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Zestawienie obrazujące wyciąg z przepisów ustawy realizujących poszczególne zasady Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych (EKPS) 

Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

1:  
Niezależność zawodowa 

Art. 1. Ustawa określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań 
statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych, oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych 
badań i zakres związanych z nimi obowiązków. 
 
Art. 23. 
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.  
 2. Nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego sprawuje Prezes Rady Ministrów. 
(…) 
 
Art. 24. 1.Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru. (…) 
 
Art. 25.  
1. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy: 
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu 
programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie; 
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii;  
(…) 
4. Szczegółowy zakres zadań i organizację urzędu statystycznego określa statut nadany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, w drodze zarządzenia. 
(…) 
 
Art.25a. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami niezależności zawodowej 
(…) zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych (…) 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

Art. 28a.  
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi system teleinformatyczny, na który składają się elektroniczna platforma 
gromadzenia danych statystycznych oraz elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych 
zasobów informacyjnych. 
(…) 
3. Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych umożliwia  
w szczególności: 
1) udostępnianie wynikowych informacji statystycznych; 
2) komunikowanie się odbiorców wynikowych informacji statystycznych ze służbami statystyki publicznej; 
3) udostępnianie podstawowych standardów klasyfikacyjnych i ich interpretacji; 
4) udostępnianie danych z krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  
o których mowa w art. 41 ust. 1; 
5) przekazywanie danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu Statystycznego i organizacji międzynarodowych. 
4. Dostęp do prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych 
informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1–4 jest nieodpłatny. 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

1bis:  
Koordynacja  
i współpraca 

 
Art. 13.  
1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego,  
a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe 
lub niepubliczne systemy informacyjne, przekazują lub udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone 
dane w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, w 
szczególności w postaci zbiorów danych z systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu 
środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego – w innej utrwalonej postaci. 
(…) 
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania organom i podmiotom, o których mowa w ust.  
1, z wyłączeniem podmiotów prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, wniosków dotyczących zawartości informacyjnej  
i wymogów jakości danych w nich zawartych w celu umożliwienia wykorzystania tych danych na potrzeby statystyki publicznej 
(…) 
 
Art. 15. 
1. Tworzy się Radę Statystyki, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki. 
2. Rada działa przy Prezesie Rady Ministrów. 
3. Do zadań Rady należy: 
1) ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, corocznie, na  
każdy następny rok projektu programu badań statystycznych; 
2) przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku, projektu programu badań statystycznych 
statystyki publicznej; 
3) rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej  
oraz związanych z nimi prac metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych dziesięciu lat; 
4) ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz formułowanie opinii w innych sprawach  
mających istotne znaczenie dla rozwoju statystyki publicznej; 
(…) 
6) opiniowanie kosztów badań statystycznych oraz metodyki ich szacowania, o których mowa w art. 50 ust. 1a i 1c. 
(…) 
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Art.21a. 
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Prezes Narodowego Banku Polskiego współdziałają ze sobą, prowadząc badania 
statystyczne na podstawie niniejszej ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim  
(…) 
 
 
Art. 25. 
1. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy: 
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu 
programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie; 
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii; 
(…)  
6) opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji 
między nimi oraz ich interpretacja 
(…) 
9) przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu 
Bankowi Polskiemu, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym wynikowych informacji 
statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych; 
(…)  
14) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami  
i urzędami innych krajów 
(…)  
 
Art.26.  
Przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego działa Naukowa Rada Statystyczna, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach 
metodologii badań statystycznych (…) 
 



 

5 

 

 

Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

2:  
Upoważnienie do 
gromadzenia danych  
i dostęp do danych 

Art. 5.  
1. Służby statystyki publicznej: 
1) zbierają, gromadzą i opracowują dane od podmiotów gospodarki narodowej i o tych podmiotach oraz ich działalności, a także 

dane od osób fizycznych i o tych osobach, ich życiu i sytuacji, oraz dane dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów;  
2) przechowują, łączą pozyskane dane i wtórnie je wykorzystują w celu realizacji zadań określonych w ustawie. 
1a. Dostęp służb statystyki publicznej do danych oraz przekazywanie tym służbom danych następuje nieodpłatnie 
(…) 
 
Art.5a. 
1. Służby statystyki publicznej zbierają dane, w tym dane osobowe, z dostępnych źródeł określonych w ustawie i wydanych  
na jej podstawie aktach wykonawczych albo odrębnych ustawach. 
2. W celu realizacji zadań określonych w ustawie, w tym badań statystycznych, służby statystyki publicznej zbierają dane: 
1) z rejestrów urzędowych; 
2) z systemów informacyjnych administracji publicznej; 
3) z niepublicznych systemów informacyjnych; 
4) od respondentów. 
3. Służby statystyki publicznej zbierają również dane powszechnie dostępne z innych źródeł niż określone w ust.2. (…) 
 
Art. 7. 
1. Jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania 
prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym 
zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. 
(…) 
 
Art. 13. 
1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego,  
a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe 
lub niepubliczne systemy informacyjne, przekazują lub udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone 
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dane w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej,  
w szczególności w postaci zbiorów danych z systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu 
środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego – w innej utrwalonej postaci. (…) 
 
Art. 18. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, (…) 
 
Art. 25. 
1. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy: 
(…)  
3) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich analizowanie;  
(…) 
 
Art.30 
1. Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do: 
1) posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 
41 ust. 1 pkt 1, i posługiwania się nim przy przekazywaniu danych wykorzystywanych dla celów statystycznych; 
2) stosowania w prowadzonej ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych, o których mowa w 
rozdziale 6; 
3) przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań 
statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3. 
2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się: 
1) w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych,  
a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci; 
2) w postaci wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu 
telefonicznego. 
 
Art. 35a. 1. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 w celu statystycznym (…) 
 
Art. 35c.  
(…) 
2. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 oraz informacje o życiu i sytuacji osób 
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fizycznych lub wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące z niepublicznych 
systemów informacyjnych w szczegółowym zakresie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej. 
(…) 

3:  
Odpowiednia ilość zasobów 

Rozdział 7 - Finansowanie statystyki publicznej, zwłaszcza  
 
art. 50.  
1.Badania statystyczne statystyki publicznej są finansowane ze środków budżetu państwa do wysokości określanej corocznie  
w ustawie budżetowej (…) 
1a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiając Radzie projekt programu badań statystycznych statystyki publicznej 
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1, przedstawia także koszty badań statystycznych na kolejny rok, ze wskazaniem szczegółowo źródeł ich 
finansowania. 
1b. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a, są publikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego, w formie skorygowanego planu wydatków na badania statystyczne, po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok. 
1c. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a, są szacowane na podstawie metodyki określonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, po uzyskaniu opinii Rady. 
(…) 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

4: 
Zobowiązanie do 
zapewnienia odpowiedniej 
jakości 

Art. 3.  
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i 
administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz 
środowiska naturalnego. 
 
Art. 13. 
(…) 
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania organom i podmiotom, o których mowa w ust. 1,   
z wyłączeniem podmiotów prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, wniosków dotyczących zawartości informacyjnej  
i wymogów jakości danych administracyjnych w celu umożliwienia wykorzystania tych danych na potrzeby statystyki publicznej. 
(…) 
 
Art. 18 
(…) 
3. Na etapie przygotowywania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej dokonuje się wyboru źródeł danych, 
biorąc pod uwagę jakość danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów. 
 
Art.25a 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami (…) odpowiedzialności  
za wysoką jakość statystyk krajowych i międzynarodowych, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych (…) 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

5:  
Poufność statystyk  
i ochrona danych 

Art. 10. 
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 (tajemnica statystyczna). 
 
Art. 12. 
1. Pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy statystyczni oraz inne osoby wykonujące czynności  
w imieniu i na rzecz statystyki publicznej, mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, są obowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu Prezesowi Głównego 
Urzędu Statystycznego, dyrektorowi urzędu statystycznego albo kierującemu inną jednostką służb statystyki publicznej pisemnego 
przyrzeczenia (…) 
2. W przypadku prowadzenia badań statystycznych przez organ lub podmiot niestanowiący służb statystyki publicznej przepis ust. 
1 stosuje się do osób mających bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, z tym że przyrzeczenie jest składane kierującemu 
jednostką organizacyjną danego organu lub podmiotu. 
 
Rozdział 4a Przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, zwłaszcza: 
 
Art. 35aa. Dane osobowe od momentu ich zebrania bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji 
publicznej i rejestrów urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania zadań określonych  
w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym 
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. 
 
Art.35c. 
(…) 
3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe (…) zbierane z systemów informacyjnych administracji publicznej, 
rejestrów urzędowych i niepublicznych systemów informacyjnych, zapewniając gwarancje ich pełnej ochrony na zasadach 
określonych w ustawie. 
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Art.35e.  
(…) 
2. Wykorzystywanie danych do celów innych niż określone w ustawie, w szczególności do podejmowania decyzji lub 
indywidualnych rozstrzygnięć wobec konkretnej osoby fizycznej, jest zabronione. 
 
Art. 38.  
1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane jednostkowe identyfikowalne. 
(…) 
 
Art. 54.  
Kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
 
Art. 55. 
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku  
z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 5. 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

6: 
Bezstronność  
i obiektywność 

Art. 1. Ustawa określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań 
statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych, oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych 
badań i zakres związanych z nimi obowiązków. 
 
Art. 3. Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa  
i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz 
środowiska naturalnego. 
 
Art. 14.  
(…) 
2. Statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny dostęp do wynikowych informacji statystycznych,  
a w szczególności do podstawowych wielkości i wskaźników 
 
Art.25a 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami (…) bezstronności, (…) 
zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych (…) 
 
Art. 28a.  
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi system teleinformatyczny, na który składają się elektroniczna platforma 
gromadzenia danych statystycznych oraz elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych 
zasobów informacyjnych. 
(…) 
3. Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych umożliwia  
w szczególności: 
1) udostępnianie wynikowych informacji statystycznych; 
2) komunikowanie się odbiorców wynikowych informacji statystycznych ze służbami statystyki publicznej; 
3) udostępnianie podstawowych standardów klasyfikacyjnych i ich interpretacji; 
4) udostępnianie danych z krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  
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o których mowa w art. 41 ust. 1; 
5) przekazywanie danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu Statystycznego i organizacji międzynarodowych. 
4. Dostęp do prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych 
informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1–4 jest nieodpłatny. 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

7:  
Rzetelna metodologia 

Art. 15. 
3. Do zadań Rady [Statystyki] należy: 
(…) 
3) rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz 

związanych z nimi prac metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych dziesięciu lat. 
 
Art. 25. 
1. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:  
(…) 
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii; 
(…) 
6) opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji 
między nimi oraz ich interpretacja; 
(…) 
15) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów 
klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce. 
(…) 
 
Art. 26. Przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego działa Naukowa Rada Statystyczna, jako organ opiniodawczo-doradczy  
w sprawach metodologii badań statystycznych (…) 
 
Art. 40. 
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, 
opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje  
i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje. 
2. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, o których mowa w ust. 1, wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.  
3. Wprowadzone w trybie ust. 2 standardowe klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

8:  
Właściwe procedury 
statystyczne 

Art. 13. 
(…) 
3. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, są 
obowiązane do:  
1) stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru identyfikacyjnego i oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym, 

o których mowa w rozdziale 6;  
2) przekazywania, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informacji o zawartości informacyjnej eksploatowanych 

systemów informacyjnych administracji publicznej oraz rejestrów urzędowych;  
3) informowania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o projektowanym zakresie informacyjnym systemów informacyjnych 

administracji publicznej oraz rejestrów urzędowych na etapie ich tworzenia lub modernizacji. 
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania organom i podmiotom, o których mowa w ust. 1,  
z wyłączeniem podmiotów prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, wniosków dotyczących zawartości informacyjnej  
i wymogów jakości danych w nich zawartych w celu umożliwienia wykorzystania tych danych na potrzeby statystyki publicznej  
(…) 
 
Art. 18. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, (…) 
 
Art. 40. 
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, 
opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje  
i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje. 
2. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, o których mowa w ust. 1, wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.  
3. Wprowadzone w trybie ust. 2 standardowe klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. 
 
Rozdział 2a Współdziałanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

9:  
Unikanie nadmiernego 
obciążania respondentów 

Art. 4. 
(…) 
2. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej jest ustalany w trybie określonym w rozdziale  
2 ustawy i powinien uwzględniać celowość, niezbędność oraz społeczną ich użyteczność. 
 
Art. 13. 
(…) 
5. Przy wyborze źródeł danych na potrzeby statystyki publicznej w pierwszej kolejności uwzględnia się dane administracyjne. 
(…) 
 
Art. 18. 
(…) 
3. Na etapie przygotowywania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej dokonuje się wyboru źródeł danych, 
biorąc pod uwagę jakość danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów. 
 
Art. 30. 
1. Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do:  
(…) 
2) stosowania w prowadzonej ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych, o których mowa  

w rozdziale 6. 
(…) 
 



 

16 

 

 

Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

10: 
Opłacalność 

Art. 13. 
(…) 
5. Przy wyborze źródeł danych na potrzeby statystyki publicznej w pierwszej kolejności uwzględnia się dane administracyjne (…) 
 
Art. 15.  
3. Do zadań Rady [Statystyki] należy: 
(…) 
6) opiniowanie kosztów badań statystycznych oraz metodyki ich szacowania, o których mowa w art. 50 ust. 1a i 1c. 
 
Art. 50. 
(…) 
1c. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a [koszty badań statystycznych na kolejny rok], są szacowane  
na podstawie metodyki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, po uzyskaniu opinii Rady [Statystyki]. 
 

11:  
Przydatność 

Art.4.  
(…) 
2. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej jest ustalany w trybie określonym w rozdziale  
2 ustawy i powinien uwzględniać celowość, niezbędność oraz społeczną ich użyteczność. 
 
Art. 18. 
1. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów (…) mając na celu zapewnienie 
przeprowadzenia badań o istotnym znaczeniu dla obserwacji procesów demograficznych, społecznych, gospodarczych  
i środowiska naturalnego, a w szczególności badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin życia  
i występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych, badań gwarantujących porównywalność wyników, 
w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania 
oraz badań koniecznych dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. 
(…) 
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Art. 25. 
1. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:  
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu 

programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie [Statystyki]; 
(…) 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

12:  
Dokładność i rzetelność 

Art. 1. Ustawa określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań 
statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych, oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych 
badań i zakres związanych z nimi obowiązków.  
 
Art. 3. Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa  
i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz 
środowiska naturalnego. 
 
Art.25a 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami (…) rzetelności (…) zgodnie 
z europejskim kodeksem praktyk statystycznych (…) 

13:  
Terminowość  
i punktualność 

Art. 14. 
(…) 
3. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia są ustalane w programie badań 
statystycznych statystyki publicznej. 
(…) 
 
Art. 18. 
1. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając  
dla każdego badania: 
(…) 
9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia 
(…) 
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Zasada EKPS Realizujące zasadę przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

14:  
Spójność  
i porównywalność 

Art. 18. 
1. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów (…) mając na celu zapewnienie 
przeprowadzenia badań o istotnym znaczeniu dla obserwacji procesów demograficznych, społecznych, gospodarczych  
i środowiska naturalnego, a w szczególności badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin życia  
i występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych, badań gwarantujących porównywalność wyników, 
w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania 
oraz badań koniecznych dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. 
(…) 
 

15:  
Dostępność  
i przejrzystość 

Art. 14.  
1. Wyniki obliczeń, opracowań i analiz dokonanych na podstawie zebranych w badaniach statystycznych statystyki publicznej 
danych statystycznych, zwane dalej „wynikowymi informacjami statystycznymi”, są powszechnie dostępne.  
2. Statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny dostęp do wynikowych informacji statystycznych,  
a w szczególności do podstawowych wielkości i wskaźników. 
(…) 
 
Art. 21.  
(…) 
2. Służby statystyki publicznej mogą:  
1) prowadzić na indywidualne zamówienia badania statystyczne nieobjęte programem badań statystycznych statystyki publicznej;  
2) wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym celu również dane zgromadzone w badaniach 

objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej. 
(…) 
 
Art. 28a.  
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi system teleinformatyczny, na który składają się elektroniczna platforma 
gromadzenia danych statystycznych oraz elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych 
zasobów informacyjnych. 
(…) 
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3. Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych umożliwia w 
szczególności: 
1) udostępnianie wynikowych informacji statystycznych; 
2) komunikowanie się odbiorców wynikowych informacji statystycznych ze służbami statystyki publicznej; 
3) udostępnianie podstawowych standardów klasyfikacyjnych i ich interpretacji; 
4) udostępnianie danych z krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o 
których mowa w art. 41 ust. 1; 
5) przekazywanie danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu Statystycznego i organizacji międzynarodowych. 
4. Dostęp do prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych 
informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1–4 jest nieodpłatny. 
 
Art. 36. Prowadzący badania statystyczne statystyki publicznej obowiązani są ogłaszać, udostępniać i rozpowszechniać wynikowe 
informacje statystyczne z zachowaniem przepisów art. 10 [tajemnica statystyczna] i 14 [zasady dostępu do wynikowych informacji 
statystycznych]. 
 
Art. 37. Wynikowe informacje statystyczne są:  
1) dostępne w ramach prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania 

wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych;  
2) publikowane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz innych organów i podmiotów 

prowadzących badania statystyczne;  
3) ogłaszane w dziennikach urzędowych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi;  
4) podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu;  
5) opracowywane i przekazywane na potrzeby Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, w formie i trybie określonych  

w przepisach Unii Europejskiej dotyczących statystyk oraz wiążących Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych;  
6) dostępne w innych formach niż wymienione w pkt 1–5. 
 

 


