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Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku ze skierowaniem do rozpatrzenia przez – kierowaną przez Pana Senatora – 

Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk senacki nr 1285), 

powoływanej dalej z zastosowaniem skrótu „ustawa o spisie powszechnym”, 

jak również w nawiązaniu do pisma Pana Przewodniczącego z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

(znak: BPS.DKS.KSTAP.0330.21.2019) zawierającego zaproszenie na posiedzenie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczące ustawy 

o spisie powszechnym, uprzejmie informuję, że choć projekt ustawy 

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druki sejmowe nr 3670 i 3709) 

na rządowym etapie prac legislacyjnych był konsultowany z organem 

właściwym w sprawie ochrony danych osobowych i znaczna część uwag 



Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została w toku tych prac uwzględniona, 

to w dalszym ciągu zastrzeżenia organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych budzi 

art. 32 pkt 2 ustawy o spisie powszechnym. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

nie do pogodzenia z, statuuowaną w art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)), powoływanego dalej 

z zastosowaniem skrótu „rozporządzenie 2016/679”, zasadą ograniczenia przechowywania 

jest bowiem stuletni okres przechowywania danych osobowych, które mają być zebrane 

w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Podnieść należy, iż w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

w 2021 r. mają być zbierane w szerokim zakresie dane osobowe (załączniki nr 1 i 2 do ustawy 

o spisie powszechnym), w tym również szczególne kategorie danych osobowych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (dana o niepełnosprawności i jej stopniu, 

czyli dana dotycząca zdrowia w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 – 

ust. 4 załącznika nr 1 do ustawy o spisie powszechnym, dana o narodowości 

mogąca ujawniać pochodzenie etniczne danej osoby – ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1 do ustawy 

o spisie powszechnym oraz dana o wyznaniu – ust. 6 pkt 3 załącznika nr 1 do ustawy 

o spisie powszechnym).

Ten, bardzo obszerny, zbiór danych osobowych ma być przetwarzany 

(w tym przechowywany – art. 4 pkt 2 rozporządzenia 2016/679) przez Główny Urząd Statystyczny 

przez okres aż 100 lat od dnia zakończenia spisu powszechnego (art. 32 pkt 2 ustawy 

o spisie powszechnym). Dla porównania, w przypadku poprzedniego spisu powszechnego – 

narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. – zebrane 

w tamtym spisie powszechnym dane dotyczące imion i nazwisk, numerów PESEL, 

numerów identyfikacji podatkowej (NIP), numerów telefonów oraz adresów osób fizycznych 

były przechowywane przez Główny Urząd Statystyczny jedynie przez okres dwóch lat 

od dnia zakończenie spisu powszechnego i po upływie tego okresu podlegały trwałemu usunięciu 

z Bazy Danych NSP 2011 – art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. poz. 277).

W trakcie konsultacji z organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych 

Projektodawca (Główny Urząd Statystyczny) wykazał, że dwuletni okres 

przechowywania danych osobowych, przewidziany w art. 10 ust. 6 ustawy 

1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.



z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., 

był niewystarczający dla Głównego Urzędu Statystycznego do realizacji 

jego zadań związanych z przeprowadzonym spisem powszechnym 

i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych był skłonny zgodzić się 

na racjonalne wydłużenie tego okresu w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności 

i mieszkań w 2021 r. Jednakże Projektodawca nie przedstawił żadnych propozycji w tym zakresie, 

a – w opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – brak jest istotnych powodów, 

które uzasadniałyby PIĘĆDZIESIĘCIOKROTNE przedłużenie okresu przechowywania 

przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych, które mają być zebrane 

w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., 

w stosunku do okresu przechowywania danych osobowych zebranych w ramach 

narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Wobec powyższego, odwołując się do zasady ograniczenia przechowywania 

z art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

oponuje przeciwko brzmieniu art. 32 pkt 2 ustawy o spisie powszechnym i wnosi o wprowadzenie 

przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawki do tego przepisu ustawy o spisie powszechnym 

polegającej na skróceniu okresu przechowywania przez Główny Urząd Statystyczny 

danych osobowych, które mają być zebrane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności 

i mieszkań w 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    Jan Nowak

/ - podpisano elektronicznie/
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