
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 118

RozpoRządzenie
Rady MinistRów

z dnia 12 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki pub-
licznej na rok 2016” wprowadza się zmiany w zakresie badania:

1) 1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA w badaniu o symbolu: 
a) 1.01.01(001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia),
b) 1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,
c) 1.01.16(012) Rachunki emisji do powietrza,

2) 1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY w badaniu o symbolu 1.02.04(017) Lokalne 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

3) 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA w badaniu o symbolu:
a) 1.04.01(025) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe,
b) 1.04.04(027) Kapitał Ludzki,
c) 1.04.07(029) Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, 

warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,

4) 1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE w badaniu o symbolu:
a) 1.21.01(030) Urodzenia. Dzietność,
b) 1.21.02(031) Małżeństwa. Rozwody. Separacje,
c) 1.21.03(032) Migracje wewnętrzne ludności,
d) 1.21.04(033) Migracje zagraniczne ludności,
e) 1.21.05(034) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty czasowe 

i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego,
f) 1.21.09(036) Zgony. Umieralność. Trwanie życia,
g) 1.21.14(039) Zasoby migracyjne,

5) 1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE w badaniu o symbolu 1.22.01(041) Wyznania religijne w Polsce,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. 
poz. 855, 1240, 1893 i 2281.
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6) 1.23. RYNEK PRACY w badaniu o symbolu:

a) 1.23.02(044) Pracujący w gospodarce narodowej,

b) 1.23.06(046) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy,

c) 1.23.15(052) Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP,

d) 1.23.17(053) Instytucjonalna obsługa rynku pracy,

e) 1.23.26(056) Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy,

7) 1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE w badaniu o symbolu 1.24.03(059) 
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe,

8) 1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA w badaniu o symbolu:

a) 1.25.07(065) Pomoc społeczna,

b) 1.25.11(068) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej,

c) 1.25.14(070) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej,

d) 1.25.15(071) Świadczenia na rzecz rodziny,

9) 1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA w badaniu o symbolu:

a) 1.26.04(076) Obrót nieruchomościami,

b) 1.26.06(077) Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci 
oraz energii elektrycznej,

10) 1.27. EDUKACJA w badaniu o symbolu 1.27.04(082) Opieka nad dziećmi i młodzieżą,

11) 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA w badaniu o symbolu: 

a) 1.29.02(094) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby,

b) 1.29.03(095) Hospitalizacja,

c) 1.29.04(096) Profilaktyka,

d) 1.29.06(098) Kadra medyczna ochrony zdrowia,

e) 1.29.07(099) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie,

f) 1.29.14(102) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

g) 1.29.17(104) Narodowy Rachunek Zdrowia,

12) 1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY w badaniu o symbolu:

a) 1.44.01(122) Bilanse paliw i energii,

b) 1.44.02(123) Elektroenergetyka i ciepłownictwo,

c) 1.44.03(124) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii,

d) 1.44.11(126) Paliwa ciekłe i gazowe,

e) 1.44.16(127) Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego,

13) 1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA w badaniu o symbolu 1.45.11(137) Gospodarka rybna,

14) 1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA w badaniu o symbolu:

a) 1.46.04(156) Produkcja wyrobów przemysłowych,

b) 1.46.08(157) Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym,

c) 1.46.09(158) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym,

15) 1.48. DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, ŁĄCZNOŚĆ w badaniu o symbolu:

a) 1.48.02(167) Transport drogowy,

b) 1.48.08(170) Transport lotniczy,

c) 1.48.09(171) Transport wodny śródlądowy,
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16) 1.49. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWYCH w badaniu o symbolu 1.49.01(177) Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych 
na rynku krajowym,

17) 1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ w badaniu o symbolu:

a) 1.51.01(182) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędą-
cymi członkami UE),

b) 1.51.07(184) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,

18) 1.65. FINANSE PUBLICZNE w badaniu o symbolu:

a) 1.65.13(224) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych,

b) 1.65.19(228) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,

c) 1.65.20(229) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,

19) 1.67. RACHUNKI NARODOWE w badaniu o symbolu:

a) 1.67.01(238) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych,

b) 1.67.03(239) Rachunki kwartalne,

c) 1.67.07(243) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym,

d) 1.67.14(246) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,

20) 1.70. BADANIA REGIONALNE w badaniu o symbolu:

a) 1.70.01(248) Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego,

b) 1.70.02(249) Statystyczny system informacyjny o miastach,

c) 1.70.03(250) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich,

d) 1.70.04(251) Audyt miejski,

21) 1.80. OPERATY STATYSTYCZNE w badaniu o symbolu:

a) 1.80.01(252) System Jednostek Statystycznych – operaty,

b) 1.80.02(253) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty

– określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 stycznia 2016 r. (poz. 118)

2 
 

1. Symbol badania: 1.01.01(001) 
2. Temat badania: Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Pozyskanie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym komponentów środowiska przyrodniczego (elementy 
morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położeniu geopolitycznym kraju. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące pomiary meteorologiczne w wybranych, reprezentatywnych przestrzennie posterunkach i 
stacjach meteorologicznych. 
Podmioty prowadzące pomiary i ustalenia w zakresie prac geograficzno-kartograficznych oraz obiektów 
fizjograficznych. 

7. Zakres przedmiotowy 
– ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i 

równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii 
brzegowej, 

– wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i 
miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe 
jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, 

– wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne 
i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, 

– wybrane charakterystyki (średnie z wielolecia i roczne) meteorologiczne: temperatury powietrza, opady 
atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru; średnie miesięczne: temperatury powietrza, 
miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: ZOŚ-1, ZOŚ-2, ZOŚ-3. 
Dane: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dotyczące danych 
hydrograficznych i meteorologicznych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z bazy danych obiektów 
ogólnogeograficznych oraz z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 
Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk o polskich stacjach polarnych, z dokumentacji 
granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie lądowej długości granicy państwowej. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut 
Badawczy 

system informacyjny dotyczący danych 
hydrograficznych; dane zagregowane w 
zakresie: powierzchni zlewisk i dorzeczy, 
długości i przepływów większych rzek, 
największych i najgłębszych jezior; w formie 
elektronicznej 

do 16 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

2  Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut 
Badawczy 

system informacyjny dotyczący danych 
meteorologicznych; dane zagregowane – 
podstawowe dane z wybranych stacji; w 
formie elektronicznej 

do 15. dnia po 
miesiącu i raz w roku 
do 16 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

3  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

baza danych obiektów ogólnogeograficznych; 
dane zagregowane w zakresie: położenia 
geograficznego, najwyżej i najniżej 
położonych punktów i miejscowości, 
ważniejszych przełęczy; w formie 
elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 
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4  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

Państwowy rejestr granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju; dane 
zagregowane w zakresie: długości morskiej 
granicy państwowej i linii brzegowej, 
terytorium kraju; w formie elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

5  Komenda Główna Straży 
Granicznej 

system informacyjny dotyczący dokumentacji 
w zakresie długości lądowej granicy 
państwowej; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

6  Ministerstwo Środowiska ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
sztucznych zbiorników wodnych; w formie 
elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

7  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
sztucznych zbiorników wodnych; w formie 
elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

8  Komitet Badań Polarnych 
przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk 

system informacyjny o polskich stacjach 
polarnych; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

9  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
wyższych szczytów w pasmach górskich i 
największych głębokości na obszarze 
morskich wód wewnętrznych oraz wód 
terytorialnych (morza terytorialnego); dane 
zagregowane w zakresie wyższych szczytów 
w pasmach górskich; w formie elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

10  Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
wyższych szczytów w pasmach górskich i 
największych głębokości na obszarze 
morskich wód wewnętrznych oraz wód 
terytorialnych (morza terytorialnego); w 
zakresie największych głębokości na obszarze 
morskich wód wewnętrznych oraz wód 
terytorialnych (morza terytorialnego); w 
formie elektronicznej 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

11  Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk o Ziemi 

ZOŚ-3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
najgłębszych i najdłuższych jaskiń; w formie 
elektronicznej; obowiązkowe 

weryfikacja 
okresowa w 
przypadku zmian 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Krainy fizyczno-geograficzne, dorzecza, zlewnie, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, najdłuższe 
jaskinie i rzeki, większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały i zbiorniki wodne, pomiary ze stacji meteorologicznych i 
posterunków wodowskazowych. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Ochrona Środowiska 2017” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice wynikowe (wydruk) – lipiec 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 27 300 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.01.12(010) 
2. Temat badania: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 
Minister właściwy do spraw środowiska 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
 

5. Cel badania 
Charakterystyka nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych 
efektów rzeczowych, a także kosztów bieżących, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej pod względem 
wielkości oraz struktury. Informacje o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarowaniu ich środkami oraz o gospodarowaniu 
powiatów i gmin dochodami budżetów powiatów i gmin pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, które stanowią 
podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska 
w Polsce. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty ponoszące: nakłady na środki trwałe według kierunków oraz źródeł finansowania i uzyskanych efektów 
rzeczowych ochrony środowiska i gospodarki wodnej; koszty bieżące ochrony środowiska; opłaty (w tym 
produktowe) i kary na celowe fundusze ekologiczne; straty spowodowane przez powodzie i szkody spowodowane 
ruchem zakładu górniczego, a także podmioty otrzymujące pomoc zagraniczną na ochronę środowiska. 

7. Zakres przedmiotowy 
– nakłady na środki trwałe: źródła finansowania (środki własne, budżetów: centralnego, województw, powiatów i 

gmin, fundusze ekologiczne, kredyty i pożyczki krajowe, środki z zagranicy, inne); kierunki poniesionych 
nakładów na środki trwałe; relacje do produktu krajowego brutto; udział w ogólnych nakładach na środki trwałe w 
gospodarce narodowej; grupy inwestorów z uwzględnieniem nakładów na środki trwałe według rodzaju inwestycji 
(„końca rury” i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń); dla sekcji: B, C, D, E, F, H, J, S (z wyłączeniem 
grupy 38.3), według grup zakładów o liczbie zatrudnionych: do 49, 50-249, 250 osób i więcej oraz według 
dziedzin: ochrona powietrza i klimatu, ścieki, odpady, pozostała działalność; sektorów (publiczny, gospodarczy), 
usług ochrony środowiska (działy PKD: 36-39), 

– efekty rzeczowe: obiekty, przepustowość i rodzaje oddanych do użytku oczyszczalni ścieków; sieć kanalizacyjna; 
zdolność zainstalowanych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz do zagospodarowania i 
unieszkodliwienia odpadów; powierzchnia zrekultywowanych składowisk i obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych (w tym hałd i stawów osadowych) oraz innych terenów zdewastowanych i zdegradowanych; ujęcia 
wody, uzdatnianie wody, sieć wodociągowa, zbiorniki wodne, regulacja i zabudowa rzek i potoków górskich, stacje 
pomp na zawalach oraz obwałowania przeciwpowodziowe, 

– koszty bieżące ogółem ponoszone na ochronę środowiska: kierunki poniesionych wydatków, sektory 
instytucjonalne i własnościowe z określeniem nakładów na urządzenia ochronne („końca rury” i zapobiegające 
powstawaniu zanieczyszczeń) – dane szacunkowe. Badanie metodą reprezentacyjną dla jednostek sekcji B, C, D i 
E według grup podmiotów o liczbie zatrudnionych: od 10 do 49, 50-249, 250 osób i więcej oraz gospodarstw 
domowych według dziedzin: ochrona powietrza, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona gleby oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, ochrona przed hałasem i 
wibracjami, ochrona przed promieniowaniem, badania i rozwój, pozostała działalność związana z ochroną 
środowiska, 

– nakłady inwestycyjne ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wsi według źródeł finansowania w zakresie: 
wodociągów; kanalizacji; oczyszczalni ścieków, w tym indywidualnych; składowisk odpadów, 

– poszczególne fundusze ekologiczne, źródła ich zasilania (w tym opłaty produktowe), cele i kierunki wykorzystania 
zgromadzonych kwot, kary za przekroczenie przepisów i ustalonych norm, 

– wielkość pomocy zagranicznej udzielonej Polsce według źródeł pochodzenia, kierunków pomocy i zakresu 
rzeczowego, 

– straty spowodowane przez powodzie oraz szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. 
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8. Źródła danych 
Załącznik do sprawozdań GUS: F-03, SP, SG-01 – środki trwałe, kwestionariusz OS-29/k; sprawozdania MŚ: OŚ-2b, 
OŚ-4/r, OŚ-4g, OŚ-4p, OŚ-4w/n, OŚ-4w; sprawozdania MRiRW: RRW-2 i RRW-12; wewnętrzne systemy 
informacyjne: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o stratach powodziowych, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotyczący 
pomocy zagranicznej udzielonej Polsce, Wyższego Urzędu Górniczego dotyczący gruntów przekształconych 
działalnością górniczą i szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, materiały i raporty BOŚ S.A. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty określone dla 
formularza F-03 (opisane w 
badaniu 1.66.01) – z 
uwzględnieniem tylko 
jednostek prowadzących 
działalność zaklasyfikowaną 
według PKD do sekcji: D – 
wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, E – 
dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją, F – 
budownictwo, H – transport i 
gospodarka magazynowa, 
zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych niezależnie od 
prowadzonej działalności 

załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – 
środki trwałe, dotyczący nakładów na środki 
trwałe służące ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów 
rzeczowych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Katowicach 

2  podmioty określone dla 
formularza SP (opisane w 
badaniu 1.61.05) – z 
wyłączeniem osób 
fizycznych i spółek 
cywilnych prowadzących 
działalność gospodarczą – 
prowadzących księgi 
przychodów i rozchodów 
oraz rozliczających się 
według księgi podatkowej 
lub ryczałtem; spółki 
wodno-ściekowe niezależnie 
od liczby pracujących 
nieuwzględnione w wykazie 
jednostek sporządzających 
sprawozdania F-03 i SP 

załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – 
środki trwałe, dotyczący nakładów na środki 
trwałe służące ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów 
rzeczowych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
04 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Katowicach 

3  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – 
środki trwałe, dotyczący nakładów na środki 
trwałe służące ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów 
rzeczowych; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
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4  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

system informacyjny o stratach 
powodziowych; dane zagregowane w 
przekrojach wojewódzkich; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

5  wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska 

OŚ-2b – sprawozdanie z działalności 
kontrolnej wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w półroczu do 
14 sierpnia 2016 r. za 
I półrocze i do 
16 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

6  Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

OŚ-2b – sprawozdanie z działalności 
kontrolnej wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska; zestawienie zbiorcze w 
zakresie działów 2 i 3 dotyczących wpływów i 
rozdziału środków finansowych z tytułu 
wymierzonych kar; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 
Ministerstwo 
Finansów 

7  Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

OŚ-2b – sprawozdanie z działalności 
kontrolnej wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

8  urzędy marszałkowskie OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z 
tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 
z redystrybucji tych wpływów; zestawienie 
zbiorcze; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
02 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

9  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

dane ze sprawozdań OŚ-4/r i OŚ-2b działu 2, 
dotyczące wpływów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych 
kar pieniężnych za przekroczenie lub 
naruszenie warunków korzystania ze 
środowiska oraz redystrybucji tych wpływów; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Finansów 

10  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu gminy pochodzącymi z 
opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie 

11  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – 
obliczanie nadwyżki dochodów budżetu 
gminy pochodzących z opłat i kar 
środowiskowych, podlegającej przekazaniu na 
rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 sierpnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie, 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

12  urzędy marszałkowskie OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu gminy pochodzącymi z 
opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

13  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu gminy pochodzącymi z 
opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Finansów, GUS 
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14  zarządy powiatów OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z 
opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie 

15  zarządy powiatów załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – 
obliczanie nadwyżki dochodów budżetu 
powiatu pochodzących z opłat i kar 
środowiskowych, podlegającej przekazaniu na 
rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 sierpnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie, 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

16  urzędy marszałkowskie OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z 
opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

17  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z 
opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Finansów, GUS 

18  wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania 
wojewódzkim funduszem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
30 dnia po każdym 
półroczu i do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie, 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

19  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania 
wojewódzkim funduszem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
45. dnia po każdym 
półroczu i do 
10 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Finansów, GUS 

20  wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

OŚ-4w – sprawozdanie z gospodarowania 
wojewódzkim funduszem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

cztery razy w roku 
do 75. dnia po 
każdym kwartale z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Finansów 
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21  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

system informacyjny dotyczący opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska; zestawienie 
zbiorcze: 
– o wpływach z opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie lub 
naruszenie warunków korzystania ze 
środowiska i redystrybucji tych środków, 

– o gospodarowaniu tymi środkami, 
oddzielnie dla Narodowego Funduszu i 
wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, 

– o gospodarowaniu dochodami budżetu 
gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i 
kar środowiskowych przeznaczonymi na 
finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

– o gospodarowaniu tymi środkami w 
wymienionych funduszach w latach 2014–
2016, 

– o gospodarowaniu tymi środkami w 
gminach i powiatach w latach 2014–2016; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Finansów, GUS 

22  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

system informacyjny dotyczący opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska; raport zbiorczy: 
– zestawienie zbiorcze tabelaryczne w 

przekrojach wojewódzkich w części 
dotyczącej wpływów z opłat 
produktowych, 

– informacja tabelaryczno-opisowa o 
gospodarowaniu tymi środkami w 
Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
informacja tabelaryczno-opisowa z 
wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej o rodzaju i 
ilości odpadów opakowaniowych 
zebranych przez gminy na terenie danego 
województwa oraz odpadów przekazanych 
do odzysku i recyklingu, a także 
przekazanych gminom środkach 
pochodzących z opłat produktowych za 
opakowania; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
03 sierpnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, GUS 

23  Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

system informacyjny dotyczący pomocy 
zagranicznej udzielonej Polsce; raport zbiorczy 
dotyczący wielkości pomocy zagranicznej 
udzielonej Polsce według źródeł pochodzenia, 
kierunków pomocy i zakresu rzeczowego; w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
30 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Środowiska, GUS 

24  podmioty o liczbie 
pracujących 10 osób i więcej, 
których działalność 
zaklasyfikowana jest do 
sekcji B, C, D, E 

OS-29/k – kwestionariusz o kosztach 
bieżących poniesionych na ochronę 
środowiska; w formie elektronicznej; metoda 
reprezentacyjna (około 5%); obowiązkowe 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
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25  wójtowie (burmistrzowie) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji 
w zakresie wodociągów i sanitacji wsi; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
01 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie 

26  urzędy marszałkowskie RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji 
w zakresie wodociągów i sanitacji wsi; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

27  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji 
w zakresie wodociągów i sanitacji wsi; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

28  starostwa powiatowe RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu 
realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie gromadzenia i wykorzystania 
środków z należności, opłat rocznych i innych 
wymienionych w ustawie; zestawienie 
zbiorcze; w formie papierowej 

raz w roku do 
01 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

urzędy 
marszałkowskie 

29  urzędy marszałkowskie RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu 
realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie gromadzenia i wykorzystania 
środków z należności, opłat rocznych i innych 
wymienionych w ustawie; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

30  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu 
realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie gromadzenia i wykorzystania 
środków z należności, opłat rocznych i innych 
wymienionych w ustawie; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

31  Bank Ochrony Środowiska 
S.A. 

Ekologiczny Rejestr Informacji Kredytowej; 
dane zagregowane w zakresie proekologicznej 
działalności Banku; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
17 lipca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

32  Wyższy Urząd Górniczy system informacyjny zawierający dane 
dotyczące gruntów przekształconych 
działalnością górniczą i szkód 
spowodowanych ruchem zakładu górniczego; 
dane zagregowane w zakresie szkód 
spowodowanych ruchem zakładu górniczego; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane z zakresu przedmiotowego w przekrojach: kraj, regiony, województwa (w tym opłaty produktowe), podregiony, 
powiaty i gminy według elementów środowiska, sektorów instytucjonalnych i własnościowych. Dane w przekrojach 
PKD i Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska – w 
zakresie nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów 
rzeczowych i kosztów bieżących. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Ochrona Środowiska 2017” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) w zakresie: 
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– nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych – 
sierpień 2017 r., 

– kosztów bieżących – październik 2017 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, 

Europejska Agencja Środowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 386 800 zł – budżet GUS 
 11 750 zł – budżet MRiRW bez budżetów gmin, starostw i województw 
 66 430 zł – budżet NFOŚiGW 
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1. Symbol badania: 1.01.16(012) 
2. Temat badania: Rachunki emisji do powietrza 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw środowiska 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
 

5. Cel badania 
Rejestracja i przedstawienie danych dotyczących emisji do powietrza w sposób zgodny z systemem rachunków 
narodowych, w ramach europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. Dane pozyskuje się na potrzeby krajowe 
i międzynarodowe (KE-Eurostat). 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty gospodarcze emitujące do powietrza gazy i pyły. 

7. Zakres przedmiotowy 
Emisje substancji gazowych i cząstek stałych według wybranego wykazu elementów. Rejestruje się emisje do 
powietrza z gospodarki narodowej według określonego w ESA podziału na rodzaje działalności gospodarczej 
powodującej emisje, działalność gospodarcza obejmuje produkcję i konsumpcję. 

8. Źródła danych 
Dane z systemu informacyjnego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami – IOŚ-PIB, szacowane m.in. na podstawie informacji z następujących źródeł: 
krajowe bilanse emisji do powietrza; bilanse paliwowo-energetyczne; publikacje i oszacowania GUS (w tym 
dotyczące rachunków narodowych); wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji z centralnej ewidencji 
pojazdów (SI CEPiK) jak opisano w badaniu 1.48.02; opracowania branżowe; oszacowania eksperckie. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami – IOŚ-PIB 

system informacyjny dotyczący emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji; dane 
zagregowane dotyczące oszacowania rocznej 
emisji gazów cieplarnianych i głównych 
zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek węgla 
bez emisji z biomasy, dwutlenek węgla 
pochodzący z biomasy, podtlenek azotu, 
metan, perfluorowęglowodory, 
fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, 
tlenki azotu, niemetanowe lotne związki 
organiczne, tlenek węgla, pył zawieszony < 10 
mikrometrów, pył zawieszony < 2,5 
mikrometra, dwutlenek siarki, amoniak) dla 
przemysłu i sektora usług (według rodzajów 
działalności) oraz gospodarstw domowych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
21 września 2017 r. z 
danymi za lata 2011-
2015 

Ministerstwo 
Środowiska, GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Oszacowania emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza: przemysł i sektor usług – w układzie 
rodzajów działalności (NACE Rev.2), gospodarstwa domowe, pozycje pomostowe (plus podmioty krajowe za 
granicą, minus podmioty zagraniczne w kraju). 

10. Terminy i formy udostępniania 
tablice wynikowe – wrzesień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 8 200 zł – budżet GUS 
 50 000 zł – budżet KOBiZE-PIB 
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1. Symbol badania: 1.02.04(017) 
2. Temat badania: Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
 

5. Cel badania 
Zebranie informacji dotyczących sytuacji planistycznej gminy. Uzyskane dane pozwolą na udzielenie odpowiedzi, jaki 
procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jaki 
procent powierzchni gmin objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wyniki badania 
umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz posłużą do określenia kierunków 
zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Uzyskane informacje pozwolą oszacować koszty 
poniesione na wykonanie zmian studiów gminnych oraz koszty poniesione na wykonanie planów miejscowych. 
Uzyskane informacje pozwolą także określić skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenić aktualność studiów 
gminnych i planów miejscowych. Ponadto uzyskane informacje i dane pozwolą na udzielenie odpowiedzi czy gminy 
posiadają zbiory danych przestrzennych wraz z utworzonymi metadanymi (tj. miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w postaci 
elektronicznej (tj. rastrowej i wektorowej z georeferencjami). Uzyskane informacje i dane pokażą także, czy dla 
zbiorów danych przestrzennych istnieją metadane i czy są zgodne z przepisami wykonawczymi INSPIRE, jak również 
czy istnieją usługi sieciowe dla zbiorów danych przestrzennych – tj. usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania, 
przekształcania i uruchamiania. Ww. informacje i dane posłużą równocześnie do obliczenia wskaźników służących 
monitorowaniu infrastruktury informacji przestrzennej w temacie „zagospodarowanie przestrzenne” – zgodnie z 
ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, z późn. zm.) oraz 
decyzją Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (2009/442/WE) 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 148 z 11.06.2009, str. 18, z późn. zm.). 

6. Zakres podmiotowy 
Gminy. 

7. Zakres przedmiotowy 
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – informacja na temat posiadania 

bądź nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy wskazana w studium do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, przewidywane funkcje terenów, koszt sporządzenia zmian studium poniesiony 
w 2016 r., aktualność posiadanego dokumentu, 

– obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.), w okresie 
jej obowiązywania, oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – liczba 
miejscowych planów; powierzchnia gminy objęta planami; powierzchnia gruntów rolnych i leśnych 
przewidzianych do zmiany przeznaczenia, wskazywane przeznaczenie terenów, koszt sporządzenia planów 
uchwalonych w 2016 r., aktualność planów, skutki finansowe uchwalania miejscowych planów na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba projektów miejscowych planów; 
powierzchnia gminy objęta projektami planów), 

– decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba wydanych decyzji 
ogółem, w tym dotyczące rodzajów zabudowy), 

– liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz powierzchnia obszarów pokrytych planem z 
uwzględnieniem postaci ich występowania (analogowa, elektroniczna), daty uchwalenia planu oraz sposobu 
udostępniania planu względem daty wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, a także występowania georeferencji w przypadku postaci elektronicznej. 

– liczba studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z uwzględnieniem postaci ich 
występowania (analogowa, elektroniczna), daty uchwalenia studium oraz sposobu udostępniania studium 
względem daty wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także 
występowania georeferencji w przypadku postaci elektronicznej ponadto powierzchnia planów miejscowych, dla 
których w studium wskazano obowiązek lub zamiar ich sporządzenia, 
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– liczba usług danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wyszukiwania, 
przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych) z 
uwzględnieniem opracowania metadanych, w tym zgodnych z przepisami wykonawczymi INSPIRE, 

– liczba usług danych przestrzennych dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiających uruchamianie usług danych 
przestrzennych) z uwzględnieniem opracowania metadanych, w tym zgodnych z przepisami wykonawczymi 
INSPIRE, 

– liczba metadanych utworzonych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym metadane zgodne z profilem 
INSPIRE. 

8. Źródła danych 
Sprawozdanie MIB: PZP-1. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

PZP-1 – lokalne planowanie i 
zagospodarowanie przestrzenne; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
29 kwietnia 2017 r. 
według stanu na 
31 grudnia 2016 r. 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje w zakresie: 
– studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – w postaci analogowej i 

elektronicznej (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i 
miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju 
ogółem), 

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym , a także postaci występowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, tj. analogowej i elektronicznej (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko 
wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, 
regionów – NTS 1, kraju ogółem), 

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup 
gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 
3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), 

– skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: 
gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, 
podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), 

– decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: 
gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, 
podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), 

– aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko 
wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, 
regionów – NTS 1, kraju ogółem). 

– liczby i rodzajów udostępnionych usług danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin. 

10. Terminy i formy udostępniania 
tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – lipiec 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 205 445 zł – budżet MIB 
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1. Symbol badania: 1.04.01(025) 
2. Temat badania: Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki 

wyznaniowe 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 
 

5. Cel badania 
Uzyskanie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy) oraz prowadzące działalność społeczną 
jednostki kościołów i związków wyznaniowych; zebranie danych niezbędnych do rachunków narodowych, a także 
opracowania wskaźników kapitału społecznego, ekonomii społecznej oraz monitorowania realizacji ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Zakres podmiotowy 
Osoby prawne działające bezpośrednio lub pośrednio na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), osoby prawne działające na podstawie ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40), samorządy gospodarcze i zawodowe działające na 
podstawie: ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, z późn. zm.), ustawy z dnia 8 października 
1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.), ustawy z dnia 
14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194, z późn. zm.), samorządy zawodowe 
powstałe na mocy odrębnych ustaw, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzące działalność społeczną jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych działające na 
podstawie przepisów normujących stosunek Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych oraz 
gwarantujących wolność sumienia i wyznania, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana 
tymi przepisami, działające w obrębie kościołów i innych związków wyznaniowych. 

7. Zakres przedmiotowy 
Dziedziny, zasięg i formy statutowej działalności jednostki; liczba beneficjentów; prowadzenie działalności 
gospodarczej; korzystanie ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); liczba zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy; liczba osób świadczących pracę w innych formach; liczba członków; liczba osób 
świadczących pracę społeczną w ramach jednostki (w tym członkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i 
przychody; środki trwałe i nakłady inwestycyjne. 

8. Źródła danych 
Sprawozdanie GUS: SOF-1; SOF-4; SOF-1/4e oraz zbiorcze zestawienie tabelaryczne Instytutu Statystyki Kościoła 
Katolickiego o społecznych jednostkach parafialnych Kościoła Katolickiego. 
Dane: Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych; Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego 
Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców; Ministerstwa Rozwoju z Krajowego Systemu 
Teleinformatycznego SL2014; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z systemu sprawozdań finansowych 
i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz z Monitoringu współpracy Urzędów z sektorem 
pozarządowym; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowań i 
Refundacji, dane z wykazu stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta 
na prawach powiatu; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych, pozyskanych 
w badaniu 1.24.01, 1.67.07 oraz 1.80.01 i z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, 
pozyskanych w badaniu 1.80.01; wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru 
Płatników Składek oraz z KSI ZUS – Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.80.01. 
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Lp. Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne wraz z ich 
jednostkami terenowymi 
posiadającymi osobowość prawną, 
związki stowarzyszeń, fundacje 
oraz wybrane jednostki 
organizacyjne kościołów i 
związków wyznaniowych 
prowadzące działalność społeczną 

SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, 
stowarzyszeń i podobnych organizacji 
społecznych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej 
niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pełna dla jednostek prowadzących 
działalność gospodarczą, posiadających status 
organizacji pożytku publicznego oraz o liczbie 
pracujących 5 i więcej osób, metoda 
reprezentacyjna (około 15%) dla pozostałych 
jednostek; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 kwietnia 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd 
Statystyczny w 
Krakowie 

2  samorządy gospodarcze i 
zawodowe 

SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu 
gospodarczego i zawodowego; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej 
niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 kwietnia 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd 
Statystyczny w 
Krakowie 

3  stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne wraz z ich 
jednostkami terenowymi 
posiadającymi osobowość prawną, 
związki stowarzyszeń, fundacje, 
wybrane jednostki organizacyjne 
kościołów i związków 
wyznaniowych prowadzące 
działalność społeczną oraz 
samorządy gospodarcze i 
zawodowe, objęte obowiązkiem 
sprawozdawczym SOF 1 lub 
SOF-4, które nie złożyły 
sprawozdania SOF 1 lub SOF-4 
oraz w trakcie realizacji badania 
SOF 1 i SOF-4 nie ustalono ich 
stanu aktywności 
prawno-ekonomicznej 

SOF-1/4e – informacja ewidencyjna o podmiotach, 
które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub 
SOF-4; w formie wywiadu bezpośredniego lub 
telefonicznego; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
13 października 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

ankieter 
statystyczny 

4  Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego 

dane dotyczące społecznych jednostek 
parafialnych Kościoła katolickiego; zakres spójny 
z SOF-1; zbiorcze zestawienie tabelaryczne; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 września 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

GUS 

5  Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 
dane jednostkowe zbiór danych jednostkowych o 
podmiotach zarejestrowanych, w zakresie: nr KRS, 
NIP, nr REGON, nazwa, forma prawna, data 
wpisu lub wykreślenia z rejestru, data ostatniego 
wpisu do rejestru i jego opis, status organizacji 
pożytku publicznego, data wpisu do rejestru 
informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu 
organizacji pożytku publicznego, informacja o 
wpisie do rejestru przedsiębiorców, aktualny adres: 

raz w roku do 
16 stycznia 
2017 r. dane 
na dzień 
31 grudnia 
2016 r. 

GUS 
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województwo, powiat, miejscowość, ulica, dom, 
lokal, kod pocztowy, poczta; reprezentacja organu: 
nazwa organu reprezentacji, członkowie 
reprezentacji: nazwisko lub nazwa, nazwisko drugi 
człon, imię pierwsze, imię drugie, funkcja; w 
formie elektronicznej 

6  Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr 
przedsiębiorców; dane jednostkowe o podmiotach 
zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w 
zakresie: nr KRS, NIP, nr REGON, nazwa, data 
wpisu bądź wykreślenia z rejestru 
przedsiębiorców; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 stycznia 
2017 dane na 
dzień 
31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

7  Ministerstwo Rozwoju System Teleinformatyczny SL2014; dane 
jednostkowe o beneficjentach; zmienne w zakresie: 
nr REGON, NIP, nazwa, typ instytucji, 
szczegółowy typ instytucji, adres: województwo, 
powiat, miejscowość, ulica, nr budynku, lokal, kod 
pocztowy, poczta, tytuł projektu, data podpisania 
umowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data 
zakończenia udziału w projekcie, rodzaj 
przyznanego wsparcia, szczegółowy rodzaj 
przyznanego wsparcia, kwota środków 
dofinansowania przekazanych w ramach projektu; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 stycznia 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 
 

GUS 

8  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; wykaz 
organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 
w 2016 r. 1% należnego podatku za 2015 r. w 
zakresie: nr KRS, nazwa, kwota 1% należnego 
podatku; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 
2018 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 
2016 

GUS 

9  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza danych o 
podatnikach podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT); dane jednostkowe dotyczące 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej w zakresie: NIP, 
kwota ogółem otrzymanych darowizn, kwota 
ogółem przekazanych darowizn; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
2 października 
2017 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 
2016 

GUS 
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10  Ministerstwo Finansów System informacji Podatkowych – Baza danych o 
podatnikach podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT); dane jednostkowe: 
– osób fizycznych uzyskujących przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowanej na zasadach ogólnych według 
skali progresywnej w zakresie: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, rok 
urodzenia, płeć, przychód, kwota ogółem 
przekazanych darowizn, o których mowa w art. 
26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), kwota 
ogółem darowizn wynikających z odrębnych 
ustaw, wnioskowana kwota 1% podatku 
należnego za rok 2016 do przekazania na rzecz 
OPP w 2017 r., numer KRS wskazanej OPP; 

– osób fizycznych uzyskujących przychody z 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowanej 19-procentową stawką liniową 
w zakresie: kod województwa, kod powiatu, 
kod gminy, rok urodzenia, płeć, przychód, 
wnioskowana kwota 1% podatku należnego za 
rok 2016 do przekazania na rzecz OPP w 
2017 r., numer KRS wskazanej OPP; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 lutego 
2018 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 
2016 

GUS 

11  Ministerstwo Finansów System informacji Podatkowych – Baza danych o 
podatnikach podatku dochodowego od osób 
fizycznych – ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych; dane jednostkowe dotyczące 
osób fizycznych osiągających przychody z 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
opłacających zryczałtowany podatek dochodowy 
w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych w zakresie: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, rok 
urodzenia, płeć, kwota ogółem przekazanych 
darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, kwota ogółem 
darowizn wynikających z odrębnych ustaw, 
wnioskowana kwota 1% podatku należnego za rok 
2015 do przekazania na rzecz OPP w 2016 r., 
numer KRS wskazanej OPP, przychód ogółem z 
działalności; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
3 października 
2017 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 
2016 

GUS 

12  Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

system sprawozdań finansowych i merytorycznych 
organizacji pożytku publicznego – Sprawozdanie 
merytoryczne z działalności OPP; dane 
jednostkowe pełna baza danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

GUS 

13  Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

monitoring współpracy urzędów z sektorem 
pozarządowym; dane jednostkowe dotyczące 
współpracy urzędów z organizacjami 
pozarządowymi, pełna baza danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 
2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

GUS 
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14  Państwowy Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji; dane 
jednostkowe dotyczące pracodawców w zakresie: 
numer NIP, pełna nazwa, liczba pracowników 
zatrudnionych u pracodawcy na umowę o pracę 
według stopnia niepełnosprawności pracowników, 
łączny wymiar czasu pracy pracowników 
zatrudnionych u pracodawcy na umowę o pracę 
według stopnia niepełnosprawności pracowników, 
suma kosztów płacy według stopnia 
niepełnosprawności pracowników; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 
2017 r. z 
danymi za 
grudzień 
2016 r. 

GUS 

15  Państwowy Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji; dane 
jednostkowe dotyczące pracodawców według 
następujących form prawnych: fundacje, Kościół 
katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, 
stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie 
niewymienione, organizacje pracodawców, 
samorząd zawodowy i gospodarczy, związki 
zawodowe; w zakresie: numer identyfikacyjny 
REGON, numer NIP, pełna nazwa, forma prawna, 
średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy 
poprzedzających okres sprawozdawczy: ogółem, 
osób niepełnosprawnych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 
2017 r. z 
danymi za 
grudzień 
2016 r. 

GUS 

16  starostwa powiatowe, urzędy miast 
na prawach powiatu 

wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu 
na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na 
prawach powiatu w związku z art. 8. ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. 
zm.); dane jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 
2017 r. według 
stanu na dzień 
31 grudnia 
2016 r. 

serwer centralny 
GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane o stowarzyszeniach i podobnych organizacjach społecznych, fundacjach, organizacjach samorządu 
gospodarczego i zawodowego oraz społecznych jednostkach wyznaniowych prowadzących działalność społeczną, z 
wyodrębnieniem organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego według: typów jednostek, dziedzin 
i zasięgu działania, zatrudnienia, liczby członków i wolontariuszy, przychodów i kosztów. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– notatka prezentująca wstępne wyniki badania – styczeń 2018 r., 
– publikacja analityczno-metodologiczna zawierająca tablice wynikowe w formacie Excel – wrzesień 2018 r., 
– folder informacyjny zawierający najważniejsze wyniki badania – grudzień 2018 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 853 300 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.04.04(027) 
2. Temat badania: Kapitał Ludzki 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Celem badania jest zaprezentowanie aktualnego stanu kapitału ludzkiego w Polsce. Prezentowane w badaniu dane 
umożliwią jego odbiorcom zapoznanie się z sytuacją w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Dane 
określające stan kapitału ludzkiego posłużą między innymi do oceny potencjału gospodarki i pozwolą ocenić 
zasadność prowadzenia inwestycji w danym regionie przez organizacje gospodarcze. 

6. Zakres podmiotowy 
Osoby zamieszkujące na terytorium Polski, posiadające polskie obywatelstwo. 

7. Zakres przedmiotowy 
Stan kapitału ludzkiego w Polsce, określany wskaźnikami z zakresu potencjału demograficznego, stanu zdrowia, 
uczestnictwa w edukacji, poziomu wykształcenia w powiązaniu z aktywnością ekonomiczną, sytuacji na rynku pracy, 
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz wskaźnikami dotyczącymi technologii, innowacji i społeczeństwa 
informacyjnego wraz z informacją o ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju kapitału ludzkiego. 

8. Źródła danych 
Wtórne wykorzystanie danych z badań GUS: 
– wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: S-10, S-11, S-12, F-01/s (badanie 1.27.05), K-01,K-02, K-03, 

K-05, K-07 (badanie 1.28.01), K-08 (badanie 1.28.02), PNT-01, PNT-01/s (badanie 1.43.01), PNT-02 (badanie 
1.43.02), Z-05 (badanie 1.23.07), Z-06 (badanie 1.23.02), Z-10 (badanie 1.23.09), Z-12 (badanie 1.24.02), ZD-3 
(badanie 1.29.07), danych z Badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL (badanie 1.23.01), Europejskiego 
badania warunków życia ludności EU-SILC (badanie 1.25.08), Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego (badanie 
1.43.14); 

– wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań MZ:, MZ-13, MZ-56 (badanie 1.29.02), MZ-10A, MZ-10B, 
MZ-10C, MZ-88, MZ-89 (badanie 1.29.06) oraz MZ-29 (badanie 1.29.07); 

– informacje z systemu informacji oświatowej SIO (badania 1.27.01, 1.27.04); dane demograficzne (badania 1.21.01, 
1.21.03, 1.21.04, 1.21.09, 1.21.14); dane Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi; Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; Centrum Onkologii – 
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, Komendy Głównej Policji w Warszawie; Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Urzędu Patentowego RP (badanie 1.43.05); Ministerstwa 
Finansów (badania 1.65.16, 1.65.19); Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (badania 1.23.06); 

– tablice wynikowe badania Diagnoza społeczna, wyniki badania Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów (PISA), wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). 

 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Zestaw wskaźników opisujących sytuację demograficzną i stan zdrowia ludności, dostęp do instytucji ochrony 
zdrowia, udział w wychowaniu przedszkolnym i edukacji szkolnej od poziomu podstawowego do studiów 
podyplomowych i doktoranckich, poziom i kierunki wykształcenia, rynek pracy, w tym aktywność ekonomiczną i 
wynagrodzenia, uczestnictwo w kulturze, działalność innowacyjną i badawczo rozwojową oraz korzystanie z 
nowoczesnych technologii cyfrowych. Istotnym uzupełnieniem informacji na temat kapitału ludzkiego będą dane 
dotyczące uwarunkowań jego rozwoju w wymiarach społecznym i ekonomicznym. Wybrane dane zostaną 
zaprezentowane według województw, podregionów i powiatów. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Kapitał ludzki w Polsce” – listopad 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 40 000 zł – budżet GUS 



Dziennik Ustaw – 22 –  Poz. 118

 

20 
 

1. Symbol badania: 1.04.07(029) 
2. Temat badania: Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji 

społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Uzyskanie podstawowych informacji o liczbie i potencjale jednostek organizacyjnych zaliczanych do nowej 
gospodarki społecznej oraz o podmiotach je prowadzących. 

6. Zakres podmiotowy 
Jednostki organizacyjne mające status centrum integracji społecznej (CIS) i klubu integracji społecznej (KIS) 
działające na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, 
z późn. zm.); będące warsztatami terapii zajęciowej (WTZ) oraz posiadające status zakładu aktywności zawodowej 
(ZAZ) działające na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 
Liczba jednostek, liczba i rodzaj beneficjentów i/lub osób zatrudnionych w centrach integracji społecznej, warsztatach 
terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej, liczba klubów integracji społecznej; formy prawne podmiotów 
prowadzących centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady 
aktywności zawodowej. 

8. Źródła danych 
Dane: wojewodów z rejestrów jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej, klubu 
integracji społecznej, zakładu aktywności zawodowej; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z informacji 
zbiorczych przekazanych przez wojewodów ze sprawozdań centrów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z systemu informacyjnego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wykorzystanie danych ze sprawozdania SOF-1 i SOF-5 oraz danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji pozyskanych w badaniu 1.04.01. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  wojewodowie rejestr jednostek organizacyjnych, którym 
nadano status centrum integracji społecznej; 
dane jednostkowe w zakresie: nazwa 
jednostki, REGON, województwo, powiat, 
miejscowość, ulica, numer domu, numer 
lokalu, kod pocztowy, poczta, telefony, fax, 
e-mail, stan aktywności jednostki, data 
rozpoczęcia działalności, data zakończenia 
działalności; Instytucja tworząca Centrum 
Integracji Społecznej: nazwa, miejscowość, 
ulica, numer domu, numer lokalu, kod 
pocztowy, poczta, telefon, fax, e-mail; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 
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2  wojewodowie rejestr jednostek organizacyjnych, którym 
nadano status klubu integracji społecznej; dane 
jednostkowe w zakresie: nazwa jednostki, 
REGON, województwo, powiat, miejscowość, 
ulica, numer domu, numer lokalu, kod 
pocztowy, poczta, telefony, fax, e-mail, stan 
aktywności jednostki, data rozpoczęcia 
działalności, data zakończenia działalności; 
instytucja tworząca klub integracji społecznej: 
nazwa, miejscowość, ulica, numer domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, 
fax, e-mail; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

3  wojewodowie lista jednostek organizacyjnych, którym 
nadano status zakładu aktywności zawodowej; 
dane jednostkowe w zakresie: nazwa, NIP, 
organizator, województwo, adres; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
20 lutego 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

4  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Krajowy System Monitoringu Pomocy 
Społecznej; dane zagregowane Centrach 
Integracji Społecznej według województw w 
zakresie: liczba pracowników zatrudnionych w 
okresie sprawozdawczym (ogółem, kobiety): 
przeciętne zatrudnienie, zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu, zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze czasu, zatrudnieni na podstawie 
umowy cywilnoprawnej; liczba osób, które 
ukończyły zajęcia: ogółem, kobiety, osoby 
bezdomne, osoby uzależnione od alkoholu, 
osoby uzależnione od narkotyków lub innych 
środków odurzających, osoby chore 
psychicznie, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby zwalniane z zakładów, uchodźcy, osoby 
niepełnosprawne; liczba osób, które ukończyły 
zajęcia według rodzaju usług reintegracyjnych: 
szkolenia zawodowe, organizowanie praktyk i 
staży zawodowych, pomoc w przekazywaniu 
ofert pracy, zajęcia z zakresu prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej lub 
spółdzielni socjalnej, uczestnictwo w zajęciach 
terapeutycznych, uczestnictwo w grupach 
samopomocowych oraz w grupach wsparcia, 
indywidualne konsultacje z psychologiem lub 
terapeutą, grupy edukacyjne; liczba 
uczestników usamodzielnionych 
ekonomicznie (ogółem, kobiety): skierowani 
do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, 
zatrudnieni u pracodawcy bez zatrudnienia 
wspieranego, zatrudnieni w centrum integracji 
społecznej, którzy podjęli samodzielną 
działalność gospodarczą, którzy podjęli 
działalność gospodarczą w formie spółdzielni 
socjalnej, nabywający prawo do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych; przychody w 
roku sprawozdawczym: ogółem, z budżetu 
gminy, z budżetu województwa, z Funduszu 
Pracy, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, z własnej 
działalności; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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5  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych 

zbiorcze informacje półroczne dotyczące 
wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w 
zakładach aktywności zawodowej; dane 
zagregowane (według województw) w 
zakresie: przyznania statusu, utraty statusu, 
liczby zakładów, zatrudnienia w osobach: 
ogółem, niepełnosprawnych – w stopniu 
znacznym, umiarkowanym, lekkim (w tym 
psychicznie chorych i upośledzonych 
umysłowo, niewidomych), zatrudnienia w 
przeliczeniu na pełne etaty; ogółem, 
niepełnosprawnych – w stopniu znacznym, 
umiarkowanym, lekkim (w tym psychicznie 
chorych i upośledzonych umysłowo, 
niewidomych); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 kwietnia 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

GUS 

6  Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

System Przetwarzania Danych z Samorządów 
Powiatowych (SPDSP); dane jednostkowe w 
zakresie: nazwa warsztatu terapii zajęciowej, 
organizator, powiat, adres, data utworzenia, 
stan aktywności jednostki; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
17 lutego 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

7  Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

System Przetwarzania Danych z Samorządów 
Powiatowych (SPDSP); dane zagregowane 
(według województw) dotyczące 
dofinansowania kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej w zakresie: 
złożone wnioski, zawarte umowy, koszty 
tworzenia WTZ z uwzględnieniem wszystkich 
źródeł finansowania, w tym dofinansowanie ze 
środków PFRON, WTZ powstałe w roku 
sprawozdawczym (koszty działania, w tym 
dofinansowane ze środków PFRON, liczba 
uczestników WTZ, w tym kobiety 
niepełnosprawne, młodzież niepełnosprawna), 
WTZ powstałe w latach poprzednich (koszty 
działania, w tym dofinansowane ze środków 
PFRON, liczba uczestników WTZ, w tym 
kobiety niepełnosprawne, młodzież 
niepełnosprawna); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 kwietnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane o centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i zakładach 
aktywności zawodowej według formy prawnej podmiotu prowadzącego i województw w zakresie: liczby jednostek, 
beneficjentów i/lub pracowników. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Notatka informacyjna za latach 2015-2016 – listopad 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 110 100 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.21.01(030) 
2. Temat badania: Urodzenia. Dzietność 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Urodzenia są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i 
strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. 
Statystyka urodzeń stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych. Umożliwia 
prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności. Pozwala również na obserwację 
podstawowych procesów demograficznych w zakresie dzietności poprzez tworzenie systemu wskaźników 
i szacunków opracowywanych corocznie na potrzeby analiz i prognoz dzietności. Szczególne znaczenie mają 
prawdopodobieństwa urodzeń dzieci poszczególnych kolejności oraz struktury kobiet według generacji i liczby 
urodzonych dzieci. Dane o urodzeniach stanowią również podstawę do przewidywania tendencji rozwoju ludności 
wyrażanych poprzez prognozy demograficzne. 
Poziom urodzeń według poszczególnych, charakteryzujących to zjawisko cech oraz natężenie urodzeń są 
odzwierciedleniem (w dłuższych okresach) rozwoju społecznego kraju będącego bezpośrednio lub pośrednio 
wynikiem: postępu w rozwoju medycyny, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a także zmian wyboru, jakiego 
dokonują kolejne pokolenia w zakresie rozwoju rodziny. 
Realizacja badania jest konieczna, w odniesieniu do statystyk urodzeń martwych, w związku z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich 
w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39), 
z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiającym jednolite 
warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk 
europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian 
danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 10), z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie 
zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 
z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22). 

6. Zakres podmiotowy 
Urodzenia na terytorium RP oraz urodzenia mające miejsce za granicą (zarejestrowane w Polsce przez USC) – 
w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. 
Kobiety, które urodziły dziecko, oraz populacja kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) w danym okresie. 

7. Zakres przedmiotowy 
Urodzenia na terenie Polski. 
Urodzenia żywe. 
Informacje o noworodku (data i godzina urodzenia, płeć, ciężar dziecka przy urodzeniu, długość ciała dziecka przy 
urodzeniu, punkty w skali Apgar, obywatelstwo), cechach demograficznych i społecznych rodziców (data urodzenia, 
numer PESEL, stan cywilny, rok zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa, poziom wykształcenia, 
obywatelstwo, miejsce urodzenia (miejscowość/kraj), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, 
powiat, gmina, miejscowość; w przypadku zagranicy – kraj), okres przebywania na terytorium RP) oraz informacje o 
urodzeniu i porodzie (okres trwania ciąży, informacja czy dziecko pochodziło z porodu pojedynczego czy mnogiego, 
miejsce porodu), informacje o poprzednich dzieciach urodzonych przez matkę (liczba dzieci i ich żywotność, data 
poprzedniego porodu) oraz oznaczenie aktu urodzenia. 
 
Urodzenia martwe. 
Informacje o noworodku (data i godzina urodzenia, płeć), cechach demograficznych i społecznych rodziców (data 
urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, rok zawarcia związku małżeńskiego, obywatelstwo, miejsce urodzenia 
(miejscowość/kraj)), miejsce zamieszkania matki (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość; 
w przypadku zagranicy – kraj) oraz informacje o urodzeniu i porodzie (określenie momentu zgonu i jego przyczyny) 
oraz oznaczenie aktu urodzenia. 
 
Urodzenia za granicą 
Informacje o kraju, dacie i płci urodzenia dziecka oraz o dacie urodzenia rodziców. 
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Dzietność według generacji. 
Dzietność i zastępowalność pokoleń – współczynniki płodności i dzietności kobiet, współczynniki zastępowalności 
pokoleń brutto i netto. 

8. Źródła danych 
MC – rejestr stanu cywilnego w zakresie urodzeń – sporządzane przez lekarzy i wykorzystywane wtórnie przez 
statystykę publiczną dokumenty podstawowe dla akt stanu cywilnego, tj. „Karta urodzenia” oraz „Karta martwego 
urodzenia” oraz dokumentacja USC – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.). Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL (pozyskanych w 
badaniu 1.80.02). 
W przypadku urodzeń za granicą – sporządzony przez USC akt urodzenia. 
 
W zakresie dzietności – wtórne wykorzystanie danych ze statystyki zgonów i bilansów ludności (omówionych w 
badaniach: 1.21.09, 1.21.07). 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

urzędy stanu cywilnego rejestr stanu cywilnego; dane jednostkowe 
dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców; 
w formie elektronicznej oraz – w przypadku 
przyczyn zgonów – dodatkowo w formie 
papierowej 

sukcesywnie do 
3. dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni, za 
grudzień 2016 r. do 
4 stycznia 2017 r. 

serwer centralny 
GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Urodzenia 
Dane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca zamieszkania 
matki dziecka, tj. od poziomu gmin imiennie w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacja cech matki (ojca) z 
cechami dziecka i informacjami o urodzeniu i porodzie (agregacja cech w zależności od poziomu podziału 
terytorialnego/administracyjnego). 
 
Dzietność: 
– zastępowalność pokoleń (współczynniki płodności i dzietności kobiet, zastępowalności pokoleń brutto i netto) – 

opracowanie dla kraju ogółem w podziale na miasto i wieś, regiony, województwa, podregiony, powiaty, 
– według generacji – na poziomie ogólnokrajowym. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
– urodzenia: 

– miesięcznie – wstępna informacja o ogólnej liczbie urodzeń żywych, 
– kwartalnie – dane o ogólnej liczbie urodzeń żywych oraz surowe współczynniki urodzeń według podziału 

terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – około 60-70 dni po 
kwartale, 

– rocznie: 
– dane o ogólnej liczbie urodzeń żywych, surowe współczynniki urodzeń według podziału terytorialnego 

(regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – kwiecień 2017 r., 
– liczba i struktura urodzeń oraz korelacje poszczególnych kategorii urodzenia z cechami urodzonego dziecka, 

cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi rodziców dziecka, informacjami o porodzie – dla 
kraju ogółem oraz w przekroju według regionów, województw, podregionów i powiatów – kwiecień/maj 
2017 r., 

– dzietność: 
– zastępowalność pokoleń – opracowanie roczne – maj 2017 r., 
– według generacji – opracowanie roczne – sierpień 2017 r. 

 
Dane przekazywane do organizacji międzynarodowych m.in.: Eurostat, ONZ, UNICEF, WHO oraz OECD. 
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11. Koszty i sposób finansowania 
 766 300 zł – budżet GUS 

1. Symbol badania: 1.21.02(031) 
2. Temat badania: Małżeństwa. Rozwody. Separacje 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego prawnego dokonują się w znacznym stopniu w wyniku: 
wstępowania w związki małżeńskie, rozwiązywania małżeństw poprzez prawomocnie orzeczone rozwody, ustania 
małżeństw w wyniku śmierci jednego ze współmałżonków, a także – w przypadku stanu cywilnego faktycznego – 
rozpadu małżeństw poprzez prawomocne orzeczenie separacji. Jednocześnie zawieranie, rozpad i rozwiązywanie 
związków małżeńskich są ściśle związane z rozwojem ludności w konkretnych warunkach społeczno-gospodarczych 
danego kraju. Statystyka małżeństw, separacji i rozwodów służy do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i 
rozpadu rodzin, jak też do prognozowania demograficznego. Badanie stanowi bazę do prowadzenia specjalistycznych 
badań ankietowych osób pozostających w stanie małżeńskim oraz tych, których małżeństwo uległo rozpadowi czy 
rozwiązaniu. Metodologia badań jest prowadzona zgodnie z zasadami prawnymi wynikającymi z przepisów polskiego 
prawodawstwa. 

6. Zakres podmiotowy 
Związki małżeńskie: zawierane na terytorium RP (w tym przez cudzoziemców) oraz zawierane za granicą i 
zarejestrowane w Polsce przez USC – w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą; prawomocnie 
orzeczone rozwody oraz orzeczenia separacji i zniesienia separacji. Nowożeńcy, osoby rozwiedzione oraz w separacji. 
Małżeństwa istniejące. 

7. Zakres przedmiotowy 
Małżeństwa 
Informacje o zawieranym związku małżeńskim na terenie Polski: oznaczenie aktu małżeństwa, data zawarcia 
małżeństwa oraz forma jego zawarcia (małżeństwo cywilne lub wyznaniowe ze skutkami cywilnymi według 
kościołów i związków wyznaniowych). Cechy osób, których fakty dotyczą: numer PESEL, data urodzenia i miejsce 
urodzenia (miejscowość/kraj), poprzedni stan cywilny, rok ustania poprzedniego małżeństwa oraz cechy społeczne: 
poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość; w 
przypadku zagranicy – kraj), okres przebywania na terytorium RP, obywatelstwo. 
 

Rozwody 
Informacje o małżeństwie i rozwodzie: symbol akt sprawy rozwodowej wraz z symbolem siedziby sądu; daty: 
wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, uprawomocnienia wyroku, wniesienia powództwa i zawarcia 
małżeństwa; numer aktu małżeństwa i symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony; informacje o 
pozostawaniu w prawnie orzeczonej separacji, termin jej orzeczenia; strona wnosząca powództwo o rozwód; 
orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia); rodzaj powództwa (o rozwód, o separację); 
przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie 
alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, 
niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); liczba 
małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i 
ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); dodatkowo informacje kto 
złożył wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz czy rodzice przedstawili porozumienie o 
sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem; wysokość zasądzonych 
alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony/męża, podział 
wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w 
odniesieniu do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu). Cechy osób, których fakty 
dotyczą: numer PESEL, data urodzenia oraz cechy społeczno-ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, 
zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca 
najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca 
na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, 
inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, 
gmina, miejscowość, w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo. 
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Separacje 
Informacje o orzeczeniu separacji: symbol akt sprawy o separację wraz z symbolem siedziby sądu; daty: wyroku 
(postanowienia) orzekającego separację, wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; numer aktu małżeństwa i 
symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony; informacje o stronie wnoszącej powództwo (mąż, żona, 
zgodny wniosek); orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia); przyczyny rozkładu pożycia 
małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek 
do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, 
niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); informacje o zniesieniu separacji: data 
zniesienia separacji, wyroku (postanowienia) orzekającego separację, data zawarcia małżeństwa; liczba małoletnich 
dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, 
oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); dodatkowo informacje kto złożył wniosek o 
powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz czy rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem; wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o 
mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony/męża, podział wspólnego mieszkania, 
przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieni do lokalu objętego 
wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu). Cechy osób, których fakty dotyczą: numer PESEL, data 
urodzenia oraz cechy społeczno-ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, 
gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze 
publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny 
poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe 
źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, w 
przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo. 
 

Bilans małżeństw istniejących. 

8. Źródła danych 
MC – rejestr stanu cywilnego w zakresie małżeństw oraz system MC rejestr PESEL. 
Sądy okręgowe – systemy informacyjne w zakresie rozwodów i separacji. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  urzędy stanu cywilnego rejestr stanu cywilnego; dane jednostkowe 
dotyczące małżeństwa oraz cech osób 
zawierających związek małżeński; w formie 
elektronicznej 

sukcesywnie do 
3. dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni, za 
grudzień 2016 r. do 
4 stycznia 2017 r. 

serwer centralny 
GUS 

2  Ministerstwo Cyfryzacji system MC rejestr PESEL; dane jednostkowe 
w zakresie numeru PESEL oraz daty ustania 
poprzedniego małżeństwa osób, które zawarły 
związek małżeński w 2016 roku; w formie 
elektronicznej 

raz w roku, do 
14 lutego 2017 r. 

GUS 

3  sądy okręgowe systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w 
zakresie rozwodów i separacji; dane 
jednostkowe w zakresie: 
– orzeczonych prawomocnie rozwodów, 
– separacji orzeczonych i zniesionych 
oraz cech osób, których te fakty dotyczą; w 
formie elektronicznej 

kwartalnie: do 3. dnia 
miesiąca za 
poprzedni kwartał, za 
IV kwartał 2016 r. do 
4 stycznia 2017 r. 

serwer centralny 
GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca zamieszkania 
osoby, której zdarzenie dotyczy, tj. według gmin imiennie w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacje cech 
współmałżonków z informacjami charakterystycznymi dla danego zjawiska (agregacja cech w zależności od poziomu 
podziału terytorialnego). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r. 
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Pozostałe: 
Dla kraju ogółem oraz w przekroju według regionów, województw, podregionów i powiatów: 
Miesięcznie: 
– wstępna informacja o ogólnej liczbie zawartych małżeństw. 
Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie separacji i rozwodów – 60-70 dni po kwartale, 
– dane o ogólnej liczbie nowo zawartych małżeństw oraz surowe współczynniki małżeństw według podstawowego 

podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – około 60-70 dni 
po kwartale. 

Rocznie: 
– małżeństwa: liczba i struktura małżeństw oraz korelacje cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych osób 

zawierających nowy związek małżeński (po raz pierwszy lub kolejny), współczynniki małżeństw – kwiecień/maj 
2017 r., 

– rozwody i separacje: liczba i struktura rozwodów i separacji oraz korelacje cech demograficznych i 
społeczno-ekonomicznych osób rozwodzących się/separowanych, a także dane dotyczące małżeństwa, przyczyn 
jego rozpadu, winy stron, małoletnie dzieci z małżeństw rozwiedzionych/separowanych; współczynniki rozwodów 
– kwiecień/maj 2017 r. 

 
Dane przekazywane do organizacji międzynarodowych m.in.: Eurostat, ONZ, UNICEF oraz OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 334 700 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.21.03(032) 
2. Temat badania: Migracje wewnętrzne ludności 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Wyniki badania migracji wewnętrznych pozwalają na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów 
przemieszczeń ludności na obszarze kraju. Ponadto statystyka migracji wewnętrznych służy do opracowania bilansów 
stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju oraz prognoz demograficznych. 
Stała obserwacja przemieszczeń ludności umożliwia dokonywanie porównań w czasie zmian w zakresie kierunków, 
rozmiarów migracji oraz ich natężenia. 

6. Zakres podmiotowy 
Zmiany miejsca zamieszkania w kraju polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej miasta 
(dzielnicy/delegatury) bądź gminy. 

7. Zakres przedmiotowy 
Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne osób migrujących (płeć, wiek, stan cywilny, jednostka 
administracyjna poprzedniego i obecnego miejsca pobytu. Dane gromadzone według województw, powiatów, gmin 
(miasta, dzielnice i delegatury). 

8. Źródła danych 
Wykorzystanie danych z operatu do badań społecznych (1.80.02). 
Wykorzystanie danych: Ministerstwa Cyfryzacji – system PESEL; Ministerstwa Finansów – Centralny Rejestr 
Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników; Narodowego Funduszu Zdrowia – Centralny Wykaz Ubezpieczonych 
(opisanych w badaniu 1.80.02); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – system KRUSNAL (opisany w 
badaniu 1.80.01). 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane o liczbie migracji wewnętrznych według kierunków oraz płci, wieku i stanu cywilnego migrantów. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
Rocznie: 
– liczba i struktura oraz kierunki migracji wewnętrznych według cech demograficzno-społecznych osób migrujących, 

województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin) – maj 
2017 r., 

11. Koszty i sposób finansowania 
 119 600 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.21.04(033) 
2. Temat badania: Migracje zagraniczne ludności 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Wyniki badania migracji zagranicznych pozwalają na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów 
przemieszczeń ludności poza granice kraju. Ponadto statystyka migracji zagranicznych służy do opracowywania 
bilansów stanu i struktury ludności. Realizacja badania jest niezbędna w związku ze zobowiązaniami Polski do 
przekazywania danych wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników 
cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23) oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich 
w dziedzinie demografii. 
Wyniki badań migracji długookresowych są wykorzystywane w szacunkach ludności rezydującej. 

6. Zakres podmiotowy 
Zarejestrowane na bieżąco w roku badawczym dane: 
– o przyjazdach z zagranicy – imigracja i wyjazdach za granicę – emigracja, 
– o repatriacji, 
– o wnioskach składanych przez cudzoziemców w zakresie pobytów na terytorium RP oraz wydanych w tych 

sprawach decyzjach, 
– dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP, 
– o liczbie obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium 

danego państwa członkowskiego, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe lub akt 
stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nielegalny i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium 
państwa członkowskiego, zdezagregowane według obywatelstwa tych osób, 

– o liczbie obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których 
mowa w poprzednim tiret, faktycznie opuścili terytorium danego państwa członkowskiego, zdezagregowane 
według ich obywatelstwa, 

– o liczbie obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego na granicy 
zewnętrznej, 

– o liczbie obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium 
państwa członkowskiego zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi imigracji, 

– o wydanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP. 

8. Źródła danych 
– wykorzystanie danych z operatu do badań społecznych (1.80.02), 
– informacje gromadzone przez: Ministerstwo Cyfryzacji – system PESEL; Ministerstwo Finansów – Centralny 

Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników; Narodowy Fundusz Zdrowia – Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych (opisanych w badaniu 1.80.02); Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – system 
KRUSNAL (opisany w badaniu 1.80.01), 

– informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców gromadzone w ramach badania 1.21.05, 
– informacje gromadzone przez Komendę Główną Straży Granicznej zgodnie z art. 5 i 7 rozporządzenia (WE) 

nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu 
migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie 
zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG), 

– informacje gromadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące repatriacji 
(gromadzone w ramach badania 1.21.05), 

– badania bieżące Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone poprzez urzędy wojewódzkie 
w zakresie wydawanych zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP przez cudzoziemców (gromadzone 
w ramach badania 1.23.15), 

– dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej, 
– zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu). 
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 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Komenda Główna Straży 
Granicznej 

System Teleinformatyczny – Platforma 
Wymiany Informacji, Centralna Baza Danych 
Straży Granicznej – System Wspomagania 
Kierowania; dane zagregowane – zakres 
zgodny z art. 5 i 7 rozporządzenia (WE) 
nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk 
Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony 
międzynarodowej oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w 
sprawie zestawienia statystyk dotyczących 
pracowników cudzoziemców (Tekst mający 
znaczenie dla EOG); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane o liczbie migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) według kierunków oraz płci, wieku, stanu cywilnego i 
obywatelstwa migrantów. 
Dane o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy, zgodę na pobyt 
tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz liczbie osób ubiegających się o status uchodźcy w RP 
według obywatelstwa cudzoziemców. 
Dane dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE. 
Dane o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa cudzoziemców. 
Dane o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przybyłych w ramach repatriacji. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
Rocznie: 
– liczba i struktura osób migrujących (imigrantów i emigrantów) według cech demograficzno-społecznych, kraje 

emigracji i imigracji, kraj obywatelstwa, kraj urodzenia (dane ogólnopolskie) – październik 2017 r., 
– ogólnopolskie dane o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy, na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów 
humanitarnych oraz liczbie osób ubiegających się o status uchodźcy w RP według obywatelstwa cudzoziemców; 
dane dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE – wrzesień 2017 r., 

– dane o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa cudzoziemców – czerwiec 
2017 r., 

– dane o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przybyłych w ramach repatriacji – maj 
2017 r. 

 
Dane przekazywane do rocznika demograficznego ONZ, rocznika Eurostatu, publikacji EKG ONZ, UNICEF-u oraz 
baz danych OECD i Eurostatu. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 168 800 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.21.05(034) 
2. Temat badania: Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty 

czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa 
polskiego 

3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych   
 

5. Cel badania 
Przygotowanie danych na potrzeby organizacji międzynarodowych: Eurostat, Urząd Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych do spraw Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR), Europejski 
Urząd Wsparcia Azylowego (EASO), Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (International Organization 
for Migration – IOM), Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany do spraw Przekraczania Granic Zewnętrznych i 
Imigracji (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration – CIREFI)), 
administracji publicznej (GUS, ministerstwa), ośrodków naukowych i innych. 

6. Zakres podmiotowy 
– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w 

sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, 
– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na 
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca 
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w 
sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez 
pracodawcę zagranicznego na terytorium RP, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach oraz cudzoziemcy, 
którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz 
cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 
naukowych, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP oraz członków 
rodzin cudzoziemców, a także cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy 
dla członków rodzin obywateli RP oraz członków rodzin cudzoziemców, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi oraz cudzoziemcy, którzy 
otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające 
krótkotrwałego pobytu oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy ze 
względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności oraz cudzoziemcy, 
którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o 
zezwolenie na pobyt stały, 

– cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz 
cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

– cudzoziemcy ubiegający się o azyl oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie azylu, 
– cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o 

nadanie statusu uchodźcy, 
– cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej, 
– cudzoziemcy ubiegający się o wydanie wiz w celu repatriacji oraz cudzoziemcy, którym wydano wizę w celu 

repatriacji, 
– cudzoziemcy ubiegający się o nabycie obywatelstwa polskiego oraz cudzoziemcy, którzy nabyli obywatelstwo 

polskie, 
– cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 
– cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, 
– cudzoziemcy, którym udzielono ochrony czasowej, 
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– cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, którzy ubiegają się o zarejestrowanie pobytu na terytorium 
RP, cudzoziemcy, którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje 
w sprawach o zarejestrowanie pobytu, 

– cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej ubiegający się o dokument potwierdzający prawo stałego 
pobytu, cudzoziemcy, którzy otrzymali taki dokument, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o 
wydanie takiego dokumentu, 

– członkowie rodzin cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej ubiegający się o kartę pobytu członka 
rodziny obywatela Unii Europejskiej, cudzoziemcy, którzy otrzymali taką kartę, oraz cudzoziemcy, którzy 
otrzymali decyzje w sprawach o wydanie takiej karty, 

– członkowie rodzin cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej ubiegający się o kartę stałego pobytu 
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, cudzoziemcy, którzy otrzymali taką kartę, oraz cudzoziemcy, którzy 
otrzymali decyzje w sprawach o wydanie takiej karty, 

– cudzoziemcy, którym wydano wizy w polskich placówkach konsularnych na okres od 3 miesięcy. 

7. Zakres przedmiotowy 
Obywatelstwo, miejsce pobytu (stałego, czasowego), gmina, płeć, wiek. 

8. Źródła danych 
Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w 
sprawach cudzoziemców – centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego oraz centralny rejestr 
wniosków, decyzji i postanowień w sprawach repatriacji. 
Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych z konsularnego systemu informatycznego Wiza-Konsul. 
Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 
cudzoziemców. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców – centralny rejestr 
danych o nabyciu i utracie obywatelstwa 
polskiego, krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i 
wykazu w sprawach cudzoziemców – 
centralny rejestr wniosków, decyzji i 
postanowień w sprawach repatriacji; dane 
zagregowane: 
– o cudzoziemcach ubiegających się o 

wydanie wiz repatriacyjnych, 
– o cudzoziemcach ubiegających się o 

nabycie obywatelstwa polskiego, 
– o wydanych wizach w celu repatriacji, 
– o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

2  Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 

Wiza-Konsul – konsularny system 
informatyczny; dane zagregowane o 
cudzoziemcach, którym wydano wizy w 
polskich placówkach konsularnych na okres 
od 3 miesięcy; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 

3  Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 

Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców; dane 
zagregowane: 
– o cudzoziemcach ubiegających się o 

nadanie statusu uchodźcy, udzielenie zgody 
na pobyt tolerowany lub o azyl, 

– o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje 
w sprawach o udzielenie azylu, nadanie 
statusu uchodźcy, udzielenie ochrony 

dwa razy w roku do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. i do 31 marca 
2017 r. z danymi za 
rok 2016  
 

GUS 
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uzupełniającej, zgody na pobyt ze 
względów humanitarnych lub zgody na 
pobyt tolerowany, w tym decyzje o 
umorzeniu postępowania, 

– o cudzoziemcach ubiegających się o 
zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały 
lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

– o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje 
w sprawach o zezwolenie na pobyt 
czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, 

– o cudzoziemcach, którym udzielono zgody 
na pobyt ze względów humanitarnych lub 
zgody na pobyt tolerowany lub udzielono 
ochrony czasowej, 

– o cudzoziemcach będących obywatelami 
Unii Europejskiej, którzy ubiegają się o 
zarejestrowanie pobytu na terytorium RP, 

– o cudzoziemcach będących obywatelami 
Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali 
swój pobyt na terytorium RP lub otrzymali 
decyzję w tej sprawie, 

– o członkach rodzin cudzoziemców 
będących obywatelami Unii Europejskiej 
ubiegających się o kartę pobytu członka 
rodziny obywatela UE oraz członkach 
rodzin cudzoziemców będących 
obywatelami Unii Europejskiej, którzy 
otrzymali taką kartę lub decyzję w tej 
sprawie, 

– o członkach rodzin cudzoziemców 
będących obywatelami Unii Europejskiej 
ubiegających się o kartę stałego pobytu 
członka rodziny obywatela UE oraz 
członkach rodzin cudzoziemców będących 
obywatelami Unii Europejskiej, którzy 
otrzymali taką kartę lub decyzję w tej 
sprawie, 

– o cudzoziemcach będących obywatelami 
Unii Europejskiej ubiegających się o 
dokument potwierdzający prawo stałego 
pobytu oraz cudzoziemcach będących 
obywatelami Unii Europejskiej, którzy 
otrzymali taki dokument lub decyzję w tej 
sprawie; 

w formie elektronicznej i papierowej 

4  Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 

Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców; dane 
zagregowane dotyczące cudzoziemców, którzy 
uzyskali prawo pobytu na terytorium RP po 
raz pierwszy według: płci, wieku, 
obywatelstwa, okresu pobytu; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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5  Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 

Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców; dane 
jednostkowe: 
– o cudzoziemcach będących obywatelami 

Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali 
pobyt na terytorium RP w zakresie: nr 
PESEL, nr systemowy osoby, płeć, rok 
urodzenia, obywatelstwo, miejsce 
urodzenia, kraj urodzenia, narodowość, 
miejsce pobytu w Polsce, organ wydający 
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, 

– o cudzoziemcach, których dokumenty 
potwierdzające prawo pobytu na terytorium 
RP utraciły ważność i dokumenty te nie 
zostały przedłużone w zakresie: nr PESEL, 
nr systemowy osoby, płeć, rok urodzenia, 
obywatelstwo, narodowość, miejsce 
urodzenia, kraj urodzenia, narodowość, 
miejsce pobytu w Polsce, okres ważności 
ostatniego dokumentu; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
– dane o cudzoziemcach ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie zgody na pobyt tolerowany oraz 

azyl – miesięczne, kwartalne, w formie tabelarycznej na nośniku magnetycznym, 
– dane o cudzoziemcach ubiegających się o wydanie wizy w celu repatriacji i o cudzoziemcach ubiegających się o 

nabycie obywatelstwa polskiego – sukcesywnie (w cyklu rocznym) w formie tabelarycznej i wydruki, 
– dane o cudzoziemcach, którym wydano wizę w polskiej placówce konsularnej – w formie tabelarycznej, w cyklu 

rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny, 
– dane o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta 

długoterminowego UE – oraz dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i 
pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz dane o cudzoziemcach, którym nadano status uchodźcy udzielono 
ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub ochrony 
czasowej – w formie tabelarycznej i wykresów w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny, 

– dane o cudzoziemcach będących obywatelami Unii Europejskiej ubiegających się o zarejestrowanie pobytu na 
terytorium RP, oraz którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP, ubiegających się o dokument 
potwierdzający prawo stałego pobytu oraz dane o cudzoziemcach będących obywatelami Unii Europejskiej, którzy 
otrzymali taki dokument; dane o członkach rodzin cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej 
ubiegających się o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kartę stałego pobytu członka rodziny 
obywatela UE oraz dane o członkach rodzin cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej, którzy takie 
karty otrzymali – w formie tabelarycznej w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Zestawienia w formie tabelarycznej w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 284 000 zł – budżet UdSC 
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1. Symbol badania: 1.21.09(036) 
2. Temat badania: Zgony. Umieralność. Trwanie życia 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw zdrowia 
 

5. Cel badania 
Zgony są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodujących zmiany w liczbie i 
strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi główny element bilansów 
ludności w okresach międzyspisowych. Umożliwia prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań 
rozwoju ludności. Pozwala również na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie 
umieralności i trwania życia. Wyniki badania zgonów są wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic 
trwania życia, głównie prawdopodobieństw zgonów i dożycia oraz dalszego trwanie życia w zależności od wieku i 
płci w przekroju regionów, województw i podregionów. 
Poziom, struktura i natężenie zgonów (w tym zgonów niemowląt) są odzwierciedleniem (w dłuższych okresach) 
rozwoju społecznego kraju będącego bezpośrednio lub pośrednio wynikiem: postępu w rozwoju medycyny, 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz ekologicznego kraju, 
bezpieczeństwa i higieny życia oraz warunków pracy, a także stanu świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki 
zdrowotnej. 
Realizacja badania jest konieczna w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) i z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiającym jednolite 
warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk 
europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian 
danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego 
oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22). 

6. Zakres podmiotowy 
Zgony na terytorium RP oraz zgony osób przebywających czasowo za granicą zarejestrowane w Polsce przez USC. 
Przeciętne dalsze trwanie życia osób i prawdopodobieństwa zgonu. 

7. Zakres przedmiotowy 
Zgony: dane w zakresie cech demograficznych i społecznych osób zmarłych (płeć, data urodzenia, data zgonu, numer 
PESEL – o ile posiada, poziom wykształcenia, stan cywilny, miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – 
województwo, powiat, gmina, miejscowość; w przypadku zagranicy – kraj), obywatelstwo oraz okres przebywania na 
terytorium RP, miejsce urodzenia osoby zmarłej (miejscowość/kraj), miejsce zgonu (miejscowość/kraj) oraz opis 
przyczyn zgonu); dodatkowe informacje dotyczące zmarłych niemowląt (informacja czy dziecko pochodziło z porodu 
pojedynczego czy mnogiego, kolejność urodzenia dziecka, ciężar dziecka przy urodzeniu, długość ciała dziecka przy 
urodzeniu, okres trwania ciąży, punkty w skali Apgar, rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców dziecka – jeśli 
małżeństwo zostało zawarte i data urodzenia matki dziecka), a także informacje o zdarzeniu (miejsce zgonu, 
informacje o przeprowadzeniu sekcji zwłok, osoba stwierdzająca przyczynę zgonu, informacja czy karta dotyczy 
zmarłego niemowlęcia, czy innych osób, oznaczenie aktu zgonu oraz informacje dotyczące osób owdowiałych (numer 
PESEL wdowca/wdowy – o ile posiada, rok zawarcia związku małżeńskiego). 
 
Umieralność i trwanie życia: surowe współczynniki zgonów (według płci, wieku i przyczyn zgonów), standaryzowane 
współczynniki (według płci, wieku, przyczyn zgonów) oraz wskaźniki trwania życia (tzw. tablica trwania życia: pełna 
– według roczników urodzenia, skrócona – dla 5-letnich grup wieku) obejmujące prawdopodobieństwa zgonów, 
dożywania i przeciętne trwanie życia. Opracowanie pozwala prowadzić badania zarówno w tradycyjnym ujęciu 
przekrojowym (według lat kalendarzowych), jak i kohortowym (według roczników urodzenia). 

8. Źródła danych 
MC – rejestr stanu cywilnego w zakresie zgonów: wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną dokument 
podstawowy dla akt stanu cywilnego, tj. „Karta zgonu”, stanowiący podstawę do wystawienia aktu zgonu oraz 
dokumentacja USC – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dokumenty są 
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sporządzane przez lekarzy w zakresie informacji o osobie zmarłej oraz o zgonie oraz przez urzędy stanu cywilnego w 
zakresie pozostałych cech osoby zmarłej. W przypadku osób zmarłych za granicą – sporządzony przez USC akt zgonu 
oraz system MC rejestr PESEL. 
 
W zakresie umieralności i trwania życia: wtórne wykorzystanie danych ze statystyki urodzeń oraz bilansów ludności 
(omówionych w badaniach: 1.21.01, 1.21.07). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  urzędy stanu cywilnego rejestr stanu cywilnego; dane jednostkowe w 
zakresie informacji o osobie zmarłej; w formie 
elektronicznej oraz – w przypadku przyczyn 
zgonów – dodatkowo w formie papierowej 

sukcesywnie do 
3. dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni, za 
grudzień 2016 r. do 
4 stycznia 2017 r. 

serwer centralny 
GUS, Urząd 
Statystyczny w 
Olsztynie 

2  Ministerstwo Cyfryzacji system MC rejestr PESEL; dane jednostkowe 
w zakresie numeru PESEL oraz daty zawarcia 
związku małżeńskiego przez osobę zmarłą w 
2016 roku; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Zgony. 
Dane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca zamieszkania 
osoby zmarłej, tj. według gmin imiennie – w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacja cech osób zmarłych i 
informacji o zgonie (agregacja cech w zależności od poziomu podziału administracyjnego/terytorialnego kraju). 
Tablice trwania życia opracowywane są według regionów, województw i podregionów w podziale na miasto i wieś. 
Standaryzowane współczynniki zgonów opracowywane są według wybranych grup przyczyn zgonów dla Polski i 
województw. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r.,  
– „Trwanie życia w 2016 r.” – lipiec 2017 r. 
Pozostałe: 
Miesięcznie: 
– wstępna informacja o ogólnej liczbie zgonów (w tym zgonów niemowląt). 
Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie zgonów (w tym zgonów niemowląt) oraz surowe współczynniki zgonów według podziału 

terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – około 60-70 dni po 
kwartale. 

Półrocznie: 
– w zakresie przyczyn zgonów według płci i wieku osób zmarłych w I półroczu 2016 r. (wstępne dane 

ogólnopolskie) – czerwiec 2017 r. 
Rocznie: 
– dane nieskorelowane z przyczynami zgonów, tj. liczba i struktura osób zmarłych według cech demograficznych i 

społeczno-ekonomicznych; informacje o miejscu i okolicznościach zgonu – dane ogólnopolskie oraz według 
regionów, województw, podregionów i powiatów – kwiecień/maj 2017 r., 

– dane skorelowane z przyczynami zgonów, tj. liczba i struktura osób zmarłych według cech demograficznych i 
społeczno-ekonomicznych; informacje o miejscu i okolicznościach zgonu w powiązaniu z przyczynami zgonów – 
dane ogólnopolskie i według województw oraz wybrane dane dla regionów, województw, podregionów i powiatów 
– grudzień 2017 r. 

 
Umieralność i trwanie życia: 
– standaryzowane współczynniki zgonów według wybranych przyczyn za 2016 r. – lipiec 2018 r., 
– średnie trwanie życia kobiet i mężczyzn (łącznie) w 2016 r. – marzec 2017 r., 
– trwanie życia według województw w 2016 r. – maj 2017 r. (Internet), 
– przeciętne dalsze trwanie życia: regiony, województwa, miasta/wieś – tablice pełne i skrócone; podregiony – 

tablice skrócone – sierpień 2017 r. 
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Dane przekazywane do organizacji międzynarodowych m.in.: Eurostat, ONZ, UNICEF, WHO oraz OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 671 000 zł – budżet GUS 
 574 000 zł – budżet MZ 
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1. Symbol badania: 1.21.14(039) 
2. Temat badania: Zasoby migracyjne 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Badanie ma na celu pozyskanie danych o migracjach zagranicznych, zwłaszcza struktury zasobów i ich 
charakterystyki demograficzno społecznej. Realizacja badania jest niezbędna w związku ze zobowiązaniami Polski do 
przekazywania danych wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników 
cudzoziemców oraz rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej oraz rozporządzenia (WE) nr 1260/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie 
demografii (w zakresie zasobów migracyjnych). 

6. Zakres podmiotowy 
– ludność Polski według obywatelstwa i kraju urodzenia, 
– mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce, 
– mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą. 

7. Zakres przedmiotowy 
Cechy demograficzno społeczne: płeć, wiek, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj obywatelstwa, kraj poprzedniego 
zamieszkania, status migranta (rodzaj zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca), przyczyna migracji. 

8. Źródła danych 
Wtórne wykorzystanie wyników NSP 2011, wyników z badań: 1.23.01, 1.25.08, 1.25.01, operatu do badań 
społecznych (1.80.02). 
Informacje gromadzone przez: Ministerstwo Cyfryzacji – system PESEL; Ministerstwo Finansów – Centralny Rejestr 
Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników; Narodowy Fundusz Zdrowia – Centralny Wykaz Ubezpieczonych 
(opisanych w badaniu 1.80.02); Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – system KRUSNAL (opisany w 
badaniu 1.80.01). 
Informacje gromadzone przez szkoły wyższe o cudzoziemcach studiujących w Polsce, pozyskane w badaniu 1.27.05. 
Informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, pozyskane w badaniu 1.21.05. 
Informacje gromadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozyskane w badaniu 1.21.05. 
Dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych. 
Zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach przebywających za granicą (baza Eurostatu, 
baza OECD). 
Bazy danych instytucji ubezpieczeniowych i publicznych krajów, w których przebywają imigranci z Polski. 
Szacunki rozmiarów i kierunki migracji zagranicznych. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Urząd do Spraw Cudzoziemców Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w 
sprawach cudzoziemców; dane jednostkowe o 
cudzoziemcach (w tym obywatelach UE i 
członkach ich rodzin), którzy posiadają ważne 
dokumenty potwierdzające prawo pobytu na 
terytorium RP w zakresie: nr PESEL, nr 
systemowy osoby, płeć, wiek, obywatelstwo, 
miejsce urodzenia, kraj urodzenia, narodowość, 
miejsce pobytu w Polsce; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane o ludności RP według obywatelstwa i kraju urodzenia. 
Dane szacunkowe o liczbie stałych mieszkańców RP przebywających czasowo za granicą według kraju przebywania. 
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10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
– ludność urodzona za granicą według płci i wieku – grudzień 2017 r., 
– ludność z obywatelstwem niepolskim według płci i wieku – grudzień 2017 r., 
– mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą według kraju przebywania (dane szacunkowe) – 

wrzesień/październik 2017 r. 
 

11. Koszty i sposób finansowania 
 98 600 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.22.01(041) 
2. Temat badania: Wyznania religijne w Polsce 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zgromadzenie danych pozwalających scharakteryzować poszczególne wyznania pod względem liczby wyznawców, 
duchownych, parafii, struktur organizacyjnych i rozmieszczenia terytorialnego. Pozyskiwane są też informacje o 
szkolnictwie, wydawnictwach, obiektach kulturalnych, instytucjach charytatywnych i pomocowych poszczególnych 
organizacji wyznaniowych. Badanie umożliwia stałą obserwację liczby kościołów, związków i organizacji 
wyznaniowych w Polsce oraz ustalanie zmian, jakie zachodzą w ich liczebności i strukturze. 

6. Zakres podmiotowy 
Kościoły i związki wyznaniowe, z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów 
o stosunkach z państwem lub na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. 

7. Zakres przedmiotowy 
Liczebność poszczególnych wyznań, rozmieszczenie na terenie kraju, struktura organizacyjna (jednostki podziału 
terytorialnego), duchowni i ich rozmieszczenie w kraju, przejawy działalności statutowej (inicjacja religijna, 
działalność charytatywna, katechizacja, kształcenie, publikacje). Informacje adresowe o nowych kościołach i 
związkach wyznaniowych z rejestru wyznań. 

8. Źródła danych 
Ankieta GUS: AW-01 oraz dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rejestrów i innych związków 
wyznaniowych. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  

rejestr kościołów i innych związków 
wyznaniowych; dane jednostkowe – dane 
adresowe nowo zarejestrowanych kościołów i 
związków wyznaniowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
27 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

2  kościoły i związki 
wyznaniowe w Polsce, z 
wyłączeniem Kościoła 
katolickiego, działające na 
podstawie odrębnych 
przepisów regulujących 
stosunek państwa do 
poszczególnych kościołów 
na podstawie wpisu do 
rejestru kościołów i innych 
związków wyznaniowych 

AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa; w 
formie elektronicznej lub papierowej; metoda 
pełna; dobrowolne 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Wyznania według rodzajów, z wyodrębnieniem religii największych pod względem liczby wiernych, w tym oraz 
kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, dla których uwzględnia się wewnętrzne podziały 
terytorialne (diecezje, okręgi, województwa). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Wyznania religijne w Polsce w latach 2015–2017” – luty 2019 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 47 600 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.23.02(044) 
2. Temat badania: Pracujący w gospodarce narodowej 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Dostarczanie informacji o pracujących w Polsce stanowi podstawowy element badań rynku pracy. Bieżąca, 
operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a 
obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce 
narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących według 
rodzajów działalności, sektorów i form własności oraz ich przestrzennego rozmieszczenia. Wyniki badania są 
wykorzystywane do opracowywania informacji na potrzeby: 
– rachunków narodowych, 
– organów rządowych, samorządowych i innych instytucji, 
– Narodowego Banku Polskiego, 
– organizacji międzynarodowych: Eurostatu, OECD, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 
– zaliczone do sektora przedsiębiorstw – o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne, 

o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie 
pełne, 

– o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 4%), 
– pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne. 
Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne. 

7. Zakres przedmiotowy 
W okresach miesięcznych: liczba pracujących według stanu na koniec miesiąca oraz przeciętna liczba zatrudnionych 
w sektorze przedsiębiorstw, a ponadto w okresach kwartalnych w pozostałych jednostkach gospodarki narodowej. 
Dane roczne ogółem, w tym kobiety: pracujący ogółem, pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest 
głównym miejscem pracy, z tego pełnozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy okresowe, niepełnozatrudnieni, w 
tym zatrudnieni na umowy okresowe, właściciele i współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, 
osoby wykonujące pracę nakładczą, agenci, członkowie spółdzielni produkcji rolniczej, zatrudnieni w formie 
telepracy, pracujący w porze nocnej, niepełnosprawni, cudzoziemcy, emeryci i renciści, pracujący według miast i 
gmin. Pracownicy udostępniani (zatrudnieni) przez agencje pracy tymczasowej, pracownicy zatrudnieni na 
kontraktach, osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie są nigdzie zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy z wyszczególnieniem emerytów i rencistów. Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem, osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, osoby zatrudnione za granicą na rzecz 
jednostek krajowych, zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Liczba pracowników według 
stanu w dniu 31 grudnia otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia 
(ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów), liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie 
wynagrodzeń. 
Przyjęcia do pracy pracowników pełnozatrudnionych, w tym kobiety: osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w 
tym absolwenci szkół wyższych, policealnych i średnich zawodowych, liceów ogólnokształcących, szkół 
zasadniczych; osoby, które poprzednio pracowały, w tym osoby, u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż 
miesiąc, osoby, które wróciły z urlopów wychowawczych, osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy, 
pozostali przyjęci do pracy. 
Zwolnienia z pracy osób pełnozatrudnionych, w tym kobiety: w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, w tym z 
przyczyn niedotyczących pracownika, w drodze wypowiedzenia przez pracownika, z powodu niezdolności do pracy i 
rehabilitacji, przejścia na emeryturę, na mocy porozumienia stron, osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze, 
zwolnieni z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni, zwolnieni z innych przyczyn. 
Pracujący, w tym kobiety, według faktycznego miejsca pracy (gminy). 
 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, wtórne wykorzystanie danych z DG-1 (badanie 1.61.04), wtórne wykorzystanie 
danych z SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w 
zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (dane MON i MSWiA), wtórne wykorzystanie informacji o 
liczbie duchownych różnych wyznań (badanie 1.22.01); szacunki GUS dotyczące: pracujących w indywidualnych 
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gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach 
gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych i innych organizacjach społecznych; pracujących 
w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w „szarej 
gospodarce”; dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z KSI ZUS – Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i 
Centralnego Rejestru Płatników Składek; dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 
Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji; wykorzystanie zbiorów zagregowanych danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 do ustawy z dnia 4 marca 2010 o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 
Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Centralnego Rejestru Płatników Składek (pozyskanych w badaniu 1.80.01), 
danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych – Bazy danych o podatnikach podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniach 1.24.01 i 1.80.01). 
 

Lp. Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, 
chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, 
włączając działalność usługową (dział 
01, w tym Agencja Nieruchomości 
Rolnych według jednostek lokalnych), 
rybactwa (dział 03) z wyłączeniem klasy 
03.11 – rybołówstwo w wodach 
morskich, działalności finansowej i 
ubezpieczeniowej według jednostek 
lokalnych (działy 64–66), badań 
naukowych i prac rozwojowych (dział 
72), działalności weterynaryjnej (dział 
75), administracji publicznej i obrony 
narodowej; obowiązkowych 
zabezpieczeń społecznych (dział 84, w 
tym klasa 84.30 według jednostek 
lokalnych), edukacji (dział 85, z 
wyjątkiem podklasy 85.42.B według 
jednostek lokalnych), opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (działy 86–88, w 
tym działy 87 i 88 według jednostek 
lokalnych), jednostki sfery budżetowej 
oraz instytucje gospodarki budżetowej 
zaklasyfikowane do działalności 
pozostałych rodzajów niewymienionych 
wyżej bez względu na liczbę 
pracujących, z wyłączeniem osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej oraz 
osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, o liczbie 
pracujących do 9 osób w zakresie sekcji 
K (dział 64, 66 z wyłączeniem banków, 
spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, 
instytucji ubezpieczeniowych, biur i 
domów maklerskich, towarzystw i 
funduszy inwestycyjnych oraz 
narodowych funduszy inwestycyjnych, 
towarzystw i funduszy emerytalnych), P 
[z wyłączeniem szkolnictwa wyższego 
podklasa 85.42.B oraz publicznych i 

Z-03 – sprawozdanie o 
zatrudnieniu i wynagrodzeniach; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracujących nie większej niż 5 
osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz na kwartał do 
11. dnia 
kalendarzowego po I, 
II i III kwartale 
2016 r. z danymi za 
okres od początku 
roku do końca I, II i 
III kwartału 2016 r. 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Bydgoszczy 
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niepublicznych: przedszkoli, szkół 
(podstawowych, gimnazjów, 
ponadgimnazjalnych, artystycznych), 
placówek systemu oświaty, innych 
jednostek organizacyjnych systemu 
oświaty i zespołów szkół i placówek 
systemu oświaty], Q (z wyłączeniem 
samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej), indywidualnych 
gospodarstw rolnych, fundacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych, 
związków zawodowych, organizacji 
społecznych, organizacji pracodawców, 
samorządu gospodarczego i 
zawodowego 

2  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, 
chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, 
włączając działalność usługową (dział 
01, w tym Agencja Nieruchomości 
Rolnych według jednostek lokalnych), 
rybactwa (dział 03) z wyłączeniem klasy 
03.11 – rybołówstwo w wodach 
morskich, działalności finansowej i 
ubezpieczeniowej według jednostek 
lokalnych (działy 64–66), badań 
naukowych i prac rozwojowych (dział 
72), działalności weterynaryjnej (dział 
75), administracji publicznej i obrony 
narodowej; obowiązkowych 
zabezpieczeń społecznych (dział 84, w 
tym klasa 84.30 według jednostek 
lokalnych), edukacji (dział 85, z 
wyjątkiem podklasy 85.42.B według 
jednostek lokalnych), opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (działy 86–88, w 
tym działy 87 i 88 według jednostek 
lokalnych), jednostki sfery budżetowej 
oraz instytucje gospodarki budżetowej 
zaklasyfikowane do działalności 
pozostałych rodzajów niewymienionych 
wyżej bez względu na liczbę 
pracujących, z wyłączeniem osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej oraz 
osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, o liczbie 
pracujących do 9 osób w zakresie sekcji 
K (dział 64, 66 z wyłączeniem banków, 
spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, 
instytucji ubezpieczeniowych, biur i 
domów maklerskich, towarzystw i 
funduszy inwestycyjnych oraz 
narodowych funduszy inwestycyjnych, 
towarzystw i funduszy emerytalnych), P 
[z wyłączeniem szkolnictwa wyższego 

Z-06 – sprawozdanie o 
pracujących, wynagrodzeniach i 
czasie pracy; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracujących nie większej niż 5 
osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
18 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Bydgoszczy 
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podklasa 85.42.B oraz publicznych i 
niepublicznych: przedszkoli, szkół 
(podstawowych, gimnazjów, 
ponadgimnazjalnych, artystycznych), 
placówek systemu oświaty, innych 
jednostek organizacyjnych systemu 
oświaty i zespołów szkół i placówek 
systemu oświaty], Q (z wyłączeniem 
samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej), indywidualnych 
gospodarstw rolnych, fundacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych, 
związków zawodowych, organizacji 
społecznych, organizacji pracodawców, 
samorządu gospodarczego i 
zawodowego 

3  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, osoby 
fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, w których liczba 
pracujących wynosi powyżej 9 osób, 
prowadzące działalność 
zaklasyfikowaną według PKD do 
działalności w zakresie: leśnictwa i 
pozyskiwania drewna (dział 02), 
rybołówstwa w wodach morskich (klasa 
03.11), górnictwa i wydobywania 
(działy 05–09), przetwórstwa 
przemysłowego (działy 10–33), 
wytwarzania i zaopatrywania w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (dział 35), dostawy 
wody; gospodarowania ściekami i 
odpadami oraz działalności związanej z 
rekultywacją (działy 36–39), 
budownictwa (działy 41–43), handlu 
hurtowego i detalicznego; naprawy 
pojazdów samochodowych i motocykli 
(działy 45–47), transportu i gospodarki 
magazynowej (działy 49–53), 
działalności związanej z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (działy 55 i 56), 
informacji i komunikacji (działy 58–63), 
działalności związanej z obsługą rynku 
nieruchomości (dział 68), działalności 
prawniczej, rachunkowo-księgowej i 
doradztwa podatkowego (dział 69), 
działalności firm centralnych (head 
offices); doradztwa związanego z 
zarządzaniem (dział 70), działalności w 
zakresie architektury i inżynierii; badań i 
analiz technicznych (dział 71), reklamy, 
badania rynku i opinii publicznej (dział 
73), pozostałej działalności 
profesjonalnej, naukowej i technicznej 
(dział 74), działalności w zakresie usług 
administrowania i działalności 

Z-06 – sprawozdanie o 
pracujących, wynagrodzeniach i 
czasie pracy; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracujących nie większej niż 5 
osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
2 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Bydgoszczy 
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wspierającej (działy 77–82), działalności 
związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją 
(działy 90–93), naprawy komputerów i 
artykułów użytku osobistego i 
domowego (dział 95), pozostałej 
indywidualnej działalności usługowej 
(dział 96) 

4  Ministerstwo Obrony Narodowej Sieciowy system ewidencji 
wojskowej SEW on-line; dane 
zagregowane dotyczące liczby 
pracujących w jednostkach 
budżetowych prowadzących 
działalność w zakresie obrony 
narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, w podziale na płeć 
oraz w podziale na żołnierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy i 
pracowników cywilnych; w formie 
elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
12 maja 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

5  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 

System informacyjny dotyczący 
pracujących w obszarze porządku i 
bezpieczeństwa publicznego; dane 
zagregowane dotyczące liczby 
pracujących w jednostkach 
budżetowych prowadzących 
działalność w zakresie obrony 
narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, w podziale na płeć 
oraz w podziale na żołnierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy i 
pracowników cywilnych; w formie 
elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
12 maja 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

6  Zakład Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS – Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych; KSI ZUS – 
Centralny Rejestr Płatników 
Składek; dane zagregowane 
dotyczące liczby ubezpieczonych: 
– zatrudnionych na umowę o 

pracę (pracownicy), 
– prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą i osoby 
współpracujące, 

którzy zostali przez płatników 
zgłoszeni lub wyrejestrowani do (z) 
ubezpieczeń emerytalnych i 
rentowych w danym kwartale. 
Ponadto dane dotyczące liczby 
ubezpieczonych, którzy zostali 
zgłoszeni do ubezpieczeń 
emerytalnych i rentowych więcej 
niż przez jednego płatnika; w 
formie elektronicznej 

kwartalnie 20 dni po 
kwartale 

GUS 
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7  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

System Obsługi Dofinansowań i 
Refundacji; dane jednostkowe 
dotyczące: 
– pracowników w zakresie: płeć, 

stopień niepełnosprawności, 
wymiar czasu pracy, adres 
(nazwa województwa, nazwa 
powiatu, nazwa gminy); 

– wykonujących działalność 
gospodarczą w zakresie: stopień 
niepełnosprawności, adres 
siedziby (kod TERYT); 

w formie elektronicznej 

do 31 maja 2016 r. z 
danymi za marzec 
2016 r., 
do 31 sierpnia 
2016 r. z danymi za 
czerwiec 2016 r., 
do 30 listopada 
2016 r. z danymi za 
wrzesień 2016 r., 
do 28 lutego 2017 r. 
z danymi za grudzień 
2016 r. 

GUS 

8  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

System Obsługi Dofinansowań i 
Refundacji; dane jednostkowe 
dotyczące rolników w zakresie: 
rodzaj rolnika (rolnik, domownik), 
stopień niepełnosprawności, adres 
zamieszkania (kod TERYT); w 
formie elektronicznej 

do 31 maja 2016 r. z 
danymi za I kwartał 
2016 r., 
do 31 sierpnia 
2016 r. z danymi za 
II kwartał 2016 r., 
do 30 listopada 
2016 r. z danymi za 
III kwartał 2016 r., 
do 28 lutego 2017 r. 
z danymi za IV 
kwartał 2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Liczba pracujących w gospodarce narodowej według rodzaju działalności PKD, sektorów i form własności, statusu 
zatrudnienia oraz płci i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy (bez 
jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP-3). Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w 
jednostkach sfery budżetowej. 
Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy w ciągu roku w podziale na sekcje i działy PKD, województwa, w tym 
przyjęcia absolwentów szkół; liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń; pracownicy 
udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej; zatrudnieni na kontraktach oraz osoby, z którymi zawarto umowę 
zlecenie lub umowę o dzieło – bez jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP-3. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Opracowania sygnalne: 
– „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw” – miesięcznie. 
Wydawnictwa GUS: 
– „Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 r.” – listopad 2017 r.,  
– „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2016 r., kwiecień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 2 826 800 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.23.06(046) 
2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw pracy 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
 

5. Cel badania 
Pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych 
urzędach pracy, według cech demograficzno-społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez 
pracy oraz o napływie i odpływie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestrów urzędów pracy, z uwzględnieniem 
przekrojów terytorialnych. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywanych 
przez podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.). 

6. Zakres podmiotowy 
Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy i zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznanych za bezrobotne oraz 
osoby poszukujące pracy. 
Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Komenda Główna OHP, urzędy wojewódzkie, MRPiPS (dysponent 
Funduszu Pracy) w zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy. 
Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób niepełnosprawnych (w tym poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w urzędach pracy zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7. Zakres przedmiotowy 
Liczba i struktura bezrobotnych według: 
– cech demograficzno społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), 
– miejsca zamieszkania (miasto, wieś), 
– pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 30. roku życia; bezrobotni długotrwale; powyżej 50. roku 

życia; korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej; posiadający co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia; 
posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia; bezrobotni niepełnosprawni), 

– doświadczenia zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy, 
– ustalonego profilu pomocy, 
– płynności bezrobocia (napływ do bezrobocia oraz odpływ z bezrobocia według przyczyn, w tym wybrane kategorie 

bezrobotnych: długotrwale bezrobotni; do 30. roku życia, w tym do 25. roku życia; powyżej 50. roku życia; 
zamieszkali na wsi; z prawem do zasiłku). 

Liczba i struktura osób poszukujących pracy według: 
– cech demograficzno społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), 
– miejsca zamieszkania (miasto, wieś), 
– doświadczenia zawodowego (staż pracy, sekcje PKD) i czasu pozostawania bez pracy, 
– płynności (napływ do rejestrów urzędów pracy oraz odpływ z rejestrów według przyczyn), 
– określonych ustawowo kategorii (w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu, pracownicy w wieku 45 

lat i powyżej). 
Aktywne działania na rzecz promocji zatrudnienia: szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego), prace 
interwencyjne, roboty publiczne, staże (w tym w ramach bonu stażowego), przygotowanie zawodowe dorosłych, prace 
społecznie użyteczne (w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja), praca w ramach bonu zatrudnieniowego, 
w ramach bonu na zasiedlenie, w ramach świadczenia aktywizacyjnego, w ramach grantu na telepracę, w ramach 
refundacji pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia, , realizacja indywidualnego planu działania, usługi poradnictwa 
zawodowego, pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom w zakresie wspierania rozwoju zawodowego pracowników 
oraz w zakresie doboru kandydatów do pracy i w określaniu wymagań dotyczących stanowisk pracy (według: 
sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw). 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym pracy subsydiowanej, według sektorów własności i 
sekcji PKD oraz zawodów. 
Liczba umów zawartych z agencjami zatrudnienia oraz liczba bezrobotnych skierowanych do agencji, w tym 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
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Liczba programów specjalnych oraz liczba bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczących w programach, w 
tym bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy. 
Liczba programów regionalnych i uczestników programów regionalnych, w tym bezrobotnych będących w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz z ustalonym profilem pomocy. 
Liczba Programów Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz liczba uczestników PAI, w tym bezrobotnych będących w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Zlecanie działań aktywizacyjnych – liczba zleceń działań oraz liczba długotrwale bezrobotnych uczestniczących w 
działaniach z ustalonym profilem pomocy. 
Uczestnictwo w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: projektach konkursowych 
i pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. 
Stan środków Funduszu Pracy, zobowiązań i należności oraz przychody i wydatki Funduszu Pracy oraz efektywność 
programów na rzecz promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. 
Wydatki Funduszu Pracy i liczba osób/miejsc, których wydatek dotyczy w danym miesiącu oraz liczba osób, za które 
dokonano wydatku w roku bez względu na liczbę miesięcy. Koszty konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w 
tym o charakterze międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w szczególności 
dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy. Efektywność programów na rzecz promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy wybranych form aktywizacji zawodowej. 
Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane – liczba zakładów pracy oraz liczba osób 
objętych tymi formami, w podziale na sektor publiczny i prywatny. 
Liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 
według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy. Wolne 
miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne objęte indywidualnym 
planem działania (IPD). Profile pomocy dla osób niepełnosprawnych. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
dla niepełnosprawnych. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MRPiPS: MPiPS-01 wraz z załącznikami, MPiPS-02, MPiPS-07. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  powiatowe urzędy pracy MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
5. dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

2  wojewódzkie urzędy pracy MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy; 
komplet sprawozdań sporządzonych przez 
powiatowe urzędy pracy; w formie 
elektronicznej 

raz w miesiącu do 
7. dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

3  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz poszukujący pracy według 
czasu pozostawania bez pracy, wieku, 
poziomu wykształcenia i stażu pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale do 8. 
dnia roboczego w 
kwietniu, lipcu, 
październiku 2016 r. 
i w styczniu 2017 r. z 
danymi za poprzedni 
kwartał 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

4  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz poszukujący pracy według 
czasu pozostawania bez pracy, wieku, 
poziomu wykształcenia i stażu pracy; komplet 
sprawozdań; w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 10. 
dnia roboczego w 
kwietniu, lipcu, 
październiku 2016 r. 
i w styczniu 2017 r. z 
danymi za poprzedni 
kwartał 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 
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5  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni według rodzaju działalności 
ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy 
oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

dwa razy w roku do 
10. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
i do 10. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

6  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni według rodzaju działalności 
ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy 
oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej; komplet sprawozdań; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
12. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
i do 12. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

7  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej według zawodów i 
specjalności; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

dwa razy w roku do 
10. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
i do 10. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

8  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej według zawodów i 
specjalności; komplet sprawozdań; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
12. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
i do 12. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

9  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – 
poradnictwo zawodowe, szkolenie 
bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i 
przygotowanie zawodowe dorosłych, 
kształcenie ustawiczne pracowników; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 7. dnia 
roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

10  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – 
poradnictwo zawodowe, szkolenie 
bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i 
przygotowanie zawodowe dorosłych, 
kształcenie ustawiczne pracowników; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 9. dnia 
roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

11  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – 
poradnictwo zawodowe, szkolenie 
bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i 
przygotowanie zawodowe dorosłych, 
kształcenie ustawiczne pracowników; komplet 
sprawozdań; w formie elektronicznej 

raz w roku do 9. dnia 
roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 
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12  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz poszukujący pracy 
zamieszkali na wsi według czasu 
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu 
wykształcenia i stażu pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 8. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

13  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz poszukujący pracy 
zamieszkali na wsi według czasu 
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu 
wykształcenia i stażu pracy; komplet 
sprawozdań; w formie elektronicznej 

raz w roku do 10. 
dnia roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

14  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – 
formy wsparcia klientów urzędów pracy; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 13. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

15  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – 
formy wsparcia klientów urzędów pracy; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 15. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

16  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – 
formy wsparcia klientów urzędów pracy; 
komplet sprawozdań; w formie elektronicznej 

raz w roku do 15. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

17  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni według gmin; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

dwa razy w roku do 
18. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
i do 18. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

18  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni według gmin; komplet 
sprawozdań; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
20. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
i do 20. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

19  powiatowe urzędy pracy załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – 
umowy z agencjami zatrudnienia, programy 
specjalne, programy regionalne, Program 
Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań 
aktywizacyjnych; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 14. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

20  wojewódzkie urzędy pracy załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – 
umowy z agencjami zatrudnienia, programy 
specjalne, programy regionalne, Program 
Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań 
aktywizacyjnych; komplet sprawozdań; w 
formie elektronicznej 

raz w roku: do 16. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 



Dziennik Ustaw – 53 –  Poz. 118

 

51 
 

21  powiatowe urzędy pracy MPiPS 02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
8. dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

wojewódzkie urzędy 
pracy, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

22  urzędy wojewódzkie MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 8. 
dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy, 
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

23  wojewódzkie urzędy pracy MPiPS 02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
10. dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy, 
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

24  Komenda Główna 
Ochotniczych Hufców Pracy 

MPiPS 02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
10. dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy, 
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

25  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 
(dysponent Funduszu Pracy) 

MPiPS 02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
10. dnia roboczego 
miesiąca z danymi za 
poprzedni miesiąc 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

26  powiatowe urzędy pracy załącznik do sprawozdania MPiPS-02 – 
efektywność programów na rzecz promocji 
zatrudnienia; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 10. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

27  wojewódzkie urzędy pracy załącznik do sprawozdania MPiPS-02 – 
efektywność programów na rzecz promocji 
zatrudnienia; komplet sprawozdań; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 12. 
dnia roboczego w 
kwietniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

28  powiatowe urzędy pracy MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach 
niepełnosprawnych bezrobotnych i 
poszukujących pracy niepozostających w 
zatrudnieniu; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

dwa razy w roku: do 
2. dnia roboczego w 
sierpniu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. i do 2. dnia 
roboczego w lutym 
2017 r. z danymi za 
II półrocze 2016 r. 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

29  wojewódzkie urzędy pracy MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach 
niepełnosprawnych bezrobotnych i 
poszukujących pracy niepozostających w 
zatrudnieniu; komplet sprawozdań; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
4. dnia roboczego w 
sierpniu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. i do 4. dnia 
roboczego w lutym 
2017 r. z danymi za 
II półrocze 2016 r. 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Bezrobotni zarejestrowani według: płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy, 
rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy według PKD, zawodu, ustalonego profilu pomocy, liczba bezrobotnych 
objętych aktywnymi działaniami na rzecz zatrudnienia (szkolenia, w tym w ramach bonu szkoleniowego; prace 
interwencyjne, roboty publiczne, staże, w tym ramach bonu stażowego; przygotowanie zawodowe dorosłych, prace 
społecznie użyteczne; praca w ramach bonu zatrudnieniowego; w ramach bonu na zasiedlenie; w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego, w ramach grantu na telepracę; praca w ramach refundacji pracodawcy składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia; 
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indywidualny plan działania, poradnictwo zawodowe oraz szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 
świadczone przez powiatowe urzędy pracy oraz sieć centrów informacji i planowania kariery zawodowej, dobór 
kandydatów do pracy), liczba bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, liczba 
bezrobotnych uczestniczących w działaniach aktywizacyjnych zlecanych agencjom zatrudnienia, liczba bezrobotnych 
uczestniczących w programach specjalnych oraz w programach regionalnych. Dane dotyczące płynności bezrobocia: 
napływu (po raz pierwszy, po raz kolejny, w tym po ukończeniu uczestnictwa w aktywnych formach zatrudnienia) 
oraz odpływu według przyczyn (m. in. podjęcia pracy, udziału w aktywnych formach zatrudnienia, uczestnictwa w 
centrach integracji społecznej, nabycia praw emerytalnych lub rentowych, niepotwierdzenia gotowości do podjęcia 
pracy). 
Zarejestrowani poszukujący pracy według: płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez 
pracy, rodzaju działalności miejsca pracy według PKD, liczba poszukujących pracy objętych aktywnymi działaniami 
na rzecz zatrudnienia (szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe oraz szkolenia z 
zakresu umiejętności poszukiwania pracy świadczone przez powiatowe urzędy pracy oraz sieć centrów informacji i 
planowania kariery zawodowej), liczba poszukujących pracy według ustawowo określonych kategorii (w tym 
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu, pracownicy w wieku 45 lat i powyżej). 
Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w 
programach specjalnych i regionalnych, w Programie Aktywizacja i Integracja, w ramach zleceń aktywizacyjnych. 
Dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według sektorów własności, sekcji PKD i 
zawodów. 
Dane o liczbie zakładów i osób zgłoszonych do zwolnień grupowych oraz objętych zwolnieniami grupowymi i 
zwolnieniami monitorowanymi. 
Comiesięczne rejestry wpływających i wydatkowanych z Funduszu Pracy środków na realizację poszczególnych 
zadań, adresowanych do bezrobotnych (i innych podmiotów) przez dysponenta Funduszu Pracy, powiatowe i 
wojewódzkie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie i Komendę Główną OHP. 
Roczne dane o efektywności programów na rzecz promocji zatrudnienia wybranych form aktywizacji zawodowej. 
Liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 
według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy. Wolne 
miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS: 
– Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na 

obszarze powiatów – do 30 września każdego roku (według stanu na 30 czerwca). 
Wydawnictwa GUS: 
– „Bezrobocie rejestrowane” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2016 r., marzec 2017 r. 
Pozostałe: 
Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy: 
– przekroje terytorialne: region, województwo, podregion, powiat, gmina (bezrobotni: ogółem, w tym kobiety; 

będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 30. roku życia, w tym do 25. roku życia, powyżej 50. roku życia 
oraz długotrwale bezrobotni według stanu w końcu I i II półrocza, 

– „Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy” – miesiąc (MRPiPS), 
– „Bezrobocie rejestrowane w Polsce” – raport miesięczny (MRPiPS), 
– „Rynek pracy w Polsce” – marzec 2017 r. (MRPiPS), 
– „Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia rejestrowanego”; Internet – miesiąc (GUS). 
Liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 
według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy oraz 
wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych; Internet – wrzesień 2016 r., marzec 
2017 r. (MRPiPS). 
Przychody i wydatki Funduszu Pracy – dane zagregowane w przekroju terytorialnym (forma elektroniczna) – do 28 
dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym. 
Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia – dane zagregowane w przekroju terytorialnym (forma 
elektroniczna) do końca kwietnia 2017 roku. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 405 300 zł – budżet GUS 
 231 596 zł – budżet MRPiPS 
 200 000 zł – środki PFRON 
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1. Symbol badania: 1.23.15(052) 
2. Temat badania: Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw pracy 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
 

5. Cel badania 
Pozyskanie informacji o sytuacji na rynku pracy w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w RP. 

6. Zakres podmiotowy 
Urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP. 

7. Zakres przedmiotowy 
Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwzględnieniem obywatelstwa, płci, wybranych grup 
pracowniczych oraz grup zawodów, wybranych sekcji PKD, typów zezwoleń oraz okresu ważności zezwoleń. 

8. Źródła danych 
Sprawozdanie MRPiPS: MPiPS-04. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wojewodowie MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych 
zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP; 
w formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

dwa razy w roku do 
10. dnia roboczego w 
lipcu 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. i do 10. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba 
uchylonych zezwoleń według płci, obywatelstwa i typu zezwoleń. Liczba wydanych zezwoleń na pracę 
cudzoziemców według typów zezwoleń, obywatelstwa, wybranych grup zawodów, grup pracowniczych, rodzaju 
działalności według PKD, okresu ważności zezwoleń. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Przekroje terytorialne: województwo, (liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP według kryteriów 
wskazanych w zakresie podmiotowym, liczba wniosków, odmów i uchylonych zezwoleń na pracę według typów, płci 
i obywatelstwa); Internet – sierpień 2016 r., luty i marzec 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 39 359 zł – budżet MRPiPS 
 21 300 zł – budżet GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Ustaw – 56 –  Poz. 118

 

54 
 

 

1. Symbol badania: 1.23.17(053) 
2. Temat badania: Instytucjonalna obsługa rynku pracy 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw pracy 

 
5. Cel badania 
Identyfikacja stanu kadrowego i wyposażenia technicznego urzędów pracy, która stanowi podstawę oceny o zdolności 
urzędów pracy do realizowania powierzonych ustawowo działań w zakresie promocji zatrudnienia. 

6. Zakres podmiotowy 
Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 

7. Zakres przedmiotowy 
Osoby zatrudnione w służbach zatrudnienia – liczba osób według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stanowiska (w 
tym w przeliczeniu na etaty), stażu pracy w służbach zatrudnienia. Płynność zatrudnienia oraz przyczyny zwolnień z 
pracy. Liczba osób zatrudnionych w służbach zatrudnienia uczestniczących w kształceniu ustawicznym. Wyposażenie 
służb zatrudnienia, m.in. w sprzęt komputerowy i audiowizualny. 

8. Źródła danych 
Sprawozdanie MRPiPS: MPiPS-06. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  powiatowe urzędy pracy MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej 
obsłudze rynku pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 8. dnia 
roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzkie urzędy 
pracy 

2  wojewódzkie urzędy pracy MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej 
obsłudze rynku pracy; komplet sprawozdań 
sporządzonych przez powiatowe i 
wojewódzkie urzędy pracy; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 10. 
dnia roboczego w 
styczniu 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Liczba pracowników zatrudnionych w służbach zatrudnienia (w tym kierownicy, pośrednicy pracy, doradcy 
zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz ds. programów, specjaliści ds. rejestracji, specjaliści ds. 
ewidencji i świadczeń, specjaliści ds. analiz rynku pracy, specjaliści ds. aktywizacji, doradcy i asystenci EURES), w 
tym pełniących funkcje doradcy klienta, według płci, poziomu wykształcenia, stażu pracy, przyczyn zwolnień z pracy. 
Liczba pracowników służb zatrudnienia uczestniczących w kształceniu ustawicznym (w tym w formach 
pozaszkolnych). Wyposażenie służb zatrudnienia m.in. w sprzęt komputerowy i audiowizualny. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Przekroje terytorialne: wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, 
– tablice wynikowe (forma elektroniczna) – do 20. dnia roboczego w lutym 2017 r., 
– „Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2016 roku” – kwiecień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 48 077 zł – budżet MRPiPS 
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1. Symbol badania: 1.23.26(056) 
2. Temat badania: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy 
3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Pozyskanie informacji o aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy z uwzględnieniem cech 
demograficznych i społeczno zawodowych. Wyniki badania będą pomocne do prowadzenia polityki aktywizacji 
zawodowej osób starszych. 

6. Zakres podmiotowy 
Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, respondenci powyżej 50. 
roku życia biorący udział w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

7. Zakres przedmiotowy 
Informacje demograficzne i społeczno zawodowe o osobach powyżej 50. roku życia tj. płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania (miasto, wieś, województwo), staż pracy, zawód, źródło utrzymania, poszukiwanie pracy – rejestracja w 
PUP, długość okresu poszukiwania pracy, sposób poszukiwania pracy. 

8. Źródła danych 
Wtórne wykorzystanie zbiorów danych ze sprawozdań MRPiPS: MPiPS-01 (omówione w badaniu 1.23.06), Badania 
aktywności ekonomicznej ludności za 2015 r. (omówione w pozycji 1.23.01). Wykorzystanie danych: Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Centralnego Rejestru Płatników Składek 
(omówione w badaniu 1.80.01), Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych (omówione w badaniach 
1.24.01 i 1.80.01), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowań 
i Refundacji (omówione w badaniu 1.23.02). 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje o osobach powyżej 50. roku życia wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych – Polska, 
województwa. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 r.” – kwiecień 2017 r. 
Pozostałe: 
Wydawnictwa GUS: 
– „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 r.” – kwiecień 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice publikacyjne – grudzień 2016 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 19 000 zł – budżet GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Ustaw – 58 –  Poz. 118

 

56 
 

1. Symbol badania: 1.24.03(059) 
2. Temat badania: Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Bieżąca obserwacja kwot wydatkowanych na emerytury i renty oraz zasiłki, liczba świadczeniobiorców. Dane 
pozwolą na ustalanie: przeciętnego miesięcznego poziomu różnego typu świadczeń, dynamiki zmian w wymiarze 
nominalnym i realnym, relacji do przeciętnych wynagrodzeń, rozkładu świadczeń według ich wysokości, umożliwią 
m.in. określenie liczby osób otrzymujących świadczenia poniżej lub powyżej przeciętnej emerytury lub renty. 

6. Zakres podmiotowy 
Zbiorowość świadczeniobiorców Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, osób otrzymujących emerytury i renty z budżetu Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, osób 
pobierających świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, osób otrzymujących zasiłki i 
świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną. 

7. Zakres przedmiotowy 
Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń przedemerytalnych, liczby świadczeniobiorców, liczby 
wypłaconych świadczeń oraz wydatków na zasiłki oraz inne obligatoryjne świadczenia pozaubezpieczeniowe. 
W okresach po waloryzacji – rozkłady świadczeń emerytalno-rentowych. 

8. Źródła danych 
Dane z administracyjnych systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowego Systemu 
Informatycznego KSI ZUS oraz systemów emerytalno-rentowych: EMIR i RENTIER, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – systemu ewidencji ubezpieczonych, rozliczania składek i obsługi świadczeń 
ubezpieczonych rolników – KRUSNAL, systemu obsługi emerytur i rent – FARMER, Ministerstwa Obrony 
Narodowej: ROMB, ewidencji księgowej KRAB oraz ewidencji pomocniczej w postaci rejestrów, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: systemu dotyczącego obsługi statystyk wypłat, zwrotów i anulowań (SI 
EMERYT), Ministerstwa Sprawiedliwości: Systemu Obsługi Emerytur i Rent Służby Więziennej – System 
Informatyczny EMERYT (SI EMERYT). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS; systemy emerytalno-rentowe EMIR, 
RENTIER; dane zagregowane dla kraju 
ogółem w zakresie: 
– przeciętna liczba świadczeniobiorców, 

kwota świadczeń brutto oraz przeciętna 
miesięczna wysokość świadczenia brutto 
według rodzaju (emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, renty rodzinne); 

– wypłaty zasiłków oraz jednorazowych 
odszkodowań powypadkowych; 

– zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty 
socjalne (liczba, kwota wypłat); 

w formie elektronicznej 

raz w miesiącu do 
15. dnia miesiąca z 
danymi za poprzedni 
miesiąc 

GUS 
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2  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS; systemy emerytalno-rentowe EMIR, 
RENTIER; dane zagregowane dla kraju 
ogółem i województw w zakresie: przeciętna 
liczba świadczeniobiorców, kwota świadczeń 
brutto oraz przeciętna miesięczna wysokość 
świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, 
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 
rodzinne); w formie elektronicznej 

kwartał – 45 dni po 
kwartale, półrocze – 
45 dni po półroczu, 
raz w roku – 
20 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 2016 

GUS 

3  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS; systemy emerytalno-rentowe EMIR, 
RENTIER; dane zagregowane dla kraju 
ogółem w zakresie – kwota wypłat i przeciętna 
wysokość zasiłków według rodzaju 
(macierzyńskie, chorobowe, opiekuńcze, 
wyrównawcze, pogrzebowe) oraz świadczeń 
rehabilitacyjnych i jednorazowych 
odszkodowań powypadkowych; przeciętna 
liczba świadczeniobiorców, kwota świadczeń 
brutto oraz przeciętna miesięczna wysokość 
świadczenia (zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne, renty socjalne, okresowe 
emerytury kapitałowe); w formie 
elektronicznej 

kwartał – 45 dni po 
kwartale, półrocze – 
45 dni po półroczu, 
raz w roku – 
20 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 2016 

GUS 

4  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS; systemy emerytalno-rentowe EMIR, 
RENTIER; dane zagregowane dla kraju 
ogółem w zakresie: informacji o strukturze 
emerytów i rencistów pobierających 
świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych według płci i wieku (stan na 
koniec grudnia roku poprzedniego) oraz 
według wysokości świadczeń (stan w marcu 
roku bieżącego); liczby osób pobierających 
zasiłek macierzyński w podziale na płeć, 
liczby dni zasiłkowych i przeciętnej dziennej 
kwoty zasiłku; kwota przypisu składek na 
ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w tym za 
osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych oraz liczby tych osób 
według płci.; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 sierpnia 2017 r. 

GUS 

5  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

FARMER – system kompleksowej obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych, KRUSNAL 
– system kompleksowej obsługi ubezpieczenia 
społecznego rolników; dane zagregowane dla 
kraju ogółem w zakresie: 
– liczby, kwoty i przeciętnej wysokości 

świadczeń emerytalno-rentowych 
(emerytury, renty z tytułu niezdolności do 
pracy, renty rodzinne) ogółem i świadczeń 
rolnych, 

– wypłaty zasiłków oraz jednorazowych 
odszkodowań powypadkowych; 

w formie elektronicznej 

raz w miesiącu do 
15. dnia miesiąca z 
danymi za poprzedni 
miesiąc 

GUS 
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6  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

FARMER – system kompleksowej obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych; dane 
zagregowane dla kraju ogółem i w przekroju 
województw w następującym zakresie: 
przeciętna liczba świadczeniobiorców, kwota 
świadczeń brutto oraz przeciętna miesięczna 
wysokość świadczenia brutto według rodzaju 
(emerytury, renty z tytułu niezdolności do 
pracy – w tym wypadkowe, renty rodzinne – w 
tym wypadkowe oraz renty socjalnej); w 
formie elektronicznej 

kwartalnie 
narastająco – 45 dni 
po kwartale, półrocze 
– 45 dni po półroczu, 
raz w roku – 
20 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 2016 
– dane wstępne 

GUS 

7  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

FARMER – system kompleksowej obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych, KRUSNAL 
– system kompleksowej obsługi ubezpieczenia 
społecznego rolników; dane zagregowane dla 
kraju ogółem w zakresie – kwota wypłat 
zasiłków z ubezpieczeń społecznych według 
rodzaju (macierzyńskie, chorobowe, 
pogrzebowe oraz jednorazowe odszkodowania 
powypadkowe); liczba, kwota i przeciętna 
wysokość świadczeń ogółem (brutto i netto) 
oraz świadczeń rolnych (brutto) według 
rodzajów (emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, rodzinne oraz 
świadczenia rolne zbiegające się ze 
świadczeniami pracowniczymi i 
zagranicznymi); w formie elektronicznej 

kwartalnie 
narastająco – 45 dni 
po kwartale, półrocze 
– 45 dni po półroczu, 
raz w roku – 
20 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 2016 
– dane wstępne 

GUS 

8  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

FARMER – system kompleksowej obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych; dane 
zagregowane dla kraju ogółem w 
zakresie: informacje o strukturze emerytów i 
rencistów pobierających świadczenia z 
Funduszu Emerytalno-Rentowego według płci 
i wieku (stan na koniec grudnia roku 
poprzedniego) oraz według płci i wysokości 
świadczeń (stan na koniec kwietnia roku 
bieżącego); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 sierpnia 2017 r. 

GUS 

9  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

system informacyjny ROMB, ewidencja 
księgowa KRAB i ewidencja pomocnicza w 
postaci rejestrów; dane zagregowane dla kraju 
ogółem w zakresie: 
– przeciętnej liczby świadczeniobiorców, 

kwoty świadczeń brutto oraz przeciętnej 
miesięcznej wysokości świadczenia brutto 
według rodzaju (emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, renty rodzinne), 

– zasiłków pogrzebowych (liczba, kwota 
wypłat), 

– świadczeń pozaubezpieczeniowych (liczba 
świadczeń, kwota wypłat); 

w formie elektronicznej 

raz w miesiącu do 
12. dnia miesiąca 
z danymi za 
poprzedni miesiąc, 
kwartalnie 
narastająco – 40 dni 
po kwartale, półrocze 
– 40 dni po półroczu, 
raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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10  Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA 

system informacyjny dotyczący obsługi 
statystyk wypłat, zwrotów i anulowań SI 
EMERYT; dane zagregowane dla kraju 
ogółem w zakresie: 
– przeciętnej liczby świadczeniobiorców, 

kwoty świadczeń brutto oraz przeciętnej 
miesięcznej wysokości świadczenia brutto 
według rodzaju (emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, renty rodzinne), 

– zasiłków pogrzebowych (liczba, kwota 
wypłat), 

– świadczeń pozaubezpieczeniowych (liczba 
świadczeń, kwota wypłat); 

w formie elektronicznej 

raz w miesiącu do 
12. dnia miesiąca 
z danymi za 
poprzedni miesiąc, 
kwartalnie 
narastająco – 40 dni 
po kwartale, półrocze 
– 40 dni po półroczu, 
raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

11  Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

System Obsługi Emerytur i Rent Służby 
Więziennej – System Informatyczny 
EMERYT (SI EMERYT); dane zagregowane 
dla kraju ogółem w zakresie: 
– przeciętnej liczby świadczeniobiorców, 

kwoty świadczeń brutto oraz przeciętnej 
miesięcznej wysokości świadczenia brutto 
według rodzaju (emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, renty rodzinne), 

– zasiłków pogrzebowych (liczba, kwota 
wypłat), 

– świadczeń pozaubezpieczeniowych (liczba 
świadczeń, kwota wypłat); 

w formie elektronicznej 

raz w miesiącu do 
12. dnia miesiąca 
z danymi za 
poprzedni miesiąc, 
kwartalnie 
narastająco – 40 dni 
po kwartale, półrocze 
– 40 dni po półroczu, 
raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

12  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS; systemy emerytalno-rentowe EMIR, 
RENTIER; dane zagregowane ogółem dla 
kraju w zakresie: 
 – kwota wypłat wyrównań emerytur 
zawieszonych od 1 października 2011 r. do 
21 listopada 2012 r.; 
 – kwota odsetek wypłaconych z tytułu wypłat 
wyrównań emerytur zawieszonych od 
1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.; 
w formie elektronicznej 

razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015  

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia emerytalnego grupowane według rodzaju wypłacanego 
świadczenia (emerytury i renty, renty strukturalne, zasiłki), informacje dotyczące świadczeń pozaubezpieczeniowych 
według rodzaju (zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych) – kwoty i liczba wypłat oraz przeciętna wysokość świadczenia. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Emerytury i renty w 2016 r.” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
– dane zbiorcze – 16 dni po miesiącu w przekroju kraju oraz 47 dni po kwartale i roku w przekroju kraju i 

województw, 60 dni po roku według regionów. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 56 500 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.25.07(065) 
2. Temat badania: Pomoc społeczna 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
 

5. Cel badania 
Uzyskanie danych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.). Zebranie informacji o udzielanej pomocy przez jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej w celu przygotowania planu budżetu na kolejny rok. Obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach 
organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. 
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej. 
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności stacjonarnych zakładów pomocy 
społecznej. 

6. Zakres podmiotowy 
W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
– powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, 

integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie, 

– ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób korzystających z pomocy społecznej i ubiegających się o 
pomoc społeczną, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie, 

– domy pomocy społecznej, 
– środowiskowe domy samopomocy, 
– urzędy wojewódzkie. 
W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: 
– zakłady stacjonarne pomocy społecznej. 
 

7. Zakres przedmiotowy 
W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
– osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej; cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą według typów świadczeń, liczby świadczeń; kwoty wydatkowane na świadczenia; powody 
przyznania pomocy społecznej; typy rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej; zatrudnieni w 
jednostkach pomocy społecznej, 

– pełnoletnie osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 
zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 
opiekę i domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, 

– jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym, 
– domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki całodobowej opieki 

prowadzone w ramach działalności gospodarczej i statutowej w zakresie typu placówki, bilansu liczby miejsc i 
osób oczekujących, liczby mieszkańców według wieku, zasad i źródeł opłacania za pobyt, zatrudnienia według 
liczby etatów i wybranych grup zawodów. 

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: 
– zakłady stacjonarne pomocy społecznej w zakresie: rodzaju zakładu, rodzaju udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, liczby mieszkańców według płci i wieku, źródła opłacania pobytu mieszkańców, osób 
pracujących w zakładach według wybranych grup zawodów. 

 

8. Źródła danych 
Sprawozdanie GUS: PS-03; sprawozdania MRPiPS: MPiPS-03 i MPiPS-05; dane z administracyjnego systemu 
informacyjnego pomocy społecznej – Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; kwestionariusz wywiadu 
środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub 
rodziny albo w miejscu ich pobytu. 
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Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  powiatowe centra pomocy 
rodzinie, ośrodki pomocy 
społecznej 

MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i 
roczne z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i 
usługach; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

dwa razy w roku: do 
20 lipca 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r.; do 20 stycznia 
2017 r. z danymi za rok 
2016 

urząd wojewódzki 

2  wojewodowie MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i 
roczne z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i 
usługach; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
10 sierpnia 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r.; do 10 lutego 
2017 r. z danymi za rok 
2016 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

3  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i 
roczne z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i 
usługach; zbiorcze zestawienie tabelaryczne 
ze sprawozdania – liczba osób 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej według typu świadczenia, kwoty 
świadczeń, powody udzielania pomocy, dla 
kraju ogółem oraz województw, gmin; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
30 września 2016 r. za I 
półrocze 2016 r.; do 
30 czerwca 2017 r. za 
rok 2016 

GUS 

4  domy pomocy społecznej MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniających całodobową opiekę i 
wsparcie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

ośrodek pomocy 
społecznej, powiatowe 
centrum pomocy 
rodzinie, urząd 
wojewódzki 

5  środowiskowe domy 
samopomocy 

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniających całodobową opiekę i 
wsparcie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

ośrodek pomocy 
społecznej, powiatowe 
centrum pomocy 
rodzinie, urząd 
wojewódzki 

6  powiatowe centra pomocy 
rodzinie, ośrodki pomocy 
społecznej 

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniających całodobową opiekę i 
wsparcie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 15 lutego 
2017 r. z danymi za rok 
2016 

urząd wojewódzki 

7  wojewodowie MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniających całodobową opiekę i 
wsparcie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 28 lutego 
2017 r. z danymi za rok 
2016 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

8  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniających całodobową opiekę i 
wsparcie; zbiorcze zestawienie tabelaryczne 
ze sprawozdania – liczba placówek w 
podziale na typ, bilans liczby miejsc i osób 
oczekujących, liczba mieszkańców według 
wieku, źródeł opłacania pobytu, zatrudnienie 
według liczby etatów i wybranych grup 
zawodów; dla kraju ogółem oraz 
województw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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9  powiatowe centra pomocy 
rodzinie 

Krajowy System Monitoringu Pomocy 
Społecznej; dane jednostkowe; w formie 
elektronicznej 

cztery razy w roku, co 
kwartał: 30 dni po: I, II, 
III kwartale oraz 60 dni 
po IV kwartale 

urząd wojewódzki 

10  ośrodki pomocy społecznej Krajowy System Monitoringu Pomocy 
Społecznej; dane jednostkowe; w formie 
elektronicznej 

cztery razy w roku, co 
kwartał: 30 dni po: I, II, 
III kwartale oraz 60 dni 
po IV kwartale 

urząd wojewódzki 

11  wojewodowie Krajowy System Monitoringu Pomocy 
Społecznej; dane jednostkowe; w formie 
elektronicznej 

cztery razy w roku, co 
kwartał: 40 dni po: I, II, 
III kwartale oraz 70 dni 
po IV kwartale 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

12  domy pomocy społecznej, 
rodzinne domy pomocy, 
placówki zapewniające 
całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku 
w ramach działalności 
gospodarczej lub statutowej, 
wybrane środowiskowe 
domy samopomocy, domy 
dla matek i kobiet w ciąży, 
noclegownie, domy lub 
schroniska dla bezdomnych, 
pozostałe 

PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego 
pomocy społecznej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
30 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Krakowie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje o pomocy społecznej środowiskowej w gminach i powiatach według województw, gmin. 
Informacje o domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i 
placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej według województw. 
Dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe dla Polski 
ogółem w podziale na miasto i wieś, płeć, grupy wiekowe, województwa, podregiony, powiaty i gminy. 
Dane o świadczeniach z pomocy społecznej – opracowanie według województw. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.” – wrzesień 2017 r. 
Pozostałe: 
– dane o pomocy i integracji społecznej w formie biuletynu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 

wrzesień 2016 r. (dane za pół roku), kwiecień 2017 r. (dane za 2016 r.), 
– dane o placówkach całodobowej opieki i wsparcia w formie biuletynu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – wrzesień 2017 r., 
– dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe według 

województw, podregionów, powiatów i gmin (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2017 r., 
– osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – wrzesień 2017 r. 
 

11. Koszty i sposób finansowania 
 10 000 zł – budżet MRPiPS 
 165 100 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.25.11(068) 
2. Temat badania: Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze środowiskowej 
pomocy społecznej, identyfikacja grup ludności oraz grup gospodarstw domowych i rodzin korzystających z tych 
form pomocy w poszczególnych regionach kraju – w szczególności na tle sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 

6. Zakres podmiotowy 
Osoby, ich gospodarstwa domowe i rodziny, które otrzymywały z ośrodków pomocy społecznej świadczenia 
wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Wielkość, typy i główne źródła utrzymania gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy 
społecznej; przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów będących podstawą otrzymania pomocy. 
Charakterystyka gospodarstw domowych na wsi i w miastach. Struktura demograficzno-społeczna beneficjentów 
pomocy społecznej. Formy przyznanej i zrealizowanej pomocy w podziale na świadczenia pieniężne i niepieniężne. 

8. Źródła danych 
Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; dane 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS oraz systemów 
emerytalno-rentowych EMIR, RENTIER; dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu 
kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych FARMER; dane powiatowych urzędów pracy z rejestrów 
bezrobotnych i poszukujących pracy; wykorzystanie danych ze sprawozdania MPiPS-03 (pozyskanych w badaniu 
1.25.07); wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu 
Monitoringu Świadczeń Rodzinnych (pozyskanych w badaniu 1.25.15); wykorzystanie danych Ministerstwa 
Finansów z Systemu Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniu 1.67.07); wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z 
Systemu Informacji Oświatowej (SIO) (pozyskanych w badaniach 1.27.01 oraz 1.27.04); wykorzystanie danych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z KSI ZUS – Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz danych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego z systemu kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników KRUSNAL 
(pozyskanych w badaniu 1.80.01). 
 

Lp. 
Podmioty 

przekazujące dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych Częstotliwość 
i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; 
dane jednostkowe: 
– o osobach w zakresie: data urodzenia, płeć, stan 

cywilny, stopień pokrewieństwa, rola w rodzinie, 
rodzaj wykształcenia, pozycja na rynku pracy, 
źródła dochodu, wysokość dochodu, 

– o rodzinie w zakresie: liczba osób w rodzinie, skład 
rodziny, średni miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie, klasa miejscowości, powierzchnia 
gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych, rodzaj i data opisu sytuacji, 

– o świadczeniach w zakresie: rodzaj świadczenia, 
wartość świadczeń, liczba świadczeń, stopa 
odpłatności, okres na jaki przyznano świadczenie, 
przyczyny zaprzestania udzielania pomocy, rodzaje 
problemów występujących w rodzinie; bezpośredni 
dostęp GUS do danych z systemu 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016  

GUS 
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2  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

systemy emerytalno-rentowe: EMIR i RENTIER, 
Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS; dane 
jednostkowe dotyczące osób fizycznych pobierających 
świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku renty 
rodzinnej – osób uprawnionych, w zakresie: płeć, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania: państwo, kod 
TERYT gminy uwzględniający oznaczenie miasta 
oraz obszarów wiejskich w gminach 
miejsko-wiejskich, kwoty wypłat poszczególnych 
świadczeń brutto, rodzaj świadczenia, stopień 
niezdolności do pracy, okresowość niezdolności do 
pracy, informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu 
świadczenia; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
20 kwietnia 
2017 r. z danymi 
za grudzień 
2016 r. 

GUS 

3  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 

FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń 
emerytalno-rentowych; dane jednostkowe o osobach 
pobierających świadczenia rolnicze z KRUS w 
zakresie: płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania: 
kod TERYT gminy uwzględniający oznaczenie miasta 
oraz obszarów wiejskich w gminach 
miejsko-wiejskich, kwota świadczenia brutto według 
rodzaju; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 r. 

GUS 

4  powiatowe urzędy pracy rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy; dane 
jednostkowe dotyczące osób fizycznych 
zarejestrowanych jako bezrobotne w zakresie: data 
urodzenia, płeć, stan cywilny, czy małżonek pozostaje 
w rejestrze bezrobotnych, liczba dzieci na utrzymaniu, 
czy samotnie wychowuje dziecko do lat 18, znajomość 
języków obcych (kod języka obcego, poziom 
znajomości), doświadczenie zawodowe (tak, nie), czy 
osoba poprzednio pracowała, czy posiadała 
gospodarstwo rolne, kwalifikacje zawodowe (tak, nie), 
rodzaj i stopień niepełnosprawności, kod PKD 
ostatniego pracodawcy przed rejestracją, data 
ukończenia nauki, kod TERYT gminy: miejsca 
zamieszkania, kod obywatelstwa, data pierwszej 
rejestracji (dzień, miesiąc, rok), data ostatniej 
rejestracji (dzień, miesiąc, rok), czy posiada prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych, kod wykształcenia 
ukończonego, kod zawodu wyuczonego, kod zawodu 
wykonywanego przed rejestracją; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. 
z danymi według 
stanu na dzień 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Zestaw danych: 
– o gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wielkości, typów, grup 

pokoleniowych, głównego źródła utrzymania, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, rodzaju 
problemów występujących w gospodarstwie domowym, rodzaju udzielonej pomocy, 

– o osobach w gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wieku, płci, 
poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej, głównego źródła utrzymania oraz wysokości dochodu, stanu 
zdrowia i niepełnosprawności, 

– o rodzajach przyznanych świadczeń, ich formach (pieniężne, niepieniężne) oraz przyczynach ich przyznania z 
wyodrębnieniem osób i gospodarstw domowych o przeciętnych miesięcznych dochodach na osobę w 
gospodarstwie poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do wystąpienia o pomoc pieniężną oraz 
gospodarstw domowych bez dochodu, w układzie regionów (NTS1), województw (NTS2), podregionów (NTS3), 
powiatów (NTS4), gmin (NTS5). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.” – grudzień 2017 r. 
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Pozostałe: 
– tablice wynikowe – forma elektroniczna – październik 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 370 300 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.25.14(070) 
2. Temat badania: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw rodziny 
 

5. Cel badania 
Uzyskanie niezbędnych informacji pozwalających na monitoring sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, 
monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie 
budżetowej, jak również wykorzystania pozyskanych danych przy przygotowywaniu – składanej corocznie Sejmowi i 
Senatowi – informacji z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.). 
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności placówek instytucjonalnej i rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego. 

6. Zakres podmiotowy 
W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
– rodziny naturalne na rzecz których prowadzone są działania uregulowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
– asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, 
– korzystający z placówek wsparcia dziennego, 
– rodziny wspierające, 
– dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z uwzględnieniem formy pieczy, wieku dziecka, przyczyn umieszczenia, a 

także informacje o dzieciach cudzoziemskich i małoletnich matkach. 
 
W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: 
– instytucjonalna piecza zastępcza (placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, 

specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego; regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne; interwencyjne 
ośrodki preadopcyjne) oraz placówki wsparcia dziennego, 

– rodzinna piecza zastępcza (rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe; rodzinne domy dziecka), 
– adopcje krajowe i międzynarodowe. 

7. Zakres przedmiotowy 
W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
– liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z uwzględnieniem liczby przyjętych dzieci, 
– wynagrodzenia i świadczenia dla osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą i wydatki poniesione na ten cel 

(rodziny zastępcze, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorzy pieczy 
zastępczej), 

– liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, liczba miejsc i liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z 
uwzględnieniem pełnionej przez pieczę zastępczą funkcji oraz informacja o liczbie osób zatrudnionych w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

– działalność ośrodków adopcyjnych (wydatki i otrzymywana dotacja), poradnictwo, prowadzone szkolenia, liczba 
przysposobień i konsultacji postadopcyjnych – liczba świadczeń i wydatki na świadczenia należne w związku z 
umieszczeniem dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, 

– liczba świadczeń należnych i poniesione wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i 
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych). 

 
W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: 
– instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego w zakresie: typu placówki, liczby miejsc, 

liczby dzieci korzystających z opieki według wybranych cech demograficznych i społecznych, liczby 
wolontariuszy, powodów opuszczenia placówki, 

– rodzinna piecza zastępcza według: typu i podstawowych cech osoby będącej rodziną zastępczą lub prowadzącej 
rodzinny dom dziecka, liczby przyjętych dzieci, wybranych cech demograficznych i społecznych dzieci, powodów 
opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej, 

– adopcje krajowe i międzynarodowe według wieku dziecka przysposobionego. 
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8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: PS-01, PS-02; dane z administracyjnych systemów informacyjnych MRPiPS; sprawozdanie MS: 
MS-S16. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  placówki wsparcia 
dziennego, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, 
regionalne placówki 
opiekuńczo-terapeutyczne, 
interwencyjne ośrodki 
preadopcyjne 

PS-01 – sprawozdanie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
6 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Krakowie 

2  organizatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej 

PS-02 – sprawozdanie rodzinnej pieczy 
zastępczej; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
6 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Centralna Aplikacja Statystyczna w obszarze 
wspierania rodziny i systemie pieczy 
zastępczej; zbiorcze zestawienie tabelaryczne 
ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z 
wykonywania zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej składane 
przez organ jednostki samorządu gminnego, 
powiatowego oraz wojewódzkiego; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 

GUS 

4  Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

MS-S16 – sprawozdanie w sprawach 
rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z 
wyłączeniem spraw nieletnich; dane 
zagregowane w zakresie adopcji krajowych i 
międzynarodowych, w układzie kraj ogółem; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – tablice wynikowe dla Polski 
ogółem. 
Dane o publicznych i niepublicznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia 
dziennego – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na miasto i wieś, płeć, grupy wiekowe, województwa, 
podregiony, powiaty i gminy. 
Dane o rodzinnej pieczy zastępczej – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na płeć, grupy wiekowe, 
województwa, podregiony i powiaty. 
Adopcje według wieku dziecka przysposobionego ogółem kraj. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.” – wrzesień 2017 r. 
Pozostałe: 
– dane o realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w formie 

informacji zbiorczej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – maj 2017 r. (dane za 2016 r.), 
– dane o publicznych i niepublicznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia 

dziennego – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów, gmin (wydruk, forma elektroniczna) 
– czerwiec 2017 r., 

– dane o rodzinnej pieczy zastępczej – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów (wydruk, 
forma elektroniczna) – czerwiec 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 437 459 zł – budżet MRPiPS 
 299 400 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.25.15(071) 
2. Temat badania: Świadczenia na rzecz rodziny 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Uzyskanie informacji na temat wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin, a w 
szczególności do rodzin wychowujących dzieci oraz informacji na temat wypłaconych świadczeń rodzinnych, 
zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dane te pozwolą m.in. na ustalenie przeciętnego 
poziomu świadczeń w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń oraz na określenie dynamiki zmian. 
Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze świadczeń 
rodzinnych oraz do identyfikacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu pobierających świadczenia rodzinne. 

6. Zakres podmiotowy 
Zbiorowości: 
– otrzymujących świadczenia rodzinne (osoby i rodziny, które pobierały świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.)), 
– otrzymujących zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.), 
– pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.), 
– korzystających z ulgi na dzieci. 

7. Zakres przedmiotowy 
Informacje o: 
– wydatkach z budżetu państwa i budżetów gmin na świadczenia rodzinne według rodzajów świadczeń, 
– wydatkach z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
– przeciętnej miesięcznej liczbie wypłaconych świadczeń rodzinnych według rodzajów świadczeń, 
– przeciętnej miesięcznej liczbie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
– przeciętnej miesięcznej kwocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
– rodzinach pobierających świadczenia rodzinne i ich strukturze społeczno-ekonomicznej, 
– dzieciach, na które rodziny pobierają zasiłek rodzinny według grup wieku, 
– beneficjentach zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz beneficjentach specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 

zasiłku dla opiekunów, 
– ulgach na dzieci w rozliczeniach podatkowych (kwota odliczeń, liczba podatników, liczba dzieci). 

8. Źródła danych 
Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z: Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych, 
centralnego rejestru danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego; centralnej bazy danych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów; wykorzystanie danych Ministerstwa 
Finansów z Systemu Informacji Podatkowych – Bazy danych o podatnikach podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniu 1.67.07). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń 
Rodzinnych; dane jednostkowe o 
beneficjentach i członkach ich rodzin: 
– o osobach w zakresie: stopień 

pokrewieństwa członka rodziny z osobą 
ubiegającą się o świadczenie, rok 
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, 
adres zamieszkania (województwo, powiat, 
gmina), rodzaj niepełnosprawności, rodzaj 
szkoły, do której uczęszcza dziecko, 

– o dochodach osób w zakresie: typ dochodu, 
rodzaj ryczałtu podatkowego, rodzaj 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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dochodu bez podatku, kwota dochodu, 
– o dochodach rodzin w zakresie: kwota 

dochodu rocznego brutto, kwota alimentów 
świadczonych, kwota opłat za placówki, 
kwota dochodu utraconego, kwota dochodu 
uzyskanego, kwota dochodu miesięcznego, 

– o rodzajach i kwotach świadczeń w 
zakresie: wartość świadczenia z budżetu, 
wartość świadczenia ze środków gminy; 
bezpośredni dostęp do danych z systemu 

2  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń 
Rodzinnych; dane zagregowane dla kraju 
ogółem ze sprawozdań rzeczowo-finansowych 
o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych 
zrealizowanych ze środków budżetu państwa 
oraz budżetów gmin; w formie elektronicznej i 
papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

3  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń 
Rodzinnych; dane zagregowane ze 
sprawozdań rzeczowo-finansowych o 
zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych 
zrealizowanych ze środków budżetu państwa 
oraz budżetów gmin; dla kraju ogółem oraz w 
podziale na województwa, powiaty i gminy; 
bezpośredni dostęp do danych z systemu 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

4  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Centralny rejestr danych o 
świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; dane jednostkowe o 
beneficjentach i członkach ich rodzin: 
– o osobach w zakresie: stopień 

pokrewieństwa członka rodziny z osobą 
ubiegającą się o świadczenie, rok 
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, 
adres zamieszkania (województwo, powiat, 
gmina), rodzaj niepełnosprawności, rodzaj 
szkoły, do której uczęszcza dziecko, 

– o dochodach osób w zakresie: typ dochodu, 
rodzaj dochodu, rodzaj ryczałtu 
podatkowego, rodzaj dochodu bez podatku, 
kwota dochodu, 

– zasądzone alimenty, poziom egzekucji 
zasądzonych alimentów, 

– o dłużnikach alimentacyjnych: stopień 
pokrewieństwa z członkami rodziny, rok 
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, 
adres zamieszkania (województwo, powiat, 
gmina), rodzaj niepełnosprawności, zawód, 
zatrudnienie, stan majątkowy, 

– liczba i rodzaj wypłaconych świadczeń; 
bezpośredni dostęp do danych z systemu 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

5  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

centralna baza danych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i osób uprawnionych do 
alimentów; dane zagregowane dla kraju 
ogółem w zakresie świadczeń; w formie 
elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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6  Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

centralna baza danych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i osób uprawnionych do 
alimentów; dane zagregowane ze sprawozdań 
z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z 
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w podziale na 
województwa, powiaty i gminy; bezpośredni 
dostęp do danych z systemu 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
– świadczenia na rzecz rodzin według rodzaju (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), 
– liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych według rodzajów świadczeń, płci i wieku, 
– liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu według typu rodziny, liczby 

dzieci, i przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie, 
– kwota i liczba wypłat, rodzaje i przeciętna wysokość świadczeń rodzinnych, 
– kwota i liczba wypłat zasiłków dla opiekuna, 
– kwota i liczba wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
– liczba podatników korzystających z ulgi prorodzinnej z uwzględnieniem liczby dzieci i kwoty odliczeń, 
– liczba podatników korzystających z preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących 

dzieci 
w układzie regionów (NTS1), województw (NTS2), podregionów (NTS3), powiatów (NTS4), gmin (NTS5). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Opracowania sygnalne: 
– „Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 r.” – listopad 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice wynikowe – forma elektroniczna – październik 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 214 200 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.26.04(076) 
2. Temat badania: Obrót nieruchomościami 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
 

5. Cel badania 
Pozyskiwanie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury rodzajowej i 
przestrzennej. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty zajmujące się prowadzeniem rejestrów cen i wartości nieruchomości przy wykorzystaniu aktów 
notarialnych. 

7. Zakres przedmiotowy 
Liczba i wartość dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, powierzchnia sprzedanych nieruchomości 
oraz wartość jednostkowa 1 m2 powierzchni w podziale na: 
– lokale mieszkalne, 
– lokale niemieszkalne, 
– nieruchomości budynkowe, 
– nieruchomości gruntowe zabudowane, 
– nieruchomości gruntowe niezabudowane. 
Liczba aktów notarialnych o sprzedaży nieruchomości. 

8. Źródła danych 
Rejestr cen i wartości nieruchomości (REJCEN; REJCEN NEWBASE); wykorzystanie danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości o liczbie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości (dane opracowane w ramach 
badania 1.03.01). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  starostwa powiatowe, urzędy 
miast na prawach powiatu 

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości; dane 
jednostkowe według rodzaju, tj.: 
nieruchomość lokalowa (pobierane pola: 
symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, adres, 
identyfikator transakcji, data 
sporządzenia/zawarcia transakcji, strona 
sprzedająca, strona kupująca, rodzaj rynku, 
forma obrotu, rodzaj nieruchomości, rodzaj 
prawa będącego przedmiotem transakcji, 
rodzaj obciążenia, funkcja podstawowa lokalu, 
funkcja drugorzędna lokalu, liczba izb, 
kondygnacja, instalacje w lokalu, stawka 
podatku VAT, wartość całkowita, 
cena/wartość nieruchomości (części 
nieruchomości), pole powierzchni użytkowej 
lokalu, identyfikator lokalu, opis), 
nieruchomość budynkowa (pobierane pola: 
symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, adres, 
identyfikator transakcji, data 
sporządzenia/zawarcia transakcji, strona 
sprzedająca, strona kupująca, rodzaj rynku, 
forma obrotu, rodzaj nieruchomości, rodzaj 
prawa będącego przedmiotem transakcji, 

pięć razy w roku: do 
31 maja 2016 r. z 
danymi za I kwartał 
2016 r., do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi za II kwartał 
2016 r., do 
30 listopada 2016 r. z 
danymi za III kwartał 
2016 r., do 28 lutego 
2017 r. z danymi za 
IV kwartał 2016 r., 
do 28 kwietnia 
2017 r. z danymi za 
2016 r. 

serwer centralny 
GUS 
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rodzaj obciążenia, funkcja podstawowa 
budynku, funkcja drugorzędna, ilość lokali, 
uzbrojenie istniejące, stawka podatku VAT, 
wartość całkowita, cena/wartość 
nieruchomości (części nieruchomości), pole 
powierzchni użytkowej budynku, czy ma 
charakter zabytkowy, identyfikator budynku, 
opis), nieruchomość gruntowa zabudowana 
(pobierane pola: symbol województwa, 
symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, 
adres, identyfikator transakcji, data 
sporządzenia/zawarcia transakcji, strona 
sprzedająca, strona kupująca, rodzaj prawa do 
działki objętej transakcją, rodzaj obciążenia, 
rodzaj rynku, forma obrotu, rodzaj 
nieruchomości, uzbrojenie istniejące, 
uzbrojenie możliwe do podłączenia, stawka 
podatku VAT, wartość całkowita, 
cena/wartość nieruchomości (części 
nieruchomości), pole powierzchni 
ewidencyjnej, powierzchnia użytkowa 
budynku, identyfikator budynku, identyfikator 
działki, opis), nieruchomość gruntowa 
niezabudowana (pobierane pola: symbol 
województwa, symbol powiatu, symbol 
gminy, rodzaj gminy, adres, identyfikator 
transakcji, data sporządzenia/zawarcia 
transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, 
rodzaj prawa do działki objętej transakcją, 
rodzaj obciążenia, forma obrotu, rodzaj 
nieruchomości, rodzaj użytku gruntowego w 
rolnej nieruchomości jednoużytkowej, funkcja 
dominująca działki, uzbrojenie istniejące, 
uzbrojenie możliwe do podłączenia, stawka 
podatku VAT, wartość całkowita, 
cena/wartość nieruchomości (części 
nieruchomości), pole powierzchni 
ewidencyjnej, identyfikator działki, opis); plik 
SWDE lub GML; w formie elektronicznej 

2  starostwa powiatowe, urzędy 
miast na prawach powiatu 
(które nie wdrożyły RCiWN) 

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości; dane 
jednostkowe według rodzaju, tj.: 
nieruchomość lokalowa (pobierane pola: 
symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, adres, 
identyfikator transakcji, data 
sporządzenia/zawarcia transakcji, strona 
sprzedająca, strona kupująca, rodzaj rynku, 
forma obrotu, rodzaj nieruchomości, rodzaj 
prawa będącego przedmiotem transakcji, 
rodzaj obciążenia, funkcja podstawowa lokalu, 
funkcja drugorzędna lokalu, liczba izb, 
kondygnacja, instalacje w lokalu, stawka 
podatku VAT, wartość całkowita, 
cena/wartość nieruchomości (części 
nieruchomości), pole powierzchni użytkowej 
lokalu, identyfikator lokalu, opis), 
nieruchomość budynkowa (pobierane pola: 
symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, adres, 

pięć razy w roku: do 
31 maja 2016 r. z 
danymi za I kwartał 
2016 r., do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi za II kwartał 
2016 r., do 
30 listopada 2016 r. z 
danymi za III kwartał 
2016 r., do 28 lutego 
2017 r. z danymi za 
IV kwartał 2016 r., 
do 28 kwietnia 
2017 r. z danymi za 
2016 r. 

serwer centralny 
GUS 
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identyfikator transakcji, data 
sporządzenia/zawarcia transakcji, strona 
sprzedająca, strona kupująca, rodzaj rynku, 
forma obrotu, rodzaj nieruchomości, rodzaj 
prawa będącego przedmiotem transakcji, 
rodzaj obciążenia, funkcja podstawowa 
budynku, funkcja drugorzędna, ilość lokali, 
uzbrojenie istniejące, stawka podatku VAT, 
wartość całkowita, cena/wartość 
nieruchomości (części nieruchomości), pole 
powierzchni użytkowej budynku, czy ma 
charakter zabytkowy, identyfikator budynku, 
opis), nieruchomość gruntowa zabudowana 
(pobierane pola: symbol województwa, 
symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, 
adres, identyfikator transakcji, data 
sporządzenia/zawarcia transakcji, strona 
sprzedająca, strona kupująca, rodzaj prawa do 
działki objętej transakcją, rodzaj obciążenia, 
rodzaj rynku, forma obrotu, rodzaj 
nieruchomości, uzbrojenie istniejące, 
uzbrojenie możliwe do podłączenia, stawka 
podatku VAT, wartość całkowita, 
cena/wartość nieruchomości (części 
nieruchomości), pole powierzchni 
ewidencyjnej, powierzchnia użytkowa 
budynku, identyfikator budynku, identyfikator 
działki, opis), nieruchomość gruntowa 
niezabudowana (pobierane pola: symbol 
województwa, symbol powiatu, symbol 
gminy, rodzaj gminy, adres, identyfikator 
transakcji, data sporządzenia/zawarcia 
transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, 
rodzaj prawa do działki objętej transakcją, 
rodzaj obciążenia, forma obrotu, rodzaj 
nieruchomości, rodzaj użytku gruntowego w 
rolnej nieruchomości jednoużytkowej, funkcja 
dominująca działki, uzbrojenie istniejące, 
uzbrojenie możliwe do podłączenia, stawka 
podatku VAT, wartość całkowita, 
cena/wartość nieruchomości (części 
nieruchomości), pole powierzchni 
ewidencyjnej, identyfikator działki, opis); w 
formie elektronicznej 

3  Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Informacja o liczbie zawartych aktów 
notarialnych; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

dwa razy do roku: do 
28 października 
2016 r. z danymi za I 
półrocze 2016 r., do 
28 kwietnia 2017 r. z 
danymi za 2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych 
i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych i nieruchomości gruntowych, a także powierzchni sprzedanych 
nieruchomości w podziale na województwa i powiaty z wyodrębnieniem transakcji w granicach miast, w miastach na 
prawach powiatu oraz poza granicami miast. Informacje o wartości jednostkowej 1 m2 powierzchni dla wybranych 
kategorii nieruchomości. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
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– „Obrót nieruchomościami w 2016 r.” – październik 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – lipiec 2016 r. (za I kwartał), październik 2016 r. (za II kwartał), 

styczeń 2017 r. (za III kwartał) i kwiecień 2017 r. (za IV kwartał), 

11. Koszty i sposób finansowania 
 356 000 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.26.06(077) 
2. Temat badania: Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z 

sieci oraz energii elektrycznej 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Dostarczenie informacji pozwalających na ocenę zmian w infrastrukturze komunalnej (wodociągów i kanalizacji, 
energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu z sieci) w zakresie świadczonych usług, stanu funkcjonujących urządzeń i 
instalacji. Wyniki badania są wykorzystywane na potrzeby UE i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące działalność w zakresie: dostarczania wody i odbioru ścieków od gospodarstw domowych; 
wywozu nieczystości ciekłych; dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, gazu z 
sieci na potrzeby gospodarstw domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 
– liczba budynków podłączonych (lub nie) do infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, gaz z sieci, c.o. z 

sieci), 
– urządzenia wodociągowe – długość czynnej sieci magistralnej i rozdzielczej, liczba przyłączy do budynków, liczba 

zdrojów, liczba awarii (sieci, przyłączy), urządzenia kanalizacyjne – długość czynnej sieci kanałów krytych oraz 
liczba przyłączy do budynków, liczba awarii (sieci, przyłączy), eksploatacja wodociągów i kanalizacji – ilość wody 
pobranej z ujęć (gruntowych i powierzchniowych), zużytej na cele technologiczne, straty wody w sieci, zakup i 
sprzedaż hurtowa wody, woda dostarczona odbiorcom (gospodarstwom domowym, jednostkom produkcyjnym, 
pozostałym odbiorcom), zdolności produkcyjne urządzeń wodociągowych, ścieki komunalne (bytowe, od 
gospodarstw domowych i jednostek działalności produkcyjnej), ścieki nieoczyszczane, 

– ilość nieczystości ciekłych wywiezionych ogółem i w podziale na: gospodarstwa domowe, budynki użyteczności 
publicznej i jednostki prowadzące działalność gospodarczą, 

– sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, sieć cieplna, kubatura budynków mieszkalnych ogrzewanych 
centralnie (komunalnych, spółdzielczych, prywatnych), liczba kotłowni, kotły według rodzaju stosowanego paliwa 
z uwzględnieniem urządzeń odpylających, 

– liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, zużycie energii na jednego odbiorcę 
i jednego mieszkańca w miastach, 

– urządzenia dla gazu z sieci – długość czynnej sieci przesyłowej, liczba czynnych przyłączy do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, odbiorcy gazu, w tym w gospodarstwach domowych, liczba ludności 
korzystającej z gazu z sieci, zużycie gazu, w tym w gospodarstwach domowych. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: M-06, G-02g, SG-01 (gospodarka mieszkaniowa i komunalna), baza koncesyjna Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki w zakresie jednostek posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i 
obrót paliwami gazowymi oraz wtórne wykorzystanie danych: 
– ze sprawozdania G-02b (omówione w badaniu 1.44.01), 
– ze sprawozdania G-10.8 Ministerstwa Energii (omówione w badaniu 1.44.02), 
– z Bilansu zasobów mieszkaniowych (GKM-11) i Wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne 

(GKM-12), 
– ze sprawozdania OS-5 (omówione w badaniu 1.01.05). 
 

Lp. Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej i ich jednostki 
lokalne, podmioty utworzone przez 
organy administracji samorządowej i 
rządowej, których działalnością 
przeważającą jest prowadzenie 
wodociągów i kanalizacji, wywóz 
nieczystości ciekłych; osoby prawne, 

M-06 – sprawozdanie o wodociągach, 
kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych 
gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
2 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urząd Statystyczny w 
Lublinie 
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jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, które 
prowadzą inną działalność 
przeważającą, a prowadzenie 
działalności 
wodociągowo-kanalizacyjnej, 
wywozu nieczystości ciekłych 
stanowi działalność drugorzędną tj. 
wojewódzkie zakłady usług 
wodnych, przedsiębiorstwa 
państwowe i prywatne, spółdzielnie 
mieszkaniowe, spółki lub 
spółdzielnie 
wodociągowo-kanalizacyjne; kółka 
rolnicze – jeżeli zakład 
wodociągowy (kanalizacyjny) nie 
został wydzielony w samodzielną 
jednostkę, a prowadzenie 
działalności 
wodociągowo-kanalizacyjnej 
stanowi działalność drugorzędną; 
zakłady pracy przemysłowe, 
rolnicze, budowlane, które 
administrują czynnymi urządzeniami 
wodociągowymi (kanalizacyjnymi) i 
jednocześnie dostarczają wodę do 
domów mieszkalnych lub 
odprowadzają ścieki; osoby fizyczne 
dla tych jednostek lokalnych, 
których działalnością przeważającą 
jest prowadzenie działalności 
wodociągowo-kanalizacyjnej; 
jednostki samorządu terytorialnego 
(gminy, dzielnice m.st. Warszawy) 

2  jednostki posiadające koncesje na 
przesył, dystrybucję paliw gazowych 
i obrót paliwami gazowymi 

G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, 
odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
28 kwietnia 
2017 r. z danymi 
za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast), zarządy dzielnic 
m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: gospodarka 
mieszkaniowa i komunalna; w zakresie 
infrastruktury technicznej budynków; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  Urząd Regulacji Energetyki Baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; dane jednostkowe dotyczące 
przedsiębiorstw posiadających koncesje na 
przesyłanie lub dystrybucję paliw 
gazowych i obrót paliwami gazowymi: 
NIP, nr decyzji koncesyjnej, nazwa firmy, 
adres, kod, miasto, województwo, data 
wydania koncesji, rodzaj koncesji, data do 
kiedy obowiązuje koncesja, data cofnięcia 
koncesji i nr decyzji cofnięcia koncesji; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. 
za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje o kompleksie urządzeń służących do dostarczania wody od ujęcia do miejsca jej zużycia i do miejsca 
odprowadzania ścieków. Szczegółowy zakres uwzględnia: urządzenia wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne, 
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eksploatację tych urządzeń, w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy i dzielnice 
m.st. Warszawy oraz dane o gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stopniu zwodociągowania i skanalizowania, 
a także ilości odebranych nieczystości ciekłych, liczbie ludności korzystającej z wodociągów, kanalizacji, gazu 
sieciowego w podziale na regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy. 
Informacje o ciepłownictwie w sektorze komunalno-bytowym w podziale na regiony, województwa, podregiony. 
Informacje o odbiorcach i zużyciu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w podziale na regiony, 
województwa, podregiony, powiaty, gminy. 
Informacje o sieci gazowej oraz odbiorcach i zużyciu gazu z sieci, w tym w gospodarstwach domowych, w podziale 
na regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Infrastruktura komunalna w 2016 r.” – październik 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 629 600 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.27.04(082) 
2. Temat badania: Opieka nad dziećmi i młodzieżą 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
 

5. Cel badania 
Informacje z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych, służą 
m.in. do obliczania wskaźników charakteryzujących warunki kształcenia. Dane wykorzystane są w pracach 
metodologicznych  oraz w innych badaniach statystycznych, służą również potrzebom odbiorców krajowych, a także 
są przekazywane organizacjom międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów 
kształcenia innych krajów. 

6. Zakres podmiotowy 
Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki 
rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki 
wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, 
ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki 
szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, 
bursy, stancje, stołówki szkolne. 

7. Zakres przedmiotowy 
– uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, 
– uczniowie korzystający z internatów, świetlic oraz burs, 
– dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
– gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, 
– uczniowie objęci kształceniem specjalnym, 
– poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, 
– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 
– uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki. 

8. Źródła danych 
Sprawozdanie GUS: Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) prowadzonego 
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

System Informacji Oświatowej (SIO); dane 
zagregowane na poziomie placówek 
edukacyjnych: liczba dzieci w internatach i 
bursach, liczba dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych objętych kształceniem 
specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia 
pozalekcyjne, placówki wychowania 
pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety 
profilaktyki prozdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
17 grudnia 2016 r. z 
danymi według stanu 
w dniu 30 września 
2016 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

System Informacji Oświatowej (SIO); liczba 
pomieszczeń, w tym gabinetów; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. z 
danymi według stanu 
w dniu 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane z zakresu przedmiotowego badania grupowane są w układzie: kraj, regiony, województwa. Wybrane dane 
dotyczące wychowania przedszkolnego są opracowywane według podregionów oraz powiatów w układzie miast i 
gmin. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017” – październik 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice wynikowe – marzec/kwiecień 2017 r., 
– UNICEF – wrzesień 2017 r., 
– UNESCO, OECD, Eurostat – kwestionariusze UOE 2016 – wrzesień 2018 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 67 800 zł – budżet GUS 
 63 700 zł – budżet MEN 
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1. Symbol badania: 1.29.02(094) 
2. Temat badania: Zachorowania i leczeni na wybrane choroby 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zdrowia 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
 

5. Cel badania 
Badania prowadzone w ramach tego tematu są źródłem informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych 
ambulatoryjnie na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlekłe przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień. 
Dane są wykorzystywane na różnych poziomach zarządzania, a bardzo szczegółowo analizowane na poziomie 
wojewódzkim do śledzenia zmian zachorowalności na wybrane jednostki chorobowe, w tym choroby społeczne, takie 
jak gruźlica, choroby przenoszone drogą płciową i inne. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. 
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA. 

7. Zakres przedmiotowy 
Zachorowania i chorzy leczeni ambulatoryjnie z powodu: gruźlicy i chorób płuc, zaburzeń psychicznych i zaburzeń 
zachowania, chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Zachorowania na choroby zakaźne oraz zatrucia, choroby 
przenoszone drogą płciową, nowotwory złośliwe oraz choroby zawodowe. Do kodowania jednostek chorobowych 
stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MZ: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58 oraz indywidualna karta 
o symbolu MZ/N-1a. Sprawozdania MSWiA: MSW-34, MSW-35, MSW-36, MSW-36a, MSW-39. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych w 
ramach kontraktu z NFZ. 
Indywidualne i grupowe 
praktyki pielęgniarek i 
położnych mające kontrakty 
na opiekę profilaktyczną nad 
dziećmi do lat 3 

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i 
pracujących w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

2  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i 
pracujących w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej; komplet sprawozdań 
jednostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
2 maja 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

3  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych, 
specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
chorób płuc i gruźlicy 

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzka poradnia 
gruźlicy i chorób płuc 
lub inna placówka 
koordynująca leczenie 
gruźlicy wskazana 
przez wojewodę 
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4  wojewódzkie poradnie 
gruźlicy i chorób płuc lub 
inne placówki koordynujące 
leczenie gruźlicy wskazane 
przez wojewodę 

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gruźlicy i chorób płuc; komplet 
sprawozdań jednostkowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

5  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gruźlicy i chorób płuc; komplet 
sprawozdań jednostkowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Gruźlicy i 
Chorób Płuc 

6  Instytut Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Warszawie 

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gruźlicy i chorób płuc; tablice 
wynikowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
2 maja 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

7  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych, 
specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
chorób przenoszonych drogą 
płciową 

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni skórno-wenerologicznej; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

8  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni skórno-wenerologicznej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

9  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych, 
specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
zdrowia psychicznego 

MZ-15 – sprawozdanie z działalności 
jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, osób 
uzależnionych od alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

10  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-15 – sprawozdanie z działalności 
jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, osób 
uzależnionych od alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych; komplet 
sprawozdań jednostkowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

11  Instytut Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie 

MZ-15 – sprawozdanie z działalności 
jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, osób 
uzależnionych od alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 



Dziennik Ustaw – 84 –  Poz. 118

 

82 
 

12  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych, 
specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
leczenia 
środowiskowego/domowego 

MZ-19 – sprawozdanie z działalności 
zespołu/oddziału leczenia 
środowiskowego/domowego; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

13  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-19 – sprawozdanie z działalności 
zespołu/oddziału leczenia 
środowiskowego/domowego; komplet 
sprawozdań jednostkowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

14  Instytut Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie 

MZ-19 – sprawozdanie z działalności 
zespołu/oddziału leczenia 
środowiskowego/domowego; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

15  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 

MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na 
grypę; w formie elektronicznej lub papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

cztery razy w 
miesiącu, tj. w 
dniach: 7., 15., 22. 
i ostatnim dniu 
miesiąca po 
zakończeniu 
przyjęć 

powiatowa stacja 
sanitarno-epidemiolo-
giczna 

16  powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

dwa razy w 
miesiącu: za 
okresy od 1. do 
15. dnia miesiąca i 
od 16. do 
ostatniego dnia 
miesiąca 1 dzień 
po okresie 
sprawozdawczym 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemiolo-
giczna 

17  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

dwa razy w 
miesiącu: za 
okresy od 1. do 
15. dnia miesiąca i 
od 16. do 
ostatniego dnia 
miesiąca 2 dni po 
okresie 
sprawozdawczym 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny 

18  powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

cztery razy w roku: 
do 7 kwietnia 
2016 r., do 7 lipca 
2016 r., do 
7 października 
2016 r., do 
7 stycznia 2017 r. 
za poprzedni 
kwartał 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemiolo-
giczna 
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19  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: 
do 14 kwietnia 
2016 r., do 14 lipca 
2016 r., do 
14 października 
2016 r., do 
14 stycznia 2017 r. 
za poprzedni 
kwartał 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny 

20  powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
20 stycznia 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemiolo-
giczna 

21  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny 

22  powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-57 – roczne sprawozdanie o 
zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne 
według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz 
ich sezonowości; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemiolo-
giczna 

23  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-57 – roczne sprawozdanie o 
zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne 
według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz 
ich sezonowości; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny 

24  powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-58 – roczne sprawozdanie o 
zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne 
według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz 
miejsca zamieszkania; w formie elektronicznej 
lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemiolo-
giczna 

25  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-58 – roczne sprawozdanie o 
zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne 
według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz 
miejsca zamieszkania; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 marca 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny 

26  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych, 
stacjonarnych i 
całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, w związku z 
rozpoznaniem i 
podejrzeniem nowotworu 
złośliwego, w tym 
samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu 
złośliwego; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

sukcesywnie 
(forma 
elektroniczna); 
raz w miesiącu do 
15. dnia miesiąca 
następującego po 
rozpoznaniu 
choroby (forma 
papierowa) 

Krajowy Rejestr 
Nowotworów, 
Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, 
wojewódzkie biura 
rejestracji 
nowotworów 

27  wojewódzkie biura rejestracji 
nowotworów 

MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu 
złośliwego; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

do 30 czerwca 
2017 r. z danymi 
za rok 2016 

Krajowy Rejestr 
Nowotworów, 
Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 
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28  Krajowy Rejestr 
Nowotworów, Centrum 
Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie 

MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu 
złośliwego; zestawienie zbiorcze; w formie 
elektronicznej 

do 30 czerwca 
2017 r. z danymi 
za rok 2016 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

29  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych 
w poradni kardiologicznej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

30  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w 
poradni skórno-wenerologicznej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

31  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-36 – sprawozdanie z działalności 
jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, osób 
uzależnionych od alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

32  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA udzielające 
ambulatoryjnych, 
specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
leczenia środowiskowego, 
domowego 

MSW-36a – sprawozdanie z działalności 
zespołu/oddziału leczenia 
środowiskowego/domowego; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

33  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-39 – sprawozdanie o leczonych w 
poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 
2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
W badaniach MZ: 
– liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, według płci, grup 

wieku, środowiska, 
– chorzy leczeni według przyczyn – przekroje dla kraju, regionów, województw, dla nowotworów złośliwych, także 

w podziale na płeć oraz miejsce zamieszkania, 
– zakres opracowań statystycznych zróżnicowany dla poszczególnych grup chorób. 
W badaniach MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób: według płci, 
grup wiekowych, środowiska, liczby stwierdzonych przypadków zachorowań u pracowników resortu spraw 
wewnętrznych i administracji, w przekroju dla województw. 
 

10. Terminy i formy udostępniania 
W badaniach MZ: tablice wynikowe (wydruk), publikacje statystyczne, opracowania analityczne resortowe instytutów 
naukowo badawczych (np. „Gruźlica i choroby układu oddechowego w 2016 r.”, „Choroby zakaźne i zatrucia w 
Polsce w 2016 roku”, „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 r.”). Zestawienia zbiorcze danych ze sprawozdań:  
MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58, w postaci tablic wynikowych (wydruk) za 
rok 2016 do 30 sierpnia 2017 r. 
Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia – wersja elektroniczna – październik 2017 r. 
W badaniach MSWiA: tablice wynikowe (wersja elektroniczna) z działalności samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej MSWiA za rok 2016 – II kwartał 2017 r.  

11. Koszty i sposób finansowania 
 9 299 393 zł – budżet MZ 
 8 146 zł – budżet MSWiA 
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1. Symbol badania: 1.29.03(095) 
2. Temat badania: Hospitalizacja 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zdrowia 

 
5. Cel badania 
Badanie jest źródłem informacji o przyczynach hospitalizacji, stosowanych procedurach oraz długości hospitalizacji 
dla wszystkich osób leczonych w szpitalach bez względu na ich status ubezpieczenia i miejsce zamieszkania w kraju 
lub za granicą. Dostarcza ono informacji o poszczególnych pacjentach z uwzględnieniem ich charakterystyki 
demograficzno społecznej, a jego wyniki są wykorzystywane w sektorze zdrowia na potrzeby planowania i analiz 
opieki szpitalnej, a także ocen stanu zdrowia ludności i zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. 
Dane są przekazywane również do organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD, WHO). 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

7. Zakres przedmiotowy 
Osoby chore leczone w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń zdrowotnych według przyczyn, płci, wieku, długości pobytu, miejsca leczenia, miejsca zamieszkania, a 
ponadto w karcie psychiatrycznej według wykształcenia, źródła utrzymania, stopnia niepełnosprawności, rodzaju 
opieki. Do kodowania jednostek chorobowych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów 
Zdrowotnych Rewizja 10. Do kodowania procedur medycznych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Procedur 
Medycznych. 

8. Źródła danych 
Indywidualne karty statystyczne MZ: MZ/Szp-11 i MZ/Szp-11B. Dane z systemów informatycznych szpitali. 
 

Lp. Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego, w których podmiot 
wykonuje działalność leczniczą w 
rodzaju świadczenie szpitalne, w tym 
samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej MSWiA, z wyjątkiem 
szpitali i oddziałów psychiatrycznych, 
stacji dializ, zakładów/oddziałów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
zakładów/oddziałów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
psychiatrycznych, 
zakładów/oddziałów 
opiekuńczo-leczniczych, 
zakładów/oddziałów 
opiekuńczo-leczniczych 
psychiatrycznych, hospicjów 
stacjonarnych, oddziałów medycyny 
paliatywnej 
zakładów/oddziałów dziennych 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
psychiatrycznych, 
zakładów/oddziałów dziennych 
opiekuńczo-leczniczych 
psychiatrycznych, zespołów opieki 
domowej przy zakładzie/oddziale 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali 
uzdrowiskowych, szpitali 
uzdrowiskowych dla dzieci, 

MZ/Szp-11 – karta statystyczna 
szpitalna ogólna; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20 dni po okresie 
sprawozdawczym 

komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę, 
Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny (część, lub 
wszystkie szpitale w 
województwie, 
odpowiednio do 
decyzji kierownika 
komórka właściwej w 
sprawach statystyki 
medycznej). 
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sanatoriów uzdrowiskowych, 
sanatoriów uzdrowiskowych dla 
dzieci, usług rehabilitacyjnych, 
długoterminowej opieki pielęgnacyjnej 
oraz zakładów udzielających 
świadczeń jednodniowych 

2  komórki właściwe w sprawach 
statystyki medycznej wskazane przez 
wojewodę 

system informatyczny szpitala; 
zestawienie informacji 
dotyczących osób 
hospitalizowanych w zakresie 
zgodnym z elektronicznym 
standardem przekazywania 
danych; w formie elektronicznej 

raz w miesiącu do 50. 
dni po okresie 
sprawozdawczym 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny 

3  podmioty wykonujące działalność 
leczniczą udzielające stacjonarnych 
świadczeń zdrowotnych w zakresie 
zdrowia psychicznego w oddziałach 
całodobowych i dziennych, w tym 
samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej MSWiA i MON 

MZ/Szp-11B – karta statystyczna 
psychiatryczna; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w miesiącu dla 
pacjentów 
wypisanych ze 
szpitala w miesiącu 
poprzednim, raz w 
roku do 15 lutego 
2017 r. dla pacjentów 
przebywających w 
szpitalu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane o hospitalizowanych według przyczyny, wskaźniki hospitalizacji według rozpoznania, płci, grup wieku, 
regionów i województw. 
Dane o hospitalizowanych w psychiatrycznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą według rodzajów 
placówek. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– dane z karty statystycznej ogólnej MZ/Szp-11 – Internet – sierpień 2017 r., 
– dane z karty statystycznej psychiatrycznej MZ/Szp-11B w formie tablic wynikowych – wersja elektroniczna – 

czerwiec 2018 r., 
– „Sytuacja zdrowotna ludności Polski w roku 2016” – wersja elektroniczna – listopad 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 306 400 zł – budżet MZ 
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1. Symbol badania: 1.29.04(096) 
2. Temat badania: Profilaktyka 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zdrowia 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
 

5. Cel badania 
Śledzenie częstości wykonywania badań profilaktycznych, badań przesiewowych oraz klasyfikujących do podjęcia 
nauki zawodu, młodzieży szkolnej i częstości wykonywania badań profilaktycznych pracujących oraz liczby 
wydanych orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 
profilaktycznej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA oraz jednostki budżetowe tworzone przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Lekarska i pielęgniarska opieka zdrowotna w placówkach oświatowo wychowawczych, planowa opieka 
stomatologiczna nad dziećmi w wieku do lat 6 i uczniami szkół podstawowych według klas oraz nad uczniami szkół 
zawodowych i młodzieżą akademicką, opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3, stan zdrowia dzieci i młodzieży 
stwierdzony na podstawie badań powszechnych profilaktycznych lekarskich, stan zdrowia osób w wieku 19 lat i 
więcej, kobiety ciężarne objęte opieką profilaktyczną, stan zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną służby 
medycyny pracy oraz w badaniu MSWiA: zatrudnienie w poradni badań profilaktycznych, działalność orzecznicza w 
zakresie medycyny pracy, liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poszczególnych rodzajów służb 
przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, struktura zachorowalności i chorobowości w określonych 
grupach schorzeń z uwzględnieniem płci. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MZ: MZ-06, MZ-35A, MZ-35B. Sprawozdanie MSWiA: MSW-41. Wtórne wykorzystanie danych ze 
sprawozdania MZ-11 (opisanego w badaniu 1.29.02). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych w 
zakresie opieki profilaktycznej 
nad dziećmi i młodzieżą 
szkolną 

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniami w szkołach; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
30 września 2017 r. z 
danymi za rok 
szkolny 2016/2017 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa 
w sprawach 
statystyki 
medycznej 
wskazana przez 
wojewodę 

2  komórki właściwe w sprawach 
statystyki medycznej wskazane 
przez wojewodę 

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniami w szkołach; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 października 
2017 r. z danymi za 
rok szkolny 
2016/2017 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 
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3  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych w 
zakresie badań 
profilaktycznych pracowników 

MZ-35A – sprawozdanie lekarza 
przeprowadzającego badania profilaktyczne 
pracujących; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzki ośrodek 
medycyny pracy 

4  wojewódzkie ośrodki 
medycyny pracy 

MZ-35A – sprawozdanie lekarza 
przeprowadzającego badania profilaktyczne 
pracujących; komplet sprawozdań 
jednostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Medycyny 
Pracy im. Prof. 
Jerzego Nofera w 
Łodzi 

5  Instytut Medycyny Pracy im. 
Prof. Jerzego Nofera w Łodzi 

MZ-35A – sprawozdanie lekarza 
przeprowadzającego badania profilaktyczne 
pracujących; zestawienie zbiorcze według 
województw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

6  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą lub 
wydzielone części podmiotów 
będące jednostkami 
organizacyjnymi służby 
medycyny pracy 

MZ-35B – sprawozdanie z działalności 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą realizującego świadczenia z 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzki ośrodek 
medycyny pracy 

7  wojewódzkie ośrodki 
medycyny pracy 

MZ-35B – sprawozdanie z działalności 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą realizującego świadczenia z 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Medycyny 
Pracy im. Prof. 
Jerzego Nofera w 
Łodzi 

8  Instytut Medycyny Pracy im. 
Prof. Jerzego Nofera w Łodzi 

MZ-35B – sprawozdanie z działalności 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą realizującego świadczenia z 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami; zestawienie zbiorcze 
według województw; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

9  samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej MSWiA, 
jednostki budżetowe tworzone 
przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych 
posiadające w strukturze 
organizacyjnej ambulatorium 
lub lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej 

MSW-41 – sprawozdanie z działalności 
profilaktycznej; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje MZ objęte zakresem przedmiotowym badania w podziale według regionów i województw, rodzajów 
placówek. 
W badaniach MSWiA: zestawienia informacji objętych zakresem przedmiotowym badania. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– MZ – tablice wynikowe (wydruk) i „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – wersja elektroniczna, – 

październik 2017 r. 
– MSWiA – tablice wynikowe (wersja elektroniczna) z działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej MSWiA za rok 2016 – II kwartał 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 80 927 zł – budżet MZ 
 23 657 zł – budżet MSWiA 
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1. Symbol badania: 1.29.06(098) 
2. Temat badania: Kadra medyczna ochrony zdrowia 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zdrowia 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
 

5. Cel badania 
Zebranie informacji na temat zasobów kadrowych ochrony zdrowia, pracujących w ochronie zdrowia i różnych form 
zatrudnienia oraz osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. 
Wyniki badań są wykorzystywane m.in. na potrzeby organów rządowych, samorządowych, dane są przekazywane 
również do Eurostatu, OECD, WHO i publikowane w publikacjach branżowych. 
Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu rozpoznanie możliwości pozyskania informacji 
o osobach posiadających wykształcenie medyczne, w tym pracujących bezpośrednio z pacjentem, pracujących w 
innych dziedzinach gospodarki, pośrednio związanych z ochroną zdrowia (np. przemysł farmaceutyczny), z 
wykorzystaniem danych administracyjnych i wyników badań. 

6. Zakres podmiotowy 
W badaniach realizowanych przez MZ: 
– wybrany personel medyczny pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielające 

ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz stacjach krwiodawstwa, w placówkach naukowo 
badawczych, na uniwersytetach medycznych oraz w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w 
jednostkach administracji rządowej i samorządowej i NFZ, 

– izby pielęgniarek i położnych, izby lekarskie, izby aptekarskie, samorząd diagnostów laboratoryjnych w zakresie 
liczby osób zarejestrowanych i uprawnionych do wykonywania zawodu, 

– urzędy administracji rządowej i samorządowej, fundusze administrujące obowiązkowymi ubezpieczeniami 
zdrowotnymi w zakresie liczby lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów zatrudnionych 
w komórkach organizacyjnych, których zadaniem jest legislacja, regulacja, prowadzenie polityki zdrowotnej i 
administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi. 

W badaniach realizowanych przez GUS: zakłady stacjonarnej pomocy społecznej, apteki i punkty apteczne, zespoły 
ratownictwa medycznego, żłobki. 
W badaniach realizowanych przez MSWiA – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA, Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW. 

7. Zakres przedmiotowy 
W badaniach realizowanych przez MZ: 
– pracownicy ochrony zdrowia według zawodów medycznych, 
– pracownicy ochrony zdrowia według głównego miejsca pracy i zawodów, 
– pracownicy z wyższym wykształceniem medycznym według specjalności, w tym lekarze i lekarze dentyści według 

specjalizacji, 
– uprawnieni do wykonywania zawodu: lekarza i lekarza dentysty według płci i wieku, 
– uprawnieni do wykonywania zawodu farmaceuty, pielęgniarki i położnej, diagnosty laboratoryjnego. 
W badaniach realizowanych przez GUS: 
– pracujący ogółem w aptekach i punktach aptecznych, w tym magistrzy farmacji i technicy farmaceutyczni, z 

wyodrębnieniem kobiet, 
– pracujący lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inne osoby pracujące w stacjonarnych zakładach pomocy 

społecznej, 
– pracujący lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne osoby pracujące w zespołach ratownictwa medycznego, 

pogotowiu ratunkowym i transporcie sanitarnym, 
– pracujący lekarze i pielęgniarki pracujące w żłobkach. 
W badaniach realizowanych przez MSWiA: 
– pracownicy ochrony zdrowia według zawodów medycznych, głównego miejsca pracy, płci, poziomu 

wykształcenia i wymiaru zatrudnienia, 
– pracownicy z wyższym wykształceniem medycznym według specjalności, w tym lekarze i lekarze dentyści według 

specjalizacji. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MZ: MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-10D, MZ-35, MZ-88, MZ-88A, MZ-89; wtórne wykorzystanie 
danych ze sprawozdań GUS: ZD-5 (opisane w badaniu 1.29.09), OD-1 (opisane w badaniu 1.25.16), ZD-4 (opisane w 
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badaniu 1.29.07) i PS-03 (opisane w badaniu 1.25.07); ze sprawozdań MZ: MZ-11 i MZ-15 (opisane w badaniu 
1.29.02), MZ-29, MZ-29A, MZ-30 (opisane w badaniu 1.29.07). 
Sprawozdania MSWiA: MSW-29 i MSW-30. 
Dane z systemu informacyjnego Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS – Centralnego Rejestru Płatników Składek i 
Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  okręgowe izby lekarskie MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

2  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty; zestawienie zbiorcze danych w 
przekroju terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 

GUS 

3  okręgowe izby pielęgniarek i 
położnych 

MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 
w formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

4  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 
zestawienie zbiorcze danych w przekroju 
terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 

GUS 

5  okręgowe izby aptekarskie MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu farmaceuty; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

6  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu farmaceuty; 
zestawienie zbiorcze danych w przekroju 
terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 

GUS 

7  Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych 

MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

8  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego; zestawienie zbiorcze danych 
w przekroju terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 

GUS 
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9  Naczelna Izba Aptekarska system informacyjny dotyczący farmaceutów 
uprawnionych do wykonywania zawodu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dane 
jednostkowe o farmaceutach w zakresie: płeć, 
data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i stopień 
posiadanej specjalizacji, miejsce zatrudnienia 
(nazwa zakładu pracy, adres), numer prawa 
wykonywania zawodu; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
18 stycznia 2017 r. 
za rok 2016 

GUS 

10  wojewódzkie ośrodki 
medycyny pracy 

MZ-35 – sprawozdanie z działalności 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

11  Instytut Medycyny Pracy im. 
prof. J. Nofera w Łodzi 

MZ-35 – sprawozdanie z działalności 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy; 
zestawienie zbiorcze danych według 
województw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 15 
września 2017 r. za 
rok 2016 

GUS 

12  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych 
i stacjonarnych świadczeń 
zdrowotnych oraz regionalne 
centra krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa 

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w 
podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa 
w sprawach 
statystyki 
medycznej 
wskazana przez 
wojewodę 

13  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w 
podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą; komplet sprawozdań 
jednostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2017 r. 
za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

14  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w 
podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą; zestawienie zbiorcze danych w 
przekroju terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 – 
dane wstępne; do 
30 czerwca 2017 r. – 
dane ostateczne 

GUS 

15  urzędy wojewódzkie i 
marszałkowskie, starostwa 
powiatowe, Narodowy 
Fundusz Zdrowia (centrala i 
oddziały wojewódzkie), 
uniwersytety medyczne oraz 
inne szkoły wyższe 
kształcące kadrę medyczną, 
Centrum Medyczne 
Kształcenia 
Podyplomowego, Centrum 
Egzaminów Medycznych, 
Centrum Kształcenia 
Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych 

MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu 
wybranej kadry medycznej w administracji i 
szkołach wyższych; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 
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16  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu 
wybranej kadry medycznej w administracji i 
szkołach wyższych; zestawienie zbiorcze 
danych w przekroju terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 – 
dane wstępne; do 
30 czerwca 2017 r. – 
dane ostateczne 

GUS 

17  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych 
i stacjonarnych świadczeń 
zdrowotnych oraz, 
regionalne centra 
krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa 

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa 
w sprawach 
statystyki 
medycznej 
wskazana przez 
wojewodę 

18  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą; komplet sprawozdań 
jednostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2017 r. 
za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

19  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą; zestawienie zbiorcze 
danych w przekroju terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 – 
dane wstępne; do 
30 czerwca 2017 r. – 
dane ostateczne 

GUS 

20  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA, Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSW 

MSW-29 – sprawozdanie o pracujących w 
samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej MSWiA; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

21  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-29 – sprawozdanie o pracujących w 
samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej MSWiA; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. za 
rok 2016 

GUS 

22  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA, Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSW 

MSW-30 – sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w samodzielnych publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej MSWiA; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

23  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-30 – sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w samodzielnych publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej MSWiA; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. za 
rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Badania MZ: dane o pracujących według zawodów medycznych w układzie regionalnym i wojewódzkim, wybrane 
dane według powiatów, według rodzajów jednostek organizacyjnych, a także według podstawowego miejsca pracy. 
Dane o uprawnionych do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, mgr farmacji, 
diagnosty laboratoryjnego. 
Dane MZ: tablice wynikowe o pracującej kadrze medycznej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szkołach wyższych 
kształcących kadrę medyczną, w powiatowych, wojewódzkich i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych 
oraz stacjach krwiodawstwa. 
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Badania GUS – dla aptek i punktów aptecznych oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej – według regionów, 
województw, wybranych grup zawodów, placówek oraz wybrane dane dotyczące pracujących w aptekach i zakładach 
stacjonarnych pomocy społecznej według podregionów, powiatów i gmin. Dane o farmaceutach według województw 
oraz wybranych cech społeczno-demograficznych (z rejestru Naczelnej Izby Aptekarskiej). Wybrane dane dotyczące 
pracujących w zespołach ratownictwa medycznego według regionów, województw, podregionów. 
 
Badania MSWiA – dane o pracujących w podziale na zawody medyczne według wybranych cech zatrudnionych w 
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA oraz CKiK MSW 
w przekroju dla województw, powiatów i gmin. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.” – grudzień 2017 r. 
Pozostałe: 
– zestawienia zbiorcze danych ze sprawozdań: MZ-15, MZ-35, w postaci tabulogramów przekazane do MZ do 

30 czerwca 2017 r. za rok 2016, 
– „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – październik 2017 r., 
– MSWiA – tablice wynikowe (wersja elektroniczna) z działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej MSWiA i CKiK MSW za rok 2016 – II kwartał 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 335 536 zł – budżet MZ 
 45 900 zł – budżet GUS 
 15 821 zł – budżet MSWiA 
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1. Symbol badania: 1.29.07(099) 
2. Temat badania: Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zdrowia 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
Minister Obrony Narodowej 
 

5. Cel badania 
Zebranie informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą (m.in. opieka szpitalna, opieka stacjonarna 
długoterminowa, opieka ambulatoryjna, ratownictwo medyczne). Dane są przekazywane do Eurostat, OECD, WHO i 
publikowane w publikacjach branżowych. 

6. Zakres podmiotowy 
W badaniach realizowanych przez MZ: 
– poradnie medycyny pracy, 
– podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki psychiatrycznej, 
– szpitale ogólne, 
– podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 

długoterminowej i hospicyjnej, 
– regionalne centra oraz oddziały terenowe krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 
 
W badaniach realizowanych przez GUS: 
– podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i 

specjalistycznej; w przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki indywidualne i indywidualne 
specjalistyczne oraz grupowe lekarzy i lekarzy dentystów realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze 
środków publicznych, 

– podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego 
 oraz stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, 
– podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego i transportu 

sanitarnego. 
 
W badaniach realizowanych przez MSWiA: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA, Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz jednostki budżetowe utworzone przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

7. Zakres przedmiotowy 
W badaniach realizowanych przez MZ: 
– liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą, łóżek, leczonych, osobodni leczenia w szpitalach ogólnych; 

informacje o działalności szpitala ogólnego (działalność oddziałów ze szczególnym uwzględnieniem oddziału 
położniczo ginekologicznego), zabiegach przerywania ciąży według przyczyn, 

– liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą, miejsc oraz liczba osób przebywających w zakładach 
opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjach według grup wieku, 

– liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie psychiatrii, łóżek, oddziałów, leczonych, 
osobodni leczenia, udzielonych porad, 

– liczba centrów krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz liczba ich oddziałów terenowych, 
– wybrana specjalistyczna aparatura medyczna, 
– poradnie medycyny szkolnej, formy opieki dziennej oraz działalność służb medycyny pracy. 
Wszystkie informacje w przekroju wojewódzkim, wybrane w przekroju powiatowym. 
W badaniach realizowanych przez GUS: 
– liczba podmiotów działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, udzielonych porad, w tym 

w podziale na wiek i płeć pacjentów, posiadane przez jednostkę udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
– liczba podmiotów działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnej rehabilitacji, łóżek, 

leczonych, osobodni leczenia, w tym w podziale na wiek i płeć pacjentów, posiadane przez jednostkę udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych, 
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– liczba zespołów ratownictwa medycznego, działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, liczba osób, którym 
udzielono pomocy medycznej według płci i wybranych grup wieku, liczba wyjazdów zespołów ratownictwa 
medycznego. 

W badaniach realizowanych przez MSWiA: 
– działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych – w zakresie liczby oddziałów, łóżek, leczonych, osobodni 

leczenia, struktury leczonych, śmiertelności szpitalnej, działalności oddziałów ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziału położniczo-ginekologicznego, zabiegów przerywania ciąży według przyczyn, 

– liczba miejsc oraz liczba osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 
według płci i grup wiekowych, 

– wybrana specjalistyczna aparatura medyczna, 
– liczba podmiotów działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, udzielone porady, w tym w 

podziale na wiek i płeć pacjentów, posiadane przez jednostkę udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, liczba i 
działalność pracowni usprawniania leczniczego i liczba usprawnianych osób, 

– liczba podmiotów działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnej rehabilitacji, łóżek, 
leczonych, osobodni leczenia, w tym w podziale na wiek i płeć pacjentów, posiadane przez jednostkę udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych, 

– pobrania jednostek krwi i produkcja produktów krwiopochodnych w CKiK MSW oraz zużycie krwi i jej 
produktów przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: ZD-2, ZD-3, ZD-4. 
Sprawozdania MZ: MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-42. 
Sprawozdania MSWiA: MSW-32, MSW-33, MSW-38, MSW-42, MSW-43, MSW-44, MSW-45. 
Dane z systemów informacyjnych NFZ; dane z systemów informacyjnych wojewodów dotyczące działalności 
systemu ratownictwa medycznego; dane Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczące działalności lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego; dane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: SP-3 (opisane w badaniu 1.61.05) i sprawozdań MZ: MZ-06, 
MZ-35A (opisane w badaniu 1.29.04), MZ-11, MZ-15, MZ-19 (opisane w badaniu 1.29.02), MZ-35 (opisane w 
badaniu 1.29.06). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych w 
zakresie ginekologii i 
położnictwa 

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach 
ciąży wykonanych w placówkach 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

2  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach 
ciąży wykonanych w placówkach 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. za 
rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

3  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające stacjonarnych i 
całodobowych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
leczenia szpitalnego z 
wyłączeniem szpitali 
psychiatrycznych 

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala 
ogólnego; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. 
za rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 
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4  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala 
ogólnego; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. za 
rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

5  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala 
ogólnego; zestawienie zbiorcze danych w 
układzie terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 – 
dane wstępne; do 
30 czerwca 2017 r. – 
dane ostateczne 

GUS 

6  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające stacjonarnych 
świadczeń zdrowotnych w 
zakresie opieki 
długoterminowej i 
hospicyjnej 

MZ-29A – sprawozdanie o działalności 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie długoterminowej opieki 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. 
za rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

7  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-29A – sprawozdanie o działalności 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie długoterminowej opieki 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. za 
rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

8  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

MZ-29A – sprawozdanie o działalności 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie długoterminowej opieki 
zdrowotnej; zestawienie zbiorcze danych w 
układzie terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 – 
dane wstępne; do 
30 czerwca 2017 r. – 
dane ostateczne 

GUS 

9  podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające stacjonarnych 
świadczeń zdrowotnych w 
zakresie zdrowia 
psychicznego, leczenia 
odwykowego, rehabilitacji 
narkomanów z wyłączeniem 
szpitali ogólnych oraz 
regionalne ośrodki 
psychiatrii sądowej, Krajowy 
Ośrodek Psychiatrii Sądowej 
dla Nieletnich 

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2017 r. 
za rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

10  komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane przez 
wojewodę 

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; w 
formie elektronicznej; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

11  Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; w 
formie elektronicznej; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 czerwca 2017 r. 
za rok 2016 – dane 
wstępne; do 
15 września 2017 r. – 
dane ostateczne 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
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12  Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; 
zestawienie zbiorcze danych w układzie 
terytorialnym; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 czerwca 2017 r. 
za rok 2016 – dane 
wstępne; do 
15 września 2017 r. – 
dane ostateczne 

GUS 

13  oddziały terenowe 
regionalnego centrum 
krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa 

MZ-42 – sprawozdanie z działalności 
regionalnego centrum krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. za rok 2016 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
regionalne centra 
krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa 

14  regionalne centra 
krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa 

MZ-42 – sprawozdanie z działalności 
regionalnego centrum krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie papierowej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. za 
rok 2016 

Narodowe Centrum 
Krwi 

15  Narodowe Centrum Krwi MZ-42 – sprawozdanie z działalności 
regionalnego centrum krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie papierowej 

raz w roku do 
4 kwietnia 2017 r. za 
rok 2016 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

16  Narodowe Centrum Krwi MZ-42 – sprawozdanie z działalności 
regionalnego centrum krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze danych 
w układzie terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
4 kwietnia 2017 r. za 
rok 2016 

GUS 

17  Ministerstwo Zdrowia, 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą; dane jednostkowe o: 
– świadczeniodawcach w zakresie: numer 

księgi rejestrowej, oznaczenie organu 
prowadzącego rejestr, firma, nazwa albo 
imię i nazwisko podmiotu leczniczego, 
adres siedziby podmiotu leczniczego a w 
przypadku osoby fizycznej – adres do 
korespondencji, tel., e-mail, TERYT, 
REGON, NIP, forma 
organizacyjno-prawna podmiotu 
leczniczego oznaczona kodem resortowym 
stanowiącym część IV systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych, 
nazwa podmiotu tworzącego oraz kod 
resortowy stanowiący część III systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych w 
przypadku podmiotu leczniczego nie 
będącego przedsiębiorcą, data rozpoczęcia 
działalności leczniczej, data zakończenia 
działalności leczniczej, 

– przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego 
w zakresie: nazwa, adres, tel., e-mail, 
TERYT, REGON (14-znakowy), rodzaj 
działalności leczniczej wykonywanej w 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, 
oznaczony kodem resortowym 
stanowiącym część VI systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych, data 
rozpoczęcia/zakończenia działalności 

dwa razy w roku: 
– do 30 sierpnia 

2016 r. według 
stanu w dniu 
31 lipca 2016 r. 

– do 30 stycznia 
2017 r. według 
stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 
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leczniczej, 
– jednostkach organizacyjnych w zakresie: 

nazwa, adres, tel., e-mail, TERYT, REGON 
(14-znakowy), kod resortowy 
identyfikujący jednostkę organizacyjną w 
strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego, stanowiący część V 
systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych, zakres udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, data 
rozpoczęcia/zakończenia działalności, 

– komórkach organizacyjnych w zakresie: 
nazwa, adres, tel., e-mail, TERYT, REGON 
(14-znakowy), kod resortowy 
identyfikujący komórkę organizacyjną 
stanowiący część VII systemu resortowych 
kodów identyfikacyjnych, zakres 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, kod 
resortowy identyfikujący jednostkę 
organizacyjną, w której działa komórka 
organizacyjna, stanowiący część V systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych, data 
rozpoczęcia/zakończenia działalności, 
liczba łóżek ogółem; 

w formie elektronicznej 

18  wojewodowie Wykaz jednostek wchodzących w skład 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
centrów urazowych oraz szpitali posiadających 
jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego 
ujęte w planie działania systemu; dane 
jednostkowe o: 
– zespołach ratownictwa medycznego w 

zakresie: nr księgi rejestrowej, nazwa 
dysponenta, adres jednostki organizacyjnej, 
tel., e-mail, powiat, miejsce stacjonowania, 
liczba i rodzaj zespołów, 

– lotniczych zespołach ratownictwa 
medycznego w zakresie: nr księgi 
rejestrowej, nazwa, tel., e-mail, powiat, 
miejsce stacjonowania zespołu, 

– szpitalnych oddziałach ratunkowych w 
zakresie: nr księgi rejestrowej, nazwa, adres 
jednostki, tel., e-mail, 

– centrach urazowych w zakresie: nr księgi 
rejestrowej, nazwa, adres, tel., e-mail, 

– izbach przyjęć w zakresie: nazwa, adres, 
tel., e-mail, 

– specjalistycznych oddziałach w zakresie: nr 
księgi rejestrowej, nazwa, adres, tel., e-mail, 

– centrach powiadamiania ratunkowego w 
zakresie: nazwa, adres, powiat, tel., e-mail; 

w formie elektronicznej 

do 30 września 
2016 r. według stanu 
w dniu 30 sierpnia 
2016 r. 

GUS 
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19  Narodowy Fundusz Zdrowia System informatyczny Narodowego Funduszu 
Zdrowia; dane jednostkowe obejmujące: 
– informacje o świadczeniodawcach: 

REGON, symbol oddziału wojewódzkiego 
NFZ, kod w oddziale wojewódzkim NFZ, 
kod i nazwę formy organizacyjnej, numer 
księgi rejestrowej, nazwę pełną i skróconą, 
NIP, kod TERYT, kod pocztowy, 
miejscowość, ulicę, numer domu, numer 
telefonu, numer faksu, adres e-mail, 

– informacje o jednostce organizacyjnej (w 
ramach danego świadczeniodawcy): 
identyfikator, nazwę, kod pocztowy, 
miejscowość, ulicę, numer domu i numer 
telefonu, 

– informacje o komórce organizacyjnej 
wykonującej świadczenie (w ramach 
jednostki danego świadczeniodawcy): kod 
resortowy specjalizacji (VIII część kodu 
resortowego), nazwę, kod TERYT, kod 
pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu 
i numer telefonu; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 2016 r. 
według stanu w dniu 
31 lipca 2016 r. 

GUS 

20  podmioty wykonujące 
działalność 
leczniczą/przedsiębiorstwa, 
w których podmiot leczniczy 
wykonuje działalność 
leczniczą w zakresie 
lecznictwa uzdrowiskowego 
i rehabilitacji stacjonarnej 
prowadzące działalność 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 86.10 i 
zarejestrowane w rejestrze 
podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą 

ZD-2 – sprawozdanie z działalności leczniczej 
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, 
stacjonarnych zakładów rehabilitacji 
leczniczej; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
27 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

21  podmioty wykonujące 
działalność 
leczniczą/przedsiębiorstwa, 
w których podmiot leczniczy 
wykonuje działalność 
leczniczą w zakresie 
ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej zaklasyfikowaną 
według PKD do klas: 86.21, 
86.22 i 86.23 świadczące 
usługi zdrowotne i 
zarejestrowane w rejestrze 
podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą; w 
przypadku praktyk 
zawodowych – praktyki 
lekarskie świadczące usługi 
wyłącznie w ramach 
środków publicznych 

ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
27 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Krakowie 
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22  podmioty wykonujące 
działalność 
leczniczą/przedsiębiorstwa, 
w których podmiot leczniczy 
wykonuje działalność 
leczniczą w zakresie pomocy 
doraźnej i ratownictwa 
medycznego 
zaklasyfikowaną według 
PKD do podklasy 86.90.B 
oraz podmioty, które 
utworzyły zespoły 
ratownictwa medycznego i 
zgłosiły je do systemu 

ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i 
ratownictwa medycznego; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
27 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Krakowie 

23  wojewodowie systemy informacyjne dotyczące działalności 
systemu ratownictwa medycznego; dane 
zagregowane dotyczące: 
– zespołów ratownictwa medycznego (dla 

województwa ogółem i rejonów 
operacyjnych) w zakresie: numer, nazwa, 
opis rejonu operacyjnego – kody TERYT 
miejscowości; liczba zespołów w danym 
rejonie operacyjnym (specjalistyczne i 
podstawowe); liczba wyjazdów ogółem, 
związanych i nie związanych ze stanem 
nagłego zagrożenia zdrowotnego); liczba 
zgonów przed podjęciem lub w trakcie 
wykonywania medycznych czynności 
ratunkowych; mediana czasu dotarcia 
zespołów na miejsce zdarzenia liczonego 
od chwili przyjęcia zgłoszenia przez 
dyspozytora medycznego do przybycia 
zespołu na miejsce zdarzenia (w minutach; 
w podziale na miasta powyżej 10 tys. 
mieszkańców i poza miastem powyżej 10 
tys. mieszkańców); średni czas interwencji 
zespołu od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu 
do przekazania pacjenta do szpitala (w 
minutach; w podziale na miasta powyżej 10 
tys. mieszkańców i poza miastem powyżej 
10 tys. mieszkańców); liczba wyjazdów, w 
których czas dotarcia zespołu był dłuższy 
od przewidzianego w ustawie z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 757, z późn. zm.); w podziale 
na miasta powyżej 10 tys. mieszkańców i 
poza miastem powyżej 10 tys. 
mieszkańców; 

– izb przyjęć i szpitalnych oddziałów 
operacyjnych w zakresie: liczba przyjęć 
(ogółem, związanych i nie związanych ze 
stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego); 
liczba zgonów przed podjęciem lub w 
trakcie wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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24  Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 

system administracyjny Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego; zestawienie zbiorcze według 
województw dane zagregowane dotyczące 
działalności lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego w zakresie: liczba zespołów; 
liczba wylotów (ogółem; z pacjentem 
dostarczonym do szpitala w podziale na 
promień działania; związanych ze stanem 
nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
przekraczających wyznaczony czas gotowości 
do startu w podziale na promień działania oraz 
dzień/noc); liczba zgonów przed podjęciem 
lub w trakcie wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych; średni czas 
interwencji zespołu od przyjęcia zgłoszenia o 
zdarzeniu do lądowania na lądowisku 
szpitalnym (w podziale na promień działania); 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

25  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-32 – sprawozdanie z działalności 
ambulatoryjnej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej MSWiA; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

26  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-32 – sprawozdanie z działalności 
ambulatoryjnej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej MSWiA; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

GUS 

27  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-33 – sprawozdanie z działalności 
zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki 
zdrowotnej MSWiA; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

28  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-33 – sprawozdanie z działalności 
zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki 
zdrowotnej MSWiA; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

29  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-38 – sprawozdanie z działalności 
działów usprawniania leczniczego; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

30  jednostki budżetowe 
tworzone przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych posiadające w 
strukturze organizacyjnej 
ambulatorium lub lekarza 
podstawowej opieki 
zdrowotnej 

MSW-42 – sprawozdanie z działalności 
ambulatoriów; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

31  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSW-43 – sprawozdanie z działalności 
szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego; 
w formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

32  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-43 – sprawozdanie z działalności 
szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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33  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA, Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSW 

MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej 
składników; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

34  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej 
składników; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 2 maja 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

GUS 

35  samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
sanatoria uzdrowiskowe 
MSWiA 

MSW-45 – sprawozdanie z lecznictwa 
uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów 
rehabilitacji leczniczej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

36  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

MSW-45 – sprawozdanie z lecznictwa 
uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów 
rehabilitacji leczniczej; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
– w badaniach MZ: podstawowe dane z zakresu przedmiotowego w układzie regionalnym i wojewódzkim, a także 

według rodzajów jednostek organizacyjnych oraz rodzajów usług i rodzajów specjalistycznej aparatury medycznej, 
– w badaniach GUS – liczba i działalność stacjonarnych i ambulatoryjnych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich oraz pomocy doraźnej, ratownictwa 
medycznego, pogotowia ratunkowego według rodzajów zakładów, form własności w układzie regionów i 
województw oraz wybrane dane według podregionów, powiatów i gmin, 

– w badaniach MSWiA – dane z zakresu przedmiotowego dotyczące działalności samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej MSWiA, CKiK MSW, jednostek budżetowych tworzonych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, wybrane dane według województw, powiatów i gmin. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.” – grudzień 2017 r. 
Pozostałe: 
– dane z badań MZ – tablice wynikowe – czerwiec 2017 r., 
– „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – październik 2017 r., 
– dane z badań MSWiA – tablice wynikowe (wersja elektroniczna) z działalności samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej MSWiA i CKiK MSW za rok 2016 – II kwartał 2017 r., 
– dane GUS – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – czerwiec 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 238 800 zł – budżet GUS 
 352 877 zł – budżet MZ 
 26 660 zł – budżet MSWiA 
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1. Symbol badania: 1.29.14(102) 
2. Temat badania: Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw zdrowia 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
 

5. Cel badania 
Pozyskanie informacji o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności 
żywienia i przedmiotów użytku, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej 
oraz efektach prowadzonych kontroli, niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących 
negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych. 

6. Zakres podmiotowy 
Stacje sanitarno-epidemiologiczne (około 340 jednostek) oraz Samodzielne Publiczne Zespoły Zakładów Opieki 
Zdrowotnej MSWiA. 

7. Zakres przedmiotowy 
Działalność kontrolna, zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena środowiska, higiena żywności, żywienia i 
przedmiotów użytku, higiena pracy, higiena radiacyjna, higiena dzieci i młodzieży szkolnej. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MZ: MZ-45, MZ-45A, MZ-46, MZ-48, MZ-50, MZ-52, MZ-53 i sprawozdanie MSWiA: MSW-47a. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-45 – sprawozdanie o działalności 
kontrolno-represyjnej oraz w zakresie 
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemio-
logiczna 

2  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-45 – sprawozdanie o działalności 
kontrolno-represyjnej oraz w zakresie 
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

3  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemio-
logiczna 

4  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

5  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-46 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny komunalnej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemio-
logiczna 

6  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-46 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny komunalnej; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

7  Główny Inspektorat 
Sanitarny 

MZ-46 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny komunalnej; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 kwietnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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8  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-48 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny żywności, żywienia i 
przedmiotów użytku; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemio-
logiczna 

9  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-48 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny żywności, żywienia i 
przedmiotów użytku; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemio-
logiczna w 
Wałbrzychu 

10  Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wałbrzychu 

MZ-48 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny żywności, żywienia i 
przedmiotów użytku; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej lub 
papierowej 

raz w roku do 
30 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

11  Główny Inspektorat 
Sanitarny 

MZ-48 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny żywności, żywienia i 
przedmiotów użytku; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 kwietnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

12  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-50 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemio-
logiczna 

13  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-50 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny pracy; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemio-
logiczna w 
Bydgoszczy 

14  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny 
radiacyjnej; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

15  Główny Inspektorat 
Sanitarny 

MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny 
radiacyjnej; zestawienie zbiorcze według 
województw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

16  raz w roku do 1 lutego 
2017 r. z danymi za rok 2016 

MZ-53 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny dzieci i młodzieży; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

wojewódzka stacja 
sanitarno-epidemio-
logiczna 

17  wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-53 – sprawozdanie z działalności w 
zakresie higieny dzieci i młodzieży; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

18  Państwowa Inspekcja 
Sanitarna MSW 

MSW-47a – sprawozdanie z działalności 
sanitarno-epidemiologicznej; w formie 
elektronicznej; obowiązkowe 

raz w roku do 
28 kwietnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Podstawowe informacje z zakresu przedmiotowego według regionów, województw oraz według rodzajów 
działalności, grup i rodzajów obiektów kontrolowanych oraz kontrolowanych produktów spożywczych. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– GIS – dane wstępne – kwiecień, dane ostateczne w formie tablic wynikowych – czerwiec 2017 r., 
– MSWiA – tablice wynikowe – maj 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 25 000 zł – budżet MZ 
 57 900 zł – budżet MSWiA 
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1. Symbol badania: 1.29.17(104) 
2. Temat badania: Narodowy Rachunek Zdrowia 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zestawienie wydatków na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według klasyfikacji ICHA w celu 
zabezpieczenia potrzeb odbiorców krajowych (m.in. MZ) i zagranicznych, w tym coroczne przekazanie danych w 
postaci Wspólnego Kwestionariusza OECD/Eurostat/WHO. 

6. Zakres podmiotowy 
Płatnicy wydatków publicznych i prywatnych na ochronę zdrowia (MZ, MSWiA, MRPiPS, MON, MF, MS, NFZ, 
ZUS, KRUS, gospodarstwa domowe, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje non profit, przedsiębiorstwa w zakresie 
wydatków na ochronę zdrowia). 

7. Zakres przedmiotowy 
Wydatki na ochronę zdrowia (bieżące, inwestycyjne i powiązane z ochroną zdrowia), zestawione zgodnie z 
międzynarodową klasyfikacją ICHA według klasyfikacji HP – dostawców usług, HF – schematy finansowania 
ochrony zdrowia i HC – klasyfikacji funkcjonalnej świadczonych usług zdrowotnych i wzajemne powiązania 
(HCxHF, HPxHF i HCxHP). 

8. Źródła danych 
Zestawienia wydatków na ochronę zdrowia z poszczególnych podmiotów (resortów i innych jednostek ponoszących 
wydatki na ochronę zdrowia), przygotowane w postaci trójwymiarowej tablicy ICHA. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań: Rb-28, Rb-28S (opisane w badaniu 1.65.19) i MZ-35A (opisane w 
badaniu 1.29.04). 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

płatnicy finansowania wydatków 
publicznych na ochronę zdrowia 
(MZ, MSWiA, MRPiPS, MON, 
MS, NFZ, ZUS, KRUS) 

systemy informacyjne dotyczące wydatków na 
ochronę zdrowia; Kompleksowy System 
Informatyczny KSI ZUS; systemy emerytalno 
rentowe EMIR, RENTIER; System finansowo 
księgowy SAP ERP; System ewidencji osób 
podlegających powszechnemu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu i naliczania składek; System obsługi 
emerytur i rent; System finansowo-księgowy; dane 
zagregowane – tablica trójwymiarowa wydatków 
na ochronę zdrowia według międzynarodowej 
klasyfikacji ICHA – wydatki poniesione na 
ochronę zdrowia w danym roku, liczone zgodnie z 
międzynarodową metodologią rachunków zdrowia, 
według klasyfikacji ICHA, w przekrojach: 
schematów finansowania ochrony zdrowia (HF), 
świadczeniodawców (HP) i rodzajów usług opieki 
zdrowotnej (HC); w formie elektronicznej 

raz w roku, 
trzynaście miesięcy 
po 2014 r. 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Wydatki na ochronę zdrowia (bieżące, inwestycyjne i powiązane z ochroną zdrowia) zestawione zgodnie z 
międzynarodową klasyfikacją ICHA według ICHA HC – funkcji świadczonych usług, ICHA HP – dostawców usług, 
ICHA HF – schematów finansowania ochrony zdrowia oraz we wzajemnych powiązaniach HCxHF, HPxHF, HCxHP. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r.” – listopad 2016 r. 
Pozostałe: 
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– Narodowy Rachunek Zdrowia za 2014 r., wybrane dane – Internet – czerwiec 2016 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 97 800 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.44.01(122) 
2. Temat badania: Bilanse paliw i energii 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw energii 
 

5. Cel badania 
Zapewnienie organom państwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a także 
społeczeństwu, rzetelnych i obiektywnych informacji o gospodarowaniu paliwami i energią – opracowywanie 
bilansów paliwowo-energetycznych kraju (syntetyczny bilans paliwowo-energetyczny, bilanse poszczególnych 
nośników energii, bilanse przemian energetycznych, bilans energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych). 
Dostarczanie informacji niezbędnych dla monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i 
ochrony środowiska, poziomu cen nośników energii, oceny energochłonności gospodarki, zwiększania efektywności 
użytkowania paliw i energii oraz umożliwienia opracowywania prognoz zapotrzebowania na nośniki energii, 
projektów założeń polityki energetycznej, inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł energetycznych i 
transportowych oraz zapewnienie danych dla systemu zintegrowanych rachunków ekonomicznych środowiska. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty wybrane metodą doboru celowego, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji: 
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – Górnictwo i wydobywanie, C – Przetwórstwo przemysłowe, D – 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją, F – Budownictwo, G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w 
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność 
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa. 

7. Zakres przedmiotowy 
Zapasy (początkowy i końcowy), produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż, 
zużycie (w tym eksport i wywóz wewnątrzwspólnotowy) paliw i energii. Zużycie na przemiany (wsad), zużycie 
bezpośrednie, zużycie na wyrób lub kierunek użytkowania. Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, infrastruktura techniczna 
ciepłownictwa, koszty, ceny, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Substytucja paliw spalanych w 
urządzeniach stacjonarnych (np. kotłach, piecach). 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: G-02a, G-03, G-02b, G-02o; system informacyjny Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 
dotyczący paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, ewidencji świadectw efektywności energetycznej; system informacyjny 
Agencji Rynku Rolnego (ARR) dotyczący rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego oraz rynku biokomponentów; 
dane Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych – 
przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego; dane z Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i 
innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – IOŚ – PIB; system 
informacyjny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczący obrotu węglem oraz mechanicznej przeróbki węgla. 
Wtórne wykorzystanie danych: 
– ze sprawozdań GUS: G-02g (omówione w badaniu 1.26.06), P-01, P-02 (omówione w badaniu 1.46.04), T-06, 

TD-E (omówione w badaniu 1.48.02), T-08 (omówione w badaniu 1.48.05), T-11/k (omówione w badaniu 1.48.09) 
oraz z systemu informacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sieci drogowej (omówione w 
badaniu 1.48.02), 

– pochodzących z badania 1.44.04, prowadzonego w cyklach 3 letnich, 
– z systemu informacyjnego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami – IOŚ – PIB (omówione w badaniu 1.01.16) – dane zagregowane za rok 
2015, 
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– ze sprawozdań ME: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2, G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G-10.m, G-10.1k, 
G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-10.5, G-10.6, G-10.7, G-10.7(P), G-10.8 
(omówione w badaniach: 1.44.02, 1.44.11, 1.44.16), 

– Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w 
badaniu 1.51.01, 

– z wewnętrznych systemów informacyjnych w zakresie: paliw stałych – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
(omówione w badaniu 1.44.16); z ewidencji świadectw pochodzenia energii odnawialnej, ewidencji świadectw 
pochodzenia z kogeneracji, ewidencji świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, wydanych oraz uznanych 
gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii oraz udzielonych koncesji 
w zakresie energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych – Urzędu Regulacji Energetyki (omówione w badaniu 
1.44.02, 1.44.11, 1.26.06); obrotu drewnem – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (omówione w badaniu 
1.45.24). 

 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do sekcji: A–J, L–N, 
R i S 

G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników 
energii; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowiązkowe 

raz w kwartale do 
15. dnia 
kalendarzowego po I, 
II, III kwartale z 
danymi od 1 stycznia 
do końca każdego 
kwartału 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl 

2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do sekcji: A–J, L–N, 
R i S 

G-03 – sprawozdanie o zużyciu nośników 
energii; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowiązkowe 

raz w roku do 
16 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl 

3  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do sekcji: A–S 

G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników 
energii i infrastruktury ciepłowniczej; w 
formie elektronicznej; metoda doboru 
celowego; obowiązkowe 

raz w roku do 
16 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl 

4  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do sekcji: A–S w 
przypadku, gdy wytwarzają 
ciepło ze źródeł 
odnawialnych 

G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł 
odnawialnych; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowiązkowe 

raz w roku do 
16 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl 
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5  Urząd Regulacji Energetyki system informacyjny Prezesa URE dotyczący 
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych; dane 
jednostkowe i zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w kwartale do 
75 dni po 
zakończeniu 
kwartału z danymi za 
poprzedni kwartał 

Ministerstwo 
Energii, GUS 

6  Urząd Regulacji Energetyki system informacyjny dotyczący ewidencji 
świadectw efektywności energetycznej według 
wolumenu praw majątkowych przekazanych 
na TGE (do podmiotów prowadzących obrót); 
dane jednostkowe i zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku: 
– do 18 kwietnia 

2017 r. – dane 
wstępne, 

– do 16 kwietnia 
2018 r. – dane 
zaktualizowane 

za rok 2016 
 

Ministerstwo 
Energii, GUS 

7  Agencja Rynku Rolnego system informacyjny dotyczący rolników 
wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny 
użytek; dane jednostkowe i zagregowane 
dotyczące surowców użytych do wytworzenia 
biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i 
zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii, GUS 

8  Agencja Rynku Rolnego system informacyjny dotyczący rynku 
biokomponentów; dane jednostkowe i 
zagregowane dotyczące rynku 
biokomponentów w tym m.in. ilości i rodzaje: 
wytworzonych, a następnie sprzedanych lub 
zbytych w innej formie biokomponentów, 
biokomponentów zaimportowanych lub 
nabytych wewnątrzwspólnotowo, a następnie 
sprzedanych lub zbytych w innej formie oraz 
biokomponentów zawartych w 
zaimportowanych lub nabytych 
wewnątrzwspólnotowo paliwach ciekłych i 
biopaliwach ciekłych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii, GUS 

9  Agencja Rynku Rolnego system informacyjny dotyczący 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się wytwarzaniem biogazu rolniczego; dane 
jednostkowe i zagregowane dotyczące 
surowców wykorzystanych do wytworzenia 
biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, 
wytworzonego biogazu rolniczego, ciepła i 
energii elektrycznej wytworzonej z biogazu 
rolniczego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii, GUS 

10  Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

system informacyjny dotyczący przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych i remontowych; dane 
jednostkowe i zagregowane w zakresie 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i 
remontowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii, GUS 
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11  Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami – IOŚ – PIB 

Krajowa baza o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych substancji; dane 
zagregowane dotyczące: 
– wielkości emisji gazów cieplarnianych i 

innych substancji wprowadzanych do 
powietrza, 

– wielkości produkcji oraz charakterystyki 
surowców i paliw towarzyszących 
emisjom, 

– środków technicznych mających na celu 
zapobieganie lub ograniczanie emisji, 
wielkości emisji zredukowanej i emisji 
unikniętej oraz terminów osiągnięcia tych 
redukcji, 

– planowanych terminów uruchomienia 
nowych przedsięwzięć oraz wielkości 
emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji wprowadzanych do powietrza z 
tych przedsięwzięć. 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 listopada 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii 

12  Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. Oddział w Katowicach 

system informacyjny dotyczący obrotu 
węglem oraz mechanicznej przeróbki węgla; 
dane zagregowane o obrocie węglem oraz 
mechanicznej przeróbce węgla; w formie 
elektronicznej 

raz w miesiącu do 
40. dnia po 
zakończeniu okresu 
sprawozdawczego 

Ministerstwo 
Energii, GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Pozyskanie i zużycie poszczególnych nośników (w jednostkach naturalnych i jednostkach energii – dżulach). 
Syntetyczny bilans energii (pierwotnej, pochodnej) oraz bilanse przemian energetycznych dla kraju, bilanse 
paliwowo-energetyczne dla sekcji, działów i grup PKD, a także bilanse energii (podstawowy i zagregowany) wg 
metodologii Eurostatu. Średnie ceny nośników energii w układzie terytorialnym oraz według PKD. 
Informacje o energochłonności wybranych wyrobów przemysłowych oraz niektórych kierunków użytkowania energii 
(energochłonność bezpośrednia). 
Dane o infrastrukturze ciepłowniczej w układzie terytorialnym oraz według PKD. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Efektywność wykorzystania energii w latach 2005–2015” – lipiec 2017 r.,  
– „Energia 2017” – lipiec 2017 r.,  
– „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016” – październik 2017 r.,  
– „Infrastruktura komunalna w 2016 r.” – październik 2017 r.,  
– „Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r.” – listopad 2017 r.,  
– „Zużycie paliw i nośników energii w 2016 r.” – grudzień 2017 r.,  
– „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017” – grudzień 2017 r. 
Pozostałe: 
Publikacje opracowywane i wydawane przez Agencję Rynku Energii S.A. (ARE S.A.) w imieniu ministra właściwego 
do spraw energii: 
– „Paliwa i energia” – rok – do końca lipca 2017 r., 
– „Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii” – I, II, III, IV kwartał 2016 r. – czerwiec, wrzesień, 

grudzień 2016 r., kwiecień 2017 r., 
– „Biuletyn Ciepłownictwa” – I, II, III, IV kwartał 2016 r. – czerwiec, sierpień, listopad 2016 r., kwiecień 2017 r., 
– „Bilans energii pierwotnej w latach 2001–2016” – maj 2017 r., 
– „Statystyka ciepłownictwa polskiego 2016” – listopad 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 218 600 zł – budżet GUS 
 1 710 000 zł – budżet ME 
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1. Symbol badania: 1.44.02(123) 
2. Temat badania: Elektroenergetyka i ciepłownictwo 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw energii 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
 

5. Cel badania 
Zapewnienie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa umożliwiających ocenę 
funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego 
kraju, prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporządzanie projektów założeń polityki 
energetycznej, krajowych bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemysłowa) oraz krajowych 
bilansów paliw w zakresie zużycia paliw w elektroenergetyce zawodowej. Dostarczenie informacji niezbędnych do 
wypełniania sprawozdań w zakresie energii elektrycznej i ciepła sporządzanych dla organizacji międzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grup: 35.1 i 35.3 oraz jednostki 
prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub prowadzą obrót energią 
elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną. 

7. Zakres przedmiotowy 
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną i ciepłem; infrastruktura techniczna 
elektroenergetyki; koszty, ceny, zużycie paliw oraz zanieczyszczenie i ochrona środowiska naturalnego; sprawność 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania ME: G-10.m, G-10.1k, G-10.2, G-10.6, G-10.3, G-10.1(w)k, G-10.4(D)k, G-10.8, G-10.5, G-10.7, 
G-11e, G-10.4(P)k, G-10.7(P), G-10.4(Ob)k; bazy danych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: baza koncesji, 
ewidencja świadectw pochodzenia energii odnawialnej, ewidencja świadectw pochodzenia z kogeneracji, ewidencja 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii 
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, koncesjonowana energetyka cieplna, dane dotyczące 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych; bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane 
finansowe jednostek sektora energetycznego. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (omówione w badaniu 1.44.01), 
ankiety GUS i ME: E-GD (omówiona w badaniu cyklicznym 1.44.04) oraz ze sprawozdania ME: G-09.3 (omówione 
w badaniu 1.44.16). 
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Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  producenci energii 
elektrycznej, w tym 
elektrownie i 
elektrociepłownie zawodowe 
oraz przemysłowe dla 
swoich jednostek lokalnych 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej), a także 
podmioty gospodarcze 
zajmujące się przesyłaniem, 
dystrybucją lub obrotem 
energią elektryczną oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.m – miesięczne dane o energii 
elektrycznej; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
10. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca; za 
grudzień 2016 r. do 
20 stycznia 2017 r. 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

2  elektrownie cieplne i 
elektrociepłownie zawodowe 
dla swoich jednostek 
lokalnych (osoby prawne i 
jednostki organizacyjne 
niemające osobowości 
prawnej) 

G-10.1k – sprawozdanie o działalności 
elektrowni cieplnej zawodowej; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału i do 
10 lutego 2017 r. za 
IV kwartał 2016 r. 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

3  elektrownie cieplne i 
elektrociepłownie zawodowe 
dla swoich jednostek 
lokalnych (osoby prawne i 
jednostki organizacyjne 
niemające osobowości 
prawnej) 

G-10.2 – sprawozdanie o działalności 
elektrowni cieplnej zawodowej; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

4  elektrownie wodne i 
elektrownie wiatrowe (osoby 
prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej), a także 
podmioty gospodarcze 
zajmujące się przesyłaniem, 
dystrybucją lub obrotem 
energią elektryczną lub 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji 
elektrowni wodnych, wiatrowych i innych 
źródeł odnawialnych; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowiązkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

5  elektrociepłownie 
przemysłowe dla swoich 
jednostek lokalnych (osoby 
prawne i jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji 
energii elektrycznej i ciepła elektrowni 
(elektrociepłowni) przemysłowej; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
20 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 
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6  elektrownie wodne i 
elektrownie wiatrowe (osoby 
prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności 
elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej; w 
formie elektronicznej; metoda doboru 
celowego; obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału i do 
10 lutego 2017 r. za 
IV kwartał 2016 r. 
oraz do 31 marca 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

7  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej 

G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 
się dystrybucją energii elektrycznej; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału i do 
10 lutego 2017 r. za 
IV kwartał 2016 r. 
oraz do 31 marca 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

8  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie obrotu lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie 
oraz zużyciu energii elektrycznej według 
jednostek podziału administracyjnego; w 
formie elektronicznej; metoda doboru 
celowego; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

9  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń 
elektrycznych; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowiązkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

10  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii 
elektrycznej (według napięć) w sieci 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się dystrybucją energii elektrycznej; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 
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11  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie dystrybucji lub 
obrotu energią elektryczną 
oraz wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej) 

G-11e – sprawozdanie o cenach energii 
elektrycznej według kategorii standardowych 
odbiorców końcowych; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

dwa razy w roku: do 
20 lipca 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. oraz do 
20 stycznia 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 
 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

12  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie przesyłania energii 
elektrycznej 

G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności 
operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału i do 
10 lutego 2017 r. za 
IV kwartał 2016 r. 
oraz do 31 marca 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

13  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie przesyłania energii 
elektrycznej 

G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie 
energii elektrycznej (według napięć) w sieci 
najwyższych napięć; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

14  przedsiębiorstwa zajmujące 
się obrotem energią 
elektryczną oraz domy 
maklerskie działające na 
zlecenie odbiorców 
końcowych i odbiorcy 
końcowi na rynkach 
zorganizowanych 

G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa 
energetycznego prowadzącego obrót energią 
elektryczną; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału i do 
10 lutego 2017 r. za 
IV kwartał 2016 r. 
oraz do 31 marca 
2017 r. za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

15  Urząd Regulacji Energetyki dane dotyczące udzielonych koncesji w 
zakresie energii elektrycznej, ciepła; dane 
jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
18 kwietnia 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 

16  Urząd Regulacji Energetyki dane pochodzące ze świadectw pochodzenia 
wydanych na energię elektryczną wytworzoną 
w odnawialnych źródłach energii; dane 
jednostkowe i zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku: 
– do 18 kwietnia 

2017 r. – dane 
wstępne, 

– do 16 kwietnia 
2018 r. – dane 
zaktualizowane 

za okres wytwarzania 
od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 

17  Urząd Regulacji Energetyki dane pochodzące ze świadectw pochodzenia z 
kogeneracji wydanych na energię elektryczną 
wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji; 
dane jednostkowe i zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku: 
– do 18 kwietnia 

2017 r. – dane 
wstępne, 

– do 16 kwietnia 
2018 r. – dane 
zaktualizowane 

za okres wytwarzania 
od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 
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18  Urząd Regulacji Energetyki dane dotyczące umorzeń korekcyjnych CHP; 
dane jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku: 
– do 18 kwietnia 

2017 r. – dane 
wstępne, 

– do 16 kwietnia 
2018 r. – dane 
zaktualizowane 

za okres wytwarzania 
od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 

19  Urząd Regulacji Energetyki dane pochodzące ze świadectw pochodzenia 
biogazu rolniczego; dane jednostkowe i 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku: 
– do 18 kwietnia 

2017 r. – dane 
wstępne, 

– do 16 kwietnia 
2018 r. – dane 
zaktualizowane 

za okres wytwarzania 
od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 

20  Urząd Regulacji Energetyki dane dotyczące wydanych oraz uznanych 
gwarancji pochodzenia energii elektrycznej 
wytwarzanej w odnawialnym źródle energii; 
dane jednostkowe i zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku: 
– do 18 kwietnia 

2017 r. – dane 
wstępne, 

– do 16 kwietnia 
2018 r. – dane 
zaktualizowane 

za okres wytwarzania 
od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 

21  Urząd Regulacji Energetyki dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu 
ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka 
cieplna; dane jednostkowe; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
18 kwietnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii 

22  Urząd Regulacji Energetyki dane dotyczące działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw energetycznych; dane 
jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 listopada 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Energii 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i 
przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii 
elektrycznej i ciepła z kogeneracji. Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach. 
Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w przekrojach administracyjnych. Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji 
energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w 
elektroenergetyce. 
Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową. 
Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. 
Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej. Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie 
energii elektrycznej według podziału administracyjnego kraju. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– dane zawierające ceny energii elektrycznej – dla odbiorców przemysłowych według dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu 
poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja 
przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9) i dla gospodarstw 
domowych (na zasadzie dobrowolności): Eurostat – sierpień 2016 r., luty 2017 r. 
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– dane do Banku Danych Lokalnych oraz wydawnictw GUS, 
– dane o imporcie węgla kamiennego z krajów spoza UE: Komisja Europejska – 2 miesiące po półroczu 

sprawozdawczym, 
– Monthly SEG Electricity Questionnaire – SEG Electricity (M-1): Eurostat – miesiąc po okresie sprawozdawczym, 
– Monthly Electricity Questionnaire – Electricity (M-3): Eurostat – 2 miesiące po okresie sprawozdawczym, 
– Questionnaire on „European electricity market indicators” Calendar year 2016: Eurostat – grudzień 2017 r. 
Publikacje opracowywane i wydawane przez ARE S.A. – w imieniu ministra właściwego do spraw energii: 
– „Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie” – rok – do końca lipca 2017 r., 
– „Informacja statystyczna o energii elektrycznej” – miesiąc – do 40 dni po okresie sprawozdawczym, 
– „Sytuacja w Elektroenergetyce” – I, II, III, IV kwartał 2016 r. – do 2,5 miesiąca po okresie sprawozdawczym, 
– „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2016” – październik 2017 r., 
– „Emitor 2016. Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych” – 

wrzesień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 751 300 zł – budżet ME 
 130 000 zł – budżet URE 
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1. Symbol badania: 1.44.03(124) 
2. Temat badania: Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw energii 
 

5. Cel badania 
Sporządzenie informacji statystycznych na temat paliw, energii elektrycznej i ciepła na potrzeby Unii Europejskiej i 
innych organizacji międzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 
Wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsiębiorstwa dokonujące przywozu lub wywozu wewnątrzwspólnotowego, 
dystrybutorzy, konsumenci nośników energii. 

7. Zakres przedmiotowy 
Produkcja, zużycie, import, przywóz wewnątrzwspólnotowy, eksport, wywóz wewnątrzwspólnotowy, zapasy, obrót 
nośnikami energii: paliwa stałe, ciekłe i gazowe, energia elektryczna i ciepło, energia odnawialna oraz ceny nośników 
energii i informacje na temat rynku gazu ziemnego. 

8. Źródła danych 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03, P-01, P-02 (omówione w badaniach: 
1.44.01, 1.46.04) oraz E-GD (omówione w badaniu 1.44.04 z Pbssp 2015); ME: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, 
RAF-2 (omówione w badaniu 1.44.11), G-09 i G-10 (omówione w badaniu 1.44.02 i 1.44.16), MG-15 (omówione w 
badaniu 1.46.08) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w 
badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Bilanse lub elementy bilansów (produkcja, import, eksport, zapasy, dostawy na rynek krajowy, zużycie) dla paliw 
stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła, energii odnawialnej w zakresie zgodnym z wymaganiami 
poszczególnych kwestionariuszy oraz ceny nośników energii i informacje o rynku gazu ziemnego. 
Rachunki energii – podaż i wykorzystanie. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– kwestionariusz Monthly Oil&Gas: IEA OECD, Eurostat – miesiąc – 1 miesiąc i 25 dni po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Monthly Electricity Survey: IEA OECD – miesiąc – 2 miesiące po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Joint Oil Data Initiative: IEA OECD, Eurostat – miesiąc – 25 dni po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Gas JODI OECD: IEA OECD – miesiąc – 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Gas Trade Flows: IEA OECD – miesiąc – 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Monthly Solid Fuels: Eurostat – miesiąc – 3 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Energy Prices and Taxes: IEA OECD – kwartał – 2 miesiące po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Annual Coal Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2017 r., 
– kwestionariusz Annual Oil Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2017 r., 
– kwestionariusz Annual Natural Gas Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2017 r., 
– kwestionariusz Annual Electricity and Heat Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat, International Renewable Energy 

Agency – rok – listopad 2017 r., 
– kwestionariusz Annual Renewables and Wastes Statistics: IEA OECD, Eurostat, International Renewable Energy 

Agency – rok – listopad 2017 r., 
– kwestionariusz Mini on Coal, Electricity, Gas and Renewables: IEA OECD – rok – maj 2017 r., 
– Energy Efficiency Indicators: IEA OECD – rok, 
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– kwestionariusz Questionnaire on European Natural Gas Market Indicators: Eurostat – rok – listopad 2017 r., 
– kwestionariusz Joint Wood Energy Enquiry: ECE ONZ / FAO – rok, 
– kwestionariusz SHARES: Eurostat – rok – grudzień 2017 r., 
– kwestionariusz Questionnaire for Country Submissions for the 2016/2017/SLT/CERT Annual Review: IEA OECD 

– rok, 
– Rachunki fizycznych przepływów energii (Physical Energy Flow Accounts (PEFA): Eurostat – rok – wrzesień 

2017 r. (dane za lata 2014–2015), 
– kwestionariusz Questionnaire for statistics on energy consumption in households: Eurostat – rok – listopad 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 60 800 zł – budżet GUS 
 1 151 696 zł – budżet ME 
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1. Symbol badania: 1.44.11(126) 
2. Temat badania: Paliwa ciekłe i gazowe 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw energii 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
 

5. Cel badania 
Uzyskanie szczegółowych informacji w celu monitorowania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kraju i UE. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klas: 06.10, 06.20, 19.10, 19.20, 
35.21, 35.22, 35.23, 47.30, 46.71, 49.50, 52.10, a także podmioty nienależące do tych klas i prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu, magazynowania, przetwarzania 
(skraplania/regazyfikacji) paliw gazowych i ciekłych oraz dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy (w tym 
na użytek własny) i wywozu gazu ziemnego za zagranicę, oraz Agencja Rezerw Materiałowych. 

7. Zakres przedmiotowy 
Zapasy, produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż (w tym eksport i wywóz 
wewnątrzwspólnotowy oraz sprzedaż paliw na rynku krajowym nabywcom zagranicznym) i zużycie paliw ciekłych i 
gazowych, przesyłanie, dystrybucja i magazynowanie oraz infrastruktura techniczna gazownictwa i infrastruktura 
przesyłowa i magazynowa ropy naftowej i paliw. 
Ceny gazu dla standardowych kategorii odbiorców końcowych oraz ceny rynkowe produktów naftowych. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania ME: RAF-1, RAF-2, GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, G-11g i G-11n; bazy danych Agencji Rynku Energii 
S.A.; baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie jednostek posiadających koncesje na 
przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania G-02g (omówione w badaniu 1.26.06). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  rafinerie ropy naftowej RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu 
przemiany w przedsiębiorstwach 
wytwarzających i przerabiających produkty 
rafinacji ropy naftowej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
15. dnia 
kalendarzowego po 
każdym miesiącu 
sprawozdawczym 
oraz do 5 lutego 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

2  podmioty wytwarzające i 
przerabiające produkty 
rafinacji ropy naftowej 

RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu 
przemiany w przedsiębiorstwach 
wytwarzających i przerabiających produkty 
rafinacji ropy naftowej; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
5 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 
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3  producenci produktów 
przerobu ropy naftowej, 
koncesjonowane jednostki 
prowadzące obrót 
produktami przerobu ropy 
naftowej i ich części 
składowe (zakłady i 
oddziały), operatorzy lub 
właściciele infrastruktury 
magazynowej, przesyłowej 
ropy naftowej i paliw, 
Agencja Rezerw 
Materiałowych 

RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, 
zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i 
przesyłowej ropy naftowej, produktów 
naftowych i biopaliw; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
15. dnia 
kalendarzowego po 
każdym okresie 
sprawozdawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

4  podmioty prowadzące 
działalność w zakresie obrotu 
produktami naftowymi 

G-11n – sprawozdanie o cenach produktów 
naftowych i biopaliw; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowiązkowe 

w cyklu 
tygodniowym w 
każdy poniedziałek 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

5  koksownie i podmioty 
prowadzące obrót gazem 
koksowniczym 

GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem 
koksowniczym; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego po 
każdym miesiącu 
sprawozdawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

6  kopalnie węgla oraz 
podmioty prowadzące obrót 
gazem z odmetanowania 
kopalń 

GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem 
ziemnym z odmetanowania kopalń; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego po 
każdym miesiącu 
sprawozdawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

7  podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w 
zakresie: wydobycia, 
przesyłania, dystrybucji, 
magazynowania paliw 
gazowych, obrotu paliwami 
gazowymi, skraplania i 
regazyfikacji gazu ziemnego 
oraz podmioty gospodarcze 
dokonujące 
przywozu/wywozu gazu 
ziemnego z zagranicy, a w 
przypadku podmiotów o 
strukturze oddziałowej, 
wyodrębnione oddziały 
terenowe (osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne 
niemające osobowości 
prawnej) 

GAZ-3 – sprawozdanie o działalności 
przedsiębiorstw gazowniczych; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego po 
każdym miesiącu 
sprawozdawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

8  podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
dystrybucji gazu ziemnego i 
obrotu gazem ziemnym 

G-11g – sprawozdanie o cenach gazu 
ziemnego według kategorii standardowych 
odbiorców końcowych; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

dwa razy w roku: do 
20 lipca 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. oraz do 
20 stycznia 2017 r. z 
danymi za II 
półrocze 2016 r. 
 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 



Dziennik Ustaw – 124 –  Poz. 118

 

122 
 

9  Urząd Regulacji Energetyki baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; dane jednostkowe dotyczące 
przedsiębiorstw posiadających koncesje na 
przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i 
obrót paliwami gazowymi, magazynowanie 
paliw gazowych oraz skraplanie i 
regazyfikację gazu ziemnego: NIP, nr decyzji 
koncesyjnej, nazwa firmy, adres, kod, miasto, 
województwo, data wydania koncesji, rodzaj 
koncesji, data do kiedy obowiązuje koncesja, 
data cofnięcia koncesji i nr decyzji cofnięcia 
koncesji; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

Ministerstwo 
Energii 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje dotyczące: zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, 
sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemności magazynowych i transportu 
rurociągowego ropy, paliw i biopaliw. Informacja o rynkach gazu ziemnego i paliw ciekłych. 
Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– kwestionariusz Monthly SEG Gas Questionnaire: Eurostat – miesiąc – miesiąc po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego, 
– Crude Oil Supply Cost: Komisja Europejska – miesiąc – miesiąc po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
– Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the Community: Komisja Europejska – miesiąc – miesiąc po 

zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
– Government Reporting Form for Crude Oil Imports: IEA OECD – miesiąc – miesiąc i 25 dni po zakończeniu 

okresu sprawozdawczego, 
– tablice wynikowe zawierające ceny gazu – dla odbiorców przemysłowych (według dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu 
poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja 
przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)) i dla gospodarstw domowych (informacja pomocnicza w 
zakresie cen gazu stosowana do decyzji Komisji 2007/394/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 
Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i 
energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE 
L 148 z 09.06.2007, str. 11) (zbieranie cen dla gospodarstw domowych na zasadzie dobrowolności); Eurostat – 
sierpień 2016 r., luty 2017 r., 

– tablice wynikowe zawierające ceny produktów naftowych: Komisja Europejska – każdy poniedziałek – do godziny 
12 we wtorek, 

– publikacja opracowywana i wydawana przez Agencję Rynku Energii S.A. (ARE S.A.) w imieniu ministra 
właściwego do spraw energii pt. „Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych” – miesiąc – dwa miesiące po 
okresie sprawozdawczym. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 898 260 zł – budżet ME 
 30 000 zł – budżet URE 
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1. Symbol badania: 1.44.16(127) 
2. Temat badania: Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw energii 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla kamiennego ze źródeł krajowych, pozyskiwaniu węgla 
kamiennego ze źródeł zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jakościowych, o przychodach, kosztach i 
wynikach z działalności, zatrudnieniu, wydajności pracy, płacach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach 
modernizacyjnych, odtworzeniowych i udostępniających nowe zasoby węgla kamiennego, o płatnościach 
publicznoprawnych i cywilnoprawnych, strukturze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, 
należnościach, o zasobach węgla kamiennego, skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego, 
odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. 
Zapewnienie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla brunatnego ze źródeł krajowych, sprzedaży, parametrach 
jakościowych wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego. 
Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) oraz 
Euracoal-u (Europejskie Stowarzyszenie dla Węgla Kamiennego i Brunatnego). 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 05.2, podmioty 
prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, zaklasyfikowane według PKD 
do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego oraz podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie 
wewnątrzunijne) węgla kamiennego. 

7. Zakres przedmiotowy 
Pozyskanie i dystrybucja węgla kamiennego, zatrudnienie, wydajność, płace w górnictwie węgla kamiennego, 
działalność inwestycyjna oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, koszty pozyskania węgla kamiennego, zasoby węgla 
kamiennego, skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie 
metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. 
Pozyskanie ze źródeł krajowych i dystrybucja w kraju węgla brunatnego. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania ME: G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09.8, G-09.9, G-09.10, G-09.11 oraz 
bazy danych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 

G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem 
kamiennym; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca – 
część 1; raz w 
kwartale do 20. dnia 
kalendarzowego po 
ostatnim miesiącu 
kwartału 
sprawozdawczego – 
część 2 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

2  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 

G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej 
przeróbce węgla; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 
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3  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.2 

G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie 
węglem brunatnym; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

4  podmioty prowadzące import 
oraz przywóz (nabycie 
wewnątrzunijne) węgla 
kamiennego 

G 09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie 
(nabyciu wewnątrzunijnym) węgla 
kamiennego; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

5  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 oraz 09.9 

G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, 
kosztach i wynikach z działalności w 
górnictwie węgla kamiennego; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

6  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 oraz 09.9 

G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, 
wydajności, płacach i przepracowanym czasie 
pracy w górnictwie węgla kamiennego; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca – 
dział I poz. 1-6 oraz 
działy III i IV, raz w 
roku do 15 lutego po 
roku 
sprawozdawczym – 
dział I poz. 7 oraz 
dział II 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

7  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 

G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w 
górnictwie węgla kamiennego; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca – 
dział I, II, IV, VII; 
raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesiąca 
następującego po 
ostatnim miesiącu 
kwartału 
sprawozdawczego – 
dział III, V, VI 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

8  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 oraz 09.9 

G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach 
publicznoprawnych i cywilnoprawnych 
realizowanych przez górnictwo węgla 
kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i 
należności górnictwa węgla kamiennego; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w miesiącu do 
20. dnia 
kalendarzowego 
każdego miesiąca 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 
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9  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 

G-09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla 
kamiennego; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia po roku 
sprawozdawczym 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

10  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 oraz 09.9 

G-09.10 – sprawozdanie o skutkach 
środowiskowych działalności górnictwa węgla 
kamiennego; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale do 25. 
dnia miesiąca 
następującego po 
ostatnim miesiącu 
kwartału 
sprawozdawczego 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

11  podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 05.1 

G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu 
i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z 
kopalń węgla kamiennego; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale do 30. 
dnia drugiego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału 
sprawozdawczego 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
Oddział w 
Katowicach; portal 
sprawozdawczy 
https://wegiel.arp.co
m.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport 
poza kraje UE przy uwzględnieniu cen zbytu (loco kopalnia), parametrów jakościowych, rodzajów, typów i 
sortymentów węgla kamiennego oraz wykorzystania węgla, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki 
dostaw (odbiorcy krajowi), przy uwzględnieniu cen zbytu na rynku krajowym oraz rodzajów rynków zbytu, 
parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego i wykorzystania węgla, koszty i wyniki 
produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajowych kosztów nakładowych i 
jednostkowych, wynikach poszczególnych rodzajów działalności, bilans zatrudnienia, wydajność pracy, przeciętne 
płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk, przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego przy 
uwzględnieniu czasu normatywnego i ponadnormatywnego w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz miejsca 
zatrudnienia, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, przy uwzględnieniu rodzajów inwestycji 
(modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe), wysokość obciążeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych, stan i 
struktura zobowiązań długo – i krótkoterminowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych według wierzycieli, stan i 
struktura należności, kapitały, ich struktura i wykorzystanie w górnictwie, bilans zasobów węgla kamiennego przy 
uwzględnieniu rodzajów węgla, okresu ważności koncesji na wydobywanie węgla, rodzajów węgla, głębokości 
zalegania, wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla 
kamiennego, dane o ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego 
zagospodarowaniu. 
Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– „Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego” – miesiąc (biuletyn 

ARP S.A.), 
– „Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez 

samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.), 
– „Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski” – miesiąc (informator ARP S.A.), 
– „Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” – 

miesiąc (biuletyn ARP S.A.), 
– „Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” – miesiąc 

(informator ARP S.A.), 
– „Informacja o zasobach węgla kamiennego” – rok (informator ARP S.A.), 
– „Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce” – kwartał (informator ARP S.A.), 
– „Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego” – kwartał 

(informator ARP S.A.), 
– „Charakterystyka działalności sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 2015 r.” – rok (biuletyn ARP 

S.A.), 
– „Informacja o wydobyciu, sprzedaży i jakości węgla brunatnego” – miesiąc (informator ARP S.A.). 
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11. Koszty i sposób finansowania 
 228 200 zł – budżet ME 
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1. Symbol badania: 1.45.11(137) 
2. Temat badania: Gospodarka rybna 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw rybołówstwa 

 
5. Cel badania 
Realizacja zasad Wspólnej Polityki Rybackiej. Zbieranie i analiza danych związanych z rybołówstwem morskim i 
rybactwem śródlądowym. 

6. Zakres podmiotowy 
Sektor publiczny – przedsiębiorstwa połowów bałtyckich i dalekomorskich, gospodarstwa rybackie; sektor prywatny – 
rybacy indywidualni, spółki rybackie, gospodarstwa rybackie, przetwórnie rybne. 

7. Zakres przedmiotowy 
– flota rybacka – liczba trawlerów, kutrów i łodzi, ich długość, tonaż, moc silników, wiek, stosowane narzędzia 

połowowe, 
– nakład połowowy – liczba dni połowowych w podziale na typy statków, rejony połowów, gatunki ryb i narzędzia 

połowowe, zużycie paliwa, czas operacji połowowych, 
– połowy – wielkość i wartość połowów i wyładunków według typów statków, rejonów połowów, składu 

gatunkowego i użytych narzędzi połowowych, ilość ryb wyrzuconych za burtę, 
– ceny pierwszej sprzedaży ryb – ceny jednostkowe poszczególnych gatunków ryb i produktów według portów 

wyładunku, wartość sprzedaży ryb w portach, 
– efektywność ekonomiczna rybołówstwa – struktura własności w działalności połowowej, wielkość połowów i 

wyładunków, przychody ogółem i według gatunków ryb w podziale na typy statków, koszty stałe i zmienne 
połowów, wartość środków trwałych, inwestycje, zatrudnienie, 

– efektywność ekonomiczna przetwórstwa – struktura własności w działalności przetwórczej, źródła i wielkość 
zaopatrzenia w surowiec rybny, wielkość produkcji według rodzajów wyrobów, ceny jednostkowe wyrobów, 
przychody ogółem i według wyrobów, koszty stałe i zmienne produkcji, wartość środków trwałych, wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych, inwestycje, zatrudnienie, 

– liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb, skorupiaków i 
mięczaków, 

– powierzchnia ewidencyjna i powierzchnia użytkowa stawów rybnych, 
– powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych wykorzystywanych do połowu ryb, 
– chów i hodowla ryb – wielkość i wartość jednostkowa ryb pochodzących z chowu lub hodowli w stawach rybnych 

i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb z wyjątkiem wylęgarni i podchowalni, 
– połowy ryb w śródlądowych wodach powierzchniowych – wielkość odłowów w wodach obwodów rybackich, 
– zarybienia śródlądowych wód powierzchniowych, 
– roczna produkcja wylęgarni i podchowalni. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MGMiŻŚ: RRW-19, RRW-20, RRW-22, RRW-23, centralny rejestr statków rybackich, dzienniki 
połowowe (okrętowe), raporty połowowe łodzi rybackich, dokumenty pierwszej sprzedaży ryb, ewidencja gruntów. 
 

Lp. Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  armatorzy statków rybackich (z 
wyjątkiem łodzi o długości 
całkowitej poniżej 10 m) 

dziennik połowowy po zakończeniu rejsu okręgowe 
inspektoraty 
rybołówstwa 
morskiego, Morski 
Instytut Rybacki 

2  armatorzy łodzi rybackich o 
długości całkowitej poniżej 10 m 

raport połowowy raz w miesiącu do 
5. dnia roboczego po 
miesiącu 
sprawozdawczym 

okręgowe 
inspektoraty 
rybołówstwa 
morskiego, Morski 
Instytut Rybacki 
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3  armatorzy statków rybackich, 
ośrodki aukcyjne i inne 
podmioty odpowiedzialne za 
wprowadzenie na rynek po raz 
pierwszy produktów rybnych 

dokument pierwszej sprzedaży po dokonanej 
transakcji 

okręgowe 
inspektoraty 
rybołówstwa 
morskiego, Morski 
Instytut Rybacki 

4  armatorzy statków rybackich RRW-19 – sprawozdanie o wynikach 
ekonomicznych statku rybackiego; w 
formie papierowej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Morski Instytut 
Rybacki 

5  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz ich 
jednostki lokalne, osoby fizyczne 
prowadzące działalność w 
zakresie przetwórstwa ryb 

RRW-20 – sprawozdanie o wynikach 
ekonomicznych zakładu przetwórstwa 
rybnego; w formie papierowej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Morski Instytut 
Rybacki 

6  Morski Instytut Rybacki dane ze sprawozdań RRW-19, RRW-20 
dotyczące wyników ekonomicznych 
statków rybackich oraz zakładów 
przetwórstwa rybnego; zestawienie 
zbiorcze; w formie papierowej 

raz w roku do 
15 września 2017 r. 
za rok 2016 

Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej  

7  Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

dane ze sprawozdań RRW-19, RRW-20 
dotyczące wyników ekonomicznych 
statków rybackich oraz zakładów 
przetwórstwa rybnego; zestawienie 
zbiorcze; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

GUS 

8  zarządy powiatów oraz osoby 
prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej 
oraz ich jednostki lokalne, osoby 
fizyczne, których działalność 
zaklasyfikowana jest według 
PKD do działalności w zakresie: 
sekcja A, dział: 03, grupa: 03.1, 
klasa: 03.12 podklasa 03.12.Z – 
Rybołówstwo w wodach 
śródlądowych, grupa: 03.2, 
klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z – 
Chów i hodowla ryb oraz 
pozostałych organizmów 
wodnych w wodach 
śródlądowych oraz dział: 01, 
grupa:01.5, klasa: 01.50 
podklasa 01.50.Z – Uprawy 
rolne połączone z chowem i 
hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana) 

RRW-22 – zestawienie dotyczące 
powierzchni stawów rybnych oraz ilości 
ryb wyprodukowanych w stawach rybnych 
i innych urządzeniach służących do chowu 
lub hodowli; w formie papierowej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
15 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Instytut Rybactwa 
Śródlądowego im. 
Stanisława 
Sakowicza 

9  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz ich 
jednostki lokalne, osoby 
fizyczne, których działalność 
zaklasyfikowana jest według 
PKD do działalności w zakresie: 
sekcja A, dział: 03, grupa: 03.1, 
klasa: 03.12 podklasa 03.12.Z – 
Rybołówstwo w wodach 
śródlądowych, grupa: 03.2, 

RRW-23 – zestawienie dotyczące 
gospodarki rybackiej prowadzonej w 
publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących; w formie 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
31 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Instytut Rybactwa 
Śródlądowego im. 
Stanisława 
Sakowicza 
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klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z – 
Chów i hodowla ryb oraz 
pozostałych organizmów 
wodnych w wodach 
śródlądowych oraz dział: 01, 
grupa:01.5, klasa: 01.50 
podklasa 01.50.Z – Uprawy 
rolne połączone z chowem i 
hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana) 

10  Instytut Rybactwa Śródlądowego 
im. Stanisława Sakowicza 

dane ze sprawozdań RRW-22, RRW-23 
dotyczące powierzchni stawów rybnych 
oraz ilości ryb wyprodukowanych w 
stawach rybnych i innych urządzeniach 
służących do chowu lub hodowli oraz 
gospodarki rybackiej prowadzonej w 
publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących; zestawienie 
zbiorcze; w formie papierowej 

raz w roku do 
15 września 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

11  Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

dane ze sprawozdań RRW-22, RRW-23 
dotyczące powierzchni stawów rybnych 
oraz ilości ryb wyprodukowanych w 
stawach rybnych i innych urządzeniach 
służących do chowu lub hodowli oraz 
gospodarki rybackiej prowadzonej w 
publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących; zestawienie 
zbiorcze; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2017 r. z danymi za 
rok 2016 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje wynikowe bieżące, miesięczne i roczne: wielkość połowów ryb morskich w podziale na sektory i formy 
organizacyjno prawne, rejony połowów, gatunki ryb, typy statków rybackich, wielkości nakładu połowowego w 
polskich obszarach morskich w podziale na typy statków i narzędzia połowowe, wykorzystanie limitów połowowych 
dorszy, śledzi, szprotów i łososi, ceny pierwszej sprzedaży ryb w portach, wartość sprzedaży ogółem. Roczne 
informacje o liczbie gospodarstw rybackich, powierzchni stawów rybnych i powierzchni śródlądowych wód 
powierzchniowych, ilości ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w 
śródlądowych wodach powierzchniowych, ilości i wartości materiału zarybieniowego wprowadzonego do 
śródlądowych wód powierzchniowych. Dane dotyczące rybactwa śródlądowego – w przekroju regionów i 
województw. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Informacja o działalności morskiej gospodarki rybnej: 
– miesięczna – ok. 6 tygodni po okresie sprawozdawczym, 
– „Morska gospodarka rybna w 2016 r.” (wyniki roczne wstępne) – październik 2017 r. 
Tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego – wrzesień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 260 000 zł – budżet MGMiŻŚ 
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1. Symbol badania: 1.46.04(156) 
2. Temat badania: Produkcja wyrobów przemysłowych 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Uzyskanie danych na temat zmian produkcji wybranych wyrobów przemysłowych na podstawie danych w fizycznych 
jednostkach miary. Badanie roczne uwzględnia wytyczne Eurostatu dotyczące listy PRODCOM – wykaz produktów 
przemysłowych objętych badaniem, ustanawiany przez Komisję Europejską na każdy rok sprawozdawczy. 
 
Wyniki badań produktowych wykorzystywane są m.in. w rachunkach narodowych, do bilansów wybranych wyrobów 
przemysłowych oraz jako jedno ze źródeł danych w badaniach wtórnych GUS. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, w zakresie wyrobów i usług przemysłowych 
zawartych w „Nomenklaturze PRODPOL do badania rocznego za 2016 r.” 
 
Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, w zakresie wyrobów określonych w 
„Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w 2016 r.”. 

7. Zakres przedmiotowy 
Produkcja wytworzona ważniejszych wyrobów przemysłowych, określonych w nomenklaturach PRODPOL, 
wyrażona w jednostkach fizycznych, produkcja sprzedana wyrobów według ilości i wartości (w badaniu miesięcznym 
wartość tylko dla wybranych wyrobów) oraz tylko w badaniu rocznym wartość sprzedaży wybranych usług 
przemysłowych w cenach producenta i podatek akcyzowy dla wyrobów zawartych w nomenklaturze. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: P-01, P-02 oraz wtórne wykorzystanie sprawozdań GUS: G-02b i G-03 (omówione w badaniu 
1.44.01) i sprawozdania ME : G-10.m (omówione w badaniu 1.44.02 – w zakresie energii elektrycznej). 
 

Lp. Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, jednostki 
budżetowe oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą, w których liczba 
pracujących wynosi 10 osób i 
więcej, a działalność przeważająca 
lub drugorzędna zaklasyfikowana 
jest według PKD w zakresie: 
górnictwa i wydobywania (działy 
05–09), przetwórstwa 
przemysłowego (działy 10–33) oraz 
rybołówstwa w wodach morskich 
(klasa 03.11) i produkujące wyroby 
lub świadczące usługi określone w 
nomenklaturze PRODPOL 

P-01 – sprawozdanie o produkcji; badanie w 
zakresie wyrobów objętych „Nomenklaturą 
PRODPOL do badania rocznego za 2016 r.”, 
załączoną do formularza; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
27 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl 

2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej (z wyłączeniem 
jednostek budżetowych) oraz osoby 
fizyczne, w których liczba 
pracujących wynosi 50 osób i 
więcej, prowadzące działalność 

P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i 
zapasach; badanie w zakresie wybranych 
wyrobów objętych „Nomenklaturą PRODPOL 
do badań miesięcznych w 2016 r.” załączoną 
do formularza lub listą towarów do badania 
zapasów w przedsiębiorstwach handlowych: 
– produkcja wyrobów – dane miesięczne 

raz w miesiącu 
do 5. dnia 
roboczego po 
miesiącu 
sprawozdawczym 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl 
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gospodarczą przeważającą lub 
drugorzędną zaklasyfikowaną 
według PKD w zakresie: rolnictwa, 
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa 
(klasa 01.11), górnictwa i 
wydobywania (działy 05–09), 
przetwórstwa przemysłowego 
(działy 10–33) oraz handlu 
hurtowego i detalicznego; naprawy 
pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle (działy 45–47), 
produkujące wyroby lub posiadające 
zapasy wyrobów gotowych 

– zapasy wybranych wyrobów u producentów 
oraz w jednostkach handlowych – dane 
kwartalne; 

w formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Produkcja wyrobów w układzie PKWiU/PRODPOL – dane miesięczne oraz PKWiU/PRODPOL i PRODCOM – 
dane roczne, produkcja wybranych wyrobów według województw – dane roczne. 
Zapasy wyrobów w układzie PKWiU/PRODPOL – dane kwartalne. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Nakłady i wyniki przemysłu” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2016 r., kwiecień 2017 r.,  
– „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” – 15-17. dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym,  
– „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 r.” – lipiec 2017 r.,  
– „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017” – grudzień 2017 r. 
Pozostałe: 
Produkcja wyrobów w układzie PKWiU/PRODPOL i PRODCOM: 
– tablice wynikowe zawierające dane o ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej wybranych wyrobów 

przemysłowych (forma elektroniczna) – dane miesięczne 35 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym, 
– tablice wynikowe zawierające dane o ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej oraz wartość produkcji sprzedanej 

(wydruk i forma elektroniczna) – dane roczne – lipiec 2017 r., 
– Eurostat – dane roczne – do 30 czerwca 2017 r., 
 – Biuletyn OECD – dane miesięczne, dane roczne, 
– dane dla organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb. 
Zapasy wyrobów w układzie PKWiU/PRODPOL: 
– tablice wynikowe (forma elektroniczna) – dane kwartalne dla wyrobów określonych w „Nomenklaturze 

PRODPOL do badań miesięcznych w 2016 r.” lub w „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach 
handlowych” – 40 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 4 007 000 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.46.08(157) 
2. Temat badania: Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw energii 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie danych statystycznych i informacji w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, w tym zapewnienie 
informacji dla Komisji Europejskiej. 

6. Zakres podmiotowy 
Producenci wyrobów koksowniczych, tj. koksu i węglopochodnych. 

7. Zakres przedmiotowy 
– wyroby polskiego przemysłu koksowniczego oraz bilans koksu, 
– sprzedaż koksu, 
– zużycie węgla koksowego, 
– zatrudnienie według wieku w koksownictwie, 
– zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie, 
– nakłady inwestycyjne w koksownictwie, 
– import węgla koksowego do produkcji koksu. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania ME: MG-15, MG-16, MG-17, MG-18, MG-19, MG-20, MG-21. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-15 – produkcja i sprzedaż w 
koksownictwie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia po kwartale 
sprawozdawczym 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

2  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-16 – zużycie węgla koksowego; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

3  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-17 – bilans koksu; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 
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4  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-18 – zatrudnienie według wieku w 
koksownictwie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

5  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w 
koksownictwie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia po kwartale 
sprawozdawczym 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

6  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-20 – nakłady inwestycyjne w 
koksownictwie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

7  osoby prawne prowadzące 
działalność w zakresie 
produkcji wyrobów 
koksowniczych (koksownie), 
zaklasyfikowaną według 
PKD do grupy 19.1 – 
wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu, oraz użytkownicy 
koksu 

MG-21 – import węgla koksowego do 
produkcji koksu; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w półroczu do 25. 
dnia po okresie 
sprawozdawczym 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane przedstawione są w skali kraju: 
– produkcja koksu i węglopochodnych, 
– sprzedaż koksu, 
– zużycie surowców do produkcji podstawowych wyrobów w przemyśle koksowniczym, 
– nakłady inwestycyjne w przemyśle koksowniczym według kategorii, 
– pracownicy zatrudnieni w przemyśle koksowniczym według wieku, 
– import węgla koksowego do produkcji koksu. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Tablice wynikowe – kwartał – 25 dni po okresie sprawozdawczym; półrocze – 30 dni po okresie sprawozdawczym, 
rok – marzec 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 165 000 zł – budżet ME 
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1. Symbol badania: 1.46.09(158) 
2. Temat badania: Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

 
5. Cel badania 
Monitorowanie zmian zachodzących w przemyśle stoczniowym. 

6. Zakres podmiotowy 
Stocznie produkcyjne i remontowe. 

7. Zakres przedmiotowy 
1. Zamówienia na statki w podziale na poszczególne typy w ujęciu ilościowym i tonażowym (GT i CGT) ogółem, 
w tym na eksport: 
– stan nowych zamówień, 
– stan zamówień, 
– zamówienia zrealizowane. 
2. Zamówienia na remonty statków i ich realizacja w ujęciu ilościowym, tonażowym i wartościowym. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania MGMiŻŚ: MG/NZ, MG/NZ/D, MG/PZ, MG/PZ/D, MG/SZ, MG/PZR, MG/RS. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  stocznie produkcyjne i 
remontowe 

MG/NZ – sprawozdanie o nowych 
zamówieniach; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

2  stocznie produkcyjne i 
remontowe 

MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych 
zamówieniach; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

3  stocznie produkcyjne i 
remontowe 

MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień; 
w formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

4  stocznie produkcyjne i 
remontowe 

MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu 
zamówień; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

5  stocznie produkcyjne i 
remontowe 

MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

6  stocznie remontowe MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień 
na remonty statków; w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

7  stocznie remontowe MG/RS – sprawozdanie z remontów statków; 
w formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

45 dni roboczych po 
półroczu 

Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Informacje o nowych zamówieniach, portfelu zamówień i wybudowanych statkach – ogółem, w tym na eksport i kraj. 
Informacje o portfelu zamówień i wyremontowanych statkach – ogółem, w tym na eksport i kraj. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Zestawienie zbiorcze danych dotyczące budowy i remontu statków – dane dotyczące sprzedaży i portfela zamówień – 
60 dni roboczych po półroczu. 
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11. Koszty i sposób finansowania 
 120 000 zł – budżet MGMiŻŚ 
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1. Symbol badania: 1.48.02(167) 
2. Temat badania: Transport drogowy 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Informacje o sieci drogowej i motoryzacji, poziomie i strukturze usług przewozowych oraz o potencjale 
przewozowym transportu drogowego towarowego i pasażerskiego są zbierane dla celów kształtowania polityki 
transportowej, polityki w zakresie środowiska, polityki regionalnej, dla badań rynku transportowego, dla realizacji 
zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w UE (Eurostat), a także dla innych organizacji międzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 
Organ prowadzący system informatyczny o drogach publicznych, organ prowadzący system informacyjny centralnej 
ewidencji pojazdów, podmioty transportu samochodowego towarowego zarobkowego i gospodarczego, podmioty 
świadczące usługi leasingowe i kredytowe w zakresie pojazdów samochodowych ciężarowych, podmioty prowadzące 
komunikację miejską i zamiejską, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, organy udzielające 
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy i licencji na transport drogowy. 

7. Zakres przedmiotowy 
– sieć drogowa, 
– ruch drogowy, 
– pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i naczepy zarejestrowane na terytorium kraju, 
– transport towarowy: 

– badanie pełne (podmioty transportu zarobkowego, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej) – 
tabor samochodowy ciężarowy (szt., ładowność i dopuszczalna masa całkowita oraz rodzaj silnika) według grup 
ładowności i rodzajów taboru z wydzieleniem taboru wykorzystywanego w komunikacji międzynarodowej i 
dzierżawionego oraz taboru ekologicznego (w podziale na klasy emisji spalin EURO), przebieg ogólny i 
wozodni pracy pojazdów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, przewozy ładunków w komunikacji 
krajowej, przewozy ładunków w komunikacji międzynarodowej według kierunków komunikacji, 

– badanie reprezentacyjne zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu 
drogowego rzeczy (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, 
str. 1) – informacje o parametrach technicznych wylosowanych samochodów ciężarowych i ciągników 
samochodowych siodłowych wraz z klasą emisji spalin EURO (ok. 57 tys. pojazdów), o średnim zużyciu 
paliwa, dysponowaniu pojazdem, przyczynach niewykorzystania pojazdu, formie organizacyjnej transportu, 
zrealizowanych przewozach ładunków według relacji „skąd – dokąd” z uwzględnieniem rodzaju przewozu, grup 
ładunków (klasyfikacje: NST 2007 i ADR), typu ładunków, liczby i wielkości kontenerów, wagi ładunków, 
przebiegu, stopnia załadowania pojazdu, liczby jazd oraz informacji o transporcie intermodalnym i krajach 
tranzytowych, 

– transport pasażerski: 
– komunikacja miejska – długość i liczba stałych dziennych linii komunikacyjnych według miast i zbiorczo na wsi 

według rodzajów linii, trasy komunikacyjne według rodzajów tras, liczba przystanków według miast i zbiorczo 
na wsi, stan i eksploatacja taboru według rodzajów taboru, z wydzieleniem autobusów przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz autobusów ekologicznych według grup dmc (z podziałem na klasy 
emisji spalin EURO) oraz liczba i wiek autobusów (według grup wiekowych) obsługujących linie według miast, 
z wydzieleniem autobusów na alternatywne paliwo, wozy w ruchu, wozokilometry pojazdów według rodzajów 
taboru, przewozy pasażerów, liczba i przebieg taksówek miejskich oraz przeciętna liczba przewiezionych osób, 
długość wybudowanych i zmodernizowanych tras tramwajowych i trolejbusowych, liczba jednostek 
zakupionego i zmodernizowanego taboru szynowego i trolejbusowego oraz autobusów, liczba linii, liczba 
środków transportu, liczba operatorów i liczba przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy, 

– komunikacja zamiejska – liczba i pojemność autobusów i mikrobusów własnych i dzierżawionych, z 
wydzieleniem autobusów i mikrobusów wykorzystywanych w komunikacji międzynarodowej i miejskiej oraz 
autobusów ekologicznych według grup dmc (z podziałem na klasy emisji spalin EURO), przewozy pasażerów w 
komunikacji krajowej, w podziale na komunikację regularną i regularną specjalną (z wydzieleniem przewozów z 
ważnymi biletami pracowniczymi i szkolnymi oraz przewozów pracowniczych na podstawie umów i szkolnych 
na podstawie umów) i przewozy pozostałe, przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej w podziale 
na komunikację regularną i regularną specjalną oraz przewozy pozostałe według krajów, przebieg ogólny 
autobusów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wozodni pracy autobusów w komunikacji krajowej i 
międzynarodowej, oferowana praca przewozowa w komunikacji krajowej i międzynarodowej, linie regularnej 
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komunikacji autobusowej – liczba linii oraz ich długość w podziale na linie krajowe i linie międzynarodowe, 
liczba dworców autobusowych, w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, liczba linii, liczba 
środków transportu, liczba operatorów i liczba przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy, 

– średnie zużycie paliw przez autobusy według rodzajów paliw i rodzajów komunikacji, 
– liczba licencji na krajowy transport drogowy na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, 

pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą (wraz z liczbą wypisów z licencji) oraz taksówkami i transportu drogowego rzeczy w 
zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 

– liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z 
zezwoleń, 

– liczba licencji i wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy, 
– długość tras (ścieżek) rowerowych ogółem, w tym wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
– długość bus-pasów w miastach, 
– liczba parkingów „park & ride” (parkuj i jedź). 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: T-04, TD-E, T-06, SG-01, ST-P, ST-W oraz wtórne wykorzystanie sprawozdań GUS: DG-1 
(omówione w badaniu 1.61.04) i SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05). Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad z systemu informacyjnego dotyczącego sieci drogowej (SEDC), Ministerstwa Cyfryzacji z centralnej 
ewidencji pojazdów (CEPiK), Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z systemu informacyjnego dotyczącego 
licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (TRANS-BIT). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

centralny system ewidencji drogowej (SEDC); 
dane zagregowane w zakresie: długość dróg w 
granicach administracyjnych miast i poza 
granicami administracyjnymi miast według 
kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne) oraz rodzajów 
nawierzchni, z wydzieleniem dróg 
dwujezdniowych i więcej, ekspresowych i 
autostrad, liczba i długość obiektów 
mostowych według rodzajów; dane o sieci dla 
dróg krajowych i wojewódzkich według 
województw, dla dróg powiatowych według 
powiatów, dla dróg gminnych według gmin z 
wydzieleniem danych dla miast stanowiących 
powiaty (dotyczy wszystkich kategorii dróg); 
długość nowo wybudowanych i 
zmodernizowanych dróg (według kategorii 
dróg w układzie wojewódzkim); w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku z 
danymi za rok 2016: 
– do 12 lipca 

2017 r. (według 
województw) 

– do 3 października 
2017 r. (według 
zarządców dróg) 

GUS 

2  Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

informacje w zakresie ruchu drogowego 
według rodzajów pojazdów, rodzajów i 
kategorii dróg (tablice wynikowe); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2017 r., z danymi za 
rok 2016 

GUS 
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3  Ministerstwo Cyfryzacji centralna ewidencja pojazdów (CEPIK); dane 
zagregowane w zakresie liczby pojazdów 
nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na 
terytorium Polski: 
– samochody osobowe, samochody 

ciężarowe, ciągniki samochodowe 
siodłowe, autobusy i trolejbusy w 
poszczególnych kwartałach w podziale na 
miesiące, 

– motocykle, samochody specjalne, naczepy i 
przyczepy w ciągu roku – w formacie 
XML; 

w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
20. dnia roboczego 
po kwartale; 
raz w roku do 
1 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

4  Ministerstwo Cyfryzacji centralna ewidencja pojazdów (CEPIK); dane 
zagregowane w zakresie: 
– liczby pojazdów i ładowności/pojemności 

według stanu w dniu 30 czerwca i 
31 grudnia i zarejestrowanych po raz 
pierwszy na terytorium Polski w okresie 
sprawozdawczym według wybranych 
podrodzajów i przeznaczenia, parametrów 
technicznych i rodzajów stosowanego 
paliwa w podziale na: samochody osobowe, 
autobusy, trolejbusy, samochody 
ciężarowe, motorowery, motocykle, 
ciągniki samochodowe – siodłowe i 
balastowe, samochody specjalne, ciągniki 
rolnicze, naczepy ciężarowe, naczepy 
specjalne, przyczepy ciężarowe, przyczepy 
specjalne, przyczepy ciężarowe rolnicze, 
samochodowe inne – czterokołowce i 
czterokołowce lekkie, 

– liczby pojazdów samochodowych według 
stanu w dniu 30 czerwca i 31 grudnia 
według rodzajów pojazdów w podziale na 
grupy wiekowe – w formacie XML; 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do: 
– 29 sierpnia 2016 r. 

z danymi za I 
półrocze 2016 r., 

– 28 lutego 2017 r., 
z danymi za rok 
2016 

GUS 
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5  Ministerstwo Cyfryzacji centralna ewidencja pojazdów (CEPIK); dane 
jednostkowe – wyciąg dotyczący samochodów 
ciężarowych, ciągników samochodowych 
siodłowych i autobusów według stanu na 
koniec kwartału zawierający: 
– dane o pojeździe w zakresie: numer 

rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN, 
wersja odnośnie źródła kodów rodzajów i 
podrodzajów pojazdów, rodzaj i podrodzaj 
pojazdu, rok produkcji, liczba osi, 
ładowność (dla autobusów liczba miejsc), 
dopuszczalna masa całkowita; dla 
pojazdów, dla których w ewidencji brak jest 
ładowności (liczby miejsc dla autobusów) 
lub dmc – marka, typ i model, dopuszczalna 
masa całkowita ciągniętej przyczepy, data 
pierwszej rejestracji za granicą (dla 
pojazdów sprowadzonych z zagranicy), 
termin badania technicznego, data zawarcia 
umowy ubezpieczeniowej, data 
rozwiązania umowy ubezpieczeniowej, 
rodzaje paliwa, 

– dane o właścicielu (użytkowniku) w 
zakresie: numer identyfikacyjny REGON, 
nazwa firmy (lub imię i nazwisko), adres, 
identyfikator jednostki podziału 
terytorialnego kraju właściwej dla organu 
rejestrującego pojazdy, data ostatniej 
zmiany danych adresowych właściciela 
(użytkownika) – w formacie XML; 

w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
20. dnia roboczego 
po kwartale 

GUS 

6  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne, w których 
liczba pracujących wynosi 
10 osób i więcej, prowadzące 
działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według 
PKD do działów 49 i 52 

T-04 – sprawozdanie o towarowym 
transporcie drogowym zarobkowym; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
17 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

7  właściciele (użytkownicy) 
samochodów ciężarowych i 
ciągników samochodowych 
siodłowych 

TD-E – kwestionariusz tygodniowy o 
przewozach ładunków pojazdem 
samochodowym; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda reprezentacyjna (9,0%); 
obowiązkowe 

raz w roku dla 
wylosowanego 
pojazdu, do 8 dni po 
wyznaczonym dla 
danego pojazdu 
terminie badania; 
terminy dla 
wyznaczonych 
pojazdów będą 
rozłożone od 
4 stycznia 2016 r. do 
1 stycznia 2017 r. 

Urząd Statystyczny w 
Szczecinie 
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8  organizatorzy, operatorzy i 
przewoźnicy publicznego 
transportu zbiorowego w 
zakresie komunikacji 
miejskiej i zamiejskiej 
krajowej drogowej, w 
których liczba pracujących 
wynosi 10 osób i więcej; 
podmioty posiadające 
licencje na wykonywanie 
międzynarodowego 
transportu drogowego osób 
w zakresie komunikacji 
międzynarodowej drogowej 

T-06 – sprawozdanie o pasażerskim 
transporcie drogowym; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
23 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

9  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast), zarządy 
dzielnic m.st. Warszawy, 
zarządy związków 
międzygminnych 

SG-01 – statystyka gminy: samorząd i 
transport; w zakresie transport; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

10  zarządy powiatów (bez miast 
na prawach powiatu), 
zarządy dzielnic m.st. 
Warszawy, zarządy 
związków powiatów 

ST-P – statystyka powiatu: samorząd i 
transport; w zakresie transport; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

11  zarządy województw ST-W – statystyka województwa: samorząd i 
transport; w zakresie transport; w formie 
elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

12  Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego 

system TRANS-BIT; dane jednostkowe – 
wykaz podmiotów wraz z taborem 
posiadających licencje wspólnotowe dotyczące 
międzynarodowego przewozu drogowego 
osób lub rzeczy według stanu w dniu 
30 września zawierający: 
– dane licencjobiorcy w zakresie: rodzaj 

licencji, numer identyfikacyjny REGON, 
numer identyfikacji podatkowej NIP, 
nazwa i adres, województwo, 

– dane o pojazdach licencjobiorcy w zakresie: 
numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny 
pojazdu – VIN, rodzaj pojazdu, rok 
produkcji, ładowność, dopuszczalna masa 
całkowita (dla autobusów – liczba miejsc), 
informacje odnośnie prawa do 
dysponowania pojazdem; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
20 października 
2016 r. 

GUS 

13  Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego 

system TRANS-BIT; dane zagregowane w 
zakresie: 
– liczby licencji wspólnotowych dotyczących 

międzynarodowego zarobkowego 
przewozu drogowego osób lub rzeczy (w 
podziale na grupy dmc) wraz z liczbą 
wypisów z licencji, 

– liczby zezwoleń na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego wraz z liczbą 
wypisów z zezwoleń 

według województw według stanu w dniu 
31 grudnia; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Sieć drogowa: drogi według regionów i województw, kategorii dróg, rodzajów nawierzchni w podziale na drogi w 
granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast, obiekty mostowe według rodzajów 
konstrukcji, województw, kategorii dróg, wskaźnik gęstości dróg na 100 km2; drogi (powiatowe i gminne) i obiekty 
mostowe (na tych drogach) według zarządców dróg. 
Pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i naczepy: rodzaje pojazdów według regionów, województw i 
powiatów, autobusy według grup pojemności; samochody ciężarowe według grup ładowności, przyczepy i naczepy 
według grup ładowności, pojazdy samochodowe według grup wiekowych, liczba samochodów osobowych, 
autobusów, samochodów ciężarowych przypadających na 1000 mieszkańców według regionów, województw i 
powiatów. 
Przewozy ładunków (w tonach i tonokilometrach) – według form organizacyjnych transportu samochodowego 
(zarobkowy, gospodarczy) w podziale na przewozy krajowe i międzynarodowe według grup ładunków (klasyfikacja 
NST 2007), typów ładunków, w przewozach międzynarodowych w podziale na kraje, w przewozach krajowych w 
podziale na strefy odległości, wojewódzki bilans przewozów ładunków w podziale na ładunki nadane i przyjęte (w 
tonach i tonokilometrach). Przebieg taboru (w wozokilometrach) – według form organizacyjnych transportu, w 
podziale na ładowny i pusty oraz w podziale na przewozy krajowe i międzynarodowe, a także na grupy dmc w 
podziale na klasy emisji spalin EURO. 
Komunikacja miejska: linie, trasy, stan i eksploatacja taboru z wydzieleniem taboru przystosowanego do przewozów 
osób niepełnosprawnych według rodzajów w podziale na regiony i województwa, formy własności, długość linii w 
poszczególnych miastach i na wsi ogółem według rodzajów taboru i grup wieku (dla autobusów według grup dmc w 
podziale na klasy emisji spalin EURO), liczba przystanków w miastach, liczba przedsiębiorstw według form 
własności, z wydzieleniem podmiotów o liczbie pracujących 50 osób i więcej; długość tras (ścieżek) rowerowych 
według województw, długość bus-pasów w miastach, długość wybudowanych i zmodernizowanych tras 
tramwajowych i trolejbusowych w miastach, liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru według rodzajów taboru 
liczba parkingów „park & ride”. 
Komunikacja zamiejska: przewozy pasażerów w podziale na komunikację krajową i międzynarodową (z 
wyodrębnieniem krajów) oraz na komunikację regularną (według rodzajów biletów) i nieregularną (według rodzajów 
usług), przewozy pasażerów według województw, przebieg taboru (wozokilometry) w podziale na komunikację 
krajową i międzynarodową, linie regularnej komunikacji autobusowej według regionów i województw, rodzajów 
komunikacji, tabor autobusowy według grup dmc w podziale na klasy emisji spalin EURO (dane dla kraju ogółem), z 
wydzieleniem podmiotów o liczbie pracujących 50 osób i więcej, dworce autobusowe, w tym przystosowane do 
obsługi osób niepełnosprawnych według województw. 
Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami 
samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 
taksówkami oraz transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) – według 
województw. 
Liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z 
zezwoleń – według województw. 
Liczba licencji wspólnotowych dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy 
z uwzględnieniem grup dmc – według województw. 
Dane dla organizacji międzynarodowych. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Transport – wyniki działalności w 2016 r.” – sierpień 2017 r. 
Pozostałe: 
– roczny kwestionariusz transportowy EKG ONZ, Eurostatu i ITF (Międzynarodowe Forum Transportu), 
– zestawy danych (A1, A2, A3) z badania TD-E dla Eurostatu (co kwartał) oraz dla GDDKiA (raz w roku do 

2 października 2017 r.). 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 546 700 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.48.08(170) 
2. Temat badania: Transport lotniczy 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zebranie informacji o poziomie i strukturze usług lotniczych świadczonych przez przewoźników i przez porty lotnicze 
oraz o flocie statków powietrznych dla celów kształtowania polityki transportowej, dla badań rynku transportowego 
oraz dla realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w UE (Eurostat), jak i międzynarodowych 
organizacji lotniczych. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty dokonujące przewozów transportem lotniczym, podmioty zarządzające lotniskami, Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną. 

7. Zakres przedmiotowy 
– sieć lotnicza w komunikacji regularnej – liczba sieci krajowej i zagranicznej, liczba państw i liczba miast, z którymi 

jest utrzymywana komunikacja lotnicza, oraz wykaz tras lotniczych, 
– statki powietrzne (samoloty i śmigłowce) lotnictwa cywilnego – liczba samolotów (według maksymalnej masy 

startowej (MTOM) do 5,7 t i powyżej) oraz śmigłowców (według maksymalnej masy startowej (MTOM) do 3,175 
t i powyżej); liczba samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5,7 t według typów samolotów, 

– przewozy pasażerów i ładunków oraz oferowana praca przewozowa i przebyte kilometry według rodzajów ruchu i 
rodzajów komunikacji, 

– przewozy pasażerów i ładunków samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich 
(o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym) – zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 437/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do 
przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 223) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 
2003 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniającego jego 
załączniki I i II (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 194 z 01.08.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 355), 

A1 – zestaw danych miesięcznych według odcinków lotów (flight stage), 
B1 – zestaw danych miesięcznych według miejsca rozpoczęcia i zakończenia lotów (origin – destination), 
C1 – zestaw danych rocznych dotyczący portów lotniczych (imiennie), 
– ruch samolotów, pasażerów i przeładunki towarów w portach lotniczych w podziale na ruch krajowy i 

międzynarodowy oraz samoloty polskie i obce w tym przewoźników niskokosztowych z wydzieleniem lotów 
regularnych i nieregularnych, w tym lotów lotnictwa ogólnego (General Aviation), 

– liczba operacji lotniczych (starty i lądowania) statków powietrznych według portów w podziale na loty w 
przestrzeni kontrolowanej i loty w przestrzeni niekontrolowanej, loty wykonywane według przepisów IFR i według 
przepisów VFR, loty lotnictwa komunikacyjnego i loty lotnictwa ogólnego (General Aviation). 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: LOT-1, TL-1, PL-1, wewnętrzny system informacyjny podmiotów zarządzających lotniskami, 
dane Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty posiadające 
koncesje na transport 
lotniczy rozkładowy i 
nierozkładowy 

LOT-1 – sprawozdanie o transporcie 
lotniczym; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
7 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

2  Urząd Lotnictwa Cywilnego TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
liczbie zarejestrowanych statków 
powietrznych w ULC; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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3  podmioty zarządzające 
lotniskami o rocznym ruchu 
pasażerów 15 tys. i 
większym 

zestawy danych o przewozach samolotami 
polskich i obcych przewoźników lotniczych do 
lub z portów polskich; dane zagregowane – 
zgodnie z zakresem określonym w 
rozporządzeniu (WE) nr 437/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. 
w sprawie sprawozdań statystycznych w 
odniesieniu do przewozu lotniczego 
pasażerów, frachtu i poczty oraz 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1358/2003 z 
dnia 31 lipca 2003 r. wykonującym 
rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do przewozu 
lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz 
zmieniającym jego załączniki I i II; w formie 
elektronicznej 

zestawy danych 
miesięcznych – A1 i 
B1 – do 5 miesięcy 
po kwartale, 
zestaw danych 
rocznych – C1 – do 
11 kwietnia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

4  podmioty zarządzające 
lotniskami 

PL-1 – sprawozdanie o ruchu samolotów, 
pasażerów i ładunków w porcie lotniczym; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

5  Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej 

zestawienie w zakresie liczby operacji 
lotniczych według portów; dane zagregowane; 
w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
30. dnia 
kalendarzowego po 
kwartale 

Ministerstwo 
Infrastruktury i 
Budownictwa 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Sieć lotnicza w podziale na sieć krajową i zagraniczną. Statki powietrzne lotnictwa cywilnego według rodzajów 
statków i masy startowej. Samoloty przewoźników transportu lotniczego rozkładowego według typów samolotów. 
Przewozy ładunków i pasażerów według rodzajów ruchu i rodzajów przewozów. Praca i wybrane wskaźniki 
wykorzystania samolotów według rodzajów przewozów. Ruch samolotów według portów lotniczych w podziale na 
loty lotnictwa handlowego (z wydzieleniem samolotów przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i 
czarterowych) i lotnictwa ogólnego (General Aviation) oraz w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz 
samoloty przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych, z wydzieleniem pasażerów w ruchu 
tranzytowym, wskaźnik – liczba pasażerów przypadających na operację lotniczą w ruchu rozkładowym i 
czarterowym. Przeładunek ładunków według portów lotniczych w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Transport – wyniki działalności w 2016 r.” – sierpień 2017 r. 
Pozostałe: 
– zestawy danych (A1, B1 i C1) dla Eurostatu (co kwartał). 

11. Koszty i sposób finansowania 
 53 200 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.48.09(171) 
2. Temat badania: Transport wodny śródlądowy 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji o wielkości i strukturze usług przewozowych, potencjału przewozowego żeglugi śródlądowej 
oraz sieci dróg wodnych śródlądowych na potrzeby krajowe, jak również wynikające z obowiązków realizacji przez 
Polskę zobowiązań z tytułu członkostwa w UE i innych organizacjach międzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty dokonujące zarobkowo przewozów taborem żeglugi śródlądowej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, 
urzędy żeglugi śródlądowej. 

7. Zakres przedmiotowy 
– tabor barkowy (z własnym napędem, do holowania, do pchania) według grup ładowności, roku budowy w szt., 

tonach wymierzonych , zużycie paliwa oraz moc silników w kW (dotyczący barek z własnym napędem), z 
wydzieleniem taboru własnego i dzierżawionego; informacje o zbiornikowcach, 

– tabor holowniczy (holowniki, pchacze) i statki pasażerskie według roku budowy – w szt., moc silników w kW, 
zużycie paliwa i miejsca pasażerskie (dotyczące statków pasażerskich), z wydzieleniem taboru własnego i 
dzierżawionego, 

– przewozy ładunków w tonach i tonokilometrach według grup ładunków, relacji przewozów (przewozy krajowe, 
przewozy międzynarodowe: eksport, import, tranzyt, przewozy między portami zagranicznymi) i rodzajów taboru z 
wyodrębnieniem przewozów na polskich drogach wodnych, w tym na drogach morskich, 

– przewozy ładunków zjednostkowanych (w kontenerach), 
– liczba śluzowań jednostek pływających z ładunkiem według grup towarowych, 
– przewozy pasażerów – liczba przewiezionych pasażerów, praca przewozowa w pasażerokilometrach i liczba rejsów 

z wydzieleniem komunikacji międzynarodowej, 
– długość dróg wodnych śródlądowych w podziale na rodzaje dróg i klasy dróg wodnych oraz długość dróg wodnych 

eksploatowanych według rodzajów dróg i klas, 
– wypadki na śródlądowych drogach wodnych – liczba wypadków, w tym liczba wypadków podczas przewozu 

towarów niebezpiecznych, 
– informacje o statkach przeprawianych przez śluzy lub pochylnie na śródlądowych drogach wodnych według 

rodzajów statków (barki z własnym napędem, barki holowane, barki pchane, holowniki, pchacze, statki pasażerskie 
i pozostałe statki), ich nośności tonażowej i mocy, 

– wykazy armatorów (dane adresowe, REGON), którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej; liczba barek (z 
własnym napędem, do holowania, do pchania), zbiornikowców, holowników, pchaczy, statków pasażerskich, 

– informacje o liczbie pracujących w żegludze śródlądowej, w tym kobiety. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: T-11/k, T-11/u, TWS-1, TWA; dane szacunkowe dotyczące przewozu ładunków statkami 
obcymi na polskich drogach wodnych śródlądowych. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą w 
zakresie transportu wodnego 
śródlądowego pasażerskiego 
i towarów, bez względu na 
liczbę pracujących 

T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach 
w żegludze śródlądowej; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracujących nie 
większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w kwartale, do 
25. dnia po każdym 
kwartale z danymi za 
poprzedni kwartał 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urząd Statystyczny w 
Szczecinie 
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2  urzędy żeglugi śródlądowej T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi 
śródlądowej; w formie elektronicznej; metoda 
pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
10 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  urzędy żeglugi śródlądowej TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają 
tabor żeglugi śródlądowej; w formie 
elektronicznej; obowiązkowe 

raz w roku do 
17 listopada 2016 r. 
według stanu w dniu 
31 października 
2016 r. 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  regionalne zarządy 
gospodarki wodnej 

TWS-1 – sprawozdanie o długości dróg 
wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań; w 
formie elektronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
2 marca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Drogi wodne śródlądowe według rodzaju dróg i klas; tabor holowniczy i statki pasażerskie, tabor barkowy (z własnym 
napędem, do holowania, do pchania); wypadki na śródlądowych drogach wodnych; przewozy według rodzaju 
ładunków w tonach, tonokilometrach, średnia odległość przewozu; przewozy ładunków w transporcie krajowym 
według grup ładunków i stref odległości w tonach i tonokilometrach, w tym na poszczególnych odcinkach sieci 
śródlądowych dróg wodnych; przewozy ładunków według grup w transporcie międzynarodowym (eksport, import, 
tranzyt, przewozy między portami zagranicznymi) w tonach, tonokilometrach oraz w tonokilometrach na wodach 
polskich; przewozy ładunków eksportowanych i importowanych według grup ładunków i krajów 
załadunku/wyładunku w tonach i tonokilometrach oraz tonokilometrach na wodach polskich; przewozy ładunków 
według relacji przewozów, przewozy krajowe i międzynarodowe (eksport, import, przewozy ładunków obcych 
pomiędzy portami zagranicznymi) w tonach i tonokilometrach; przewozy ładunków przez śluzy według grup 
towarowych w tonach; przewozy pasażerów (ogółem, wg województw w tym w komunikacji międzynarodowej) w 
pasażerach i pasażerokilometrach oraz średnia odległość przewozu jednego pasażera; liczba rejsów; dane krajowe oraz 
dane według województw – przewozy ładunków według relacji. Liczba pracujących w żegludze śródlądowej, w tym 
kobiety. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Opracowania sygnalne: 
– „Żegluga śródlądowa w Polsce w 2016 r.” – sierpień 2017 r. 
Wydawnictwa GUS: 
– „Transport – wyniki działalności w 2016 r.” – sierpień 2017 r. 
Pozostałe: 
– zestaw danych dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie przewozu ładunków na 

poszczególnych odcinkach sieci śródlądowych dróg wodnych w ujęciu rocznym – sierpień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 226 000 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.49.01(177) 
2. Temat badania: Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Uzyskanie informacji o strumieniach i wielkości dostaw wybranych wyrobów i towarów (produkcja wytworzona, 
import, eksport, saldo zmiany zapasów u producentów). Dane są zbierane w celu prowadzenia pogłębionych analiz w 
zakresie podaży i popytu (towarów żywnościowych i nieżywnościowych) na rynku krajowym. Informacje są 
przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, w 
zakresie bieżącej sprawozdawczości, dla podmiotów o liczbie pracujących 10 osób i więcej w zakresie 
sprawozdawczości rocznej o produkcji, a także podmioty realizujące import i eksport. 

7. Zakres przedmiotowy 
Wielkość produkcji w zakresie wybranych wyrobów; wielkość zapasów wyrobów i towarów zgromadzonych: 
– w magazynach producentów – wybrane pozycje w nomenklaturze PRODPOL, 
– w magazynach handlowych – pozycje towarowe według „Listy towarów do badania zapasów w 

przedsiębiorstwach handlowych” stanowiącej wyciąg z nomenklatury PRODPOL. 
Import i eksport wybranych wyrobów i towarów. 

8. Źródła danych 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: P-01, P-02 – w zakresie wybranych wyrobów i towarów 
(omówionych w badaniu: 1.46.04) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT 
(pozyskanych w badaniu 1.51.07) i systemów (pozyskanych w badaniu 1.51.01): CELINA – System Obsługi 
Deklaracji, ECS – System Kontroli Eksportu, SASP – system zbierający dane w zakresie Pozwoleń na Stosowanie 
Procedury Uproszczonej, a także dane z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o 
zakupie/sprzedaży ryb z burty. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Wielkość i strumienie zaopatrzenia krajowego: produkcja krajowa wybranych wyrobów (grupowania według 
PKWiU); import wybranych wyrobów i towarów; eksport wybranych wyrobów i towarów (grupowania według CN); 
zapasy wybranych wyrobów i towarów (grupowania według PKWiU). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rynek wewnętrzny w 2016 r.” – wrzesień 2017 r. 
Pozostałe: 
– tablice wynikowe w zakresie dostaw i zapasów – 55 dni po zakończeniu kwartału, 
– dane dla organizacji międzynarodowych (w zależności od potrzeb). 

11. Koszty i sposób finansowania 
 71 000 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.51.01(182) 
2. Temat badania: Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE 

(niebędącymi członkami UE) 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
Minister właściwy do spraw energii 
 

5. Cel badania 
Badanie statystyczne z zakresu realizacji eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym według 
Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej ma na celu comiesięczną ocenę skali 
rozwoju wymiany międzynarodowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę międzynarodową. 
Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów 
wymiany handlowej z krajami nienależącymi do UE. 

6. Zakres podmiotowy 
Wszyscy eksporterzy i importerzy dokonujący wymiany towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują 
na przeznaczenie do działalności gospodarczej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Towary występujące w obrocie z krajami spoza UE sklasyfikowane według Nomenklatury Scalonej (CN), będącej 
podstawą klasyfikacyjną Taryfy Celnej. 

8. Źródła danych 
– dane Ministerstwa Finansów z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA, z Systemu Kontroli Eksportu ECS, i z 

systemu zbierającego dane w zakresie pozwoleń SASP; dane z importowych zgłoszeń celnych oraz dane ze 
zgłoszeń do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego, powrotnego wywozu oraz dane w zakresie 
Pozwoleń na Stosowanie Procedury Uproszczonej (SASP) rejestrowane w innych systemach celnych, 

– dane Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, 
dane o przeniesieniu praw własności statków morskich rezydent/nierezydent, 

– dane Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty, 
– dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dane o przeniesieniu praw własności samolotów rezydent/nierezydent. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Finansów System Obsługi Deklaracji CELINA (zbiór 
danych z importowych zgłoszeń celnych oraz 
korekt tych zgłoszeń); dane jednostkowe i 
zagregowane o wartości, ilości i kierunkach 
importu towarów z krajów niebędących w 
Unii Europejskiej; w formie elektronicznej 

28 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów System Kontroli Eksportu ECS (zbiór danych 
ze zgłoszenia do procedury wywozu, 
procedury uszlachetniania biernego, 
powrotnego wywozu oraz korekt tych 
zgłoszeń); dane jednostkowe i zagregowane o 
wartości, ilości i kierunkach eksportu towarów 
do krajów niebędących w Unii Europejskiej; w 
formie elektronicznej 

28 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 
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3  Ministerstwo Finansów system zbierający dane w zakresie pozwoleń 
SASP; dane jednostkowe i zagregowane o 
wartości, ilości i kierunkach eksportu i importu 
towarów prowadzonego w ramach 
Pojedynczego Pozwolenia na Stosowanie 
Procedury Uproszczonej; w formie 
elektronicznej 

28 dni po miesiącu 
następującym po 
miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

4  Ministerstwo Energii bazy danych dotyczące obrotów energią 
elektryczną i gazem; dane jednostkowe i 
zagregowane dotyczące obrotów energią 
elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza 
UE; w formie elektronicznej 

26 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

5  Izba Morska Rejestr okrętowy; dane jednostkowe i 
zagregowane o przeniesieniu praw własności 
statków morskich dotyczące krajów spoza UE, 
rezydent/nierezydent; w formie elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 

6  Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

system informacyjny dotyczący 
zakupu/sprzedaży ryb; dane jednostkowe i 
zagregowane o zakupie/sprzedaży ryb z burty 
dotyczące krajów spoza UE; w formie 
elektronicznej 

20 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

7  Urząd Lotnictwa Cywilnego Rejestr cywilnych statków powietrznych 
(RCSP); dane jednostkowe i zagregowane o 
przeniesieniu prawa własności samolotów 
dotyczące krajów spoza UE, 
rezydent/nierezydent; w formie elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Zbiory danych z systemu statystycznego SAD, baza danych, tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny, 
elektroniczny). 
Informacje w cenach bieżących według grupowań: 
– w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), rodzaje 

transportu, kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i 
ekonomicznych, formy własności – sektor publiczny i prywatny, 

– w nomenklaturze SITC rev.4: w podziale na sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów, 
– Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): w podziale na sekcje, kraje i grupy krajów, 
– Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do 

opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu. 
Informacje w cenach stałych według grupowań: 
– w opracowaniach miesięcznych narastających towary są grupowane według sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji 

PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajów, 
– w opracowaniu rocznym dane są grupowane według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla 

obrotów ogółem i grup krajów. 
Informacje w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towarów w podziale na rodzaje 
transportu, grupy towarów (klasyfikacja CN), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów oraz kraje 
rejestracji środka transportu. 
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT) z zakresu obrotów EXTRASTAT – tj. obrotów poza UE – 42 dni kalendarzowe 
po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT) z zakresu obrotów EXTRASTAT – tj. obrotów poza UE – 42 dni kalendarzowe 
po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego, z wyłączeniem danych dotyczących SASP. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 161 600 zł – budżet GUS 
 831 040 zł – budżet MF 
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1. Symbol badania: 1.51.07(184) 
2. Temat badania: Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami 

UE 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
Minister właściwy do spraw energii 
 

5. Cel badania 
Badanie statystyczne z zakresu realizacji przywozu i wywozu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym według 
Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami należącymi do Unii Europejskiej ma na celu comiesięczną ocenę skali 
rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw członkowskich UE. 
Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów 
wymiany handlowej z krajami należącymi do UE. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy o wartości 
3 000 000 zł w przywozie lub 1 500 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w 
bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są obowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla 
którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty 
z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 42 000 000 zł w przywozie 
lub 76 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku 
sprawozdawczym przekroczą ten próg, są obowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg 
został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT. 

7. Zakres przedmiotowy 
Towary występujące w obrocie z krajami UE według Nomenklatury Scalonej (CN). 

8. Źródła danych 
– dane Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT; dane ze zgłoszeń INTRASTAT, 
– dane Ministerstwa Energii z baz danych dotyczących obrotów energią elektryczną i gazem, 
– dane Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, 

dane o przeniesieniu praw własności statków morskich rezydent/nierezydent, 
– dane Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty, 
– dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dane o przeniesieniu praw własności samolotów rezydent/nierezydent. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Finansów system INTRASTAT (zbiór danych ze 
zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych 
zgłoszeń); dane jednostkowe i zagregowane o 
wartości, ilości i kierunkach wywozów i 
przywozów towarów z państw członkowskich 
UE; w formie elektronicznej 

28 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

2  Ministerstwo Energii bazy danych dotyczące obrotów energią 
elektryczną i gazem; dane jednostkowe i 
zagregowane dotyczące obrotów energią 
elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE; w 
formie elektronicznej 

26 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

3  Izba Morska Rejestr okrętowy; dane jednostkowe i 
zagregowane o przeniesieniu praw własności 
statków morskich dotyczące krajów UE, 
rezydent/nierezydent; w formie elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 
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4  Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

system informacyjny dotyczący 
zakupu/sprzedaży ryb; dane jednostkowe i 
zagregowane o zakupie/sprzedaży ryb z burty 
dotyczące krajów UE; w formie elektronicznej 

20 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 

5  Urząd Lotnictwa Cywilnego Rejestr cywilnych statków powietrznych 
(RCSP); dane jednostkowe i zagregowane o 
przeniesieniu prawa własności samolotów 
dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent; w 
formie elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Zbiory danych z systemu statystycznego INTRASTAT, baza danych, tablice wynikowe: wydruk, nośnik 
magnetyczny, nośnik elektroniczny. 
Informacje w cenach bieżących według grupowań: 
– w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), rodzaje 

transportu, kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów oraz grupy krajów w układach geograficznych i 
ekonomicznych, formy własności – sektor publiczny i prywatny, 

– w nomenklaturze SITC rev. 4: w podziale na sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup 
krajów, 

– Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): w podziale na sekcje, kraje i grupy krajów, 
– Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do 

opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu. 
Informacje w cenach stałych według grupowań: 
– w opracowaniach miesięcznych narastających towary są grupowane według sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji 

PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajów, 
– w opracowaniu rocznym dane są grupowane według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla 

obrotów ogółem i grup krajów. 
Informacje w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych towarów w podziale na grupy towarów (klasyfikacja 
CN), kraje pochodzenia i przeznaczenia towarów. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT) z zakresu obrotów z systemu INTRASTAT będą przekazywane w terminie 70 
dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 249 200 zł – budżet GUS 
 6 731 768 zł – budżet MF 
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1. Symbol badania: 1.65.13(224) 
2. Temat badania: Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 
Celem badania jest dostarczenie danych statystycznych dotyczących operacji finansowych sektora instytucji 
rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
Dane prezentowane są z punktu widzenia transakcji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych 
dokonywanych z innymi sektorami gospodarki narodowej i służą do przeprowadzania ekonomicznej analizy 
działalności organów rządowych i samorządowych oraz oceny wpływu tej działalności na gospodarkę całego kraju. 
Dzięki powszechnie przyjętemu międzynarodowemu systemowi definicji i klasyfikacji, statystyka ta daje też 
możliwość przeprowadzania analiz porównawczych z innymi krajami. 

6. Zakres podmiotowy 
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, określone zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu 
Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA), Systemu Rachunków Narodowych (SNA) oraz metodologią 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego.  
Główne komponenty szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. budżet państwa, 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia – 
dane miesięczne (Ministerstwo Finansów).  
Sektor instytucji rządowych i samorządowych ogółem oraz jego podsektory – dane roczne (GUS). 

7. Zakres przedmiotowy 
Dane miesięczne: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami szczebla 
centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, 
wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązań stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i prezentowane w ujęciu kasowym.  
Dane roczne: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami sektora 
instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów 
finansowych i niefinansowych oraz zobowiązań stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i 
prezentowane w ujęciu memoriałowym. 

8. Źródła danych 
Administracyjne bazy i systemy informacyjne Ministerstwa Finansów, systemy informacyjne, miesięczne dane z FUS, 
NFZ, FP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (sprawozdanie MPiPS-02), wykorzystanie danych z 
badania 1.65.19, wtórne wykorzystanie danych GUS omówione w badaniu 1.27.05, 1.29.16, 1.61.01, 1.61.05, 1.66.01, 
1.65.31, 1.65.20, 1.67.01. 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane miesięczne – wpływy pieniężne z działalności operacyjnej, płatności kasowe na działalność operacyjną, napływ 
środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, nabycie netto niefinansowych aktywów, nadwyżka lub deficyt 
środków pieniężnych, nabycie netto finansowych aktywów, zaciągnięcie zobowiązań netto, opracowane zgodnie z 
metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego i obejmujące znaczące komponenty szczebla centralnego 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wewnętrzne przepływy finansowe między tymi komponentami są 
wyeliminowane (skonsolidowane).  
Dane roczne – dochody, wydatki, transakcje dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych oraz bilans, opracowane 
zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla całego sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz dla jego podsektorów (szczebli): centralnego, lokalnego i funduszy zabezpieczenia społecznego. 
Przepływy finansowe wewnątrz poszczególnych szczebli i między tymi szczeblami są wyeliminowane 
(skonsolidowane). 
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10. Terminy i formy udostępniania 
– Rocznik Statystyczny MFW „Government Finance Statistics Yearbook” – 2017 r., 
– Biuletyn MFW „International Financial Statistics” – miesiąc, 
– Międzynarodowy System Upowszechniania Danych – SDDS, opracowany przez MFW na stronach Internetu – 

dane roczne – 31 października 2017 r.; dane miesięczne – 7 tygodni od zakończenia okresu sprawozdawczego. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 123 496 zł – budżet MF 
 66 000 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.65.19(228) 
2. Temat badania: Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 
Obliczenie wartości rzeczywistego (GUS) i planowanego (Ministerstwo Finansów) deficytu (nadwyżki) i długu 
publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z 
dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.). Wyniki 
badania są wykorzystywane: 
– na potrzeby opracowywania wskaźników wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz 

jego podsektorów zgodnie z wymogami UE, 
– na potrzeby organów rządowych, samorządowych i innych instytucji, 
– na potrzeby opracowywania rocznych raportów do Komisji Europejskiej (Eurostat). 

6. Zakres podmiotowy 
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu 
Rachunków Narodowych i Regionalnych – ESA. 

7. Zakres przedmiotowy 
Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z wynikiem (nadwyżką/deficytem) i zadłużeniem sektora. 
Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami wyniku i zadłużenia stosowanymi przez Unię Europejską. Dane 
dotyczące wyników wszystkich jednostek sektora są prezentowane według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że 
deficyty: budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego prezentowane według rachunków 
krajowych na bazie kasowej są przeliczane na ujęcia memoriałowe. 

8. Źródła danych 
Sprawozdania GUS: AP-01. 
Systemy informacyjne: Ministerstwa Finansów (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), 
Informatyczny System Zarządzenia Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), Baza danych 
zadłużenia sektora finansów publicznych, zestawienie zbiorcze z wykorzystaniem m.in. danych z systemów 
księgowych MF oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Banku Polskiego, które prowadzą księgowość 
w zakresie obsługi długu zagranicznego Skarbu Państwa wraz z dodatkowymi obliczeniami, systemy informacyjne 
dotyczące: sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych prowadzone m.in. na podstawie sprawozdań 
Rb, środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, sprawozdań z wykonania planu finansowego Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, napływu środków z 
budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (system 
finansowo-księgowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej), Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji 
księgowej KRAB, Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej – ZWSI RON, 
systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej), 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz 
bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), Narodowego Banku Polskiego (Zintegrowany 
System Księgowy – Księga Główna (ZSK-KG)), Ministerstwa Skarbu Państwa (Zintegrowany System Informatyczny 
db (ZSI db)), Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (system informacyjny dotyczący dokapitalizowania 
jednostek), Ministerstwa Rozwoju (systemy informacyjne dotyczące: Funduszu Kredytu Technologicznego oraz 
dokapitalizowania jednostek), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (system informacyjny dotyczący środków 
przekazanych do międzynarodowych instytucji finansowych w ramach oficjalnej współpracy rozwojowej), 
Ministerstwa Środowiska (system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych), Ministerstwa Zdrowia (System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia), Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (dane ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie), 
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Agencji Rezerw Materiałowych, systemy finansowo-księgowe: 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(system finansowo-księgowy SAP ERP, Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS), Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (Centralny System Finansowo-Księgowy), Transportowego Dozoru Technicznego, 
Polskiej Akademii Nauk, Banku Gospodarstwa Krajowego (w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i 
przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw w tym: fundusze kredytowe i przepływowe), Polskiej Organizacji 
Turystycznej, Polskiego Centrum Akredytacji, Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., Urzędu Dozoru 
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Technicznego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rzecznika Finansowego, Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, urzędów 
marszałkowskich, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
(system informatyczny Rejestr Unii), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zintegrowany System Informacji 
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (ENOVA); dane o stanie 
zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119, z późn. zm.); 
wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji księgowej KRAB, Zintegrowany 
Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej) omówione w badaniu 1.67.01; wtórne 
wykorzystanie danych ze sprawozdania: MZ-03 (omówione w badaniu 1.29.16), OŚ-4g, OŚ-4p, OŚ-4w/n (omówione 
w badaniu 1.01.12), wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), 
F-01/s (omówione w badaniu 1.27.05 Pbssp 2015), F-02/dk (omówione w badaniu 1.28.10 Pbssp 2015), F-03 
(omówione w badaniu 1.66.01 Pbssp 2015), F-02 (omówione w badaniu 1.61.05 Pbssp 2015), SP (omówione w 
badaniu 1.61.05 Pbssp 2015), wtórne wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Kompleksowy 
System Informatyczny KSI ZUS) omówione w badaniu 1.24.03. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 
Miejsce przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty z udziałem 
kapitału publicznego, w 
których liczba pracujących 
wynosi 10 osób i więcej 

AP-01 – Statystyczna ankieta przedsiębiorstw 
z kapitałem publicznym; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowiązkowe 

raz w roku do 
18 maja 2017 r. z 
danymi za rok 2016 
 

portal 
sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  Ministerstwo Finansów Informatyczny System Obsługi Budżetu 
Państwa TREZOR; dane jednostkowe ze 
sprawozdawczości budżetowej jednostek 
objętych sprawozdaniami: Rb-33, Rb-35, 
Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
27 czerwca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

3  Ministerstwo Finansów Informatyczny System Obsługi Budżetu 
Państwa (TREZOR); Informatyczny System 
Zarządzenia Budżetami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego (BeSTi@); dane zagregowane 
ze sprawozdawczości budżetowej jednostek 
objętych sprawozdaniami: Rb-27, Rb-27S, 
Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, 
Rb-34PL; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
27 czerwca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

4  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych (prowadzony na podstawie 
sprawozdań Rb); dane zagregowane ze 
sprawozdawczości budżetowej jednostek 
objętych sprawozdaniem Rb-28NWS; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
16 maja 2016 r. z 
danymi za I kwartał 
2015 roku; do 
16 sierpnia 2016 r. z 
danymi za 2 kwartały 
2015 roku 

GUS 

5  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych; dane zagregowane w zakresie 
skonsolidowanych bilansów jednostek 
samorządu terytorialnego; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
27 sierpnia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne  

GUS 
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6  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych; dane zagregowane w zakresie: 
– wartości udzielonych, umorzonych 

pożyczek, 
– wartości spłat udzielonych pożyczek, 
– zmiany stanu należności zagranicznych z 

tytułu odsetek; 
w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne (lub 
ich szacunek); do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

7  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych (prowadzony na podstawie 
sprawozdań Rb); dane zagregowane dane 
obejmujące: 
– przyrost należności SP z tytułu wykupu 

odsetek, 
– przychody i rozchody budżetu państwa; 
w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne (lub 
ich szacunek); do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

8  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych (prowadzony na podstawie 
sprawozdań Rb); dane zagregowane dotyczące 
umorzeń należności sektora instytucji 
rządowych i samorządowych; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne (lub 
ich szacunek); do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

9  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych (prowadzony na podstawie 
sprawozdań Rb); dane zagregowane z zakresu 
udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych; 
w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne (lub 
ich szacunek); do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

10  Ministerstwo Finansów zestawienie danych; dane zagregowane 
obejmujące: 
– koszty obsługi długu Skarbu Państwa, 
– rozliczenia przyrostu długu Skarbu Państwa 

(w tym różnic kursowych); 
w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

11  Ministerstwo Finansów Baza danych zadłużenia sektora finansów 
publicznych; dane zagregowane obejmujące: 
– dług sektora instytucji rządowych i 

samorządowych ogółem i według 
podsektorów, 

– zmiany długu jednostek innych niż Skarb 
Państwa z tytułu różnic kursowych; 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
21 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
9 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

12  wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego 

systemy informacyjne dotyczące danych ze 
sprawozdań z wykonania planu finansowego 
wojewódzkich ośrodków doradztwa 
rolniczego; dane jednostkowe – bilans oraz 
rachunek zysków i strat; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 
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13  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

dane ze sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie; dane jednostkowe – bilans oraz 
rachunek zysków i strat; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

14  Ministerstwo Finansów System informacyjny zawierający dane ze 
sprawozdań z wykonania planu finansowego 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
i wojewódzkich ośrodków doradztwa 
rolniczego; dane zagregowane – bilans, 
rachunek zysków i strat; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

15  Ministerstwo Finansów system informacyjny zawierający dane 
dotyczący napływu środków z budżetu UE i 
innych źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi; dane zagregowane: 
– napływ środków z budżetu UE i innych 

źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi, 

– faktyczne wydatki sektora instytucji 
rządowych i samorządowych na 
prefinansowanie oraz wielkość refundacji 
przez UE wydatków poniesionych na 
prefinansowanie; 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne  

GUS 

16  Narodowy Bank Polski Zintegrowany System Księgowy – Księga 
Główna (ZSK-KG); dane jednostkowe – 
rachunek zysków i strat NBP za rok 2014 
(dział 1, 2 i 3); w formie elektronicznej 

raz w roku – 8 
miesięcy po 
zakończeniu roku 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

17  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-księgowy NFZ; dane 
zagregowane w zakresie: 
– sprawozdanie z realizacji planu 

finansowego NFZ oraz przewidywane 
wykonanie na rok bieżący, 

– sprawozdanie z realizacji planu 
inwestycyjnego NFZ oraz przewidywane 
wykonanie na rok bieżący, 

– bilans NFZ oraz przewidywane wykonanie 
na rok bieżący; 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 lutego 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 



Dziennik Ustaw – 159 –  Poz. 118

 

157 
 

18  Transportowy Dozór 
Techniczny, Polska 
Akademia Nauk i jej 
jednostki organizacyjne, 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Polska 
Organizacja Turystyczna, 
Polskie Centrum 
Akredytacji, Krajowy 
Fundusz Kapitałowy S.A., 
Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, Rzecznik 
Finansowy, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, 
Ośrodek Studiów 
Wschodnich, Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia 

systemy finansowo-księgowe: 
Transportowego Dozoru Technicznego, 
Polskiej Akademii Nauk, Banku 
Gospodarstwa Krajowego (w zakresie 
funduszy utworzonych, powierzonych i 
przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw 
(w tym: fundusze kredytowe i przepływowe)), 
Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego 
Centrum Akredytacji, Krajowego Funduszu 
Kapitałowego S.A., Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, Rzecznika Finansowego, Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka 
Studiów Wschodnich, Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 
dane jednostkowe – bilans oraz przewidywane 
wykonanie, rachunek zysków i strat oraz 
przewidywane wykonanie; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

19  Urząd Dozoru Technicznego system finansowo-księgowy UDT; dane 
jednostkowe – prognoza sprawozdania 
finansowego oraz rachunek zysków i strat, 
bilans; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. – 
prognoza 
sprawozdania 
finansowego; do 
14 lipca 2016 r. – 
rachunek zysków i 
strat oraz bilans – z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

20  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

system ewidencji księgowej KRAB, 
Zintegrowany Wieloszczeblowy System 
Informatyczny Resortu Obrony Narodowej – 
ZWSI RON; dane zagregowane wybrane dane 
o wydatkach militarnych; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
26 lutego 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
1 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

21  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

systemy informacyjne dotyczące rachunku 
zysków i strat oraz bilansu samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej; zestawienie 
zbiorcze danych o finansach samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 
zakresie składników rachunku zysków i strat 
oraz bilansu; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
19 lutego 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne, do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

22  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

systemy informacyjne dotyczące rachunku 
zysków i strat oraz bilansu publicznych 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; 
zestawienie zbiorcze danych o finansach 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w zakresie składników rachunku 
zysków i strat oraz bilansu; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
19 lutego 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne, do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 
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23  Ministerstwo Zdrowia System Statystyki Resortowej Ministra 
Zdrowia; dane zagregowane przewidywane 
wykonanie planów finansowych z zakresu 
rachunku zysków i strat oraz bilansu, dla 
jednostek, których organem założycielskim lub 
nadzorującym są organy administracji 
rządowej, jednostki zaliczane do podsektora 
rządowego oraz jednostki samorządu 
terytorialnego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– przewidywane 
wykonanie 

GUS 

24  Ministerstwo Skarbu 
Państwa 

Zintegrowany System Informatyczny db (ZSI 
db); dane jednostkowe w zakresie: 
– zestawienie jednostek, które otrzymały 

zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną 
realizowaną w ramach kompetencji 
ministra właściwego ds. Skarbu Państwa 
(wraz z ich opisem, tj. kwotą 
dokapitalizowania, rodzajem, formą, celem 
dokapitalizowania), 

– przychody brutto z prywatyzacji ogółem 
oraz lista przedsiębiorstw, z prywatyzacji 
których przychody brutto przekroczyły 
0,1% PKB, 

– wpływy z dywidend ogółem oraz lista 
przedsiębiorstw, od których jednostkowe 
wpłaty dywidend przekroczyły 0,01% 
PKB; 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
29 stycznia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
29 sierpnia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

25  Ministerstwo Rozwoju system informacyjny dotyczący 
dokapitalizowania jednostek realizowanego w 
spółkach, w których prawa z akcji i udziałów 
wykonuje minister właściwy ds. gospodarki; 
dane jednostkowe – zestawienie jednostek, 
które otrzymały zastrzyki kapitałowe 
realizowane w spółkach, w których prawa z 
akcji i udziałów wykonuje minister właściwy 
ds. gospodarki (wraz z ich opisem, tj. kwotą 
dokapitalizowania, rodzajem, formą, celem 
dokapitalizowania); w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
29 stycznia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
29 sierpnia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

26  Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa 

system informacyjny dotyczący 
dokapitalizowania jednostek realizowanego w 
ramach kompetencji ministra właściwego ds. 
transportu; dane jednostkowe – zestawienie 
jednostek, które otrzymały zastrzyki 
kapitałowe realizowane w ramach kompetencji 
ministra właściwego ds. transportu (wraz z ich 
opisem, tj. kwotą dokapitalizowania, rodzajem, 
formą, celem dokapitalizowania); w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
29 sierpnia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

27  Ministerstwo Rozwoju system informacyjny dotyczący Funduszu 
Kredytu Technologicznego; dane jednostkowe 
dotyczące Funduszu Kredytu 
Technologicznego: 
– bilans, 
– sprawozdanie z wpływów i wydatków, 
– sprawozdanie Rb-33; 
w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 
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28  Ministerstwo Finansów system informacyjny zawierający dane 
dotyczące środków przekazanych przez Polskę 
do banków rozwoju; dane jednostkowe – 
środki przekazane przez Polskę do banków 
rozwoju; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

29  Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 

system informacyjny dotyczący środków 
przekazanych do międzynarodowych instytucji 
finansowych w ramach oficjalnej współpracy 
rozwojowej; dane jednostkowe – środki 
przekazane przez Polskę do banków rozwoju 
oraz do międzynarodowych instytucji 
finansowych udzielających pożyczek na 
zasadach rynkowych i nierynkowych krajom 
trzecim i/lub podmiotom prywatnym; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
3 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

30  Ministerstwo Środowiska system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych; dane jednostkowe – dane ze 
sprawozdań z wykonania planu finansowego 
oraz bilans i rachunek zysków i strat parków 
narodowych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

31  Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe – bilans, rachunek zysków i start 
oraz przewidywane wykonanie; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

32  Krajowa Szkoła 
Sądownictwa i Prokuratury 

ENOVA; dane jednostkowe – bilans, rachunek 
zysków i start oraz przewidywane wykonanie; 
w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

33  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

Centralny System Finansowo-Księgowy; dane 
jednostkowe – dane KRUS i funduszy przez 
niego zarządzanych, w tym dane Funduszu 
Składkowego i Funduszu Motywacyjnego; z 
zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans 
FS; w formie elektronicznej 

trzy razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne; 
dane wstępne w 
zakresie bilansu: do 
30 czerwca 2016 r. – 
bilans Funduszu 
Składkowego 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 
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34  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

system finansowo-księgowy SAP ERP; 
Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS; dane zagregowane: 
– wartość składek należnych OFE w danym 

roku i nieprzekazanych funduszom 
emerytalnym w danym roku (dane wstępne 
i ostateczne); 

– wartość składek przekazanych OFE w 
danym roku, ale należnych w latach 
poprzednich (dane wstępne i ostateczne); 

– kwoty ustawowych umorzeń należności (w 
podziale na wynikające z ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych 
ustaw) (dane wstępne i ostateczne); 

– wartość zawiązanych i rozwiązanych 
rezerw oraz odpisów aktualizujących 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) 
i Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) 
(dane wstępne i ostateczne); 

– wykonanie planu finansowego (Rb-40) dla 
FUS i FEP (dane wstępne); 

– rachunek zysków i strat oraz bilans 
Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) 
i ZUS (dane wstępne); 

– przewidywane wykonanie planu 
finansowego na rok bieżący dla ZUS, FUS, 
FEP i FRD (dane wstępne); 

– sprawozdanie finansowe: FUS, FEP, FRD i 
ZUS (dane ostateczne); 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne oraz 
przewidywane 
wykonanie na rok 
bieżący; do 14 lipca 
2016 r. z danymi za 
rok 2015 – dane 
ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

35  urzędy marszałkowskie system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe z zakresu bilansu oraz rachunku 
zysków i strat także w podziale na kwartały 
(przychody, koszty i wynik) wojewódzkich 
ośrodków ruchu drogowego; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

36  jednostki zaliczone do 
sektora instytucji rządowych 
i samorządowych zgodnie z 
zasadami ESA 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe dotyczące: 
– kontraktowych wartości nakładów 

inwestycyjnych dotyczących realizowanych 
projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP), 
przedsięwzięć w zakresie 
termomodernizacji budynków mających na 
celu poprawę efektywności energetycznej 
(zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii 
elektrycznej); 

– faktycznych wartości nakładów 
inwestycyjnych dotyczących realizowanych 
projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP), 
przedsięwzięć w zakresie 
termomodernizacji budynków mających na 
celu poprawę efektywności energetycznej 
(zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii 
elektrycznej); 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
2 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 
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37  Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami – Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy 

system informatyczny Rejestr Unii; dane 
zagregowane dotyczące uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych: ilość uprawnień 
przyznanych bezpłatnie oraz ilość uprawnień 
sprzedawanych na aukcjach przez Rząd Polski 
w ramach systemu UE ETS, ilość uprawnień 
umorzonych przez operatorów instalacji 
objętych systemem UE ETS; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
16 maja 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

38  Urząd Komunikacji 
Elektronicznej 

system finansowo-księgowy Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej; dane 
zagregowane dotyczące wysokości 
uzyskanych dochodów z tytułu: 
– udzielonych koncesji (UMTS), 
– rocznej opłaty telekomunikacyjnej, 
– opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, 
– rocznej opłaty za prawo do dysponowania 

częstotliwością, 
– rocznej opłaty za prawo do wykorzystywania 

zasobów numeracji; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

39  Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

Zintegrowany System Informacji o Nauce i 
Szkolnictwie Wyższym POL-on; dane 
zagregowane dotyczące planu rzeczowo – 
finansowego dla publicznych uczelni 
wyższych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
3 lutego 2016 r. z 
danymi za rok 2015 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

40  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-księgowy NFZ; dane 
jednostkowe dotyczące wartości świadczeń 
opieki zdrowotnej podlegających refundacji z 
Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitali 
działających w formie spółek kapitałowych 
oraz w formie instytutów badawczych; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

41  Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe w zakresie rachunku zysków i 
strat, bilansu, wysokości wpłat banków z 
tytułu opłaty rocznej oraz wypłat na rzecz 
instytucji finansowych i z tytułu gwarancji 
depozytów; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
30 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

42  Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe w zakresie rachunku zysków i 
strat; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 

43  Agencja Rezerw 
Materiałowych  

system informacyjny ARM; dane jednostkowe 
– bilans oraz rachunek zysków i strat; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne; do 
14 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne 

GUS 
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44  pozostałe jednostki zaliczone 
do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 
zgodnie z zasadami ESA 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe rachunek zysków i strat oraz 
bilans; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane wstępne 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Wskaźniki wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów do produktu 
krajowego brutto, opracowane zgodnie z metodologią ESA i służące do oceny stopnia spełnienia warunków 
fiskalnych określonych w art. 126 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z 
późn. zm.). Wstępna informacja o wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby opracowania 
aktualizacji Programu Konwergencji. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS: 
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych w 2015 r. – 16 kwietnia 2016 roku (wstępne wykonanie roku sprawozdawczego). 
Wstępna informacja o wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby opracowania aktualizacji 
Programu Konwergencji – do dnia 23 marca 2016 roku. 
Na potrzeby opracowania aktualizacji Programu Konwergencji wstępne dane zawarte w tablicach 2 EDP oraz wstępne 
dane nieskonsolidowane dotyczące najważniejszych zmiennych sektora instytucji rządowych i samorządowych 
(produkcja globalna, podatki, dochody z tytułu własności, składki na ubezpieczenie społeczne, inne transfery bieżące, 
transfery kapitałowe, zużycie pośrednie, akumulacja brutto, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie 
niefinansowych aktywów nieprodukowanych, koszty związane z zatrudnieniem, dotacje, świadczenia społeczne, 
transfery socjalne w naturze, amortyzacja) – do dnia 23 marca 2016 roku z danymi za rok 2015. 
Tablice notyfikacji fiskalnej, przekazywane do Komisji Europejskiej (Eurostat): 
– wstępne wykonanie roku sprawozdawczego – do końca marca następnego roku, 
– wykonanie roku sprawozdawczego – do końca września następnego roku 
oraz w komunikacie GUS dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych: 
– do 16 kwietnia 2016 roku (ze wstępnego wykonania roku sprawozdawczego), 
– do 16 października 2016 roku (z wykonania roku sprawozdawczego). 

11. Koszty i sposób finansowania 
 653 000 zł – budżet GUS 
 32 328 zł – budżet MF 
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1. Symbol badania: 1.65.20(229) 
2. Temat badania: Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Przedstawienie wielkości produkcji, tworzenia i podziału dochodów oraz ich wykorzystania w formie spożycia w 
sektorze instytucji rządowych i samorządowych, a także określenie wartości zadłużenia/wierzytelności w tym sektorze 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1). Dane te pozwalają na podjęcie odpowiednich działań w celu 
uniknięcia nadmiernego deficytu sektora publicznego. Wyniki badania są wykorzystywane na potrzeby: 
– opracowywania kwartalnych niefinansowych rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, 
– organów rządowych, samorządowych i innych instytucji. 

6. Zakres podmiotowy 
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu 
Rachunków Narodowych i Regionalnych – ESA. 

7. Zakres przedmiotowy 
Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami 
jednostek sektora. Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami stosowanymi przez Unię Europejską. Dane 
prezentowane są według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że dane o dochodach i wydatkach budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z materiałów źródłowych na bazie kasowej są przeliczane na 
ujęcia memoriałowe. 
System informacyjne: Ministerstwa Finansów (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), 
Informatyczny System Zarządzenia Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), system informacyjny 
dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, system informacyjny zawierający dane z 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego, System Informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), System Informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS, System finansowo-księgowy SAP ERP), Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUSNAL – system kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, 
FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych, Centralny System 
Finansowo-Księgowy), Ministerstwa Obrony Narodowej (systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat 
oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu publicznych samodzielnych zakładów opieki 
zdrowotnej), Banku Gospodarstwa Krajowego (system finansowo-księgowy); wtórne wykorzystanie danych: ze 
sprawozdań: MZ-03 (omówione w badaniu 1.29.16), F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), F-01/s (państwowe 
szkoły wyższe) (omówione w badaniu 1.27.05 Pbssp 2015), F-01/dk (instytucje kultury) (omówione w badaniu 
1.28.10), F-02/dk (instytucje kultury) (omówione w badaniu 1.28.10 Pbssp 2015), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS) omówione w badaniu 1.24.03, wykorzystanie danych pozyskanych 
w badaniu 1.65.31. 

8. Źródła danych System informacyjne: Ministerstwa Finansów (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa 
(TREZOR), Informatyczny System Zarządzenia Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), system 
informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, system informacyjny 
zawierający dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego, System Informacji 
Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), System Informacji 
Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)), Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS, System finansowo-księgowy SAP ERP), Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUSNAL – system kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego 
rolników, FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych, Centralny System 
Finansowo-Księgowy), Ministerstwa Obrony Narodowej (systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat 
oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu publicznych samodzielnych zakładów opieki 
zdrowotnej), Banku Gospodarstwa Krajowego (system finansowo-księgowy); wtórne wykorzystanie danych: ze 
sprawozdań: MZ-03 (omówione w badaniu 1.29.16), F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), F-01/s (państwowe 
szkoły wyższe) (omówione w badaniu 1.27.05 Pbssp 2015), F-01/dk (instytucje kultury) (omówione w badaniu 
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1.28.10), F-02/dk (instytucje kultury) (omówione w badaniu 1.28.10 Pbssp 2015), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS) omówione w badaniu 1.24.03, wykorzystanie danych pozyskanych 
w badaniu 1.65.31. 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Finansów Informatyczny System Obsługi Budżetu 
Państwa (TREZOR); Informatyczny System 
Zarządzenia Budżetami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego (BeSTi@); dane zagregowane 
– wstępne dane ze sprawozdawczości 
budżetowej jednostek objętych 
sprawozdaniami: Rb-27, Rb-28, Rb-30S, 
Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40; w formie 
elektronicznej 

za I, II, III i IV 
kwartał 2015 r. – do 
21 marca 2016 r. 
(dane wstępne); za I 
kwartał 2016 r. – do 
16 maja 2016 r.; za I 
i II kwartał 2016 r. – 
do 16 sierpnia 
2016 r.; za I, II i 
III kwartał 2016 r. – 
do 14 listopada 
2016 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych; dane zagregowane – pierwsze 
wyniki oraz wstępne dane ze 
sprawozdawczości budżetowej jednostek 
objętych sprawozdaniami: Rb 27S, Rb 28S; w 
formie elektronicznej 

za I, II, III i IV 
kwartał 2015 r. – do 
5 lutego 2016 r. 
(pierwsze wyniki), 
do 21 marca 2016 r. 
(dane wstępne); za I 
kwartał 2016 r. – do 
6 maja 2016 r. 
(pierwsze wyniki), 
do 16 maja 2016 r. 
(dane wstępne); za I i 
II kwartał 2016 r. – 
do 5 sierpnia 2016 r. 
(pierwsze wyniki), 
do 16 sierpnia 
2016 r. (dane 
wstępne); za I, II i III 
kwartał 2016 r. – do 
7 listopada 2016 r. 
(pierwsze wyniki), 
do 14 listopada 
2016 r. (dane 
wstępne) 

GUS 
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3  Ministerstwo Finansów system informacyjny zawierający dane z 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostek 
Samorządu Terytorialnego; dane zagregowane 
– dane zawarte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Jednostek Samorządu 
Terytorialnego; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku – 
za rok 2015: do 
21 marca 2016 r. – 
dane otrzymane 
przez MF do dnia 
10 marca 2016 r.; do 
16 maja 2016 r. – 
dane otrzymane 
przez MF do dnia 
5 maja 2016 r.; do 
16 sierpnia 2016 r. – 
dane otrzymane 
przez MF do dnia 
5 sierpnia 2016 r.; do 
16 listopada 2016 r. – 
dane otrzymane 
przez MF do dnia 
5 listopada 2016 r. 

GUS 

4  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący 
sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych; dane zagregowane ze 
sprawozdań Ministerstwa Finansów (Rb-27UE 
i Rb-28UE) z wykonania planu dochodów i 
wydatków budżetu środków europejskich oraz 
zbiorcze dane ze sprawozdania Rb-28UE 
WPR z wykonania planu wydatków budżetu 
środków europejskich w zakresie wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i kwoty 
wypłacone według miesięcznych raportów 
wygenerowanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w ramach budżetu środków 
europejskich (bez WPR); w formie 
elektronicznej 

za I, II, III i IV 
kwartał 2015 r. – do 
16 marca 2016 r.; za 
I kwartał 2016 r. – do 
3 czerwca 2016 r.; za 
I i II kwartał 2016 r. 
– do 29 sierpnia 
2016 r.; za I, II i III 
kwartał 2016 r. – do 
30 listopada 2016 r. 

GUS 

5  Ministerstwo Finansów System informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT), System Informacji 
Podatkowych – Baza danych o podatnikach 
podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT); dane zagregowane dotyczące wpływów 
z podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz wpływów z podatku dochodowego od 
osób prawnych; w formie elektronicznej 

miesięcznie, za 
grudzień 2015 r. do 
10 lutego 2016 r., za 
pozostałe miesiące – 
30 dni po miesiącu 
sprawozdawczym 

GUS 
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6  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

KRUSNAL – system kompleksowej obsługi 
ubezpieczenia społecznego rolników, 
FARMER – system kompleksowej obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych, Centralny 
System Finansowo-Księgowy; dane 
zagregowane – przypis składek na 
ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem 
przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, 
przypis składek na Fundusz Pracy oraz przypis 
składek na ubezpieczenie zdrowotne; 
a) wypłaty świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych w zakresie emerytur, rent, 
zasiłków i innych świadczeń; 
b) koszty działalności KRUS (w 
układzie rodzajowym): 
– zużycie materiałów według rodzaju, 
– zużycie energii, 
– usługi obce, 
– podróże służbowe, 
– pozostałe koszty rodzajowe, 
– wynagrodzenia, 
– składki na ubezpieczenia społeczne, 
– składki na Fundusz Pracy, 
– inne koszty pracownicze, w tym zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych; 
w formie elektronicznej 

za 2015 r. – do 
2 marca 2016 r. 
(dane wstępne); do 
16 sierpnia 2016 r. 
dane ostateczne; za I 
kwartał 2016 r. – do 
3 czerwca 2016 r.; za 
I półrocze 2016 r. – 
do 22 sierpnia 
2016 r.; za 
3 kwartały 2016 r. – 
do 21 listopada 
2016 r. 

GUS 

7  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS, System finansowo-księgowy SAP ERP; 
dane zagregowane: 
a) przypis i wpływy składek na 
ubezpieczenia społeczne (z 
wyszczególnieniem na poszczególne rodzaje 
ubezpieczeń), przypis i wpływy składek na 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, przypis i wpływy składek na 
Fundusz Pracy oraz przypis i wpływy składek 
na ubezpieczenie zdrowotne; 
b) wypłaty świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych w zakresie emerytur, rent, 
zasiłków i innych świadczeń; 
c) koszty działalności ZUS według 
rodzajów (na podstawie rachunku zysków i 
strat – dane wstępne i kwartalne, na podstawie 
sprawozdania finansowego – dane ostateczne); 
w formie elektronicznej 

za 2015 r. – do 
10 marca 2016 r. 
(dane wstępne); do 
14 lipca 2016 r. (na 
podstawie 
sprawozdania 
finansowego – 
badanie 1.65.19) 
dane ostateczne; za I 
kwartał 2016 r. – do 
3 czerwca 2016 r.; za 
I półrocze 2016 r. – 
do 22 sierpnia 
2016 r.; za 3 
kwartały 2016 r. – do 
21 listopada 2016 r. 

GUS 

8  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

systemy informacyjne dotyczące rachunku 
zysków i strat oraz bilansu samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej; dane 
zagregowane – zbiorcze dane o finansach 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w zakresie składników rachunku 
zysków i strat; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. 

GUS 
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9  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

systemy informacyjne dotyczące rachunku 
zysków i strat oraz bilansu publicznych 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; 
dane zagregowane – zbiorcze dane o finansach 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w zakresie składników rachunku 
zysków i strat; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. 

GUS 

10  Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

system finansowo – księgowy Banku 
Gospodarstwa Krajowego; dane jednostkowe 
w zakresie funduszy utworzonych, 
powierzonych i przekazanych BGK na mocy 
odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe 
i przepływowe) – wpływy i wydatki; w formie 
elektronicznej 

za I, II, III i IV 
kwartał 2015 r. – do 
16 marca 2016 r.; za 
I kwartał 2016 r. – do 
16 maja 2016 r.; za I 
i II kwartał 2016 r. – 
do 16 sierpnia 
2016 r.; za I, II i III 
kwartał 2016 r. – do 
14 listopada 2016 r. 

GUS 

11  Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe w zakresie rachunku zysków i 
strat, wysokości wpłat banków z tytułu opłaty 
rocznej oraz wypłat na rzecz instytucji 
finansowych i z tytułu gwarancji depozytów; 
w formie elektronicznej 

za I, II, III i IV 
kwartał 2015 r. – do 
11 marca 2016 r.; za 
I kwartał 2016 r. – do 
16 maja 2016 r.; za I 
i II kwartał 2016 r. – 
do 16 sierpnia 
2016 r.; za I, II i III 
kwartał 2016 r. – do 
14 listopada 2016 r. 

GUS 

12  Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny  

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe w zakresie rachunku zysków i 
strat; w formie elektronicznej 

za I, II, III i IV 
kwartał 2015 r. – do 
11 marca 2016 r.; za 
I kwartał 2016 r. – do 
1 czerwca 2016 r.; za 
I i II kwartał 2016 r. 
– do 31 sierpnia 
2016 r.; za I, II i III 
kwartał 2016 r. – do 
30 listopada 2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych przedstawiają podstawowe kategorie 
lub grupy kategorii według Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych – ESA, w tym wydatki 
(m.in. zużycie pośrednie, koszty pracy, nakłady brutto na środki trwałe, transfery bieżące, podatki związane z 
produkcją), przychody (m.in. produkcja rynkowa i nierynkowa, dochody z własności, otrzymane dotacje, transfery 
bieżące, składki przypisane umownie na ubezpieczenia społeczne) – w przekroju sektor ogółem, z tego podsektor 
instytucji rządowych, podsektor instytucji samorządowych, podsektor ubezpieczeń społecznych. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Kwestionariusze Eurostatu w terminach zgodnych z programem transmisji danych ESA (Eurostat, Ministerstwo 
Finansów). 

11. Koszty i sposób finansowania 
 52 100 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.67.01(238) 
2. Temat badania: Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Przedstawienie działalności ekonomicznej jednostek gospodarki narodowej (łącznie z gospodarką ukrytą) w układzie 
klasyfikacji jednostek według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz rodzajów działalności (PKD). Badanie 
dostarcza wysokiej jakości instrumentu statystycznego w postaci danych makroekonomicznych dla szerokiego grona 
odbiorców. Służą one do podejmowania decyzji i prac analitycznych: 
– organów administracji rządowej, 
– jednostek gospodarczych i społecznych, instytutów naukowo-badawczych i odbiorców indywidualnych, 
– organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Eurostatu, OECD i EBC. 

6. Zakres podmiotowy 
Wszystkie jednostki gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Informacje o transakcjach: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, 
kosztach związanych z zatrudnieniem, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach 
pierwotnych, dochodach z tytułu własności, podatkach od dochodów i majątku, świadczeniach z ubezpieczeń 
społecznych, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu, oszczędnościach, obrotach bieżących z zagranicą, transferach 
kapitałowych, akumulacji oraz wierzytelnościach netto/zadłużeniu netto ogółem dla gospodarki narodowej, według 
sektorów i podsektorów instytucjonalnych. 

8. Źródła danych 
Dane Ministerstwa Rozwoju (system informatyczny KSI SIMIK 07-13), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(system finansowo-księgowy ARiMR), Komisji Nadzoru Finansowego (Systemu Nadzoru Ubezpieczeń, Systemu 
Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym, sprawozdania finansowe domów maklerskich), Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system finansowo-księgowy), Agencji Rynku Rolnego (Zintegrowany 
System Finansowo-Księgowy Egeria), Narodowego Banku Polskiego (System Statystyki Powiązań Gospodarczych z 
Zagranicą PEGAZ, System Gospodarki Własnej (SGW)), Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji 
księgowej KRAB, Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej, system 
zaopatrzeniowy MON), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUSNAL – system kompleksowej obsługi 
ubezpieczenia społecznego rolników, FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych), 
Ministerstwa Sprawiedliwości (Zintegrowany System Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK)), Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA (SI Emeryt), Służby Więziennej (SI Emeryt). 
Wykorzystanie danych z systemów: Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji księgowej KRAB, 
Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej, omówione w badaniu 1.65.19), 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat, 
omówione w badaniu 1.65.19), Agencji Rezerw Materiałowych (system finansowo-księgowy ARM, opisane w 
badaniu 1.67.03), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Kompleksowy System Informatyczny ZUS, System 
finansowo-księgowy SAP ERP, opisane w badaniu 1.65.20), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUSNAL – system kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, FARMER – system 
kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych, Centralny System Finansowo-Księgowy, opisane w badaniu 
1.65.20), Narodowego Funduszu Zdrowia (system finansowo-księgowy NFZ, opisane w badaniu 1.65.19), Banku 
Gospodarstwa Krajowego (system finansowo-księgowy BGK, opisane w badaniu 1.65.20), Urzędu Dozoru 
Technicznego (system finansowo-księgowy UDT, opisane w badaniu 1.65.19), Transportowego Dozoru 
Technicznego (system finansowo-księgowy TDT, opisane w badaniu 1.65.19), Polskiej Organizacji Turystycznej 
(system finansowo-księgowy POT, opisane w badaniu 1.65.19), Polskiego Centrum Akredytacji (system 
finansowo-księgowy PCA, opisane w badaniu 1.65.19), wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (opisanych w badaniu 
1.65.19 – system finansowo księgowy), Polska Akademia Nauk (opisanych w badaniu 1.65.19 – system 
finansowo-księgowy), Ministerstwo Rozwoju (system informacyjny KFT – opisanych w badaniu 1.65.19), Komisji 
Nadzoru Finansowego (System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym – opisanych w badaniu 1.62.09); 
Ministerstwa Finansów: z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA oraz Systemu Intrastat (opisane w badaniach 1.51.01, 
1.51.07), dane z systemu informacyjnego dotyczącego sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozdań Rb) (omówione w badaniu 1.65.19 oraz w 1.65.20); dane ze sprawozdań z 
wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego (omówione w badaniu 1.65.19), Ministerstwa 
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Zdrowia ze sprawozdania MZ-03 omówione w badaniu 1.29.16, OŚ-4g, OŚ-4p, OŚ-4w/n (opisanych w badaniu 
1.01.12). 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP, SP-3, F-02 (opisanych w badaniu 1.61.05 PBSSP 2015), 
F-01/I-01 (opisanych w badaniu 1.61.01), F-03, SG-01 cz. 4 (opisanych w badaniu 1.66.01), I-01 (opisanych w 
badaniu 1.66.02), F-01/s (opisanych w badaniu 1.27.05), C-01 (opisanych w badaniu 1.64.03), H-01s, H-01a 
(opisanych w badaniu 1.49.02), H-01g (opisanych w badaniu 1.49.05), M-01, M-03 (opisanych w badaniu 1.26.01), 
R-05Sz, R-CzBR (opisanych w badaniu 1.45.03), R-06 (opisanych w badaniu 1.45.05), R-08 (opisanych w badaniu 
1.45.08), DG-1 (opisanych w badaniu 1.61.04), SOF-1 (opisanych w badaniu 1.04.01 w PBSSP 2014), SOF-2F 
(opisanych w badaniu 1.04.08 w PBSSP 2014), SOF-3 (opisanych w badaniu 1.04.06 w PBSSP 2014), SOF-4 
(opisanych w badaniu 1.04.02 w PBSSP 2014), F-02/dk (opisanych w badaniu 1.28.10), F-03 (opisanych w badaniu 
(1.66.01). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Rozwoju system informatyczny KSI SIMIK 07-13; dane 
zagregowane dotyczące wykorzystania 
środków UE w zakresie wypłat z części UE na 
rzecz ostatecznych beneficjentów (rozumiane 
jako zestawienie wartości wniosków o 
płatność złożonych przez beneficjentów w 
danym roku – tzn. wniosków o płatność 
zatwierdzonych przez instytucje weryfikujące 
wnioski o płatność i wprowadzonych do KSI 
SIMIK w danym roku) według funduszy, 
programów, osi priorytetowych i działań oraz 
rodzajów beneficjentów w podziale na sektory 
instytucjonalne; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
10 kwietnia 2016 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2014 oraz do 
16 sierpnia 2016 r. z 
danymi wstępnymi 
za rok 2015 

GUS 

2  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

system finansowo-księgowy Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
dane zagregowane o wypłatach dokonanych z 
części unijnej na rzecz ostatecznych 
beneficjentów; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
5 lutego 2016 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2014; do 
16 sierpnia 2016 r. z 
danymi wstępnymi 
za rok 2015 

GUS 

3  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System informacyjny zawierający dane ze 
sprawozdań finansowych domów maklerskich; 
dane jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 lipca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 

GUS 

4  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Ubezpieczeń; dane 
zagregowane: 
– w podziale na działy (dział I i II) i rodzaje 

działalności (działalność bezpośrednia i 
reasekuracja czynna): 
– koszty likwidacji szkód ujmowane w 

odszkodowaniach wypłaconych 
(szacunek podziału na rodzaje 
działalności), 

– zmiana stanu rezerw na koszty 
likwidacji szkód na udziale własnym, 

– dla działu I grupa 3: 
– zyski i straty z posiadania; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi za rok 2015 

GUS 
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5  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Ubezpieczeń; dane 
zagregowane z zakresu działalności 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń w 
Polsce w ramach prawa do zakładania 
przedsiębiorstw: 
– składka przypisana brutto w podziale na 

działy (dział I, dział II), 
– odszkodowania i świadczenia wypłacone 

brutto (dział II); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2016 r. z 
danymi za rok 2014 

GUS 

6  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

system finansowo-księgowy; dane 
zagregowane – informacja o wykorzystanych 
środkach z funduszy unijnych; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
5 lutego 2016 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2014; do 
16 sierpnia 2016 r. z 
danymi wstępnymi 
za rok 2015 

GUS 

7  Agencja Rynku Rolnego Zintegrowany System Finansowo-Księgowy 
Egeria; dane zagregowane o środkach UE 
przekazywanych na poszczególne instrumenty 
pomocy i prefinansowanych przez budżet 
państwa; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
5 lutego 2016 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2014; do 
16 sierpnia 2016 r. z 
danymi wstępnymi 
za rok 2015 

GUS 

8  Narodowy Bank Polski System Statystyki Powiązań Gospodarczych z 
Zagranicą – PEGAZ; dane zagregowane – 
dochody i transfery; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
29 kwietnia 2016 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2014; do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi wstępnymi 
za rok 2015 

GUS 

9  Narodowy Bank Polski System Gospodarki Własnej (SGW); dane 
zagregowane wartość wyemitowanych i 
rozdysponowanych złotych i srebrnych monet 
kolekcjonerskich oraz złotych monet 
uncjowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 maja 2016 r. z 
danymi za rok 2015 

GUS 

10  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

System ewidencji księgowej KRAB, 
Zintegrowany Wieloszczeblowy System 
Informatyczny Resortu Obrony Narodowej; 
dane zagregowane – informacja o wartości 
brutto, netto i amortyzacji środków trwałych 
zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego oraz wartości niematerialnych i 
prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2016 r. z 
danymi za rok 2015 

GUS 
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11  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

KRUSNAL – system kompleksowej obsługi 
ubezpieczenia społecznego rolników, 
FARMER – system kompleksowej obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych; dane 
zagregowane w zakresie: 
– liczby ubezpieczonych na Funduszu 

Emerytalno-Rentowym w podziale na 
jednoroczne grupy wieku i płci (według 
stanu na koniec roku), 

– liczby i przeciętnej wysokości 
świadczeniobiorców w podziale na 
jednoroczne grupy wieku i płci według 
stanu na koniec roku, w podziale na 
emerytury rolnicze, renty z tytułu 
niezdolności do pracy i renty rodzinne, 

– liczby i przeciętnej wysokości nowo 
przyznanych emerytur, w podziale na 
jednoroczne grupy wieku i płci w danym 
roku; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2016 r. z 
danymi za lata 2013-
2015 

GUS 

12  Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Zintegrowany System Rachunkowości i 
Zarządzania Kadrami (ZSRK); dane 
zagregowane dotyczące świadczeń socjalnych 
(emerytalnych i rentowych) przyznawanych 
sędziom w podziale wg wieku (w przedziałach 
rocznych) oraz płci za lata 2014 i 2015 w 
zakresie: 
– liczby uprawnionych do korzystania ze 

świadczeń w przyszłości, 
– liczby świadczeniobiorców osobno dla 

każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość świadczeń dla: 
– emerytur, 
– renty inwalidzkiej, 
– renty rodzinnej. 

– liczby świadczeniobiorców osobno dla 
każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń przyznanych w 
danym roku po raz pierwszy: 
– emerytury, 
– renty inwalidzkiej, 
– renty rodzinnej; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2016 r. z 
danymi za lata 2014 i 
2015 

GUS 
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13  Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA 

SI Emeryt; dane zagregowane dotyczące 
systemu zaopatrzeniowego MSWiA w 
podziale wg wieku (w przedziałach rocznych) 
oraz płci za lata 2013-2015 w zakresie: 
– liczby świadczeniobiorców z osobna dla 

każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń: 
– emerytury, 
– renty inwalidzkiej, 
– renty rodzinnej. 

– liczby świadczeniobiorców z osobna dla 
każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń przyznanych w 
danym roku po raz pierwszy: 
– emerytury, 
– renty inwalidzkiej, 
– renty rodzinnej; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2016 r. z 
danymi za lata 2013-
2015 

GUS 

14  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Systemu Nadzoru Pośredniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane zagregowane – iloraz 
wartości jednostek rozrachunkowych 
zapisanych na rachunkach i liczby członków 
otwartego funduszu, na których rachunkach 
znajdują się jednostki rozrachunkowe, w 
podziale na rok urodzenia i płeć, według stanu 
na koniec roku, za lata 2013-2015; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2016 r. z 
danymi za lata 2013-
2015 

GUS 

15  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Opracowanie na potrzeby GUS; dane 
zagregowane dotyczące systemu 
zaopatrzeniowego MON w podziale wg wieku 
(w przedziałach rocznych) oraz płci za lata 
2013-2015 w zakresie: 
– liczby świadczeniobiorców osobno dla 

każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń: 
– emerytury wojskowej, 
– wojskowej renty inwalidzkiej, 
– wojskowej renty rodzinnej. 

– liczby świadczeniobiorców osobno dla 
każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń przyznanych w 
danym roku po raz pierwszy: 
– emerytury wojskowej, 
– wojskowej renty inwalidzkiej, 
– wojskowej renty rodzinnej; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2016 r. z 
danymi za lata 2013-
2015 

GUS 
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16  Służba Więzienna SI Emeryt; dane zagregowane dotyczące 
świadczeń systemu zaopatrzeniowego Służby 
Więziennej w podziale wg wieku (w 
przedziałach rocznych) oraz płci za lata 2013-
2015 w zakresie: 
– liczby uprawnionych do korzystania ze 

świadczeń w przyszłości, 
– liczby świadczeniobiorców osobno dla 

każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń: 
– emerytury, 
– renty inwalidzkiej, 
– renty rodzinnej, 

– liczby świadczeniobiorców osobno dla 
każdego rodzaju świadczeń oraz średnia 
wielkość tych świadczeń przyznanych w 
danym roku po raz pierwszy: 
– emerytury, 
– renty inwalidzkiej, 
– renty rodzinnej; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2016 r. z 
danymi za lata 2013-
2015 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Roczne rachunki narodowe obejmujące dane wynikające ze zbilansowania rachunków dla sektorów i podsektorów 
instytucjonalnych. 
Rachunki produktów, produkcji, tworzenia dochodów, podziału pierwotnego dochodów, podziału wtórnego 
dochodów, wykorzystania dochodów i rachunku kapitałowego w podziale na sektory i podsektory instytucjonalne. 
Podmioty badania w rachunku produkcji oraz rachunku tworzenia dochodów grupowane w podziale na sekcje według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS: 
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego 

brutto w cenach stałych za lata 2010–2015 – do 16 kwietnia 2016 r.,  
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji – do 15 maja 

każdego roku. 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011–2014” – czerwiec 2016 r. 
Pozostałe: 
Dane za 2015 r.: 
– dynamika PKB i wartości dodanej brutto w przemyśle, budownictwie i usługach rynkowych oraz dynamika 

spożycia i nakładów brutto na środki trwałe, wersja informacyjna – styczeń 2016 r., 
– dane w zakresie jw. oraz dynamiki wartości dodanej brutto w rolnictwie, przemyśle (w tym górnictwie i 

kopalnictwie, przetwórstwie przemysłowym), budownictwie, handlu oraz dynamiki spożycia i nakładów brutto na 
środki trwałe – wersja wstępna maj 2016 r., 

– rachunki syntetyczne, dane dotyczące wybranych rachunków (produktów, produkcji, tworzenia i wykorzystania 
dochodów) w cenach bieżących i stałych, według sekcji PKD, według sektorów własnościowych oraz sektorów 
instytucjonalnych (w tym podsektory sektora gospodarstw domowych), spożycie prywatne (indywidualne w 
sektorze gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych), spożycie publiczne (indywidualne i 
ogólnospołeczne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych) oraz akumulacja (nakłady brutto na środki 
trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz przyrost aktywów o wyjątkowej wartości); wersja 
skorygowana – wrzesień 2016 r., 

– kwestionariusze Eurostatu w terminach zgodnych z programem transmisji danych ESA 2010. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 935 200 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.67.03(239) 
2. Temat badania: Rachunki kwartalne 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Rachunki kwartalne PKB są narzędziem do prowadzenia bieżącej, krótkookresowej analizy sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB, zgodnie ze standardami 
UE. 
Opracowywanie kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych daje 
natomiast kompletny obraz zjawisk zachodzących w gospodarce kraju ogółem oraz pomiędzy sektorami 
instytucjonalnymi. 
Wyniki badania są wykorzystywane: 
– do sporządzania prognoz dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, na potrzeby 

instytutów naukowo-badawczych i innych użytkowników danych, 
– na potrzeby organizacji międzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW. 

6. Zakres podmiotowy 
Wszystkie jednostki gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Informacje o następujących kategoriach makroekonomicznych: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości 
dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, cłach i podatkach importowych, 
podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach z tytułu własności, dochodach pierwotnych, 
świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, transferach socjalnych w naturze, dochodach do dyspozycji brutto, 
spożyciu i spożyciu skorygowanym, oszczędnościach, bieżących rozliczeniach z zagranicą, transferach kapitałowych i 
akumulacji, ogółem dla gospodarki narodowej oraz według sektorów instytucjonalnych. 

8. Źródła danych 
Dane Narodowego Banku Polskiego (System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą PEGAZ, Bankowa 
Informacja Sprawozdawcza (BIS), Zintegrowany System Księgowy – Księga Główna (ZSK-KG), System Informacji 
Sprawozdawczej (SIS)), Komisji Nadzoru Finansowego (System Nadzoru Ubezpieczeń, System Nadzoru Pośredniego 
nad rynkiem emerytalnym), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system finansowo-księgowy), 
Agencji Rynku Rolnego (Zintegrowany System Finansowo-Księgowy Egeria), Agencji Rezerw Materiałowych 
(system finansowo-księgowy), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system finansowo – księgowy Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Ministerstwa Finansów (System Informacji Podatkowych), Ministerstwa 
Rozwoju (system informatyczny KSI SIMIK 07-13). 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP (omówione w badaniu 1.61.05), F-01/I-01 (omówione w 
badaniu 1.61.01), H-01s (omówione w badaniu 1.49.02), Z-06 (omówione w badaniu 1.23.02), C-01 (omówione w 
badaniu 1.64.03), C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40,C-02-50, C-02-91, C-02-92 (omówione w badaniach 
1.64.07 i 1.64.08), DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), dane zagregowane z powszechnego spisu rolnego 
(omówione w badaniu 1.45.29 z Pbssp 2010), z badania budżetów gospodarstw domowych (omówione w badaniu 
1.25.01). Dane z zakresu obrotów EXSTRASTAT – tj. obrotów poza UE (omówione w badaniu 1.51.01) oraz dane ze 
zgłoszeń INTRASTAT – import i eksport towarów (omówione w badaniu 1.51.07). 
Wykorzystanie danych: Narodowego Banku Polskiego: Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS), System 
Informacji Sprawozdawczej (SIS), Zintegrowany System Księgowy (ZSK) dotyczące: bilansu płatniczego 
Rzeczpospolitej Polskiej, zbiorczego rachunku zysków i strat sektora bankowego (omówione w badaniu 1.62.02), 
Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów (sprawozdanie Rb), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (omówione w badaniu 
1.65.20). 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników 
dla danych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób 
fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (pozyskanych w badaniu 1.61.01 i 1.80.01), z bazy 
danych o podatnikach podatku od towarów i usług (VAT) w tym danych z Systemu Informacji Podatkowych 
dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych 
uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali 
progresywnej, opodatkowanej 19-procentową stawką liniową, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych i karty podatkowej oraz danych o podatku od towarów i usług – VAT (pozyskanych w badaniu 
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1.61.01 i 1.80.01), z systemu informacyjnego danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej JST 
(pozyskanych w badaniu 1.65.20). 
Wykorzystanie danych z systemu finansowo księgowego Rzecznika Finansowego. 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Narodowy Bank Polski System Statystyki Powiązań Gospodarczych z 
Zagranicą – PEGAZ; dane zagregowane – 
dochody i transfery (dane wstępne); w formie 
elektronicznej 

raz w kwartale – do 
25 marca, do 
24 czerwca, do 
23 września, do 
23 grudnia 2016 r. 

GUS 

2  Narodowy Bank Polski Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS); 
dane zagregowane o wybranych aktywach i 
pasywach sektora bankowego; w formie 
elektronicznej 

kwartalnie: za I 
kwartał 2016 r. – do 
16 maja 2016 r., za II 
kwartał 2016 r. – do 
16 sierpnia 2016 r., 
za III kwartał 2016 r. 
– do 16 listopada 
2016 r., za IV 
kwartał 2016 r. – do 
16 lutego 2017 r.; 
rocznie: dane 
wstępne do 
11 kwietnia 2016 r. 
za rok 2015 r. 
rocznie: dane 
ostateczne do 
1 września 2016 r. za 
2015 r. 

GUS 

3  Narodowy Bank Polski System Bankowej Informacji Sprawozdawczej 
(BIS), Zintegrowany System Księgowy – 
Księga Główna (ZSK-KG); dane jednostkowe 
dotyczące rachunku zysków i strat NBP; w 
formie elektronicznej 

kwartalnie: za I 
kwartał 2016 r. – do 
16 maja 2016 r., za II 
kwartał 2016 r. – do 
16 sierpnia 2016 r., 
za III kwartał 2016 r. 
– do 16 listopada 
2016 r., za IV 
kwartał 2016 r. – do 
16 lutego 2017 r.; 
rocznie: dane 
wstępne do 
11 kwietnia 2016 r. 
za rok 2015 r. 
rocznie: dane 
ostateczne do 
1 września 2016 r. za 
2015 r. 

GUS 
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4  Narodowy Bank Polski System Informacji Sprawozdawczej (SIS), 
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z 
Zagranicą – PEGAZ, Bankowa Informacja 
Sprawozdawcza (BIS); dane zagregowane do 
obliczenia i alokacji w rachunkach 
narodowych usług pośrednictwa finansowego 
mierzonych pośrednio zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej; w formie 
elektronicznej 

kwartalnie: za I 
kwartał 2016 r. – do 
15 maja 2016 r., za II 
kwartał 2016 r. – do 
14 sierpnia 2016 r., 
za III kwartał 2016 r. 
– do 16 listopada 
2016 r., za IV 
kwartał 2016 r. – do 
16 lutego 2017 r. 

GUS 

5  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Ubezpieczeń; dane 
zagregowane – rezerwy na koszty likwidacji 
szkód na udziale własnym z 
wyszczególnieniem działu I i działu II; w 
formie elektronicznej 

dane kwartalne 
przekazywane 
dwukrotnie: do 42 
dni po kwartale, do 
70 dni po 
zakończeniu 
kwartału; raz w roku 
do 31 sierpnia 
2016 r. za rok 2015 

GUS 

6  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane zagregowane z rachunku 
zysków i strat: pracowniczych funduszy 
emerytalnych, pracowniczych towarzystw 
emerytalnych, dobrowolnych funduszy 
emerytalnych; w formie elektronicznej 

raz w kwartale – do 
20. dnia drugiego 
miesiąca po 
zakończeniu 
kwartału 

GUS 

7  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane zagregowane w zakresie: 
– składki podstawowe i dodatkowe; 

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) – 
forma pracowniczego funduszu 
emerytalnego (PFE); 

– przychody portfela inwestycyjnego PFE; 
– koszty portfela inwestycyjnego PFE; 
– wypłata świadczeń z PFE; 
– przychody portfela inwestycyjnego OFE; 
– przychody z tytułu kwot pobieranych przez 

OFE od wpłacanych składek; 
w formie elektronicznej 

za I kwartał 2016 r. – 
do 30 maja 2016 r. 
za II kwartał 2016 r. 
– do 30 sierpnia 
2016 r. 
za III kwartał 2016 r. 
– do 30 listopada 
2016 r. 
za IV kwartał 2016 r. 
– do 28 lutego 
2017 r. 

GUS 

8  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane zagregowane w zakresie: 
– wpłaty w okresie sprawozdawczym – 

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE); 
– wypłaty świadczeń z Indywidualnych Kont 

Emerytalnych (IKE); 
– wpłaty w okresie sprawozdawczym – 

Indywidualne Konta Zabezpieczenia 
Emerytalnego (IKZE); 

– wypłaty świadczeń z Indywidualnych Kont 
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE); 

w formie elektronicznej 

za I półrocze 2016 r. 
– do 31 sierpnia 
2016 r. 
za II półrocze 2016 r. 
– do 28 lutego 
2017 r. 

GUS 
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9  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane zagregowane w zakresie: 
– składki podstawowe i dodatkowe – PPE – 

forma wnoszenia składek pracowników do 
funduszu inwestycyjnego; 

– wypłaty świadczeń z PPE – forma 
wnoszenia składek pracowników do 
funduszu inwestycyjnego; 

w formie elektronicznej 

za rok 2016 – do 
1 czerwca 2017 r. 

GUS 

10  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

system finansowo-księgowy; dane 
zagregowane o wykorzystanych środkach z 
funduszy unijnych; w formie elektronicznej 

raz w kwartale – 45 
dni po kwartale 

GUS 

11  Agencja Rynku Rolnego Zintegrowany System Finansowo-Księgowy 
Egeria; dane zagregowane o środkach UE 
przekazywanych na poszczególne instrumenty 
pomocy i prefinansowanych przez budżet 
państwa; w formie elektronicznej 

raz w kwartale – 45 
dni po kwartale 

GUS 

12  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

system finansowo-księgowy Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
dane zagregowane o wypłatach dokonanych z 
części unijnej na rzecz ostatecznych 
beneficjentów; w formie elektronicznej 

raz w kwartale – 45 
dni po kwartale 

GUS 

13  Agencja Rezerw 
Materiałowych 

system finansowo-księgowy; dane 
zagregowane o stanie zapasów i rezerw 
materiałowych; w formie papierowej 

raz w kwartale – 45 
dni po kwartale 

GUS 

14  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; dane 
jednostkowe o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach dla 
osób fizycznych będących podatnikami VAT i 
pozostałych podmiotów będących 
podatnikami VAT w zakresie: kod kraju, NIP, 
REGON, numer identyfikacyjny VAT 
kontrahenta, transakcja trójstronna, wartość 
transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów, wartość transakcji 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego 
świadczenia usług; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: 
do 20 maja 2016 r. z 
danymi za I kwartał 
2016 r., do 
22 sierpnia 2016 r. z 
danymi za II kwartał 
2016 r., do 
21 listopada 2016 r. z 
danymi za III kwartał 
2016 r. i do 20 lutego 
2017 r. z danymi za 
IV kwartał 2016 

GUS 

15  Ministerstwo Rozwoju system informatyczny KSI SIMIK 07-13; dane 
zagregowane dotyczące wykorzystania 
środków UE w zakresie wypłat z części UE na 
rzecz ostatecznych beneficjentów (rozumiane 
jako zestawienie wartości wniosków o 
płatność złożonych przez beneficjentów w 
danym roku – tzn. wniosków o płatność 
zatwierdzonych przez instytucje weryfikujące 
wnioski o płatność i wprowadzonych do KSI 
SIMIK w danym roku) według funduszy, 
programów, osi priorytetowych i działań oraz 
rodzajów beneficjentów w podziale na sektory 
instytucjonalne; w formie elektronicznej 

raz w kwartale, 85 
dni po kwartale 

GUS 
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16  Rzecznik Finansowy system informacyjny Rzecznika Finansowego; 
dane zagregowane system 
finansowo-księgowy Rzecznika Finansowego; 
dane zagregowane dotyczące wartości zaliczek 
wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń na 
pokrycie kosztów działania Rzecznika 
Finansowego, w podziale na zaliczki 
krajowych zakładów ubezpieczeń i 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń 
działających na terytorium Polski w ramach 
prawa do zakładania przedsiębiorstw oraz dane 
roczne uwzględniające rozliczenie salda 
zaliczek w podziale na zakłady krajowe i 
zakłady zagraniczne działające na terytorium 
Polski w ramach prawa do zakładania 
przedsiębiorstw; w formie elektronicznej.; w 
formie elektronicznej 

raz w kwartale, 40 
dni po kwartale – 
dane wstępne; 
raz w roku, do 
30 września 2016 r. z 
danymi za rok 2015 
– dane ostateczne. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dla szybkich szacunków PKB kwartalne informacje o dynamice realnej produktu krajowego brutto. 
Kwartalne informacje o wartości bieżącej, dynamice realnej produktu krajowego brutto (ogółem oraz według 
wybranych sekcji PKD), spożyciu indywidualnym i nakładach brutto na środki trwałe. Prezentowane będą jako dane 
„surowe” – bez uwzględnienia wahań sezonowych, z uwzględnieniem sezonowości. Kwartalne rachunki niefinansowe 
według sektorów instytucjonalnych – pełna sekwencja. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2011–2015” – grudzień 2016 r. 
Pozostałe: 
Szybkie szacunki PKB, bez uwzględnienia wahań sezonowych, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. 
Dane „surowe” rachunku PKB – bez uwzględniania wahań sezonowych, z uwzględnieniem sezonowości – w terminie 
2 miesięcy po zakończeniu każdego kwartału. Kwartalne rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych 
prezentowane w terminie 90 dni po zakończeniu każdego kwartału. 
– szybkie szacunki PKB – maj, sierpień, listopad 2016 r.; luty 2017 r., 
– wstępne dane PKB – maj, sierpień, listopad 2016 r.; marzec 2017 r., 
– pełne rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych za 2015 r. – czerwiec, wrzesień, grudzień 2016 r.; 

marzec 2017 r. 
Na potrzeby aktualizacji Programu Konwergencji wstępne dane o składowych PKB – do dnia 30 marca 2016 roku z 
danymi za rok 2015. 
Kwestionariusze organizacji międzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 568 700 zł – budżet GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Ustaw – 181 –  Poz. 118

 

179 
 

1. Symbol badania: 1.67.07(243) 
2. Temat badania: Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Realizacja obowiązków ustawowych zarówno krajowych, jak również wobec Unii Europejskiej – dostarczenie 
informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju terytorialnym – według regionów  
(NTS 1), województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3). 
Wyniki badania są wykorzystywane m.in.: 
– do obliczania i ogłaszania w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” średniej wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat na 
poziomie województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3), 

– do opracowania i monitorowania Umowy Partnerstwa, Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego, Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Strategii Rozwoju 
Polski Południowej do roku 2020, Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 i programów wsparcia oraz 
strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich, 

– na potrzeby funduszy strukturalnych UE do selekcji i wyboru regionów kwalifikujących się do wsparcia 
finansowego z funduszy pomocowych, a także do monitorowania rezultatów udzielonej pomocy. 

6. Zakres podmiotowy 
Działalność ekonomiczna wszystkich podmiotów gospodarki narodowej według regionów (NTS 1), województw 
(NTS 2) i podregionów (NTS 3) oraz rodzajów działalności (PKD). Grupowanie danych jest dokonywane metodą 
jednostek lokalnych rodzaju działalności. 

7. Zakres przedmiotowy 
Wybrane kategorie rachunków narodowych – opracowywane są następujące rachunki bieżące: 
– rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych oraz 

rodzajów działalności, 
– rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw 

domowych. 

8. Źródła danych 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań i badań GUS: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), 
SP-3, F-02, F-02/dk, F-01/I-01, F-01/s, F-03, SG-01, TFI, Z-06, H-01w, C-01, C-02-11, R-10S, R-CT, R-CzBR, 
R-ZW-B, R-ZW-S, P-01, G-05, PNT-01, PNT-01/s, PNT-01/a (dane pozyskane z badań: 1.61.05, 1.28.10, 1.61.01, 
1.27.05, 1.66.01, 1.62.16, 1.23.02, 1.49.02, 1.64.03, 1.64.07, 1.45.12, 1.64.01, 1.45.03, 1.45.09, 1.45.10, 1.46.04, 
1.44.15, 1.43.01 – opisane w PBSSP 2015); F-01/o, Z-12, Z-14 (1.27.04, 1.24.02, 1.24.05 – opisane w PBSSP 2014); 
Powszechny Spis Rolny 2010, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, dane z Systemu Jednostek 
Statystycznych (badanie 1.80.01); dane z systemów finansowo księgowych: Urzędu Dozoru Technicznego, 
Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Centrum Akredytacji, Polskiej 
Akademii Nauk i jej jednostek organizacyjnych, Banku Gospodarstwa Krajowego (w zakresie funduszy utworzonych, 
powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw), Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, Rzecznika Finansowego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów 
Wschodnich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z 
zasadami ESA (dane pozyskane w badaniu 1.65.19); dane Ministerstwa Finansów z systemu informacyjnego 
dotyczącego sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie przychodów i kosztów Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dane Ministerstwa Środowiska w zakresie rachunku zysków i strat Parków 
Narodowych, dane urzędów marszałkowskich w zakresie rachunku zysków i strat Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego, dane Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie rachunków zysków i strat, dane Narodowego Funduszu 
Zdrowia dotyczące wartości świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia 
dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych oraz w formie instytutów badawczych (dane pozyskane w 
badaniu 1.65.19); dane dotyczące produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych (dane pozyskane z badania 
1.45.18), dane uogólnione według województw dotyczące przychodów i kosztów fundacji, stowarzyszeń i podobnych 
organizacji społecznych (dane pozyskane z badania 1.04.01), dane uogólnione według województw dotyczące 
przychodów i kosztów organizacji pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego (dane pozyskane z 
badania 1.04.02), dane dotyczące liczby i powierzchni użytkowej mieszkań, stanowiących własność osób fizycznych 
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według województw i podregionów (dane pozyskane z badania 1.26.01), badanie rozmiarów szarej gospodarki (dane 
pozyskane z badania 1.67.08) oraz wskaźniki cen bazowych producentów wyrobów, robót i usług (metoda 
podmiotowa), wskaźniki cen producentów wyrobów przemysłowych (metoda przedmiotowa), wskaźniki cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, wskaźniki cen towarów i usług niekonsumpcyjnych (dane pozyskane z badań: 1.64.03, 
1.64.05, 1.64.07, 1.64.08, 1.64.16). 
Wykorzystanie danych z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dane z KSI ZUS – 
Centralny Rejestr Płatników Składek i Centralny Rejestr Ubezpieczonych (pozyskane w badaniu 1.80.01), Komisji 
Nadzoru Finansowego dla domów maklerskich (pozyskanych w badaniu 1.67.01) oraz rachunek zysków i strat dla 
otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych (dane pozyskane w badaniu 1.62.09); 
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
(pozyskanych w badaniu 1.62.07). 
Dane z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy System Informatyczny KSI 
ZUS, systemy emerytalno-rentowe: EMIR i RENTIER oraz system finansowo-księgowy SAP ERP; Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – KRUSNAL – system kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, 
FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych oraz Centralny System 
Finansowo-Księgowy; Ministerstwa Finansów – Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, 
Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, System Informacji 
Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz System 
informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego; 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ); 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – system informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwa Obrony Narodowej – systemy informacyjne 
dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej – Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; Narodowego Funduszu Zdrowia 
– System finansowo księgowy NFZ; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – System 
finansowo-księgowy; Komisji Nadzoru Finansowego – System Nadzoru Ubezpieczeń; Narodowego Banku Polskiego 
– System Informacji Sprawozdawczej (SIS). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS; dane 
zagregowane w przekroju województw w zakresie: 
– przypis składek na FUS, 
– przypis składek na Fundusz Pracy, 
– przypis składek na Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

2  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS, 
systemy emerytalno-rentowe: EMIR i RENTIER; dane 
zagregowane w przekroju województw dotyczące 
wypłat świadczeń według rodzajów (emerytury, renty, 
świadczenia rehabilitacyjne, odszkodowania 
powypadkowe, zasiłki z ubezpieczeń społecznych oraz 
inne świadczenia wypłacane przez ZUS); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

3  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

system finansowo-księgowy SAP ERP; dane 
jednostkowe dotyczące wybranych kosztów 
rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i 
centrali ZUS (zużycie materiałów; zużycie energii; 
usługi obce; podatki i opłaty; pozostałe koszty 
rodzajowe, w tym podróże służbowe; wynagrodzenia; 
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym 
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych; składki z 
tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych); w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

4  Kasa Rolniczego KRUSNAL – system kompleksowej obsługi raz w roku do GUS 
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Ubezpieczenia 
Społecznego 

ubezpieczenia społecznego rolników, FARMER – 
system kompleksowej obsługi świadczeń 
emerytalno-rentowych; dane zagregowane w przekroju 
województw w zakresie: 
– składki przypisane na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne rolników, 
– wypłaty świadczeń według rodzajów (emerytury, 

renty, odszkodowania powypadkowe, zasiłki, 
świadczenia pozaubezpieczeniowe i inne), 

– liczba ubezpieczonych rolników; 
w formie elektronicznej 

31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

5  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 

Centralny System Finansowo-Księgowy; dane 
jednostkowe dotyczące wybranych kosztów 
rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i 
centrali KRUS; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

6  Ministerstwo Finansów Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa 
TREZOR; dane jednostkowe ze sprawozdań: Rb-27, 
Rb-28, Rb-33, Rb-35, Rb-40; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

7  Ministerstwo Finansów Informatyczny System Zarządzania Budżetami 
Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@; dane 
jednostkowe ze sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, 
Rb-34S; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 



Dziennik Ustaw – 184 –  Poz. 118

 

182 
 

8  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza danych o 
podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT); dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych w 
następującym zakresie: 
informacja o wspólnym rozliczaniu się małżonków, 
informacja o sposobie opodatkowania przewidzianym 
dla osób samotnie wychowujących dzieci, rok urodzenia, 
płeć, kraj, województwo, powiat, gmina, przychód, 
koszty uzyskania przychodów i dochód/strata według 
źródeł przychodów: 
– należności ze stosunku: pracy, służbowego, 

spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki 
pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone 
przez zakład pracy, 

– emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o 
których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

– działalność wykonywana osobiście, o której mowa w 
art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w tym umowy o 
dzieło i zlecenia, 

– kapitały pieniężne, 
– prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 

18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 

– inne źródła (np.: należności z tytułu członkostwa w 
rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej 
spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, zasiłki 
pieniężne z ubezpieczenia społecznego, świadczenia 
wypłacone z Funduszu Pracy oraz Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
stypendia, należności za pracę przypadające 
tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 
emerytury i renty z zagranicy itd.), 

składki na ubezpieczenia społeczne (odliczane od 
dochodu), składka na ubezpieczenie zdrowotne 
(odliczana od podatku), kwota odliczeń od podatku 
podatnika i małżonka z tytułu ulgi na dzieci, liczba 
dzieci, podatek należny, kwota ogółem przekazanych 
darowizn, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, kwota ogółem darowizn wynikających z 
odrębnych ustaw, wnioskowana kwota 1% podatku 
należnego za rok 2016 do przekazania na rzecz OPP w 
2017 r. oraz nr KRS tej OPP; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 lutego 2018 r. 
z danymi za rok 
podatkowy 2016 

GUS 

9  Ministerstwo Finansów System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z 
wykonania planów finansowych jednostek doradztwa 
rolniczego; dane jednostkowe o przychodach i kosztach; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

10  Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia 
(SSRMZ); dane jednostkowe – zbiór danych ze 
sprawozdania MZ-03 dotyczącego finansów 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 lipca 2016 r. 
z danymi za rok 
2015 

GUS 
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11  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

system informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej; dane jednostkowe z rachunku zysków i strat 
dla samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (łącznie z danymi uzupełniającymi); w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 lipca 2016 r. 
z danymi za rok 
2015 

GUS 

12  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat 
oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki 
zdrowotnej; dane jednostkowe z rachunku zysków i strat 
dla samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (łącznie z danymi uzupełniającymi); w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 lipca 2016 r. 
z danymi za rok 
2015 

GUS 

13  Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; 
dane o świadczeniach rodzinnych według rodzajów w 
przekroju województw; bezpośredni dostęp do danych z 
systemu 

pobieranie 
danych raz w 
roku, 30 czerwca 
2016 r. dane za 
rok 2015 

Urząd 
Statystyczny w 
Katowicach 

14  Narodowy Fundusz 
Zdrowia 

system finansowo-księgowy NFZ; dane jednostkowe z 
rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i 
centrali NFZ (łącznie z danymi uzupełniającymi); w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 października 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

15  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System finansowo-księgowy; kwoty zrealizowanych 
płatności w ramach jednolitych płatności obszarowych w 
przekroju województw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

Urząd 
Statystyczny w 
Katowicach 

16  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

System Nadzoru Ubezpieczeń; dane jednostkowe (w 
podziale na dział I i II) dla zakładów ubezpieczeń oraz 
zakładów reasekuracji w zakresie: kapitał własny, 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, udział 
reasekuratorów w rezerwach 
techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna), 
oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna), 
składki przypisane brutto, udział reasekuratorów w 
składce przypisanej brutto, zmiany stanu rezerw składek 
i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto, udział 
reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek, 
odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, udział 
reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach 
wypłaconych, zmiana stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia na udziale własnym, 
zmiana stanu rezerwy w ubezpieczeniach na życie na 
udziale własnym, zmiana stanu rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla 
ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 
ponosi ubezpieczający, pozostałe przychody techniczne 
na udziale własnym, pozostałe przychody operacyjne; 
przychody z lokat, z tego: przychody z lokat w 
nieruchomości, przychody z lokat w jednostkach 
podporządkowanych, przychody z innych lokat 
finansowych, wynik dodatni z rewaloryzacji lokat, 
wynik dodatni z realizacji lokat; niezrealizowane zyski z 
lokat; koszty działalności lokacyjnej, z tego: koszty 
utrzymania nieruchomości, pozostałe koszty działalności 
lokacyjnej, wynik ujemny z rewaloryzacji lokat, wynik 
ujemny z realizacji lokat, niezrealizowane straty na 
lokatach; koszty likwidacji szkód i windykacji regresów 
ujmowane w odszkodowaniach wypłaconych, zmiana 

raz w roku do 
21 września 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 
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stanu rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka), 
koszty administracyjne, z tego: zużycie materiałów i 
energii, koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy 
związanych z produktem ubezpieczeniowym, koszty 
usług obcych, wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty 
utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na 
własne potrzeby, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, 
koszty podróży służbowych, inne koszty 
administracyjne; koszty akwizycji, w tym 
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 
zaliczane do kosztów akwizycji, pozostałe koszty 
techniczne na udziale własnym, pozostałe koszty 
operacyjne; zestawienie zakładów ubezpieczeń; w 
formie elektronicznej 

17  Narodowy Bank Polski System Informacji Sprawozdawczej (SIS); dane 
jednostkowe banków z formularzy systemu SIS (wg 
załącznika nr 4 uchwały nr 53/2011 Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 
2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad 
przekazywania przez banki do Narodowego Banku 
Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki 
pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej 
państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka 
sektora bankowego); dane jednostkowe dla banków w 
zakresie: dane ogólne o banku, rachunek zysków i strat; 
przychody z tytułu odsetek według sektorów i grup 
podmiotów, koszty odsetek według sektorów i grup 
podmiotów, przychody z tytułu opłat i prowizji, koszty 
opłat i prowizji, przychody z tytułu dywidend, pozostałe 
przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, 
koszty pracownicze, koszty ogólnego zarządu, 
informacje uzupełniające na temat rachunku wyników, 
rachunek wyników oddziału w kraju UE; wartość 
kredytów i depozytów według sektorów i grup 
podmiotów; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 
2016 r. z danymi 
za rok 2015 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym: 
– produkt krajowy brutto, produkcja globalna, zużycie pośrednie i nadwyżka operacyjna brutto; wartość dodana 

brutto i koszty związane z zatrudnieniem według sekcji PKD, wartość dodana brutto według sektorów 
instytucjonalnych oraz dochody pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych; wskaźniki realnego 
wzrostu produktu krajowego brutto – w układzie regionów (NTS 1) i województw (NTS 2), 

– wskaźniki realnego wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych – w układzie 
województw (NTS 2), 

– produkt krajowy brutto oraz wartość dodana brutto według grup sekcji PKD (A; B÷E, w tym C; F; G÷J; K+L; 
M÷T) – w układzie podregionów (NTS 3). 

10. Terminy i formy udostępniania 
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS: 
– Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie szacunków wartości produktu krajowego 

brutto na jednego mieszkańca – do 31 października każdego roku. 
Wydawnictwa GUS: 
– „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2014 r.” – październik 2016 r.,  
– „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2015 r.” – październik 2017 r. 
Pozostałe: 
– Szacunki wstępne wartości dodanej brutto ogółem w przekroju województw w 2015 r. – grudzień 2016 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 1 434 800 zł – budżet GUS 
 3 380 zł – budżet KNF 
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1. Symbol badania: 1.67.14(246) 
2. Temat badania: Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Prezentacja aktywów i pasywów finansowych, stanów i transakcji sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz 
podsektorów: instytucji rządowych szczebla centralnego, instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń 
społecznych zgodnie z wymogami UE. Wyniki badania są wykorzystywane przez: 
– organy administracji rządowej i NBP, 
– organizacje międzynarodowe – Eurostat, OECD, EBC. 

6. Zakres podmiotowy 
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu 
Rachunków Narodowych i Regionalnych – ESA. 

7. Zakres przedmiotowy 
Roczne i kwartalne dane o stanach i transakcjach w ujęciu skonsolidowanym i nieskonsolidowanym, z wyjątkiem 
kwartalnych danych dla podsektorów, które prezentowane są tylko w ujęciu skonsolidowanym, dla następujących 
instrumentów finansowych: złoto monetarne i SDR (Special Drawing Rights), gotówka i depozyty, krótkoterminowe i 
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje (poza instrumentami pochodnymi), instrumenty pochodne, 
krótkoterminowe i długoterminowe pożyczki, akcje i inne udziały kapitałowe, przedpłaty składek ubezpieczeniowych 
i rezerwy na nieuregulowane roszczenia, pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia; dane o sektorach partnerskich dla 
podsektorów: instytucji rządowych i ubezpieczeń społecznych. 

8. Źródła danych 
Dane Ministerstwa Finansów – system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów 
publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb), Ministerstwa Obrony Narodowej (systemy informacyjne 
dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej), Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (systemy informacyjne dotyczące bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej), systemy finansowo-księgowe: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (System finansowo-księgowy SAP 
ERP), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Centralny System Finansowo-Księgowy), Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Banku Gospodarstwa Krajowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; wtórne wykorzystanie: 
danych ze sprawozdań Ministerstwa Finansów – Rb Z i Rb N (omówione w badaniu 1.65.22), długu publicznego 
sektora instytucji rządowych i samorządowych (omówiony w badaniu 1.65.21), danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (system finansowo-księgowy SAP ERP) omówione w badaniu 1.65.31, danych Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (omówione w badaniu 1.29.16), ze sprawozdań GUS: F-01/I-01 (omówione w 
badaniu 1.61.01), F 01/s (omówione w badaniu 1.27.05), F 01/dk i F 02/dk (omówione w badaniu 1.28.10). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Finansów zestawienie zbiorcze na podstawie bilansów 
sporządzanych przez państwowe jednostki 
budżetowe; dane zagregowane – bilans 
jednostek budżetowych; publikacje: 
„Zadłużenie sektora finansów publicznych”, 
„Zadłużenie Skarbu Państwa”; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 1 lipca 
2016 r. z danymi za rok 
2015 

GUS 

2  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

System finansowo-księgowy SAP ERP; dane 
zagregowane – wybrane dane bilansowe ZUS i 
funduszy przez niego zarządzanych; w formie 
elektronicznej 

dane za rok 2015: do 
10 marca 2016 r. – dane 
wstępne, do 14 lipca 
2016 r. – dane 
ostateczne; dane za I 
kwartał 2016 r. – do 

GUS 
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3 czerwca 2016 r.; dane 
za I półrocze 2016 r. – 
do 22 sierpnia 2016 r.; 
dane za 3 kwartały 
2016 r. – do 21 listopada 
2016 r. 

3  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

Centralny System Finansowo-Księgowy; dane 
zagregowane – zbiorczy roczny bilans KRUS i 
funduszy przez niego zarządzanych; w formie 
elektronicznej 

za IV kwartał 2015 r. – 
do 18 marca 2016 r. 
dane dotyczące 
funduszy; do 
29 kwietnia 2016 r. – 
dane dotyczące KRUS 
za 2015 r. 

GUS 

4  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-księgowy NFZ; dane 
zagregowane – wybrane dane bilansowe NFZ; 
w formie elektronicznej 

za IV kwartał 2015 r. – 
do 11 marca 2016 r. – 
dane wstępne; do 
2 września 2016 r. – 
dane ostateczne; za I 
kwartał 2016 r. – do 
3 czerwca 2016 r.; za II 
kwartał 2016 r. – do 
2 września 2016 r.; za III 
kwartał 2016 r. – do 
1 grudnia 2016 r. 

GUS 

5  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

systemy informacyjne dotyczące rachunku 
zysków i strat oraz bilansu samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej; dane 
zagregowane – zbiorczy bilans samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. 

GUS 

6  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

systemy informacyjne dotyczące bilansu 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej; dane zagregowane – zbiorczy 
bilans samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2016 r. z 
danymi za I półrocze 
2016 r. 

GUS 

7  Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

system finansowo – księgowy Banku 
Gospodarstwa Krajowego; dane jednostkowe 
w zakresie funduszy utworzonych, 
powierzonych i przekazanych BGK na mocy 
odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe 
i przepływowe); informacje na temat stanu 
zadłużenia (w podziale na instrumenty) oraz 
stanu posiadanych skarbowych papierów 
wartościowych wg wartości nominalnej; w 
formie elektronicznej 

za IV kwartał 2015 r. – 
do 11 marca 2016 r. – 
dane wstępne; do 
2 września 2016 r. – 
dane ostateczne; za I 
kwartał 2016 r. – do 
3 czerwca 2016 r.; za II 
kwartał 2016 r. – do 
2 września 2016 r.; za III 
kwartał 2016 r. – do 
1 grudnia 2016 r. 

GUS 

8  Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny 

system finansowo-księgowy; dane 
jednostkowe w zakresie bilansu; w formie 
elektronicznej 

za I, II, III i IV kwartał 
2015 r. – do 11 marca 
2016 r.; za I kwartał 
2016 r. – do 16 maja 
2016 r.; za I i II kwartał 
2016 r. – do 16 sierpnia 
2016 r.; za I, II i III 
kwartał 2016 r. – do 
14 listopada 2016 r. 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Roczne i kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje, dla sektora oraz podsektorów w ujęciu skonsolidowanym i 
nieskonsolidowanym, z wyjątkiem kwartalnych danych dla podsektorów, które prezentowane są tylko w ujęciu 
skonsolidowanym. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– kwartalne rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – tablice wynikowe: marzec, 

czerwiec, wrzesień, grudzień 2016 r.(Eurostat, Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski), 
– roczne rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – tablice wynikowe: wrzesień 2016 r. 

(Narodowy Bank Polski). 

11. Koszty i sposób finansowania 
 69 400 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.70.01(248) 
2. Temat badania: Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego oraz 
przeprowadzania analiz zróżnicowania regionalnego. Badanie uwzględni potrzeby informacyjne zgłaszane przez 
użytkowników danych regionalnych. 
6. Zakres podmiotowy 
Zgromadzenie danych statystycznych opisujących regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miejscowości 
oraz wybrane informacje dla wszystkich regionów poziomu NUTS 2 Unii Europejskiej. 
7. Zakres przedmiotowy 
Zjawiska społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym m.in.: organizacja państwa, wymiar sprawiedliwości, 
ludność, rynek pracy, dochody ludności, budżety gospodarstw domowych, infrastruktura komunalna, mieszkania, 
edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, turystyka, sport, działalność 
badawczo-rozwojowa i innowacyjna, społeczeństwo informacyjne, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, budownictwo, 
transport, łączność, handel, ceny, finanse publiczne, inwestycje, środki trwałe, rachunki regionalne, zmiany 
strukturalne, warunki naturalne i ochrona środowiska. 
8. Źródła danych 
Dane z Ministerstwa Rozwoju z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 oraz wykorzystanie danych z 
rejestrów administracyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – KSI ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek, 
KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01); Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Państwowy rejestr 
nazw geograficznych, baza danych ortofotomapy, zintegrowana kopia bazy danych obiektów topograficznych 
(BDOT10k) (pozyskanych w badaniu 1.80.01) oraz krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich (pozyskanych w badaniu 1.45.03); Ministerstwa 
Cyfryzacji – centralna ewidencja pojazdów – SI CEPIK (pozyskanych w badaniu 1.48.02); Ministerstwa Cyfryzacji – 
system PESEL dotyczący osób fizycznych (pozyskanych w badaniu 1.80.02); Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa – Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) oraz Systemu informacyjnego zawierającego 
dane o gospodarstwach rolnych (pozyskanych w badaniu 1.80.01); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 
KRUSNAL – systemu kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników (pozyskanych w badaniu 1.80.01); 
starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu – Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (pozyskanych w 
badaniu 1.26.04); Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 
Zakładowych (pozyskanych w badaniu 1.29.09); Urzędu Komunikacji Elektronicznej – System Informacyjny o 
Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) (pozyskanych w badaniu 1.43.14). 
 

 Podmioty 
przekazujące dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych Częstotliwość i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Rozwoju Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13; 
Centralny system teleinformatyczny; dane zagregowane 
dotyczące liczby oraz wartości projektów 
dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, 
EFS) i funduszu spójności w podziale na programy 
operacyjne Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013 i Umowy Partnerstwa 2014-
2020 oraz źródła finansowania na poziomach agregacji 
przestrzennej: gmina, powiat, województwo, kraj; w 
formie elektronicznej. 

dwa razy w roku: do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi według stanu w 
dniu 30 czerwca 2016 r.; 
do 28 lutego 2017 r. z 
danymi według stanu w 
dniu 31 grudnia 2016 r. 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane statystyczne dotyczące regionów, województw, podregionów, powiatów, gmin, miejscowości oraz regionów 
poziomu NUTS 2 Unii Europejskiej. 
10. Terminy i formy udostępniania 
Wydawnictwa GUS: 
– „Regiony Polski” – sierpień 2017 r. 
11. Koszty i sposób finansowania 
 79 400 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.70.02(249) 
2. Temat badania: Statystyczny system informacyjny o miastach 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian zachodzących w polskich miastach, uwzględniając 
zapotrzebowanie krajowe i międzynarodowe. 

6. Zakres podmiotowy 
Miasta w Polsce objęte badaniem. 

7. Zakres przedmiotowy 
Dane statystyczne charakteryzujące polskie miasta w wielu dziedzinach, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, 
warunków mieszkaniowych, infrastruktury społecznej i komunalnej, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, 
kultury i turystyki. Przewiduje się szersze przedstawienie wybranych zagadnień. 

8. Źródła danych 
Wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: Ministerstwa Rozwoju z Krajowego Systemu Informatycznego 
SIMIK 07-13 (pozyskanych w badaniu 1.70.01), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – KSI ZUS – Centralny Rejestr 
Płatników Składek, KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01); wykorzystanie 
zbiorów zagregowanych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 do 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (pozyskanych w 
badaniu 1.23.02), Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju, Państwowy rejestr nazw geograficznych, Baza danych ortofotomapy, zintegrowana 
kopia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Ministerstwa Cyfryzacji 
– centralna ewidencja pojazdów CEPIK (pozyskanych w badaniu 1.48.02), Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 
krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządzone na podstawie zestawień 
wojewódzkich (pozyskanych w badaniu 1.45.03), Ministerstwa Sprawiedliwości – Statystyczny system informacyjny 
– dane dotyczące aktów notarialnych (pozyskanych w badaniu 1.26.04), komend wojewódzkich Policji – dane 
statystyczne o przestępstwach (pozyskanych w badaniu 1.03.03), Komendy Głównej Policji (System Ewidencji 
Wypadków i Kolizji (pozyskanych w badaniu 1.48.15), Urzędu Komunikacji Elektronicznej – System Informacyjny o 
Infrastrukturze Szerokopasmowej – SIIS (pozyskanych w badaniu 1.43.14), Ministerstwa Finansów z Systemu 
Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (pozyskanych w badaniach: 1.24.01, 1.67.07, 
1.80.01), Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej 
(pozyskanych w badaniu 1.25.11), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy system informatyczny KSI 
ZUS, systemy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER) (pozyskanych w badaniu 1.25.11), Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – System Informacji Oświatowej (SIO) (pozyskanych w badaniu 1.27.01), Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej ze sprawozdań MPiPS-03 (pozyskanych w badaniu 1.25.07), urzędów marszałkowskich (liczba 
basenów publicznych) (pozyskanych w badaniu 1.70.04). 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane statystyczne dotyczące wszystkich miast z wyodrębnieniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku 
województwa oraz grupy miast według klas wielkości w przekroju województw. 

10. Terminy i formy udostępniania 
– tablice wynikowe – grudzień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 258 200 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.70.03(250) 
2. Temat badania: Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 

6. Zakres podmiotowy 
Obszary wiejskie – wybrane dane statystyczne charakteryzujące obszary wiejskie i obrazujące dynamikę zmian 
zachodzących na tych obszarach. 

7. Zakres przedmiotowy 
Zintegrowanie danych statystycznych charakteryzujących obszary wiejskie w 2016 r. w zakresie m.in. cech 
demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury 
technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, 
środowiska naturalnego, źródeł finansowania obszarów wiejskich. Przekroje: kraj ogółem w podziale na miasto i wieś, 
województwa, podregiony, powiaty, gminy, miejscowości. 

8. Źródła danych 
Dane z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – systemu pn. „Aplikacja PO RYBY 2007-2013”; 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Systemu PROW.O.2, Aplikacji PROW 2007-2013, Aplikacji 
OFSA PROW oraz OFSA PROW-DD, Zintegrowanego System Zarządzania i Kontroli – modułu płatności 
bezpośrednich i płatności ONW oraz modułu rent strukturalnych, PROW 2007-2013 – Rejestru Gospodarstw, 
Aplikacji GePaRd, Systemu finansowo-księgowego, Systemu finansowo-księgowego SGW, Zintegrowanego systemu 
do monitorowania kredytów objętych dopłatami ARiMR – (SI-Agencja*KI) oraz wykorzystanie danych z rejestrów 
administracyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – KSI ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek, KSI ZUS – 
Centralny Rejestr Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Baza danych ortofotomapy, 
zintegrowana kopia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) (pozyskanych w badaniu 1.80.01) oraz 
krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządzone na podstawie zestawień 
wojewódzkich (pozyskanych w badaniu 1.45.03); Ministerstwa Cyfryzacji – ewidencja pojazdów – SI CEPiK 
(pozyskanych w badaniu 1.48.02); Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Zintegrowany System 
Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) oraz Systemu informacyjnego zawierającego dane o gospodarstwach rolnych 
(pozyskanych w badaniu 1.80.01); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUSNAL – system 
kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników (pozyskanych w badaniu 1.80.01); starostw powiatowych 
i urzędów miast na prawach powiatu – Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (pozyskanych w badaniu 1.26.04) oraz 
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, 
Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych 
(pozyskanych w badaniu 1.29.09). 
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Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System PROW O.2, Aplikacja OFSA-PROW, 
Aplikacja PROW 2007-2013, OFSA 
PROW-DD, Zintegrowany System 
Zarządzania i Kontroli – moduł płatności 
bezpośrednich i płatności ONW, 
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – 
moduł rent strukturalnych, PROW 2007-2013 
– Rejestr Gospodarstw, Aplikacja GePaRd, 
System finansowo-księgowy, System 
finansowo-księgowy SGW; dane zagregowane 
o złożonych wnioskach, zawartych 
umowach/wydanych decyzjach, 
zrealizowanych płatnościach wraz z 
dofinansowaniem UE w ramach PROW 2007-
2013 i PROW 2014-2020; w układzie 
regionalnym; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
30 września 2016 r. z 
danymi według stanu 
w dniu 30 czerwca 
2016 r. i do 31 marca 
2017 r. z danymi 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

2  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – 
moduł płatności bezpośrednich i płatności 
ONW, ISACS plus, System 
finansowo-księgowy; dane zagregowane 
dotyczące kwoty zrealizowanych płatności 
wraz z dofinansowaniem UE, liczby 
złożonych wniosków i powierzchni lub ilości 
deklarowanej w ramach płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności 
ONW; w układzie regionalnym; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
30 września 2016 r. z 
danymi według stanu 
w dniu 30 czerwca 
2016 r. i do 31 marca 
2017 r. z danymi 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

3  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Zintegrowany system monitorowania 
kredytów objętych dopłatami ARiMR 
(SI-Agencja*KI); dane zagregowane 
dotyczące kredytów inwestycyjnych z 
dopłatami ARiMR; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

4  Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

System pn. „Aplikacja PO RYBY 2007-
2013”; dane zagregowane dotyczące wartości 
projektów według osi priorytetowych i źródeł 
finansowania oraz liczby i wartości złożonych 
wniosków o dofinansowanie; w układzie 
regionalnym; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
31 sierpnia 2016 r. z 
danymi według stanu 
w dniu 30 czerwca 
2016 r. i do 31 marca 
2017 r. z danymi 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane dotyczące obszarów wiejskich wyodrębnionych na podstawie podziału terytorialnego według Krajowego 
Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), metodologii opracowanej w ramach pracy 
metodologicznej „Typologia obszarów wiejskich”, definicji obszarów wiejskich przyjętej na potrzeby Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz typologii stosowanej przez Eurostat i OECD, prezentowane na poziomie 
województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3). 

10. Terminy i formy udostępniania 
– tablice wynikowe (forma elektroniczna) – grudzień 2017 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 259 700 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.70.04(251) 
2. Temat badania: Audyt miejski 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Zapewnienie informacji statystycznych dla polskich miast uczestniczących w europejskim programie monitoringu 
miast. Wyniki badania zasilą statystyczną bazę informacyjną o miastach europejskich, a ich głównym odbiorcą jest 
Komisja Europejska. 

6. Zakres podmiotowy 
Miasta uczestniczące w projekcie Urban Audit – w ujęciu uwzględniającym dwa poziomy przestrzenne, tzn. miasto w 
granicach administracyjnych i szersza strefa miejska definiowana jako zespół jednostek NTS 5 otaczających dane 
miasto – wyznaczona na podstawie wyników badania „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2006 r.” 
zgodnie z kryteriami Eurostatu. 

7. Zakres przedmiotowy 
Zgromadzenie danych charakteryzujących polskie miasta uczestniczące w projekcie Urban Audit z dziedzin objętych 
badaniem, tj.: demografii, mieszkalnictwa, rynku pracy, zaangażowania obywatelskiego, edukacji, ochrony 
środowiska, transportu, kultury i turystyki. 

8. Źródła danych 
Dane z urzędów marszałkowskich (informacja o liczbie basenów publicznych). 
Wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: Ministerstwa Rozwoju z Krajowego Systemu Informatycznego 
SIMIK 07-13 (pozyskanych w badaniu 1.70.01); Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – KSI ZUS – Centralny Rejestr 
Płatników Składek, KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01); wykorzystanie 
zbiorów zagregowanych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 do 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (pozyskanych w 
badaniu 1.23.02); Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju, Państwowy rejestr nazw geograficznych, Baza danych ortofotomapy, zintegrowana 
kopia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) (pozyskanych w badaniu 1.80.01); Ministerstwa Cyfryzacji 
– centralna ewidencja pojazdów SI CEPIK (pozyskanych w badaniu 1.48.02); Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii – krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządzone na 
podstawie zestawień wojewódzkich (pozyskanych w badaniu 1.45.03); starostw powiatowych i urzędów miast na 
prawach powiatu (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) pozyskanych w badaniu 1.26.04; komend wojewódzkich 
Policji (dane statystyczne o przestępstwach) (pozyskanych w badaniu 1.03.03); Komendy Głównej Policji – System 
Ewidencji Wypadków i Kolizji (pozyskanych w badaniu 1.48.15); Urzędu Komunikacji Elektronicznej – System 
Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) (pozyskanych w badaniu 1.43.14); Ministerstwa Finansów z 
Systemu Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego (PIT) oraz Baza danych o 
podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (pozyskanych w badaniach: 1.24.01, 1.67.07, 1.80.01); 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krajowy system Monitoringu Pomocy Społecznej (pozyskanych 
w badaniu 1.25.11); Ministerstwa Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej (SIO) (pozyskanych w 
badaniu 1.27.01); Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 
Zakładowych (pozyskanych w badaniu 1.29.09); Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze sprawozdań 
MPiPS-03 (pozyskanych w badaniu 1.25.07) oraz Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (pozyskanych w badaniu 1.01.08). 
 

 Podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

urzędy marszałkowskie informacja o liczbie basenów publicznych; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane statystyczne o polskich miastach biorących udział w projekcie Urban Audit. 
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10. Terminy i formy udostępniania 
– tablice wynikowe z wybranymi informacjami (forma elektroniczna) – grudzień 2017 r., 
– baza danych Urban Audit na stronie internetowej Eurostatu. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 193 700 zł – budżet GUS 
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1. Symbol badania: 1.80.01(252) 
2. Temat badania: System Jednostek Statystycznych – operaty 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Celem prowadzenia Systemu Jednostek Statystycznych (SJS) jest zapewnienie informacji służących tworzeniu 
operatów do badań statystycznych objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, w tym w ujęciu 
przestrzennym. SJS ma również spełniać postanowienia zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiającym wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów 
statystycznych i uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 6, z późn. 
zm.). SJS jest elementem zapewnienia spójności danych. 

6. Zakres podmiotowy 
Jednostki prawne, przedsiębiorstwa i ich jednostki lokalne, w tym gospodarstwa rolne, grupy przedsiębiorstw, przy 
czym wyrażenia „jednostka prawna”, „przedsiębiorstwo”, „jednostka lokalna” i „grupa przedsiębiorstw” mają 
znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 
1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie 
(Dz. Urz. WE L 76 z 30.03.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 10). 
Jednostki prawne w rozumieniu tego rozporządzenia są równoważne określeniom: osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność (zarówno gospodarczą w 
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 
zm.), jak i pozostałą, w tym rolniczą) samodzielnie lub w formie spółki cywilnej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Cechy opisujące jednostki niezbędne do tworzenia operatów i grupowania wyników: identyfikacyjne, adresowe lub 
inne cechy służące do zidentyfikowania firmy, która może przekazywać informacje o podmiocie, 
prawno-organizacyjne, rodzaje działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz rodzajów produkcji rolnej, 
demograficzne (aktywność jednostki i związane z nią daty), ekonomiczne – określające wielkość jednostki, 
własnościowe, cechy pozwalające na powiązanie przedsiębiorstw w grupy, cechy geograficzne. 

8. Źródła danych 
Systemy informacyjne: Głównego Urzędu Statystycznego – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki 
Narodowej (REGON); Ministerstwa Finansów – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników i 
System Informacji Podatkowych dla danych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących: samodzielną działalność gospodarczą, działy specjalne 
produkcji rolnej; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS – Centralny 
Rejestr Ubezpieczonych i Centralny Rejestr Płatników Składek; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
zakresie danych o producentach rolnych, działkach i gospodarstwach rolnych; Głównego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie danych o gospodarstwach ekologicznych; Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego z systemu KRUSNAL; Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie 
Państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Państwowego rejestru nazw 
geograficznych, ortofotomap, zintegrowanej kopii bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k); 
wykorzystanie zbiorów danych Ministerstwa Finansów – baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług 
(VAT) opisanych w badaniu 1.61.01; wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP, SP-3 (omówionych w badaniu 
1.61.05), DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04), F-01/s (omówionych w badaniu 1.27.05), Z-06 (omówionych w 
badaniu 1.23.02), F-01/I-01 (omówionych w badaniu 1.61.01), P-01 (omówionych w badaniu 1.46.04), GP 
(omówionych w badaniu 1.61.12), KZ (omówionych w badaniu 1.61.15), KZZ (omówionych w badaniu 1.61.16), 
R-CzBR (omówionych w badaniu 1.45.03), R-ZW-B (omówionych w badaniu 1.45.09), R-ZW-S (omówionych w 
badaniu 1.45.10), AK-R (omówionych w badaniu 1.45.38), R-r-zb (omówionych w badaniu 1.45.07), R r-pw 
(omówionych w badaniu 1.45.07); wtórne wykorzystanie danych z Ministerstwa Cyfryzacji – system PESEL 
dotyczących osób fizycznych (omówionych w badaniu 1.80.02) oraz danych operatora wyznaczonego dotyczących 
bazy kodów pocztowych (omówionych w badaniu 1.80.02). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Finansów Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa raz w roku do GUS 
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Ewidencja Podatników; dane jednostkowe 
dotyczące: 
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej w 
zakresie: NIP, REGON, nazwa pełna, data 
rozpoczęcia działalności, data ustania bytu 
prawnego lub wyrejestrowania w ciągu 
roku, którego stan dotyczy, numer telefonu, 
numer faksu, rodzaj przeważającej 
działalności – kod PKD, szczególna forma 
prawna, adresy: siedziby, do 
korespondencji; adresy miejsc prowadzenia 
działalności w zakresie: kod kraju, kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
miejscowość, ulica, numer domu, numer 
lokalu, kod pocztowy, poczta, data 
ważności adresu od; NIP i nazwa jednostki 
macierzystej, 

– osób fizycznych prowadzących 
samodzielnie działalność gospodarczą w 
zakresie: NIP, PESEL, REGON, nazwa, 
nazwisko i imię (pierwsze), rodzaj 
przeważającej działalności – kod PKD, 
adresy: adres miejsca zamieszkania, adresy 
miejsc prowadzenia działalności w 
zakresie: kod kraju, kod województwa, kod 
powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, 
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
poczta, data ważności adresu od, 

– spółek tworzących podatkowe grupy 
kapitałowe w zakresie: NIP grupy, NIP, 
REGON spółek tworzących grupę, adres 
siedziby spółek tworzących grupę w 
zakresie: kod kraju, kod województwa, kod 
powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, 
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
poczta, data ważności adresu od; 

w formie elektronicznej 

13 lutego 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

2  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT); dane jednostkowe 
dotyczące osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej w zakresie: NIP, REGON, kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
przychód, dochód, strata, koszty uzyskania 
przychodu, podatek należny; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
3 października 
2017 r. z danymi za 
rok podatkowy 2016 

GUS 

3  Ministerstwo Finansów System informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe 
dotyczące: 
– osób fizycznych uzyskujących przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowanej na zasadach ogólnych 
według skali progresywnej w zakresie: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
NIP, przychód, dochód, strata z działalności 
gospodarczej; 

raz w roku do 
1 lutego 2018 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 2016 

GUS 
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– osób fizycznych uzyskujących przychody z 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowanej 19-procentową stawką 
liniową w zakresie: kod województwa, kod 
powiatu, kod gminy, NIP, przychód, 
dochód, strata; 

– osób fizycznych będących wspólnikami 
spółki cywilnej w zakresie: NIP podatnika, 
NIP spółki, REGON spółki, przychód 
spółki, przychód przypadający na 
podatnika, koszty uzyskania przychodu 
przypadające na podatnika, dochód/strata 
spółki, dochód/strata spółki przypadające na 
podatnika; 

w formie elektronicznej 

4  Ministerstwo Finansów System informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego 
od osób fizycznych – ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych; dane jednostkowe 
dotyczące osób fizycznych osiągających 
przychody z pozarolniczej działalności 
gospodarczej opłacających zryczałtowany 
podatek dochodowy w formie: 
– ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych w zakresie: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
NIP, przychód ogółem z działalności: 
prowadzonej na własne nazwisko, 
prowadzonej w formie spółki cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, w której podatnik jest 
wspólnikiem; jeśli ponadto podatnik jest 
wspólnikiem spółki osobowej: NIP 
podatnika, NIP spółki, REGON spółki, 
przychód spółki, przychód przypadający na 
podatnika; 

– karty podatkowej w zakresie: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
NIP, rodzaj prowadzonej działalności; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
3 października 
2017 r. z danymi za 
rok podatkowy 2016 

GUS 

5  Ministerstwo Finansów System informacji Podatkowych – Baza 
danych o podatnikach podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe 
dotyczące osób prowadzących działy specjalne 
produkcji rolnej w zakresie: NIP, numer 
PESEL, adres miejsca prowadzenia działu 
specjalnego produkcji rolnej: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
nazwa miejscowości, poczta, kod pocztowy, 
ulica, numer domu, numer lokalu; rodzaj 
działów specjalnych produkcji rolnej i rozmiar 
produkcji; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 stycznia 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 
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6  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr Płatników 
Składek; dane jednostkowe – zbiory w 
zakresie: kod numeru deklaracji/rodzaj 
płatnika, numer NIP, numer PESEL, numer 
REGON, nazwisko i imię, nazwa/firma (pełna, 
skrócona), adresy: siedziby, do 
korespondencji, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez płatnika składek: kod 
pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, 
ulica, numer domu, numer lokalu, symbol 
państwa, zagraniczny kod pocztowy; data 
powstania obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenie, liczba osób objętych 
ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył 
składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne; w formie elektronicznej 

do 23 maja 2016 r. z 
danymi za marzec 
2016 r., 
do 22 sierpnia 
2016 r. z danymi za 
czerwiec 2016 r., 
do 24 listopada 
2016 r. z danymi za 
wrzesień 2016 r., 
do 23 lutego 2017 r. 
z danymi za grudzień 
2016 r. 

GUS 

7  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr Płatników 
Składek; dane jednostkowe – zbiory dotyczące 
wyrejestrowanych płatników składek w 
zakresie: numer NIP, numer PESEL, numer 
REGON, nazwisko i imię, nazwa/firma (pełna, 
skrócona), adres siedziby płatnika składek: kod 
pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, 
ulica, numer domu, numer lokalu, symbol 
państwa, zagraniczny kod pocztowy; data 
wyrejestrowania płatnika składek na 
ubezpieczenie; kod przyczyny 
wyrejestrowania płatnika; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
23 lutego 2017 r. z 
danymi za rok 2016 

GUS 

8  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych; dane jednostkowe – zbiory 
w zakresie: numer NIP płatnika składek; dane 
dotyczące ubezpieczonego: rok urodzenia, 
płeć, kod pracy w szczególnych 
warunkach/szczególnym charakterze, wymiar 
czasu pracy, podstawa wymiaru składki na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podstawa 
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, 
kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek, 
kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj 
ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem, 
miejsce zamieszkania w zakresie: kod kraju, 
kod województwa, kod powiatu, kod gminy; w 
formie elektronicznej 

do 23 maja 2016 r. z 
danymi za marzec 
2016 r., 
do 22 sierpnia 
2016 r. z danymi za 
czerwiec 2016 r., 
do 24 listopada 
2016 r. z danymi za 
wrzesień 2016 r., 
do 23 lutego 2017 r. 
z danymi za grudzień 
2016 r. 

GUS 

9  Główny Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

Wykaz producentów ekologicznych; dane 
jednostkowe: 
– o podmiocie w zakresie: nazwisko i imię, 

nazwa jednostki, numer identyfikacyjny 
producenta nadany przez upoważnioną 
jednostkę certyfikującą, numer 
identyfikacyjny producenta nadany przez 
ARiMR, adres zamieszkania/siedziby: 
nazwa województwa, nazwa powiatu, 
nazwa gminy, kod pocztowy, poczta, 
miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu 

– o produkcji ekologicznej w zakresie: 
powierzchnia użytków rolnych, na której 
stosuje się ekologiczne metody produkcji 

raz w roku do 
31 marca 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 
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zgodnie z przepisami krajowymi lub Unii 
Europejskiej; powierzchnia użytków 
rolnych, która jest w trakcie przestawiania 
na ekologiczne metody produkcji zgodnie z 
przepisami krajowymi lub Unii 
Europejskiej; powierzchnia użytków 
rolnych, na której stosuje się ekologiczne 
metody produkcji zgodnie z przepisami 
Unii Europejskiej lub w trakcie 
przestawiania na ekologiczne metody 
produkcji zgodnie z przepisami krajowymi 
lub Unii Europejskiej według upraw: zboża 
uprawiane na ziarno; rośliny strączkowe na 
suche ziarno; ziemniaki; buraki cukrowe; 
okopowe korzeniowe; rośliny 
przemysłowe: chmiel, rzepak i rzepik, 
słonecznik, soja, len oleisty, rośliny 
lecznicze i przyprawowe, pozostałe rośliny 
przemysłowe; świeże warzywa; truskawki; 
poziomki; kwiaty i rośliny ozdobne; rośliny 
na paszę; plantacje nasienne; plantacje do 
produkcji wegetatywnego materiału 
rozmnożeniowego; inne uprawy rolnicze; 
ugory jako część płodozmianu; pastwiska i 
łąki: pastwiska i łąki (wyłączając 
niezagospodarowane tereny wypasu), 
niezagospodarowane tereny wypasu; 
uprawy sadownicze i jagodowe; winnice; 
inne uprawy wieloletnie; zwierzęta 
gospodarskie, w których chowie i hodowli 
zastosowano ekologiczne metody produkcji 
zgodnie z przepisami krajowymi lub Unii 
Europejskiej: bydło, świnie, owce, kozy, 
drób, koniowate, króliki, pszczoły, 
pozostały inwentarz żywy; 

w formie elektronicznej 
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10  Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

KRUSNAL – system kompleksowej obsługi 
ubezpieczenia społecznego rolników; dane 
jednostkowe w zakresie: nazwisko i imię, rok 
urodzenia, numer PESEL, numer NIP, płeć, 
adres zamieszkania: kod TERYT i nazwa 
województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, 
kod TERYT i nazwa gminy, nazwa 
miejscowości, kod pocztowy, poczta, ulica, nr 
domu, nr lokalu; adres do korespondencji: kod 
pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr 
domu, nr lokalu; wskaźnik płatnika, wskaźnik 
– gospodarstwo rolne, wskaźnik – dział 
specjalny, tytuł prawny do posiadanego 
gospodarstwa rolnego: właściciel, 
współwłaściciel, dzierżawca; adres 
prowadzenia działalności rolniczej: kod 
TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i 
nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, 
kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr 
domu; rodzaj prowadzonej działalności: 
wyłącznie gospodarstwo rolne, gospodarstwo 
rolne i dział specjalny, wyłącznie dział 
specjalny produkcji rolnej; całkowita 
powierzchnia gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych i fizycznych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 stycznia 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

11  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 
(ZSZiK); dane jednostkowe o producentach 
rolnych w zakresie: identyfikator nadawany 
podmiotowi przy wpisie do ewidencji 
producentów, numer PESEL, numer REGON 
(jeśli został nadany), numer NIP, nazwisko i 
imiona, nazwa producenta, kod kraju, w 
którym wydano dokument identyfikujący 
podmiot, numer dokumentu identyfikującego 
podmiot, forma prawna podmiotu, rodzaj 
organizacji (np. grupa producentów rolnych), 
kategoria produktu, ze względu na który 
organizacja została uznana/wstępnie uznana, 
adresy: zamieszkania/siedziby, do 
korespondencji: kod TERYT i nazwa 
województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, 
kod TERYT i nazwa gminy, nazwa 
miejscowości, ulica, numer posesji, numer 
lokalu, kod pocztowy, poczta; w adresie 
korespondencyjnym: e-mail, nr telefonu, nr 
faksu; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 stycznia 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

12  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 
(ZSZiK); dane jednostkowe o działkach w 
zakresie: identyfikator działki ewidencyjnej 
wraz z wektorowymi granicami odniesienia 
działki; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 stycznia 2017 r. 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 
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13  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
(IRZ); dane jednostkowe w zakresie rejestru 
zwierząt gospodarskich oznakowanych z 
gatunku bydło, owce i kozy: 
– dane dotyczące posiadacza zwierząt: imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 
albo nazwa, siedziba i adres, numer 
ewidencyjny PESEL albo REGON; 

– dane o liczbie bydła, owiec i kóz. 
Dla każdego posiadacza bydła – bydło 
ogółem, z tego: 
– cielęta samce w wieku poniżej 1 roku, 
– cielęta samice w wieku poniżej 1 roku, 
– samce w wieku 1–2 lat, 
– samice w wieku 1–2 lat, 
– samce w wieku 2 lat i więcej, 
– samice w wieku 2 lat i więcej, 
 – krowy (samice, które miały potomstwo). 
Dla każdego posiadacza owiec – owce 
ogółem, w tym: 
– jagnięta w wieku poniżej 1 roku, 
– maciorki ogółem (tj. samice, które miały 

potomstwo). 
Dla każdego posiadacza kóz – kozy ogółem, w 
tym samice w wieku powyżej 1 roku; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
31 lipca według 
stanu w dniu 
1 czerwca 2016 r., do 
15 stycznia 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

14  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
(IRZ); dane jednostkowe w zakresie rejestru 
zwierząt gospodarskich oznakowanych z 
gatunku świnie: 
– dane dotyczące posiadacza zwierząt: imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 
albo nazwa, siedziba i adres, numer 
ewidencyjny PESEL albo REGON; 

– dane o liczbie świń – dla każdego 
posiadacza świń (dla stad, w których 
odnotowano zgłoszenie w ciągu ostatnich 3 
lat) – świnie ogółem; 

w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
31 lipca według 
stanu w dniu 
1 czerwca 2016 r., do 
15 stycznia 2017 r. 
według stanu w dniu 
31 grudnia 2016 r. 

GUS 

15  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System informacyjny zawierający dane o 
gospodarstwach rolnych; dane jednostkowe o 
gospodarstwach rolnych w zakresie: 
identyfikator nadany podmiotowi przy wpisie 
do ewidencji producentów, rodzaj płatności 
zaznaczonej na wniosku, PESEL, REGON, 
liczba zwierząt zadeklarowanych do danej 
płatności, dane o działkach ewidencyjnych: 
położenie działki ewidencyjnej (województwo, 
powiat, gmina); dane wg ewidencji gruntów i 
budynków (nr obrębu ewidencyjnego, nr 
arkusza mapy, nr działki ewidencyjnej); 
powierzchnia na działce ewidencyjnej 
(kwalifikującego się hektara ogółem, gruntów 
ornych ogółem, w tym gruntów ornych 
niezgłoszonych do płatności, gruntów 
niezgłoszonych do płatności; element 
proekologiczny, powierzchnia zalesionego 
gruntu w granicach działki ewidencyjnej. Dane 
o sposobie wykorzystania działek rolnych: 

dwa razy w roku: do 
30 września 2016 r. – 
dane wstępne; 
do 31 marca 2017 r. 
z danymi za rok 2016 

GUS 
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oznaczenie działki rolnej, grupa 
upraw/obszar/uprawa, powierzchnia działki 
rolnej, nr działki ewidencyjnej, na której jest 
położona działka rolna, powierzchnia działki 
rolnej w granicach działki ewidencyjnej, 
powierzchnia deklarowana do płatności ONW 
na działce rolnej w granicach działki 
ewidencyjnej, płatność rolnośrodowiskowa/ 
rolno-środowiskowo-klimatyczna/ 
ekologiczna, procent (%) obszaru 
proekologicznego utrzymywanego 
indywidualnie w gospodarstwie rolnym, nr 
działki ewidencyjnej, na której jest położony 
element proekologiczny, nazwa i oznaczenie 
elementu proekologicznego, faktyczna 
wielkość elementu proekologicznego (m lub 
m2 lub szt.), powierzchnia obszaru 
proekologicznego po zastosowaniu 
współczynnika przekształcenia (konwersji) i 
współczynnika ważenia.; w formie 
elektronicznej 

16  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

Baza danych ortofotomapy; dane jednostkowe 
– ortofotomapa o terenowej wielkości piksela 
0,25 m i 0,50 m w zakresie zaktualizowanych 
arkuszy; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 maja 2016 r. 
według stanu na 
dzień 30 kwietnia 
2016 r. 

GUS 

17  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

Państwowy rejestr nazw geograficznych; dane 
jednostkowe w zakresie nazw geograficznych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 maja 2016 r. 
według stanu na 
dzień 30 kwietnia 
2016 r. 

GUS 

18  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

Państwowy rejestr granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju; dane 
jednostkowe w zakresie: 
– PRG – jednostki administracyjne: obręby 

ewidencyjne, gminy, jednostki 
ewidencyjne, powiaty; województwa, 
Państwo, 

– PRG – granice specjalne, 
– PRG – punkty adresowe.; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 maja 2016 r. 
według stanu na 
dzień 30 kwietnia 
2016 r. 

GUS 

19  Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

zintegrowana kopia bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k); dla obszaru 
kraju w pełnym zakresie tematycznym; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 maja 2016 r. 
według stanu na 
dzień 30 kwietnia 
2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań 
statystycznych, narzędzie do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Dane z Systemu Jednostek Statystycznych nie są publikowane. Dla potrzeb organów, niebędących służbami statystyki 
publicznej, prowadzących badania statystyczne statystyki publicznej, udostępniane są adekwatnie do potrzeb badania 
dane o badanych jednostkach z rejestru REGON, z uwzględnieniem aktywności prawno-ekonomicznej podmiotów z 
Systemu Jednostek Statystycznych. 
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11. Koszty i sposób finansowania 
 1 463 600 zł – budżet GUS 

1. Symbol badania: 1.80.02(253) 
2. Temat badania: System Jednostek do Badań Społecznych – operaty 
3. Rodzaj badania: Badanie stałe 
4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 
5. Cel badania 
Celem prowadzenia Systemu Jednostek do Badań Społecznych jest zapewnienie informacji służących tworzeniu 
operatów do badań statystycznych dotyczących osób, objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, 
w tym w ujęciu przestrzennym. System Jednostek do Badań Społecznych jest elementem zapewnienia spójności 
danych. 

6. Zakres podmiotowy 
Osoby posiadające nadany numer PESEL, obywatele polscy oraz obcokrajowcy; mieszkania. 

7. Zakres przedmiotowy 
Cechy opisujące osoby niezbędne do tworzenia operatów i grupowania wyników: identyfikacyjne, adresowe, 
społeczno-demograficzne, dotyczące aktywności zawodowej. 

8. Źródła danych 
Systemy informacyjne: Głównego Urzędu Statystycznego – Krajowy Rejestr Podziału Terytorialnego Kraju 
(TERYT); Ministerstwa Cyfryzacji – rejestr PESEL dla danych dotyczących osób fizycznych; Ministerstwa Finansów 
– Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników dla danych dotyczących osób fizycznych; 
Narodowego Funduszu Zdrowia – Centralny Wykaz Ubezpieczonych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 
Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych; operatora wyznaczonego – baza 
kodów pocztowych; wykorzystanie zbiorów danych: systemu informacyjnego urzędów stanu cywilnego opisanych w 
badaniach 1.21.01, 1.21.09; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUSNAL – systemu kompleksowej 
obsługi ubezpieczenia społecznego rolników (opisanego w badaniu 1.80.01); systemu informacyjnego ARiMR 
(opisanego w badaniu 1.80.01). 
 

Lp. Podmioty przekazujące 
dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin 

Miejsce 
przekazania 

danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Ministerstwo Cyfryzacji rejestr PESEL; dane jednostkowe o osobach w 
zakresie: numer PESEL, nazwisko i imię, płeć, 
stan cywilny, data urodzenia, miejsce 
urodzenia, kraj obywatelstwa; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. – 
dane według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa 
Ewidencja Podatników; dane jednostkowe 
dotyczące osób fizycznych w zakresie: 
nazwisko i imię, numer PESEL, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
3 lutego 2017 r. – 
dane według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

3  Narodowy Fundusz Zdrowia Centralny Wykaz Ubezpieczonych; dane 
jednostkowe dotyczące osób fizycznych w 
zakresie: nazwisko i imię, numer PESEL, data 
urodzenia, adres zamieszkania; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2017 r. – 
dane według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

4  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych; dane jednostkowe dotyczące 
osób fizycznych w zakresie: numer PESEL, 
cztery pierwsze znaki kodu tytułu 
ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem; 
w formie elektronicznej 

do 23 lutego 2017 r. 
z danymi za grudzień 
2016 r. 

GUS 
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5  operator pocztowy 
wyznaczony 

Baza kodów pocztowych; w formie 
elektronicznej 

do 31 stycznia 
2017 r. – dane 
według stanu na 
dzień 31 grudnia 
2016 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek do Badań Społecznych tworzone są zharmonizowane operaty do 
badań statystycznych dotyczących osób, narzędzie do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. 

10. Terminy i formy udostępniania 
Dane z Systemu Jednostek do Badań Społecznych nie są publikowane. 

11. Koszty i sposób finansowania 
 233 200 zł – budżet GUS 
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