadzący badania statystyczne statystyki publicznej obowiązani są ogłaszać, 
udostępniać i rozpowszechniać wynikowe informacje statystyczne z zachowaniem przepisów art. 10 i art. 14. 
W związku z powyższym udostępniane mogą być wynikowe informacje statystyczne, ale z zachowaniem tajemnicy 
statystycznej, która obejmuje dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych. 

W art. 38 ust. 2 ustawy wskazano ponadto, że nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach 
statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz 
informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki 
narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub 
udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości. W przypadku podmiotów 
gospodarki narodowej informacje i dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, mogą być publikowane, jeżeli osoba 
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upoważniona do reprezentowania danego podmiotu wyraziła zgodę na opublikowanie określonych danych 
charakteryzujących wyniki ekonomiczno-finansowe tego podmiotu (art. 38 ust. 3 ustawy). 

W związku z powyższym udostępnienie pełnej tabeli, o której mowa w treści złożonego oświadczenia, naruszyłoby 
tajemnicę statystyczną zdefiniowaną w art. 10 oraz naruszyłoby art. 38 ustawy. 

 

 

Z poważaniem,  

 

 

  

Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

-podpisano podpisem elektronicznym 
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