Podstawa prawna NSP 2021
Aktami prawnymi regulującymi wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku są:
a. 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);
b. 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);
c. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 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;
d. 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;
e. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443, z późn.
zm.);
f. ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.);
g. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781);
2. Obowiązek weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia wykazu adresowo-mieszkaniowego
przez gminy wynika z:
a. ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), art. 24 ust. 1 pkt 1;
b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych
do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 737).
3. Kwestie dotyczące popularyzacji spisu przez media publiczne regulowane są
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis
powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 837).
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