
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1254 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 

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 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych staty-
styki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330 oraz z 2015 r. poz. 156) w załączniku do rozporządzenia „Program badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2015” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w badaniu o symbolu 1.03.03(021) Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości: 

a) pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie: 

„6. Zakres podmiotowy 

Komenda Główna Policji; komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji; Prokuratura Generalna; Komenda Główna 
Straży Granicznej, Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Finansów; Ministerstwo Edukacji Narodowej; 
Kancelaria Prezydenta RP; Sąd Najwyższy; Naczelny Sąd Administracyjny; Naczelna Rada Adwokacka; jed-
nostki organizacyjne organów centralnych – inne niż prokurator – prowadzące postępowania przygotowawcze: 
organy Inspekcji Handlowej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli 
skarbowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organy Służby Celnej, Straż Leśna Lasów Państwowych, 
Państwowa Straż Łowiecka, organy parków narodowych.”, 

b) w pkt 7 Zakres przedmiotowy po wyrazie „Przestępczość” tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– wyniki postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, prokuraturę, jednostki organów cen-
tralnych inne niż prokurator,”, 

c) w pkt 8 Źródła danych: 

– zdanie nad tabelą otrzymuje brzmienie: 

„Systemy informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości; policyjne systemy informacyjne; systemy informa-
cyjne prokuratury; systemy informacyjne jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż pro-
kurator.”, 

– w tabeli: 

– – w lp. 14 pkt 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„systemy informacyjne jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż prokurator; dane 
zagregowane dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie: postę-
powań wszczętych, postępowań zakończonych (w tym wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia lub 
aktem oskarżenia, umorzeniem); w formie elektronicznej”, 

                                                           
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 i 1240. 
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– – w lp. 15: 

– – – pkt 8.2 otrzymuje brzmienie: 

 „systemy informacyjne jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż prokurator; 
dane zagregowane dla kraju ogółem dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach 
o przestępstwa w zakresie: postępowań wszczętych, postępowań zakończonych (w tym wnioskiem 
o sporządzenie aktu oskarżenia lub aktem oskarżenia, umorzeniem); w formie elektronicznej”, 

– – – pkt 8.4 otrzymuje brzmienie: 

„GUS”; 

2) w badaniu o symbolu 1.21.01(028) Urodzenia. Dzietność: 

a) w pkt 5 Cel badania ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„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 europej-
skich 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) 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 Parla-
mentu 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).”, 

b) pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie: 

„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 (da-
ta urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, rok zawarcia związku małżeńskiego, obywatelstwo, miejsce urodze-
nia (miejscowość/kraj)), miejsce zamieszkania matki (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miej-
scowość; 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. 

Dzietność według generacji. 

Dzietność i zastępowalność pokoleń – współczynniki płodności i dzietności kobiet, współczynniki zastępowal-
ności pokoleń brutto i netto.”, 

c) w pkt 8 Źródła danych: 

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie: 

„MSW – rejestr stanu cywilnego i księgi 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 da-
nych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z rejestru PESEL pozyskanych w badaniu 1.80.02. W przypadku 
urodzeń za granicą – sporządzony przez USC akt urodzenia. 
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W zakresie dzietności – wtórne wykorzystanie danych ze statystyki zgonów i bilansów ludności (omówio-
nych w badaniach: 1.21.09, 1.21.07).”, 

– w tabeli rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„rejestr stanu cywilnego i księgi stanu cywilnego; dane jednostkowe dotyczące urodzenia oraz dziecka i ro-
dziców; w formie elektronicznej oraz – w przypadku urodzeń martwych – dodatkowo w formie papierowej”; 

3) w badaniu o symbolu 1.21.02(029) Małżeństwa. Rozwody. Separacje: 

a) w pkt 7 Zakres przedmiotowy tekst po wyrazie „Małżeństwa” otrzymuje brzmienie: 

„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 ko-
ściołów 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 ce-
chy społeczne: poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmi-
na, miejscowość; w przypadku zagranicy – kraj), okres przebywania na terytorium RP, obywatelstwo.”, 

b) w pkt 8 Źródła danych: 

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie: 

„MSW – rejestr stanu cywilnego i księgi stanu cywilnego w zakresie małżeństw oraz system MSW rejestr 
PESEL. Sądy okręgowe – systemy informacyjne w zakresie rozwodów i separacji.”, 

– w tabeli w lp. 1 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„rejestr stanu cywilnego i księgi stanu cywilnego; dane jednostkowe dotyczące małżeństwa oraz cech osób 
zawierających związek małżeński; w formie elektronicznej”, 

– w tabeli po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu: 

1a Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

system MSW rejestr PESEL; dane 
jednostkowe w zakresie numeru PESEL 
oraz daty ustania poprzedniego 
małżeństwa osób, które zawarły związek 
małżeński w 2015 roku; w formie 
elektronicznej 

raz w roku  
do 15 lutego 2016 r. 

GUS 

c) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania tiret pierwsze po wyrazie „Kwartalnie” otrzymuje brzmienie: 

„– dane o ogólnej liczbie separacji i rozwodów – 60–70 dni po kwartale,”; 

4) w badaniu o symbolu 1.21.09(034) Zgony. Umieralność. Trwanie życia: 

a) w pkt 5 Cel badania ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„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 mają-
cy 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, termi-
nów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz z rozporządzeniem Par-
lamentu 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).”, 

b) pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie: 

„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 przebywa-
nia 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 po-
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chodziło 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 małżeń-
skiego 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 małżeń-
skiego). 

Umieralność i trwanie życia: surowe współczynniki zgonów (według płci, wieku i przyczyn zgonów), standary-
zowane współczynniki (według płci, wieku, przyczyn zgonów) oraz wskaźniki trwania życia (tzw. tablica trwa-
nia życia: pełna – według roczników urodzenia, skrócona – dla 5-letnich grup wieku) obejmujące prawdopodo-
bieństwa zgonów, dożywania i przeciętne trwanie życia. Opracowanie pozwala prowadzić badania zarówno 
w tradycyjnym ujęciu przekrojowym (według lat kalendarzowych), jak i kohortowym (według roczników uro-
dzenia).”, 

c) pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 

MSW – rejestr stanu cywilnego i księgi stanu cywilnego w zakresie zgonów: wykorzystywany wtórnie przez sta-
tystykę 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 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 MSW rejestr PESEL. 

W zakresie umieralności i trwania życia: wtórne wykorzystanie danych ze statystyki urodzeń oraz bilansów lud-
ności (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 i księgi 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 2015 r. 
do 7 stycznia 2016 r. 

serwer centralny 
GUS, Urząd 
Statystyczny  
w Olsztynie 

 

2 Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

system MSW rejestr PESEL; dane 
jednostkowe w zakresie: numer PESEL, 
data zawarcia związku małżeńskiego 
przez osobę zmarłą w 2015 roku; 
w formie elektronicznej. 

raz w roku do 
29 lutego 2016 r. 

GUS 

”;

5) w badaniu o symbolu 1.45.07(086) Produkcja ważniejszych upraw rolnych: 

a) w pkt 7 Zakres przedmiotowy tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadal-
nych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukro-
wych (w stopniach kwalifikacyjnych), oceny terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie 
wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek,”, 

b) w pkt 8 Źródła danych: 

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie: 

„Sprawozdania GUS: R-r-z, R-r-zb, R-r-pw; sprawozdanie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych Z.2.GIJHARS oraz sprawozdanie Agencji Rynku Rolnego Z.3.ARR. Wtórne 
wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: R-CzBR, R-05Sz (opisane w badaniu 1.45.03), R-06 (opisane 
w badaniu 1.45.05); oceny i szacunki ekspertów terenowych.”, 

– w tabeli skreśla się lp. 1; 



      

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1254 

 
6) w badaniu o symbolu 1.47.04(157) Wydawane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej: 

a) pkt 2 Temat badania otrzymuje brzmienie: 

„2. Temat badania: Wydane pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę obiektów budow-
lanych i efekty działalności budowlanej”, 

b) w pkt 5 Cel badania zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Dostarczenie informacji o liczbie, dynamice, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym wydanych pozwoleń 
i zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę obiektów budowlanych oraz mieszkań i budynków mieszkal-
nych oraz niemieszkalnych oddanych do użytkowania; kosztach poniesionych na budowę nowych budynków 
mieszkalnych. Dane o budownictwie mieszkaniowym stanowią również podstawę do dokonywania szacunków 
zasobów mieszkaniowych, mieszkań w budowie oraz stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeń-
stwa.”, 

c) w pkt 7 Zakres przedmiotowy tiret pierwsze–trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– wydane pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę nowych budynków mieszkalnych 
i o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, 

– pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym na przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na miesz-
kania i rozbudowę oraz nadbudowę budynków mieszkalnych – prowadzące do powstania nowych mieszkań, 

– pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę innych obiektów budowlanych niż budynki,”, 

d) w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy 
obiektów budowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe”, 

e) w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę lub rozbudowę wydano 
pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym, łącznie z liczbą mieszkań mających powstać w wyniku prze-
budowy pomieszczeń niemieszkalnych, na której realizację wydano pozwolenia i zgłoszenia z projektem budow-
lanym; liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do 
użytkowania – według regionów (NTS 1), województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), 
form budownictwa – miesiąc. 

Wydane pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę nowych budynków (budynki mieszkalne 
– liczba budynków, liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkal-
ne – liczba budynków, powierzchnia użytkowa, liczba mieszkań), w tym budynków mieszkalnych realizowanych 
przez inwestorów indywidualnych – według rodzajów budynków, regionów (NTS 1) i województw (NTS 2), po-
zwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę innych obiektów budowlanych niż budynki oraz po-
zwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym (prowadzące do powstania nowych mieszkań) na rozbudowę bu-
dynków mieszkalnych, niemieszkalnych i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania – według 
regionów (NTS 1), województw (NTS 2), powiatów (NTS 4) – kwartał.”; 

7) w badaniu o symbolu 1.62.04(193) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji w pkt 8 Źródła danych 
część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie: 

„Sprawozdanie KNF: KNF-02, system informacyjny Komisji Nadzoru Finansowego prowadzony na podstawie usta-
wy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finanso-
wych i statystycznych zakładów ubezpieczeń (Dz. U. poz. 1899) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakła-
dów reasekuracji (Dz. U. poz. 1913).”; 

8) w badaniu o symbolu 1.80.01(246) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty w pkt 8 Źródła danych 
w tabeli w lp. 15: 

a) rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„system informacyjny ARiMR; 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 ewiden-
cyjnej (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 
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do płatności; element proekologiczny, powierzchnia zalesionego gruntu w granicach działki ewidencyjnej. Dane 
o sposobie wykorzystania działek rolnych: 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 wiel-
kość elementu proekologicznego (m lub m2 lub szt.), powierzchnia obszaru proekologicznego po zastosowaniu 
współczynnika przekształcenia (konwersji) i współczynnika ważenia; w formie elektronicznej”, 

b) rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: 

„dane za 2015 rok: do 31 marca 2016 r. (do 30 września 2015 r. dane wstępne)”; 

9) w badaniu o symbolu 1.80.02(247) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty w pkt 8 Źródła danych 
w tabeli w lp. 1 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„rejestr PESEL; dane jednostkowe o osobach: 

– zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju w zakresie: nazwisko i imię, numer  
PESEL, stan cywilny, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zameldowania na pobyt stały, data za-
meldowania na pobyt stały, miejsce zameldowania na pobyt czasowy, okres zameldowania na pobyt czasowy: 
dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego pobytu, dla osób pozostających w związku małżeńskim 
data zawarcia związku małżeńskiego; 

– wymeldowanych z pobytu stałego (bez wskazania wyjazdu za granicę), które nie posiadają aktualnego zameldo-
wania w Polsce w zakresie: nazwisko i imię, numer PESEL, stan cywilny, płeć, data urodzenia, miejsce urodze-
nia, dla osób pozostających w związku małżeńskim data zawarcia związku małżeńskiego; 

w formie elektronicznej”. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 
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