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ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

.go

z dnia 29 kwietnia 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 oraz z 2016 r. poz. 118) w załączniku „Program badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2016” wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662, z 2015 r.
poz. 855, 1240, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352.
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Dziennik Ustaw

Załącznik
do rozporządzenia
Poz. 705
Rady Ministrów
zZałącznik
dnia 29
2016
do kwietnia
rozporządzenia
Radyr.Ministrów
z dnia 29
kwietnia 2016 r. (poz. 705)
(poz.
…)

W załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016” wprowadza się
następujące zmiany:
1) w badaniu o symbolu 1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 Źródła
danych w tabeli w lp. 22 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:
„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; w formie elektronicznej”;
2) w badaniu o symbolu 1.03.01(019) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości:

.go

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prowadzący badanie:

Minister Sprawiedliwości
Prokurator Krajowy”,
b) w pkt 7 Zakres przedmiotowy:
− tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– wpływ, załatwienie i pozostałości spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji
i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur regionalnych, okręgowych
i rejonowych,”,
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− tiret ósme otrzymuje brzmienie:
„– ewidencja spraw i czynności procesowych w powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz czynności
procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w
zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych,”,

c) w pkt 8 Źródła danych:
− część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania MS: MS S1, MS S5, MS S5 wojsk., MS S11/12, MS S16/18, MS S19,
MS S19k, MS S19z, MS S20KRS, MS S20z, MS S20UN, MS S20KW, MS Kom23, MS
Not24, MS OZSS 25. Sprawozdania PK: PK-P1K, PK-P1CA, PK-P1N, PK-P1K wojsk.”,
− w tabeli:
− – lp. 33–40 otrzymują brzmienie:
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33 opiniodawcze zespoły MS OZSS 25 – sprawozdanie z
sądowych specjalistów działalności Opiniodawczego Zespołu
Sądowych Specjalistów; w formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe
34 prokuratury rejonowe

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

do 20. dnia Ministerstwo
kalendarzowego Sprawiedliwości
po półroczu i
roku
dwa razy w roku: prokuratury
do 7 lipca 2016 r. okręgowe
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
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za rok 2016
PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; – sprawozdanie z działalności
własnej; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: prokuratury
do 7 lipca 2016 r. regionalne
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

36 prokuratury regionalne

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; – sprawozdanie z działalności
własnej; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: Prokuratura
do 7 lipca 2016 r. Krajowa
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

37 prokuratury okręgowe

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; zestawienie zbiorcze danych z
działalności
podległych
prokuratur
rejonowych; w formie elektronicznej

dwa razy w roku: prokuratury
do
15 lipca regionalne
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016
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35 prokuratury okręgowe

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; zestawienie zbiorcze danych z
działalności własnej i podległych
prokuratur rejonowych; w formie
elektronicznej

dwa razy w roku: prokuratury
do
15 lipca regionalne
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

39 prokuratury regionalne

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; zestawienie zbiorcze danych z
działalności
podległych
prokuratur
rejonowych i okręgowych; w formie
elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do
17 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
18 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; zestawienie zbiorcze danych z
działalności własnej i podległych
prokuratur rejonowych i okręgowych; w
formie elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do
17 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
18 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016
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38 prokuratury okręgowe

40 prokuratury regionalne

,
2
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– – po lp. 40 dodaje się lp. 40a–40d w brzmieniu:
Departament do
Spraw
Przestępczości
Zorganizowanej i
Korupcji
Prokuratury
Krajowej

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; – sprawozdanie z działalności
własnej; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku:
do 7 lipca 2016 r.
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

40b

Departament do
Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury
Krajowej

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; – sprawozdanie z działalności
własnej; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: Prokuratura
do 7 lipca 2016 r. Krajowa Biuro
z danymi za I Prezydialne
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

40c Departament do
Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury
Krajowej

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; zestawienie zbiorcze danych z
działalności własnej i podległych
Wydziałów Zamiejscowych; w formie
elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do 15 lipca Krajowa Biuro
2016 r. z danymi Prezydialne
za I półrocze i do
15
stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

PK-P1K – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; – sprawozdanie z działalności
własnej; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: Prokuratura
do 7 lipca 2016 r. Krajowa Biuro
z danymi za I Prezydialne
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016
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40a Wydział Zamiejscowy
Departamentu do
Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury
Krajowej

40d Departamenty, Biura
i Wydziały
Prokuratury
Krajowej

– – lp. 41–53 otrzymują brzmienie:
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41 prokuratury rejonowe

PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych i administracyjnych; w formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

3

dwa razy w roku: prokuratury
do 7 lipca 2016 r. okręgowe
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

,
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dwa razy w roku: prokuratury
do 7 lipca 2016 r. regionalne
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

43 prokuratury regionalne PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych
i
administracyjnych;
sprawozdanie z działalności własnej; w
formie elektronicznej; metoda pełna;
obowiązkowe

dwa razy w roku: Prokuratura
do 7 lipca 2016 r. Krajowa
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

44 prokuratury okręgowe PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych
i
administracyjnych;
zestawienie
zbiorcze
danych
z
działalności
podległych
prokuratur
rejonowych; w formie elektronicznej

dwa razy w roku: prokuratury
do
15 lipca regionalne
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

45 prokuratury okręgowe PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych
i
administracyjnych;
zestawienie
zbiorcze
danych
z
działalności własnej i podległych
prokuratur rejonowych; w formie
elektronicznej

dwa razy w roku: prokuratury
do
15 lipca regionalne
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

46 prokuratury regionalne PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych
i
administracyjnych;
zestawienie
zbiorcze
danych
z
działalności
podległych
prokuratur
okręgowych i rejonowych; w formie
elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do
17 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
18 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

47 prokuratury regionalne PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych
i
administracyjnych;
zestawienie
zbiorcze
danych
z
działalności własnej i podległych
prokuratur okręgowych i rejonowych; w
formie elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do
17 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
18 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016
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42 prokuratury okręgowe PK-P1CA – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
cywilnych
i
administracyjnych;
sprawozdanie z działalności własnej; w
formie elektronicznej; metoda pełna;
obowiązkowe

4
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dwa razy w roku: prokuratury
do 7 lipca 2016 r. regionalne
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

49 prokuratury regionalne PK-P1N – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w zakresie
nadzoru służbowego sprawowanego
przez prokuratora nadrzędnego w
sprawach
karnych,
cywilnych
i
administracyjnych; sprawozdanie z
działalności
własnej;
w
formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

dwa razy w roku: Prokuratura
do 7 lipca 2016 r. Krajowa
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

50 prokuratury regionalne PK-P1N – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w zakresie
nadzoru służbowego sprawowanego
przez prokuratora nadrzędnego w
sprawach
karnych,
cywilnych
i
administracyjnych; zestawienie zbiorcze
danych – sprawozdanie z działalności
podległych prokuratur okręgowych; w
formie elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do
15 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

51 prokuratury regionalne PK-P1N – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w zakresie
nadzoru służbowego sprawowanego
przez prokuratora nadrzędnego w
sprawach
karnych,
cywilnych
i
administracyjnych; zestawienie zbiorcze
danych z działalności własnej i
podległych prokuratur okręgowych; w
formie elektronicznej

dwa razy w roku: Prokuratura
do
15 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016
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48 prokuratury okręgowe PK-P1N – sprawozdanie z działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury w zakresie
nadzoru służbowego sprawowanego
przez prokuratora nadrzędnego w
sprawach
karnych,
cywilnych
i
administracyjnych; sprawozdanie z
działalności
własnej;
w
formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

52 wydziały do spraw
wojskowych
w
prokuraturach
okręgowych i działy
do spraw wojskowych
w
prokuraturach

PK-P1K wojsk. – sprawozdanie z
działalności wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; w formie elektronicznej; metoda
pełna; obowiązkowe

5

dwa razy w roku:
do 7 lipca 2016 r.
z danymi za I
półrocze i do
8 stycznia
2017 r. z danymi

Departament do
Spraw
Wojskowych w
Prokuraturze
Krajowej
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rejonowych

za rok 2016
dwa razy w roku: Prokuratura
do
15 lipca Krajowa
2016 r. z danymi
za I półrocze i do
15 stycznia
2017 r. z danymi
za rok 2016

v.p
l

53 Departament do Spraw PK-P1K wojsk. – sprawozdanie z
Wojskowych
w działalności wojskowych jednostek
Prokuraturze Krajowej organizacyjnych prokuratury w sprawach
karnych; zestawienie zbiorcze danych; w
formie elektronicznej

,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

w.
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„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Podstawowe grupowania danych:
− według dziedzin prawa, w tym według rodzajów spraw w sądach powszechnych, w
prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także w zakresie wpływu,
załatwienia, sposobów załatwienia i pozostałości,
− okręgi sądowe i prokuratorskie oraz sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz
prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe,
− rodzaje aktów notarialnych,
− rodzaje spraw załatwianych przez komorników.
Wyniki badań prezentowane w powyższych grupowaniach informują: o wielkości wpływu,
załatwienia i pozostałości spraw oraz o ich strukturze w sądach powszechnych oraz
powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur regionalnych, okręgowych i
rejonowych, o wpływie, załatwieniu, wielkości referatów przypadających na sędziego w sądach
powszechnych wszystkich instancji, o obciążeniu kuratorów zawodowych i społecznych, tak w
zakresie kurateli dla dorosłych, jak i kurateli rodzinnej, o obciążeniu pracą referendarzy i
prokuratorów, o trwaniu postępowania w sprawach, o obciążeniu zadaniami notariuszy,
komorników, o profilaktyce i diagnozowaniu w sprawach rodzinnych, o wskaźnikach dynamiki i
struktury zjawisk i cech opisywanych w badaniach.
Kwestionariusze i publikacje ONZ, Eurostat, innych organizacji międzynarodowych.”,

e) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„– strona internetowa Prokuratury Krajowej,”,
f) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Koszty i sposób finansowania
256 588 zł – budżet MS
335 040 zł – budżet PK”;

ww

3) w badaniu o symbolu 1.03.03(021) Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prowadzący badanie:

Minister Sprawiedliwości
Prokurator Krajowy
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zakres podmiotowy
Komenda Główna Policji; Prokuratura Krajowa; Komenda Główna Straży Granicznej;
Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Finansów; Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Kancelaria Prezydenta RP; Sąd Najwyższy; Naczelny Sąd Administracyjny; Naczelna Rada
6
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Adwokacka; jednostki 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.”,
c) w pkt 8 Źródła danych w tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:
systemy informacyjne prokuratury; dane
zagregowane dotyczące zatrudnienia i
wynagrodzenia w prokuraturze; spraw
załatwionych i do załatwienia oraz
zakończonych
postępowań
przygotowawczych w powszechnych i
wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury, przestępstw stwierdzonych w
zakończonych
postępowaniach
przygotowawczych własnych prokuratora
i powierzonych do prowadzenia innym niż
Policja
organom
oraz
wskaźnik
wykrywalności sprawców przestępstw; w
układzie: kraj ogółem i prokuratury
regionalne, okręgowe oraz rejonowe; w
formie elektronicznej

dane w zakresie GUS
podstawowym – raz
w
roku
do
14 kwietnia 2017 r.
z danymi za rok
2016,
dane w zakresie
rozszerzonym – raz
w
roku
do
14 czerwca 2017 r.
z danymi za rok
2016

w.
rcl

.go

3 Prokuratura
Krajowa

d)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

,

„11. Koszty i sposób finansowania
51 206 zł – budżet MS
1 135 zł – budżet PK
87 700 zł – budżet GUS”;

4) w badaniu o symbolu 1.03.05(023) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru
sprawiedliwości:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prowadzący badanie: Minister Sprawiedliwości
Prokurator Krajowy”,

ww

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Cel badania
Wykonanie obowiązków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o wszystkich
jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości,
Prokuratorowi Krajowemu, a także o stanowiskach, funkcjach oraz składnikach
wynagrodzenia pracowników ww. jednostek.”,
c) w pkt 8 Źródła danych:
− część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania MS: MS-DB1, MS-DB3, MS-DB5, MS-DB6, MS-DB7 i MS-ZK-8.
Sprawozdanie PK: PK-DB4.”,
− w tabeli:
− – lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

7
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trzy razy w roku: prokuratury
do 15 lipca, do regionalne
13 października
2016 r.
i
do
18 stycznia 2017 r.
z danymi za każdy
kwartał

6 prokuratury
regionalne

trzy razy w roku: Prokuratura
do 20 lipca, do Krajowa
19 października
2016 r.
i
do
18 stycznia 2017 r.
z danymi za każdy
kwartał

v.p
l

5 prokuratury okręgowe PK-DB4 – sprawozdanie z wykonania
zatrudnienia
i
wynagrodzeń
w
powszechnych
jednostkach
organizacyjnych
prokuratury;
zestawienie zbiorcze danych; w formie
elektronicznej

.go

PK-DB4 – sprawozdanie z wykonania
zatrudnienia
i
wynagrodzeń
w
powszechnych
jednostkach
organizacyjnych
prokuratury;
zestawienie zbiorcze danych; w formie
elektronicznej

,
− – w lp. 9 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„cztery razy w roku: nie później niż 16 dni po upływie okresu sprawozdawczego;
narastająco z danymi za każdy kwartał”,
d)

w pkt 10 Terminy i formy udostępniania tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„– strona internetowa Prokuratury Krajowej,”,

e)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

w.
rcl

„11. Koszty i sposób finansowania
51 764 zł – budżet MS
11 350 zł – budżet PK”;

5) w badaniu o symbolu 1.21.01(030) Urodzenia. Dzietność w pkt 8 Źródła danych tabela
otrzymuje brzmienie:

Podmioty
przekazujące dane
Lp.
statystyczne
8.1

1. urzędy
cywilnego

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.2

8.3

8.4

stanu rejestr stanu cywilnego;

ww

8.0

Forma przekazania danych

− dane
jednostkowe
dotyczące
urodzenia oraz dziecka i rodziców; w
formie elektronicznej oraz – w
przypadku przyczyn zgonów –
dodatkowo w formie papierowej,
− miesięczne
zestawienie
aktów
urodzenia (generowanych z opcji
„Zestawienie
aktów
przesłanych/nieprzesłanych
do
GUS”) sporządzonych w danym
miesiącu kalendarzowym w ramach
otwartego rocznika dla bieżącego
roku kalendarzowego; w formacie
XML; w formie elektronicznej
8

sukcesywnie do serwer
3. dnia miesiąca za centralny GUS
miesiąc poprzedni,
za
grudzień
2016 r.
do
4 stycznia 2017 r.
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rejestr PESEL: kwartalne zestawienie
aktów urodzenia sporządzonych w
danym kwartale w ramach otwartego
rocznika
dla
bieżącego
roku
kalendarzowego,
w
zakresie:
oznaczenie aktu urodzenia, data
urodzenia; w formie elektronicznej
(pliki csv)

do
5.
dnia GUS
miesiąca
za
kwartał poprzedni,
za IV kwartał
2016 r. do 10
stycznia 2017 r.

v.p
l

2. Ministerstwo
Cyfryzacji

Poz. 705

;

6) w badaniu o symbolu 1.21.02(031) Małżeństwa. Rozwody. Separacje w pkt 8 Źródła danych
tabela otrzymuje brzmienie:

8.0

8.1

Miejsce
przekazania
danych

8.2

8.3

8.4

rejestr stanu cywilnego;
− dane jednostkowe dotyczące
małżeństwa oraz cech osób
zawierających
związek
małżeński;
w
formie
elektronicznej,
− miesięczne zestawienie aktów
małżeństwa (generowanych z
opcji „Zestawienie aktów
przesłanych/nieprzesłanych do
GUS”) sporządzonych w danym
miesiącu kalendarzowym w
ramach otwartego rocznika dla
bieżącego roku kalendarzowego;
w formacie XML; w formie
elektronicznej

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

rejestr
PESEL:
kwartalne
zestawienie aktów małżeństwa
sporządzonych w danym kwartale w
ramach otwartego rocznika dla
bieżącego roku kalendarzowego, w
zakresie:
oznaczenie
aktu
małżeństwa,
data
zawarcia
małżeństwa; w formie elektronicznej
(pliki csv)

do
5.
dnia GUS
miesiąca
za
kwartał poprzedni,
za IV kwartał
2016 r. do 10.
stycznia 2017 r.

w.
rcl

1 urzędy stanu cywilnego

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

.go

Lp.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

ww

2 Ministerstwo Cyfryzacji

3 Ministerstwo Cyfryzacji

rejestr PESEL; dane jednostkowe w raz w roku, do GUS
zakresie numeru PESEL oraz daty 14 lutego 2017 r.
ustania poprzedniego małżeństwa
osób, które zawarły związek
małżeński w 2016 roku; w formie
elektronicznej
9
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kwartalnie:
do serwer
3. dnia miesiąca za centralny GUS
poprzedni kwartał,
za
IV kwartał
2016
r.
do
prawomocnie
4 stycznia 2017 r.

systemy informacyjne dotyczące
orzeczeń w zakresie rozwodów i
separacji; dane jednostkowe w
zakresie:

v.p
l

4 sądy okręgowe

– 11 –

–
orzeczonych
rozwodów,
– separacji
zniesionych

orzeczonych

i

oraz cech osób, których te fakty
dotyczą; w formie elektronicznej

;

.go

7) w badaniu o symbolu 1.21.03(032) Migracje wewnętrzne ludności pkt 8–10 otrzymują
brzmienie:

w.
rcl

„8. Źródła danych
Dane Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL w zakresie migracji o osobach zmieniających
miejsce pobytu stałego w kraju oraz o osobach zameldowanych na pobyt czasowy w kraju ponad
3 miesiące. Dane urzędów gmin z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców
o ludności zameldowanej na pobyt czasowy.
Wykorzystanie danych z operatu do badań społecznych (1.80.02).
Wykorzystanie danych: Ministerstwa Cyfryzacji – rejestr 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).

ww

Podmioty
Lp. przekazujące dane
statystyczne
8.0
8.1
1 Ministerstwo
Cyfryzacji

2 Ministerstwo
Cyfryzacji

Forma przekazania danych

8.2
rejestr PESEL; dane jednostkowe o
liczbie i cechach osób zmieniających
miejsce pobytu stałego w kraju – na
mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.
poz. 388, z późn. zm.) w zakresie: nr
PESEL, płeć, data urodzenia, miejsce
urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny,
obywatelstwo, miejsce zameldowania
na pobyt stały w Polsce, poprzednie
miejsce zameldowania na pobyt stały,
data
zameldowania;
w
formie
elektronicznej

rejestr PESEL; dane jednostkowe o
liczbie osób i cechach osób
zameldowanych na pobyt czasowy na
terenie kraju – na mocy ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji
ludności w zakresie: nr PESEL, płeć,
data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo,
10

Miejsce
przekazania
danych
8.3
8.4
raz w kwartale do GUS
40. dnia
po
kwartale,
w
którym
zostało
zarejestrowane
zameldowanie na
pobyt stały, za
IV kwartał 2016 r.
– do 10 lutego
2017 r.
Częstotliwość
i termin

raz w roku do GUS
27 lutego 2017 r. –
dane według stanu
na
dzień
31 grudnia 2016 r.
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rejestry mieszkańców i rejestry
zamieszkania cudzoziemców; dane
jednostkowe o ludności zameldowanej
na pobyt czasowy – na mocy ustawy z
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności w zakresie: data urodzenia,
miejsce pobytu stałego, deklarowany
okres pobytu czasowego: miesiąc, rok
początku i końca zamierzonego pobytu
oraz (o ile takie dane są gromadzone)
płeć, stan cywilny, obywatelstwo; w
formie elektronicznej

raz w roku do Urząd
23 stycznia 2017 r. Statystyczny
– dane według w Olsztynie
stanu na dzień
31 grudnia 2016 r.

.go

3 urzędy gmin

v.p
l

miejsce zameldowania na pobyt stały,
miejsce zameldowania na pobyt
czasowy, okres zameldowania na pobyt
czasowy: dzień, miesiąc, rok początku
oraz końca zamierzonego pobytu; w
formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane o liczbie migracji wewnętrznych według kierunków oraz płci, wieku i stanu cywilnego
migrantów.
Dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy według płci, stanu cywilnego oraz miejsca
stałego i czasowego zameldowania (według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.).

w.
rcl

10. Terminy i formy udostępniania

Wydawnictwa GUS:
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r.
Pozostałe:
Kwartalnie:
– dane o liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały (zameldowania i wymeldowania) oraz
według poszczególnych jednostek podziału terytorialnego (regiony, podregiony, powiaty, miasta
i gminy imiennie) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2016 r. – marzec 2017 r.
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.,
– liczba i struktura demograficzno-społeczna osób migrujących czasowo (zameldowanych na
pobyt czasowy); dane o stałym i czasowym miejscu zamieszkania (kierunki migracji) według
województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i
gmin) – maj 2017 r.”;

ww

8) badanie o symbolu 1.21.04(033) Migracje zagraniczne ludności otrzymuje brzmienie:
„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

11
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v.p
l

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.

w.
rcl

.go

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.
7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzno-społeczne migrantów (płeć, wiek, stan cywilny) oraz kraj urodzenia i
obywatelstwo migrantów, a także informacje o poprzednim i obecnym miejscu pobytu (kraj
pochodzenia lub wyjazdu). Dane ogólnopolskie.

ww

8. Źródła danych
– dane Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL o migracjach zagranicznych na pobyt stały i
pobyt czasowy oraz dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z krajowego
zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – centralnego rejestru
wniosków, decyzji i postanowień w sprawach repatriacji,
– wykorzystanie danych z operatu do badań społecznych (1.80.02),
– informacje gromadzone przez: Ministerstwo Cyfryzacji – rejestr 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.
12
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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).

v.p
l

–

– 14 –

Podmioty
Lp. przekazujące dane
Forma przekazania danych
statystyczne
8.0
8.1
8.2
1
Ministerstwo
rejestr PESEL; dane jednostkowe o liczbie
Cyfryzacji
i cechach osób zameldowanych na pobyt
stały po przyjeździe z zagranicy na mocy
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności w zakresie: nr PESEL,
płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia,
kraj
urodzenia,
stan
cywilny,
obywatelstwo, kraj poprzedniego miejsca
zamieszkania, miejsce zameldowania na
pobyt stały w Polsce, data zameldowania;
w formie elektronicznej

Miejsce
przekazania
danych
8.3
8.4
raz w kwartale do GUS
40. dnia
po
kwartale,
w
którym
zostało
zarejestrowane
zameldowanie na
pobyt stały, za
IV kwartał 2016 r.
– do 10 lutego
2017 r.

2

.go

rejestr PESEL; dane jednostkowe o liczbie
i cechach osób wymeldowanych w
związku z wyjazdem za granicę z
zamiarem stałego pobytu na mocy ustawy z
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności w zakresie: nr PESEL, płeć, data
urodzenia, miejsce urodzenia, kraj
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo,
kraj wyjazdu, miejsce zameldowania na
pobyt stały w Polsce sprzed wyjazdu, data
wymeldowania; w formie elektronicznej

raz w kwartale do GUS
40. dnia
po
kwartale,
w
którym
zostało
zarejestrowane
wymeldowanie za
granicę na stałe, za
IV kwartał 2016 r.
– do 10 lutego
2017 r.

Ministerstwo
Cyfryzacji

rejestr PESEL; dane jednostkowe o
ludności (stałych mieszkańcach Polski),
która zgłosiła w danym roku powrót z
pobytu czasowego za granicą na mocy
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności w zakresie: nr PESEL,
płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia,
kraj urodzenia, obywatelstwo, kraj
wyjazdu, stan cywilny, data wyjazdu/data
powrotu z wyjazdu poza granice Polski,
miejsce stałego/czasowego zameldowania
w Polsce; w formie elektronicznej

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

w.
rcl

Ministerstwo
Cyfryzacji

ww

3

4

Częstotliwość
i termin

Ministerstwo
Cyfryzacji

rejestr PESEL; dane jednostkowe o raz w roku do GUS
ludności (stałych mieszkańcach innych 27 lutego 2017 r. z
krajów), zameldowanej na pobyt czasowy danymi za rok
13
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w Polsce, która w danym roku zgłosiła 2016
wyjazd z Polski lub której wygasł
deklarowany okres pobytu w Polsce – na
mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności w zakresie: nr PESEL,
płeć, data urodzenia, obywatelstwo,
miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan
cywilny, deklarowany okres pobytu w
Polsce/zgłoszenie wyjazdu z Polski; w
formie elektronicznej
Ministerstwo Spraw Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i
Wewnętrznych
i wykazu w sprawach cudzoziemców –
Administracji
centralny rejestr wniosków, decyzji i
postanowień w sprawach repatriacji; dane
zagregowane o repatriantach; w formie
elektronicznej

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

6.

Komenda
Główna System Komendy Głównej Straży
Straży Granicznej
Granicznej; 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 GUS
31 marca 2017 r. z
danymi za rok
2016

w.
rcl

.go

5

ww

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 imigracji na pobyt czasowy według płci, wieku, stanu cywilnego, obywatelstwa i
kraju poprzedniego zamieszkania imigrantów (dotyczy osób, które zameldowały się na pobyt
czasowy).
Dane o liczbie emigracji na pobyt czasowy według płci, wieku, obywatelstwa oraz kraju
czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach
ewidencji ludności).
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 udzielenie ochrony międzynarodowej 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.
14
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Pozostałe:
Kwartalnie:
– dane o ogólnej liczbie migracji zagranicznych na pobyt stały w poszczególnych jednostkach
podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy) – ok. 60 dni po
kwartale, za IV kwartał 2016 r. – marzec 2017 r.,
− ogólnopolskie dane o migracjach zagranicznych na pobyt stały według cech demograficznych
migrantów oraz krajów imigracji i emigracji – ok. 60 dni po kwartale.
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.,
– dane o osobach przybyłych z zagranicy na okres co najmniej 12 m-cy według płci i kraju
poprzedniego zamieszkania – listopad 2017 r.,
– dane o osobach, które wyjechały za granicę na okres co najmniej 12 m-cy według płci i kraju
następnego zamieszkania – listopad 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 udzielenie
ochrony międzynarodowej 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.

w.
rcl

11. Koszty i sposób finansowania
168 800 zł – budżet GUS”;

9) w badaniu o symbolu 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:
a) w pkt 6 Zakres podmiotowy tiret czternaste otrzymuje brzmienie:
„– cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz
cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie ochrony
międzynarodowej,”,

ww

b) w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 3 w rubryce 8.2 tiret pierwsze i drugie otrzymują
brzmienie:
„– o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie
zgody na pobyt tolerowany lub o azyl,
– o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie azylu, udzielenie
ochrony międzynarodowej, udzielenie ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze
względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, w tym decyzje o umorzeniu
postępowania,”,
c) w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych:
− tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– dane o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
udzielenie zgody na pobyt tolerowany oraz azyl – miesięczne, kwartalne, w formie
tabelarycznej na nośniku magnetycznym,”,
− tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„– dane o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały
i pobyt rezydenta długoterminowego UE – oraz dane o cudzoziemcach, którym
15
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udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta
długoterminowego UE oraz dane o cudzoziemcach, którym udzielono ochrony
międzynarodowej, 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,”,
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Koszty i sposób finansowania
354 000 zł – budżet UdSC”;
10) w badaniu o symbolu 1.21.09(036) Zgony. Umieralność. Trwanie życia w pkt 8 Źródła danych
tabela otrzymuje brzmienie:

8.0

8.1

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.2

8.3

8.4

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

serwer
centralny
GUS, Urząd
Statystyczny
w Olsztynie

.go

Lp.

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne

1 urzędy stanu cywilnego rejestr stanu cywilnego;

w.
rcl

− dane jednostkowe w zakresie
informacji o osobie zmarłej; w
formie elektronicznej oraz w formie
papierowej strony 1 i 2 karty zgonu
w zakresie części przeznaczonej do
zarejestrowania zgonu – na potrzeby
kodowania przyczyn zgonu,
− miesięczne zestawienie
aktów
zgonu (generowanych z opcji
„Zestawienie
aktów
przesłanych/nieprzesłanych
do
GUS”) sporządzonych w danym
miesiącu kalendarzowym w ramach
otwartego rocznika dla bieżącego
roku kalendarzowego; w formacie
XML; w formie elektronicznej

ww

2 Ministerstwo Cyfryzacji rejestr PESEL: kwartalne zestawienie
aktów zgonów sporządzonych w
danym kwartale w ramach otwartego
rocznika
dla
bieżącego
roku
kalendarzowego,
w
zakresie:
oznaczenie aktu zgonu, data zgonu; w
formie elektronicznej (plik csv)

do
5.
dnia GUS
miesiąca
za
kwartał poprzedni,
za IV kwartał
2016 r. do 10
stycznia 2017 r.

3 Ministerstwo Cyfryzacji rejestr PESEL; dane jednostkowe w raz w roku do GUS
zakresie numeru PESEL oraz daty 28 lutego 2017 r.
zawarcia związku małżeńskiego przez
osobę zmarłą w 2016 roku; w formie
elektronicznej
;
16
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„8. Źródła danych
Dane Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL o migracjach na pobyt czasowy oraz dane
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i
wykazu w sprawach cudzoziemców – centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa
polskiego.
Dane urzędów gmin z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotyczące
stałych mieszkańców gminy nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy
oraz stałych mieszkańców innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP.
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 – rejestr 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.
Miejsce
przekazania
danych
8.3
8.4
raz w roku – do 27 GUS
lutego 2017 r. –
dane według stanu
na dzień 31 grudnia
2016 r.

2

raz w roku – do 27 GUS
lutego 2017 r. –
dane według stanu
na dzień 31 grudnia
2016 r.

ww

Podmioty
Lp. przekazujące dane
Forma przekazania danych
statystyczne
8.0
8.1
8.2
1
Ministerstwo
rejestr PESEL; dane jednostkowe o
Cyfryzacji
ludności (stałych mieszkańcach gminy)
nieobecnej w związku z wyjazdem za
granicę na pobyt czasowy na mocy
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności w zakresie: nr PESEL,
płeć, data urodzenia, stan cywilny,
miejsce urodzenia, kraj urodzenia,
obywatelstwo, kraj wyjazdu, data
wyjazdu poza granice Polski, miejsce
stałego zameldowania na terytorium RP;
w formie elektronicznej
Ministerstwo
Cyfryzacji

rejestr PESEL; dane jednostkowe o
stałych mieszkańcach innych krajów
zameldowanych na pobyt czasowy na
terytorium RP na mocy ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności
w zakresie: nr PESEL, płeć, data
urodzenia, miejsce urodzenia, kraj
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo,
17
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miejsce zameldowania na pobyt czasowy,
kraj poprzedniego zamieszkania, okres
zameldowania na pobyt czasowy (dzień,
miesiąc, rok początku oraz końca
zamierzonego czasowego pobytu); w
formie elektronicznej
urzędy gmin

rejestry
mieszkańców
i
rejestry
zamieszkania cudzoziemców; dane
jednostkowe o ludności (stałych
mieszkańcach gminy) nieobecnej w
związku z wyjazdem za granicę na pobyt
czasowy – na mocy ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności
w zakresie: data urodzenia, kraj wyjazdu,
data wyjazdu oraz (o ile takie dane są
gromadzone)
płeć;
w
formie
elektronicznej

raz w roku do Urząd
23 stycznia 2017 r. Statystyczny
– dane według w Olsztynie
stanu na dzień
31 grudnia 2016 r.

4

urzędy gmin

rejestry
mieszkańców
i
rejestry
zamieszkania cudzoziemców; dane
jednostkowe o ludności (stałych
mieszkańcach
innych
krajów)
zameldowanej na pobyt czasowy na
terytorium RP – na mocy ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności
w zakresie: data urodzenia, kraj
poprzedniego zamieszkania, gmina
zameldowania na pobyt czasowy,
deklarowany okres pobytu czasowego
oraz (o ile takie dane są gromadzone)
płeć, obywatelstwo, stan cywilny; w
formie elektronicznej

raz w roku do Urząd
23 stycznia 2017 r. Statystyczny
– dane według w Olsztynie
stanu na dzień
31 grudnia 2016 r.

w.
rcl

.go

3

Ministerstwo Spraw Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i raz w roku do GUS
Wewnętrznych
i wykazu w sprawach cudzoziemców – 14 sierpnia 2017 r.
Administracji
centralny rejestr danych o nabyciu i
utracie obywatelstwa polskiego; dane
zagregowane o nadaniu i nabyciu
obywatelstwa polskiego według kategorii
uzyskania obywatelstwa oraz kraju
poprzedniego obywatelstwa oraz płci i
wieku (roku urodzenia) osób, dane o
utracie obywatelstwa polskiego; w formie
elektronicznej

6

Urząd do Spraw Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i
Cudzoziemców
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

ww

5

18

raz w roku do GUS
31 sierpnia 2017 r.
– dane według
stanu na dzień
31 grudnia 2016 r.
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w RP na pobyt czasowy, według płci,
wieku, stanu cywilnego, obywatelstwa i kraju poprzedniego zamieszkania.
Dane o stałych mieszkańcach RP przebywających czasowo za granicą, według płci, wieku,
obywatelstwa oraz kraju czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za
granicę w jednostkach ewidencji ludności).
Dane o ludności RP według obywatelstwa i kraju urodzenia.
Dane szacunkowe o liczbie imigrantów przebywających w RP czasowo według kraju
pochodzenia.
Dane szacunkowe o liczbie stałych mieszkańców RP przebywających czasowo za granicą według
kraju przebywania.

.go

10. Terminy i formy udostępniania
Wydawnictwa GUS:
– „Rocznik Demograficzny 2017” – listopad 2017 r.
Pozostałe:
− liczba i struktura imigrantów i emigrantów na pobyt czasowy oraz cechy demograficzne
(w tym według płci) z uwzględnieniem podziału według jednostek terytorialnych, tj. regionów,
województw, podregionów i powiatów, kraje emigracji i imigracji – maj 2017 r.,
− 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.”;

w.
rcl

12) w badaniu o symbolu 1.23.06(046) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach
pracy w pkt 8 Źródła danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania MRPiPS: MPiPS-01 wraz z załącznikami, MPiPS-02 wraz z załącznikiem,
MPiPS-07.”,
b) w tabeli po lp. 19 dodaje się lp. 19a w brzmieniu:

19a wojewódzkie
pracy

urzędy 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 16. Urząd
dnia roboczego w Statystyczny w
kwietniu 2017 r. z Bydgoszczy
danymi za rok
2016

;

ww

13) w badaniu o symbolu 1.24.01(057) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pkt 10
Terminy i formy udostępniania tiret siódme otrzymuje brzmienie:
„Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły
rok – do końca IV kwartału każdego roku,”;
14) badanie o symbolu 1.25.07(065) Pomoc społeczna otrzymuje brzmienie:
„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
19
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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. 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.
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych dotyczących poradnictwa rodzinnego
prowadzonego przez Kościół Katolicki.

w.
rcl

.go

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.
W badaniach realizowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego:
– podmioty Kościoła Katolickiego prowadzące poradnictwo rodzinne.

ww

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.
W badaniach realizowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego:
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– poradnictwo rodzinne prowadzone przez Kościół Katolicki w zakresie liczby podmiotów i
liczby osób korzystających.
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, dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczące poradnictwa
rodzinnego.

8.2
MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne
i roczne z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej – pieniężnych, w
naturze i usługach; w formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

Miejsce
przekazania
danych
8.3
8.4
dwa razy w roku: urząd wojewódzki
do 20 lipca 2016 r.
z
danymi
za
I półrocze 2016 r.;
do
20 stycznia
2017 r. z danymi za
rok 2016
Częstotliwość
i termin

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

w.
rcl

2 wojewodowie

Forma przekazania danych

.go

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne
8.0
8.1
1 powiatowe
centra
pomocy
rodzinie,
ośrodki
pomocy
społecznej

Lp.

Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki
Społecznej

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

4 domy
społecznej

pomocy 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 MPiPS-05 – sprawozdanie o
samopomocy
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

ww

3 Ministerstwo
MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne
Rodziny, Pracy i i roczne z udzielonych świadczeń
Polityki Społecznej
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
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6 powiatowe
pomocy
ośrodki
społecznej

– 23 –

MPiPS-05 – sprawozdanie o raz w roku do
placówkach
zapewniających 28 lutego 2017 r. z
całodobową opiekę i wsparcie; w danymi za rok 2016
formie elektronicznej i papierowej;
metoda pełna; obowiązkowe

7 wojewodowie

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

.go

8 Ministerstwo
MPiPS-05 – sprawozdanie o
Rodziny, Pracy i placówkach
zapewniających
Polityki Społecznej
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

Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki
Społecznej

w.
rcl

9 powiatowe
centra Krajowy
System
Monitoringu cztery razy w roku, urząd wojewódzki
pomocy rodzinie
Pomocy
Społecznej;
dane co kwartał: 30 dni
jednostkowe; w formie elektronicznej po: I, II, III kwartale
oraz 60 dni po
IV kwartale

10 ośrodki
społecznej

pomocy Krajowy
System
Monitoringu cztery razy w roku, urząd wojewódzki
Pomocy
Społecznej;
dane co kwartał: 30 dni
jednostkowe; w formie elektronicznej po: I, II, III kwartale
oraz 60 dni po
IV kwartale
Krajowy
System
Monitoringu cztery razy w roku,
Pomocy
Społecznej;
dane co kwartał: 40 dni
jednostkowe; w formie elektronicznej po: I, II, III kwartale
oraz 70 dni po
IV kwartale

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

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

ww

11 wojewodowie

22

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

Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki
Społecznej
portal
sprawozdawczy
GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd
Statystyczny
w Krakowie


Dziennik Ustaw

– 24 –

v.p
l

samopomocy, domy
dla matek i kobiet w
ciąży, noclegownie,
domy lub schroniska
dla
bezdomnych,
pozostałe

Poz. 705

13 Instytut
Statystyki dane
dotyczące
poradnictwa raz w roku do 30 GUS
Kościoła
rodzinnego w zakresie liczby czerwca 2017 r. z
Katolickiego
podmiotów,
liczby
osób danymi za rok 2016
korzystających;
w
formie
elektronicznej

.go

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.
Dane o poradnictwie rodzinnym prowadzonym przez Kościół Katolicki – tablice dla Polski
ogółem.

w.
rcl

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”;

w badaniu o symbolu 1.25.11(068) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8
Źródła danych w tabeli w lp. 3 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

ww

15)

„FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych; dane
jednostkowe o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS w zakresie: numer
PESEL, 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”;

16)

w badaniu o symbolu 1.27.04(082) Opieka nad dziećmi i młodzieżą:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
23
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„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 na potrzeby rocznych
rachunków narodowych 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.”,
b) w pkt 7 Zakres przedmiotowy w tiret ósme kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
tiret dziewiąte w brzmieniu:
„– przychody, koszty, bilans, nakłady inwestycyjne, fundusz rady rodziców, liczba dzieci
w placówkach wychowania przedszkolnego, liczba uczniów/wychowanków w szkołach
i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).”,
c) w pkt 8 Źródła danych:

.go

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie GUS: F-01/o; dane Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu
Informacji Oświatowej (SIO) prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej.”,
– w tabeli dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
F-01/o – sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym szkół i
innych placówek oświatowych; w
formie elektronicznej; metoda pełna;
obowiązkowe

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

w.
rcl

3 publiczne
szkoły i
placówki
oświatowe
przekazane
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego
do
prowadzenia
podmiotom
niepublicznym

portal
sprawozdawczy
GUS,
www.stat.gov.pl

,

d) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane z zakresu przedmiotowego badania (z wyjątkiem danych finansowych) grupowane są w
układzie: kraj, regiony, województwa. Wybrane dane dotyczące wychowania przedszkolnego są
opracowywane według podregionów oraz powiatów w układzie miast i gmin. Dane finansowe
dostępne są na poziomie kraju.

ww

10. Terminy i formy udostępniania
Wydawnictwa GUS:
– „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017” – październik 2017 r.
Pozostałe:
– tablice wynikowe (z wyjątkiem tablic opracowanych na podstawie danych ze sprawozdania o
przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych) –
marzec/kwiecień 2017 r.,
– tablice wynikowe opracowane na podstawie danych ze sprawozdania o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych – lipiec 2017 r.,
– UNICEF – wrzesień 2017 r.,
– UNESCO, OECD, Eurostat – kwestionariusze UOE 2016 – wrzesień 2018 r.”;

17) w badaniu o symbolu 1.28.01(086) Obiekty i działalność instytucji kultury pkt 6–8 otrzymują
brzmienie:
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„6. Zakres podmiotowy
Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące
działalność kulturalną (w tym instytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne,
rezerwaty przyrody udostępniane w sposób rejestrowany, niebędące muzeami zamki i pałace,
planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne).

7. Zakres przedmiotowy
– rodzaje, struktura i działalność instytucji kultury, dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
– oferta i zasoby instytucji kultury, liczba uczestników,
– informatyzacja instytucji kultury,
– wielkość zasobów cyfrowych,
– zatrudnienie i źródła finansowania.

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne
8.0
8.1
1 jednostki organizujące
działalność artystyczną i
rozrywkową
–
profesjonalne
teatry
dramatyczne
i
muzyczne, filharmonie,
orkiestry,
chóry,
zespoły pieśni i tańca,
przedsiębiorstwa
i
agencje rozrywkowe

Forma przekazania danych

8.2
K-01 – sprawozdanie z działalności
artystycznej i rozrywkowej; dane
jednostkowe; w formie elektronicznej;
dla podmiotów o liczbie pracujących
nie większej niż 5 osób dopuszczalne
jest przekazywanie danych w formie
papierowej

Miejsce
przekazania
danych
8.3
8.4
raz w roku do portal
sprawozdawczy
23 stycznia
2017 r. z danymi GUS
za rok 2016
www.stat.gov.pl;
Urząd
Statystyczny w
Krakowie
Częstotliwość
i termin

w.
rcl

Lp.

.go

8. Źródła danych
Sprawozdania GUS: K-01, K-02, K-03, K-05, K-07.

2 muzea i jednostki o K-02 – sprawozdanie z działalności
muzeum i instytucji paramuzealnej; w
charakterze
formie elektronicznej;
paramuzealnym
dla podmiotów o liczbie pracujących
nie większej niż 5 osób dopuszczalne
jest przekazywanie danych w formie
papierowej;
metoda pełna; obowiązkowe

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

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

K-03 – sprawozdanie biblioteki; 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
10 lutego 2017 r.
z danymi za rok
2016

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

prowadzące K-05 – sprawozdanie z działalności
wystawienniczej;
w
formie
elektronicznej;
dla podmiotów o liczbie pracujących
nie większej niż 5 osób dopuszczalne

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

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

ww

3 biblioteki publiczne i
pedagogiczne oraz ich
filie,
biblioteki
naukowe,
fachowe,
fachowo-beletrystyczne,
towarzystw naukowych,
ośrodka
informacji
naukowej, technicznej i
ekonomicznej
4 podmioty
galerie
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jest przekazywanie danych w formie
papierowej;
metoda pełna; obowiązkowe

5 centra kultury, domy K-07 – sprawozdanie z działalności
kultury, ośrodki kultury, centrum kultury, domu kultury,
ośrodka kultury, klubu, świetlicy; w
kluby i świetlice
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
24 lutego 2017 r.
z danymi za rok
2016

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

;

.go

18) w badaniu o symbolu 1.29.02(094) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby w pkt 8
Źródła danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„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:
MSWiA-34, MSWiA-35, MSWiA-36, MSWiA-36a, MSWiA-39.”,
b) w tabeli lp. 29–33 otrzymują brzmienie:
raz w roku do
10 lutego
2017 r.
z
danymi za rok
2016

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

30 samodzielne publiczne MSWiA-35 – sprawozdanie o
w
poradni
zakłady
opieki leczonych
skórno-wenerologicznej; w formie
zdrowotnej MSWiA
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 MSWiA-36 – sprawozdanie z
jednostki
lecznictwa
zakłady
opieki działalności
ambulatoryjnego
dla
osób
z
zdrowotnej MSWiA
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

MSWiA-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

sprawozdanie o
w
poradni
w
formie
metoda
pełna;

w.
rcl

29 samodzielne publiczne MSWiA-34 –
zakłady
opieki zarejestrowanych
kardiologicznej;
zdrowotnej MSWiA
elektronicznej;
obowiązkowe

ww

32 samodzielne publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
MSWiA
udzielające
ambulatoryjnych,
specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia
środowiskowego,
domowego

33 samodzielne publiczne MSWiA-39 – sprawozdanie o raz w roku do Ministerstwo
zakłady
opieki leczonych w poradni gruźlicy i chorób 10 lutego
Spraw
26
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;

19) w badaniu o symbolu 1.29.04(096) Profilaktyka w pkt 8 Źródła danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania MZ: MZ-06, MZ-35A, MZ-35B. Sprawozdanie MSWiA: MSWiA-41.
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania MZ-11 (opisanego w badaniu 1.29.02).”,
b) w tabeli w lp. 9 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:
„MSWiA-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej; w formie elektronicznej;
metoda pełna; obowiązkowe”;
20) w badaniu o symbolu 1.29.06(098) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 8 Źródła danych:

w.
rcl

.go

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„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 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: MSWiA-29 i MSWiA-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).”,
b) w tabeli lp. 20–23 otrzymują brzmienie:
20 samodzielne publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
MSWiA,
Centrum Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa
MSW
21 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

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

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Spraw MSWiA-29 – sprawozdanie o raz w roku do GUS
i pracujących
w
samodzielnych 31 maja 2017 r.
publicznych
zakładach
opieki za rok 2016
zdrowotnej
MSWiA;
dane
zagregowane; w formie elektronicznej

ww

22 samodzielne publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
MSWiA,
Centrum Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa
MSW
23 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

MSWiA-29 – sprawozdanie o
pracujących
w
samodzielnych
publicznych
zakładach
opieki
zdrowotnej MSWiA; w formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

MSWiA-30 – sprawozdanie o raz w roku do
specjalistach
pracujących
w 10 lutego 2017 r.
samodzielnych publicznych zakładach za rok 2016
opieki zdrowotnej MSWiA; w formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Spraw MSWiA-30 – sprawozdanie o raz w roku do GUS
i specjalistach
pracujących
w 31 maja 2017 r.
samodzielnych publicznych zakładach za rok 2016
opieki zdrowotnej MSWiA; dane
zagregowane; w formie elektronicznej
;

27
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21) w badaniu o symbolu 1.29.07(099) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
w pkt 8 Źródła danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania GUS: ZD-2, ZD-3, ZD-4.
Sprawozdania MZ: MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-42.
Sprawozdania MSWiA: MSWiA-32, MSWiA-33, MSWiA-38, MSWiA-42, MSWiA-43,
MSWiA-44, MSWiA-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).”,

.go

b) w tabeli lp. 25–36 otrzymują brzmienie:

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

25 samodzielne publiczne MSWiA-32 – sprawozdanie z
ambulatoryjnej
zakłady
opieki działalności
samodzielnych publicznych zakładów
zdrowotnej MSWiA
opieki zdrowotnej MSWiA; w formie
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

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

26 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

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

w.
rcl

Spraw MSWiA-32 – sprawozdanie z
i działalności
ambulatoryjnej
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej MSWiA; dane
zagregowane; w formie elektronicznej

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

27 samodzielne publiczne MSWiA-33 – sprawozdanie z
zakłady
opieki działalności zakładu długoterminowej,
zdrowotnej MSWiA
stacjonarnej
opieki
zdrowotnej
MSWiA; w formie elektronicznej;
metoda pełna; obowiązkowe

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

28 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

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

Spraw MSWiA-33 – sprawozdanie z
i działalności zakładu długoterminowej,
stacjonarnej
opieki
zdrowotnej
MSWiA; dane zagregowane; w formie
elektronicznej

29 samodzielne publiczne MSWiA-38 – sprawozdanie z
zakłady
opieki działalności działów usprawniania
zdrowotnej MSWiA
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

MSWiA-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

ww

30 jednostki
budżetowe
tworzone przez ministra
właściwego do spraw
wewnętrznych
posiadające w strukturze
organizacyjnej
ambulatorium
lub
lekarza
podstawowej
opieki zdrowotnej

28
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Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

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

32 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

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

Spraw MSWiA-43 – sprawozdanie z
i działalności szpitala ogólnego i szpitala
specjalistycznego; dane zagregowane;
w formie elektronicznej
MSWiA-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

Spraw MSWiA-44 – sprawozdanie z pobrań
i krwi w Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa MSW, poza Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
MSW oraz zużycia krwi i jej
składników; dane zagregowane; w
formie elektronicznej

36 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

MSWiA-45 – sprawozdanie z
lecznictwa
uzdrowiskowego,
stacjonarnych zakładów rehabilitacji
leczniczej; w formie elektronicznej;
metoda pełna; obowiązkowe

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

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

w.
rcl

35 samodzielne publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
sanatoria
uzdrowiskowe MSWiA

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

.go

33 samodzielne publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
MSWiA,
Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa MSW
34 Ministerstwo
Wewnętrznych
Administracji

v.p
l

31 samodzielne publiczne MSWiA-43 – sprawozdanie z
zakłady
opieki działalności szpitala ogólnego i szpitala
specjalistycznego;
w
formie
zdrowotnej MSWiA
elektronicznej;
metoda
pełna;
obowiązkowe

Spraw MSWiA-45 – sprawozdanie z
uzdrowiskowego,
i lecznictwa
stacjonarnych zakładów rehabilitacji
leczniczej; dane zagregowane; w
formie elektronicznej

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

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

22) w badaniu o symbolu 1.29.14(102) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w pkt 8 Źródła
danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania MZ: MZ-45, MZ-45A, MZ-46, MZ-48, MZ-50, MZ-52, MZ-53
i sprawozdanie MSWiA: MSWiA-47a.”,
w tabeli w lp. 18 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:
„MSWiA-47a
–
sprawozdanie
z
działalności
w formie elektronicznej; obowiązkowe”;

ww

b)

sanitarno-epidemiologicznej;

23) w badaniu o symbolu 1.43.14(120) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego pkt 9 otrzymuje
brzmienie:
„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wskaźniki
dotyczące
wykorzystania
technologii
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.

29
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Wyniki w zakresie przedsiębiorstw prezentowane dla kraju jako całości, w podziale na regiony
NUTS 1, województwa, rodzaje działalności według PKD, klasy wielkości przedsiębiorstw (o
liczbie pracujących 10-49, 50-249, 250 i więcej osób).
Wyniki w zakresie gospodarstw domowych prezentowane są dla kraju jako całości, w podziale na
duże miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców), mniejsze miasta (do 100 tys. mieszkańców) i
obszary wiejskie oraz według stopnia urbanizacji, w podziale na regiony NTS1 oraz w podziale na
trzy duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Wyniki w zakresie osób indywidualnych prezentowane są dla kraju jako całości,
z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych respondentów, tj. płci, wieku i poziomu
wykształcenia i miejsca zamieszkania, w podziale na regiony NTS1 oraz w podziale na trzy duże
regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Wybrane wyniki dotyczące gospodarstw domowych i osób indywidulanych będą prezentowane w
podziale na województwa (NTS2) i obejmą następujące wskaźniki:
– odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (%),
– odsetek obywateli korzystających z e-administracji (%) (EAC),
– odsetek obywateli korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych
formularzy drogą elektroniczną (%) (EAC),
– odsetek osób regularnie korzystających z Internetu (%),
– odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (%),
– odsetek osób korzystających z komputera (%),
– odsetek osób nieposiadających żadnych umiejętności cyfrowych (%),
– odsetek osób posiadających niskie umiejętności cyfrowe (%),
– odsetek osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe (%),
– odsetek osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe (%),
– odsetek osób o średnich umiejętnościach (%):
– komputerowych,
– internetowych,
– odsetek osób o wysokich umiejętnościach (%):
– komputerowych,
– internetowych,
– odsetek osób w wieku 16–44 lata prezentujących średni lub wysoki poziom umiejętności
internetowych.
Wskaźniki dotyczące: nasycenia usługami dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz nasycenia
infrastrukturą telekomunikacyjną – kraj, województwo, powiat, gmina (w tym w podziale na
miasta i obszar wiejski), miejscowości.”;

24) w badaniu o symbolu 1.44.03(124) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii:
a) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania tiret dziewiętnaste otrzymuje brzmienie:
„– Rachunki fizycznych przepływów energii (Physical Energy Flow Accounts (PEFA):
Eurostat – rok – wrzesień 2018 r. (dane za lata 2014–2016),”,
pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Koszty i sposób finansowania
60 800 zł – budżet GUS
959 000 zł – budżet ME”;

ww

b)

25) w badaniu o symbolu 1.44.11(126) Paliwa ciekłe i gazowe pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Koszty i sposób finansowania
1 580 800 zł – budżet ME
30 000 zł – budżet URE”;

26) w badaniu o symbolu 1.45.01(128) Badanie struktury gospodarstw rolnych w pkt 8 Źródła
danych:

30
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a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdanie GUS: R-SGR; dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
systemu informacyjnego o gospodarstwie rolnym. Wtórne wykorzystanie danych:
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie
danych o gospodarstwach ekologicznych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z systemu informacyjnego o gospodarstwach rolnych (opisanych w badaniu
1.80.01), Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie danych zagregowanych dla
kraju wraz z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi zestawieniami zbiorczymi
(opisanych w badaniu 1.45.03).”,
b) w tabeli:
– w lp. 1 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„raz w roku od 1 do 30 czerwca 2016 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r.;
raz w roku od 1 do 29 lipca 2016 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r.”,

27)

.go

– w lp. 2 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„raz w roku do 29 lipca 2016 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r.”;

w badaniu o symbolu 1.45.09(135) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt
gospodarskich (bez świń) w pkt 8 Źródła danych w tabeli:
a) w lp. 1 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„dwa razy w roku: do 30 czerwca 2016 r. według stanu na 1 czerwca 2016 r.; od 1 do
29 lipca 2016 r. według stanu na 1 czerwca 2016 r. i do 14 grudnia 2016 r. według stanu
na 1 grudnia 2016 r.; od 15 grudnia do 21 grudnia 2016 r. według stanu na 1 grudnia
2016 r.”,

w.
rcl

b) w lp. 2 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„dwa razy w roku: do 29 lipca 2016 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r.; do
21 grudnia 2016 r. według stanu w dniu 1 grudnia 2016 r.”;

28)

w badaniu o symbolu 1.45.10(136) Pogłowie i produkcja świń w pkt 8 Źródła danych w tabeli:
a) w lp. 1 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„trzy razy w roku: do 10 marca 2016 r. według stanu na 1 marca 2016 r. od 11 marca do
18 marca 2016 r. według stanu na 1 marca 2016 r., do 30 czerwca 2016 r. według stanu na
1 czerwca 2016 r.; od 1 do 29 lipca 2016 r. według stanu na 1 czerwca 2016 r. i do
14 grudnia 2016 r. według stanu na 1 grudnia 2016 r.; od 15 grudnia do 21 grudnia 2016 r.
według stanu na 1 grudnia 2016 r.”,
b) w lp. 2 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:
„trzy razy w roku: do 18 marca 2016 r. według stanu na 1 marca 2016 r.; do 29 lipca
2016 r. według stanu na 1 czerwca 2016 r.; do 21 grudnia 2016 r. według stanu na
1 grudnia 2016 r.”;

w badaniu o symbolu 1.51.01(182) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

ww

29)

„4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Minister właściwy do spraw gospodarki”;

30)

w badaniu o symbolu 1.51.07(184) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu
ilościowo-wartościowym z krajami UE pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Minister właściwy do spraw gospodarki”;
31
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31) w badaniu o symbolu 1.51.09(186) Międzynarodowy handel usługami w pkt 8 Źródła danych
w tabeli w lp. 1 rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:
„rezydenci – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające
siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność
zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również
znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez
nierezydentów, których przychody lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu nabycia lub
dostarczenia usług przekroczyły w 2015 r. lub przekraczają w 2016 r. odpowiednio w zakresie
przychodów kwotę 800 000 zł i w zakresie rozchodów kwotę 1 000 000 zł (dotyczy również
jednostek sektora finansów publicznych)”;

ww

w.
rcl

.go

32) w badaniu o symbolu 1.65.19(228) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji
rządowych i samorządowych:
a) w pkt 8 Źródła danych:
− część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„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, opracowanie zbiorcze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.)
– dane w zakresie sprawozdań
sporządzanych na podstawie § 1 zarządzenia Nr 33 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia
2010 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie
wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych,
udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych
sprawozdań (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 39)), 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 finansowo32
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-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
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.”,

− w tabeli dodaje się lp. 45 w brzmieniu:

ww

45 Ministerstwo Finansów opracowanie zbiorcze KUKE S.A. –
dane
w
zakresie
sprawozdań
sporządzanych na podstawie § 1
zarządzenia Nr 33 Ministra Finansów
z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie
zakresu, formy i terminów składania
sprawozdań
o
stanie
wyodrębnionego
rachunku
bankowego,
zawartych
ubezpieczeniach
eksportowych,
udzielonych
gwarancjach
ubezpieczeniowych
oraz
kontrolowania prawidłowości tych
sprawozdań;
dane
jednostkowe
dotyczące działalności Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
S.A. gwarantowanej przez Skarb
Państwa w zakresie sprawozdań o
stanie wyodrębnionego
rachunku
bankowego,
zawartych
ubezpieczeniach
eksportowych,
udzielonych
gwarancjach
ubezpieczeniowych;
w
formie
elektronicznej

33

raz w roku do 14 GUS
lipca 2016 r. z
danymi za rok
2015 – dane
ostateczne

,
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„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),
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deficytu i długu sektora
instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r. – 17 października 2016 roku
(wykonanie roku sprawozdawczego).
Pozostałe:
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.
Wstępne dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji
do PKB w 2015 r. – 1 kwietnia 2016 r.
Tablice notyfikacji fiskalnej, przekazywane do Komisji Europejskiej (Eurostat):
– wstępne wykonanie roku sprawozdawczego,
– wykonanie roku sprawozdawczego.”;

w.
rcl

33) w badaniu o symbolu 1.65.20(229) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji
rządowych i samorządowych:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„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.”,
b) w pkt 8 Źródła danych:

ww

− część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Systemy 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), opracowanie zbiorcze Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.) – dane w zakresie sprawozdań
sporządzanych na podstawie § 1 zarządzenia Nr 33 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia
2010 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie
wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych,
udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych
sprawozdań), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Kompleksowy System Informatyczny
34


Dziennik Ustaw

– 36 –

Poz. 705

opracowanie zbiorcze KUKE S.A. –
dane
w
zakresie
sprawozdań
sporządzanych na podstawie § 1
zarządzenia Nr 33 Ministra Finansów z
dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie
zakresu, formy i terminów składania
sprawozdań o stanie wyodrębnionego
rachunku bankowego, zawartych
ubezpieczeniach
eksportowych,
udzielonych
gwarancjach
ubezpieczeniowych oraz kontrolowania
prawidłowości tych sprawozdań; dane
jednostkowe dotyczące działalności
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A. gwarantowanej
przez Skarb Państwa w zakresie
sprawozdań o stanie wyodrębnionego
rachunku bankowego, zawartych
ubezpieczeniach
eksportowych,
udzielonych
gwarancjach
ubezpieczeniowych;
w
formie
elektronicznej

trzy razy w roku: GUS
za I kwartał 2016
r. – do 31 maja
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.

w.
rcl

13 Ministerstwo Finansów

.go

v.p
l

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.”,
− w tabeli dodaje się lp. 13 w brzmieniu:

;

34) w badaniu o symbolu 1.67.01(238) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i
podsektorów instytucjonalnych w pkt 8 Źródła danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

ww

„Dane: Ministerstwa Rozwoju (system informatyczny KSI SIMIK 07-13), Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system finansowo-księgowy ARiMR), Komisji Nadzoru
Finansowego (System Nadzoru Ubezpieczeń, System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem
emerytalnym, System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań finansowych 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
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kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych), Ministerstwa Sprawiedliwości
(Zintegrowany System Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK)), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (SI Emeryt), Służby Więziennej (SI Emeryt).
Wykorzystanie danych z systemów: Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji
księgowej KRAB, Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony
Narodowej, pozyskanych w badaniu 1.65.19), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji (systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat, pozyskanych w
badaniu 1.65.19), Agencji Rezerw Materiałowych (system finansowo-księgowy ARM,
pozyskanych w badaniu 1.67.03), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Kompleksowy System
Informatyczny ZUS, System finansowo-księgowy SAP ERP, pozyskanych w badaniu 1.65.20,
system finansowo-księgowy SAP ERP; Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS,
pozyskanych w badaniu 1.65.19, KSI ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek, pozyskanych
w badaniu 1.80.01, KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych, pozyskanych w badaniu
1.80.01 oraz 1.80.02), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUSNAL – system
kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, FARMER – system kompleksowej
obsługi świadczeń emerytalno-rentowych, Centralny System Finansowo-Księgowy,
pozyskanych w badaniu 1.65.20, Centralny System Finansowo-Księgowy, pozyskanych w
badaniu 1.65.19, FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych,
pozyskanych w badaniu 1.25.11, KRUSNAL – system kompleksowej obsługi ubezpieczenia
społecznego rolników, pozyskanych w badaniu 1.80.01), Narodowego Funduszu Zdrowia
(system finansowo-księgowy NFZ, pozyskanych w badaniu 1.65.19), Banku Gospodarstwa
Krajowego (system finansowo-księgowy BGK, pozyskanych w badaniu 1.65.20), Urzędu
Dozoru Technicznego (system finansowo-księgowy UDT, pozyskanych w badaniu 1.65.19),
Transportowego Dozoru Technicznego (system finansowo-księgowy TDT, pozyskanych w
badaniu 1.65.19), Polskiej Organizacji Turystycznej (system finansowo-księgowy POT,
pozyskanych w badaniu 1.65.19), Polskiego Centrum Akredytacji (system finansowo-księgowy
PCA, pozyskanych w badaniu 1.65.19), urzędów marszałkowskich (system finansowo-księgowy,
pozyskanych w badaniu 1.65.19), Polska Akademia Nauk (pozyskanych w badaniu 1.65.19),
Ministerstwo Rozwoju (system informacyjny dotyczący Funduszu Kredytu Technologicznego,
pozyskanych w badaniu 1.65.19), Komisji Nadzoru Finansowego (System Nadzoru Pośredniego
nad rynkiem emerytalnym, pozyskanych w badaniu 1.62.09); Ministerstwa Finansów: z Systemu
Obsługi Deklaracji CELINA, pozyskanych w badaniu 1.51.01, z Systemu Intrastat, pozyskanych
w badaniu 1.51.07, z systemu informacyjnego dotyczącego sprawozdawczości jednostek sektora
finansów publicznych (prowadzonego na podstawie sprawozdań Rb), pozyskanych w badaniu
1.65.19 oraz w badaniu 1.65.20; ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek
doradztwa rolniczego, pozyskanych w badaniu 1.65.19, Ministerstwa Zdrowia ze sprawozdania
MZ-03, pozyskanych w badaniu 1.29.16, Ministerstwa Środowiska ze sprawozdań OŚ-4g,
OŚ-4p, OŚ-4w/n, pozyskanych 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).”,

b)

w tabeli w lp. 13 rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:
„Zakład Emerytalno-Rentowy MSW”;
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35) w badaniu o symbolu 1.67.14(246) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych
i samorządowych w pkt 8 Źródła danych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

.go

„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 Ministerstwa Finansów (opracowanie zbiorcze Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.) – dane w zakresie sprawozdań
sporządzanych na podstawie § 1 zarządzenia Nr 33 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia
2010 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego
rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach
ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań), 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).”;

w.
rcl

36) w badaniu o symbolu 1.80.01(252) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty w
pkt 8 Źródła danych w tabeli lp. 10 otrzymuje brzmienie:

ww

10 Kasa
Rolniczego KRUSNAL – system kompleksowej
Ubezpieczenia
obsługi ubezpieczenia społecznego
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, kod TERYT i nazwa
miejscowości, kod pocztowy, poczta,
kod TERYT i nazwa ulicy, 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, kod
TERYT i nazwa miejscowości, kod
TERYT i nazwa ulicy, nr domu; rodzaj
prowadzonej działalności: wyłącznie
gospodarstwo rolne, gospodarstwo
37

raz w roku do GUS
29 stycznia
2017 r. według
stanu w dniu
31 grudnia
2016 r.
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rolne i dział specjalny, wyłącznie dział
specjalny produkcji rolnej; całkowita
powierzchnia gospodarstwa rolnego w
hektarach
przeliczeniowych
i
fizycznych; w formie elektronicznej

;

37) w badaniu o symbolu 1.80.02(253) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty w
pkt 8 Źródła danych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

.go

„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).”,
b) tabela otrzymuje brzmienie:

w.
rcl

Podmioty
Lp. przekazujące
statystyczne
8.0

8.1

Ministerstwo
Cyfryzacji

ww

1

dane Forma przekazania danych
8.2

rejestr PESEL; dane jednostkowe o
osobach:
– zameldowanych na pobyt stały
lub na pobyt czasowy na terenie
kraju w zakresie: numer PESEL,
nazwisko i imię, płeć, stan cywilny,
data urodzenia, miejsce urodzenia,
kraj
obywatelstwa,
miejsce
zameldowania na pobyt stały:
województwo,
kod
TERYT
województwa, powiat, kod TERYT
powiatu, gmina, kod TERYT
gminy, miejscowość, kod TERYT
miejscowości, ulica, kod TERYT
ulicy, numer domu, numer lokalu,
data zameldowania na pobyt stały,
miejsce zameldowania na pobyt
czasowy:
województwo,
kod
TERYT województwa, powiat, kod
TERYT powiatu, gmina, kod
TERYT gminy, miejscowość, kod
TERYT miejscowości, ulica, kod
38

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.3

raz w roku do GUS
28 lutego 2017 r.
– dane według
stanu na dzień
31 grudnia
2016 r.

8.4
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TERYT ulicy, numer domu, numer
lokalu, okres zameldowania na
pobyt czasowy: dzień, miesiąc, rok
początku oraz końca zamierzonego
pobytu, dla osób pozostających w
związku małżeńskim: data zawarcia
związku małżeńskiego, numer
PESEL współmałżonka;

w.
rcl

.go

– wymeldowanych z pobytu stałego
(bez wskazania wyjazdu na stałe za
granicę), które nie posiadają
aktualnego zameldowania w Polsce
w
zakresie:
numer
PESEL,
nazwisko i imię, stan cywilny, płeć,
data urodzenia, miejsce urodzenia,
kraj urodzenia, miejsce ostatniego
zameldowania w kraju na pobyt
stały lub czasowy: województwo,
kod TERYT województwa, powiat,
kod TERYT powiatu, gmina, kod
TERYT gminy, miejscowość, kod
TERYT miejscowości, ulica, kod
TERYT ulicy, numer domu, numer
lokalu, data wymeldowania z
ostatniego adresu zameldowania,
dla osób pozostających w związku
małżeńskim: data zawarcia związku
małżeńskiego,
numer
PESEL
współmałżonka;
w
formie
elektronicznej

Centralny Rejestr Podmiotów –
Krajowa Ewidencja Podatników;
dane jednostkowe dotyczące osób
fizycznych w zakresie: nazwisko i
imię,
numer
PESEL,
data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania: województwo, kod
TERYT województwa, powiat, kod
TERYT powiatu, gmina, kod
TERYT gminy, kod pocztowy,
miejscowość, ulica, numer domu,
numer
lokalu;
w
formie
elektronicznej

raz w roku do GUS
3 lutego 2017 r. –
dane
według
stanu na dzień
31 grudnia
2016 r.

Fundusz Centralny Wykaz Ubezpieczonych;
dane jednostkowe dotyczące osób
fizycznych w zakresie: nazwisko i
imię,
numer
PESEL,
data
urodzenia, adres zamieszkania:
województwo, kod
TERYT
województwa, powiat, kod TERYT
powiatu, gmina, kod TERYT
gminy, kod pocztowy, miejscowość,

raz w roku do GUS
28 lutego 2017 r.
– dane według
stanu na dzień
31 grudnia
2016 r.

Ministerstwo
Finansów

ww

2

3

Narodowy
Zdrowia

39
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kod TERYT miejscowości, ulica,
kod TERYT ulicy, numer domu,
numer
lokalu;
w
formie
elektronicznej

do
23 lutego GUS
2017 r. z danymi
za
grudzień
2016 r.

Zakład Ubezpieczeń KSI ZUS – Centralny Rejestr
Społecznych
Ubezpieczonych; dane jednostkowe
dotyczące osób fizycznych w
zakresie: numer PESEL, rok
urodzenia, cztery pierwsze znaki
kodu tytułu ubezpieczenia, data
objęcia ubezpieczeniem, adresy:
zamieszkania, do korespondencji:
województwo,
kod
TERYT
województwa, powiat, kod TERYT
powiatu, gmina, kod TERYT
gminy, kod pocztowy, miejscowość,
kod TERYT miejscowości, ulica,
kod TERYT ulicy, numer domu,
numer lokalu; wymiar czasu pracy,
numer identyfikacji podatkowej
(NIP) płatnika składek; w formie
elektronicznej

5

operator
pocztowy Baza kodów pocztowych; w formie do 31 stycznia GUS
wyznaczony
elektronicznej
2017 r. – dane
według stanu na
dzień 31 grudnia
2016 r.

w.
rcl

.go

4

przedsiębiorstwa
wykonujące
działalność
gospodarczą
w
zakresie
sprzedaży
energii elektrycznej

ww

6

dane jednostkowe o odbiorcach
energii
elektrycznej
wykorzystujących
energię
elektryczną
na
potrzeby
mieszkaniowe w zakresie: numer
PESEL, nazwisko i imię, adres
zamieszkania i adres lokalu, do
którego dostarczana jest energia
elektryczna: województwo, kod
TERYT województwa, powiat, kod
TERYT powiatu, gmina, kod
TERYT gminy, kod pocztowy,
miejscowość,
kod
TERYT
miejscowości, ulica, kod TERYT
ulicy, numer domu, numer lokalu;
zużycie energii elektrycznej w
danym półroczu wyrażone w kWh
lub innej jednostce miary; w formie
elektronicznej

do
31
lipca GUS
2016 r. za okres
od 1 stycznia
2016 r.
do
30 czerwca
2016 r.

.
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