Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
TAJEMNICA STATYSTYCZNA

Podstawy prawne prowadzenia spisów powszechnych

Regulacje krajowe
• Ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1728);
• Ustawa z dnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1775);
• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443).
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Podstawy prawne prowadzenia spisów powszechnych
Regulacje międzynarodowe

•

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów
powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14);

•

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności
i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz. Urz. L 78 z 23.3.2017,
str. 13);

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki
europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w
sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą
poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG,
Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Tekst mający
znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz. Urz. L 87 z 31.3.2009, str. 164), w zakresie zasad opracowywania, tworzenia i
rozpowszechniania statystyk oraz poufności informacji statystycznych;

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie
zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady nr 1166/2008
i 1337/2011;

•

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1874 z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczące danych, które mają
być dostarczane za 2020 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091
w odniesieniu do wykazu zmiennych i ich opisu;

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w zakresie zasad przetwarzania danych
osobowych.
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Tajemnica statystyczna – PSR 2020 i NSP 2021
Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Art. 11
1. Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
zapewnia ochronę tych danych.
2. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej w
rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone
do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po
złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.
3. Pisemne przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane właściwemu komisarzowi
spisowemu.

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Art. 29

1.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej
określonej w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i mogą być
dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy
statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.

2.

Pisemne przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się właściwemu komisarzowi
spisowemu.
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Istota tajemnicy statystycznej
Art. 10 ustawy o statystyce publicznej:
Tajemnica statystyczna
„Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej
ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań
statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie
celów jest zabronione.”
Dane jednostkowe

Identyfikowalne
dane
statystyczne
zawierające
informacje
dotyczące
konkretnego podmiotu gospodarki narodowej
albo
osoby
fizycznej,
identyfikujące
bezpośrednio ten podmiot albo osobę według
nazwy, imienia i nazwiska, adresu lub
publicznie
dostępnego
numeru
identyfikacyjnego oraz pozwalające na
pośrednią identyfikację tego podmiotu albo
osoby z użyciem innych środków niż środki
pozwalające na bezpośrednią identyfikację, z
wyłączeniem
środków
wymagających
nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Nieidentyfikowalne - dane statystyczne
zawierające
informacje
dotyczące
konkretnego
podmiotu
gospodarki
narodowej
albo
osoby
fizycznej,
niepozwalające
na
bezpośrednią
ani
pośrednią identyfikację tego podmiotu albo
osoby.
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Istota tajemnicy statystycznej
Zakaz publikowania i udostępniania danych jednostkowych
Art. 38 ustawy o statystyce publicznej
1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane
jednostkowe identyfikowalne.

2. 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.
3. W przypadku podmiotów gospodarki narodowej informacje i dane statystyczne, o których
mowa w ust. 2, mogą być publikowane, jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania
danego podmiotu wyraziła zgodę na opublikowanie określonych danych charakteryzujących
wyniki ekonomiczno-finansowe tego podmiotu.
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Tajemnica statystyczna – przyrzeczenie

Treść przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej określa art. 12 ustawy o statystyce
publicznej:

,,Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane
jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich"

Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej zagrożone jest sankcją
pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej do lat 5 (art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej).
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
e-mail: spisy_bydgoszcz@stat.gov.pl

