
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Poz. 1567

RozpoRządzenie
Rady MinistRów

 
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103) w załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019” 
wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. (poz. 1567)

Załącznik  
do rozporządzenia  
Rady Ministrów  
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
(poz.    ) 

W załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019” wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w spisie treści w Części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH: 

a) skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych BGK Nieruchomości SA”, 

b) skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej”, 

c) po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Aptekarskiej” dodaje się 
pozycje: 

− „Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej”, 

− „Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych”, 

d) po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” dodaje się pozycję „Zestawy danych z systemów 
informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych”, 

e) po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego” dodaje 
się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych”, 

f) po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych” dodaje się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”, 

g) pozycja „Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów posiadających koncesję na przesył, 
dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi” otrzymuje brzmienie: 

 „Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów, których podstawową lub drugorzędną działalnością 
jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi”, 

h) po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych urzędów pracy” dodaje się pozycję 
„Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw orzekania  
o niepełnosprawności”; 

2) zmiany dotyczące nowego brzmienia oraz kolejności pozycji, określone w pkt 1, stosuje się odpowiednio  

w Części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH; 

3) w Części I. INFORMACJE O BADANIACH: 

a) w badaniu o symbolu 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód: 

− w pkt 5 Cel badania akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę i analizę stanu zanieczyszczenia, zagrożenia 
i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego oraz podziemnych; charakterystyka 
gospodarki wodno-ściekowej; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i źródeł 
finansowania obiektów małej retencji wodnej, uzyskanie informacji na temat działalności badawczej i kontrolnej 
w zakresie zanieczyszczenia wód, a także działalności kontrolnej w zakresie higieny komunalnej.”, 

− w pkt 6 Zakres podmiotowy na końcu dodaje się akapit w brzmieniu: 
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„Podmioty gospodarki narodowej posiadające obowiązek sprawozdawczy w zakresie obiektów małej retencji 
wodnej.”, 

− w pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Obiekty małej retencji wodnej.”, 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– OS-3 - sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń, lp. 1.102, 
– OS-4 - sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów        
rybnych, lp. 1.103, 
– OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, lp. 1.104, 
– ZOŚ-4 - zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód 
leczniczych, termalnych i solanek, lp. 1.216, 
– ZOŚ-5 - zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych, lp. 1.217, 
– ZOŚ-6 - zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali 
ciężkich i związków organicznych, lp. 1.218, 
Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 3 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– MGM-RW – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej, lp. 3.12, 
Zestawy danych Ministerstwa Środowiska, 12 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych, lp. 
12.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 58 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód 
podziemnych, lp. 58.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  106a 
(opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami, lp.106a.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 
Badawczego, 107 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce, lp. 107.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych zakładów eksploatujących złoża/użytkowników złóż, 164 (opisane 
w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych, lp. 164.1, 

− w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Rodzaje obiektów małej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i źródła finansowania oraz pojemność 
retencyjna, w przekrojach: kraj, województwa.”, 

b) w badaniu o symbolu 1.02.04(017) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 

− pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie: 

„5. Cel badania  
Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji planistycznej gminy. Wyniki badania umożliwią ocenę 
sposobu i skutków realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Badanie umożliwi 
zebranie informacji na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz uchwał rady gminy w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, uchwał w sprawie określenia lokalnych standardów 
urbanistycznych oraz uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących. Uzyskane informacje umożliwią także ocenę skali zastosowań i rozwiązań informatycznych w 
planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE. 
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:  
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− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945, z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472, z późn. 
zm.),  

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

− ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496, z późn. zm.). 

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:  
− dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca 

infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 
25.04.2007, str. 1, z późn. zm.). 

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:  
− Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
− Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
− Mieszkanie Plus.”, 

− w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdania 9 i 10 w brzmieniu: 

„Uchwały rady gminy w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych, w przekrojach: gminy 
według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury 
statystycznej, kraj. 
Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, 
województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.”, 

 
c) w badaniu o symbolu 1.04.01(025) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz 

społeczne jednostki wyznaniowe w pkt 8 Źródła danych: 

−  w akapicie drugim tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„Dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach 
podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39/40a), lp. 22.4,”, 

−  w akapicie ósmym dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu: 

„− Dane imienne dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki 
należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.25, 

− Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 

d) w badaniu o symbolu 1.21.12(041) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. − prace 
przygotowawcze pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji, 19 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju, lp. 19.14, 
– Dane dotyczące osób, które nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce (bez wskazania wyjazdu na stałe 
za granicę), lp. 19.15, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 20 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące uczniów i nauczycieli, lp. 20.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 22 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lp. 22.9, 
– Dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 22.22, 
– Dane dotyczące osób fizycznych, lp. 22.23, 
– Dane dotyczące osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, lp. 22.24, 
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– Dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, 
uzyskujących przychód, lp. 22.66, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 27 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące studentów, lp. 27.1, 
– Dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach, lp. 27.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 30 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
− Dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach 

alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń, lp. 30.6, 
– Dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 30.10, 
– Dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenie na pracę, lp. 30.15, 
– Dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (typ zezwolenia S), lp. 30.16, 
– Dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się 

cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, lp. 30.17, 
– Dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie, lp. 

30.18, 
– Dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenie na pracę sezonową (typ zezwolenia S), lp. 30.19, 
– Dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, lp. 30.20, 
– Dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, lp. 30.21, 
– Dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, lp. 30.22, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, 35 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw, lp. 35.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 60 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące ortofotomapy, lp. 60.2, 
– Dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k, lp. 60.6, 
– Dane dotyczące punktów adresowych, lp. 60.7, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące ubezpieczonych i płatników składek, lp. 74.16, 
– Dane dotyczące świadczeniobiorców KRUS, lp. 74.17, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 101 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób fizycznych, lp.101.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego, 104 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące kodów pocztowych, lp. 104.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
104a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o abonentach publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, lp. 104a.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
106 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą, lp. 106.6, 
– Dane dotyczące rolników, lp. 106.7, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów, których podstawową lub drugorzędną działalnością 
jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi, 114 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o odbiorcach (gospodarstwa domowe) paliwa gazowego z sieci, lp. 114.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, przesyłu 
i wytwarzania energii cieplnej, 116 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o odbiorcach końcowych (gospodarstwa domowe) według rodzaju potrzeb cieplnych (centralne 

ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) oraz adres punktu poboru, lp. 116.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 117 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności, lp. 117.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, 118 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności, lp. 118.1, 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
131a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności oraz o 
osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lp. 131a.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
sprzedaży energii elektrycznej, 135 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby 
mieszkaniowe, lp. 135.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych, 142 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące budynków i lokali, lp. 142.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin, 151 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące adresów zbiorników bezodpływowych, lp. 151.1, 
– Dane adresowe, lp. 151.3, 
– Dane o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, lp. 151.7, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 155 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o cudzoziemcach w Polsce, lp. 155.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 167 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.1, 
– Dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.4, 
– Dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, lp. 167.14, 
– Dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego 

zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby, lp. 167.22, 
– Dane o cudzoziemcach zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz dane o płatnikach 

składek, którzy ich zgłosili, lp. 167.23, 
– Dane o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia 

społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, lp. 167.24, 
– Dane imienne dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki 

należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.25, 
– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26. 
Inne źródła danych: 
Zestaw danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów – Baza danych o podatnikach podatku 
dochodowego od osób fizycznych - dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lp. 
534 (opisany w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2018).”, 

e) w badaniu o symbolu 1.21.14(042) Zasoby migracyjne w pkt 8 Źródła danych: 

−  w akapicie czwartym tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– Dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów, w tym cudzoziemcach) zameldowanej na pobyt 
czasowy na terytorium RP pochodzące z rejestrów mieszkańców oraz dane o cudzoziemcach zameldowanych 
przed dniem 1 stycznia 2018 r. pochodzące z rejestrów zamieszkania cudzoziemców, lp. 151.6”, 

− w akapicie szóstym dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 

f) w badaniu o symbolu 1.23.02(047) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych w akapicie 
siódmym dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu: 

„– Dane imienne dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki 
należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.25, 

– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 
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g) w badaniu o symbolu 1.23.26(057) Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w pkt 8 Źródła danych 
w akapicie pierwszym dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 

h) w badaniu o symbolu 1.24.01(058) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych w 
akapicie trzecim dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 

i) w badaniu o symbolu 1.25.01(061) Budżety gospodarstw domowych w pkt 8 Źródła danych dodaje się 
akapit drugi w brzmieniu: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 22 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku 
dochodowego, lp. 22.67,”, 

j) w badaniu o symbolu 1.25.11(066) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8 Źródła danych 
w akapicie dziewiątym dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 

k) w badaniu o symbolu 1.26.01(069) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w pkt 8 Źródła danych 
skreśla się akapit trzeci, 

l) w badaniu o symbolu 1.26.10(074) Charakterystyka zasobów budynkowych w pkt 8 Źródła danych akapit 
trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest 
dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi, 114 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
− Dane o odbiorcach (gospodarstwa domowe) paliwa gazowego z sieci, lp. 114.1,”, 

m) w badaniu o symbolu 1.27.01(075) Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe: 

− pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie: 

„7. Zakres przedmiotowy 
Wychowankowie placówek oświatowych. Uczniowie. Pracujący, w tym zatrudnieni. Placówki edukacyjne i 
wychowawcze. Absolwenci. Wyniki egzaminów.”, 

− w pkt 8 Źródła danych dodaje się akapit drugi w brzmieniu: 
 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych, 103a (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnych i maturalnych, lp.103a.1.”, 

− w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Wyniki egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnych i maturalnych, w przekrojach: typ szkoły, przedmioty 
szkolne, poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, 
regiony, podregiony, charakter miejscowości (miasto/wieś).”, 

− w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w akapicie pierwszym 
tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„− Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020 (październik 2020),”, 
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n) w badaniu o symbolu 1.27.04(076) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w pkt 10 Formy i terminy 
udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w akapicie pierwszym tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie: 

„− Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020 (październik 2020),”, 

o) w badaniu o symbolu 1.27.05(077) Szkoły wyższe i ich finanse: 

− pkt 2 Temat badania otrzymuje brzmienie: 

„2. Temat badania: Szkolnictwo wyższe i jego finanse”, 

− pkt 5–10 otrzymują brzmienie: 

„5. Cel badania 
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności publicznych i niepublicznych uczelni, instytucjach 
prowadzących kształcenie specjalistyczne, podyplomowe, doktorskie i doktoranckie, liczbie studentów, 
absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kształcenia specjalistycznego, doktorantach, 
doktoratach i zatrudnieniu w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego, a także o stypendiach naukowych, 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, 
funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce 
finansowej uczelni. 
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego: 
– ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668, z późn. zm.). 
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego: 
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące 

tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla 
EOG), 

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny 
edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i 
szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

Realizacja potrzeb użytkowników: 
– administracja samorządowa – gmina, miasto, 
– szkoły (nauczyciele i uczniowie), 
– administracja samorządowa – powiat, 
– stowarzyszenia, organizacje, fundacje, 
– placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci), 
– odbiorcy indywidualni, 
– administracja samorządowa – województwo, 
– administracja rządowa, 
– Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne, 
– inny użytkownik. 

6. Zakres podmiotowy 
Publiczne i niepubliczne uczelnie, jednostki prowadzące kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, 
szkoły doktorskie i studia doktoranckie oraz przyznające stypendia naukowe. 

7. Zakres przedmiotowy 
Pomoc materialna dla uczących się. Usługi edukacyjne. Finanse uczelni. Stypendia naukowe. Studenci. 
Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego. Kandydaci i przyjęci na studia. 
Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego. Instytucje naukowe. Domy i stołówki studenckie. 
Wynagrodzenia. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Pracujący, w tym zatrudnieni. Nakłady 
inwestycyjne. Koszty pracy. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Zatrudnienie. Zasoby ludzkie dla 
nauki i techniki (HRST). Absolwenci. Doktoranci i doktoraty. Wyniki budżetów JST. Dane dotyczące 
przychodów oraz rozchodów budżetów JST. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST. Zestawienia 
z wykonania budżetu państwa. 

8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.53, 
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– S-10 - sprawozdanie o studiach wyższych w uczelniach kościelnych, lp. 1.151, 
– S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach kościelnych, lp. 1.152, 
– S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, 

osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych, lp. 1.153, 
Zestawy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 6 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych): 
– EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne, lp. 6.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 27 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra, lp. 27.3, 
– Dane dotyczące studentów i absolwentów studiów wyższych, w tym cudzoziemców, lp. 27.4, 
– Dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, osób ubiegających się o stopień 

doktora oraz stypendiów naukowych, lp. 27.5, 
– Dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, lp. 27.6, 
– Dane dotyczące wykazu uczelni i jednostek zamiejscowych oraz instytutów naukowych i badawczych, lp. 
27.7, 
– Dane dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, lp. 27.9, 
– Dane w zakresie nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego, lp. 27.11, 
– Dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego na poziomie uczelni (uczelnie publiczne), lp. 

27.13, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta RP, 71 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące nadanych tytułów profesora, lp. 71.1. 
Wyniki innych badań: 
– 1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze, 
– 1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego, 
– 1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa. 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Finanse uczelni, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady 
inwestycyjne, w przekrojach: uczelnie publiczne i niepubliczne, typy uczelni, województwa, makroregiony i 
regiony. 
Liczba studentów, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, podregiony. 
Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego 
stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, w przekrojach: wiek, płeć; typ uczelni i forma własności; grupy, podgrupy i nazwy kierunków i form 
studiów; kontynenty i kraje obywatelstwa; rok studiów, uczelnie; województwa, makroregiony, regiony, 
podregiony. 
Kandydaci i przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia, w 
przekrojach: płeć,  rodzaj studiów, forma własności uczelni, typ uczelni, województwa, makroregiony i regiony. 
Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i 
doktorantów łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: województwa, makroregiony i regiony oraz typ uczelni. 
Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie 
obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i więcej języków obcych, 
typy uczelni. 
Formy pomocy studenckiej, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób 
niepełnosprawnych, stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane i inne, zapomogi, płeć, typ uczelni, 
województwa, makroregiony, regiony. 
Formy pomocy dla doktorantów, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób 
niepełnosprawnych, stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane, zapomogi, płeć, typ uczelni, 
województwa, makroregiony, regiony. 
Liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktorskie, doktoranckie, projakościowe), w przekrojach: typ 
uczelni; województwa, makroregiony, regiony. 
Uczelnie, zamiejscowe jednostki organizacyjne, w przekrojach: liczba, typ uczelni, województwa, regiony, 
makroregiony, podregiony i powiaty. 
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: rodzaj 
niepełnosprawności, płeć, podgrupy kierunków studiów i nazw, województwa, makroregiony, regiony, typ 
uczelni, formy studiów. 
Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: typ uczelni, forma studiów. 
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Doktoraty poza studiami doktoranckimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki oraz 
dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej, typ uczelni, forma studiów, 
województwa, makroregiony, regiony. 
Liczba wszczętych przewodów doktorskich i wszczętych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, łącznie 
z cudzoziemcami, w przekrojach: płeć, typ uczelni, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, 
województwa, makroregiony, regiony. 
Mobilność edukacyjna, w przekrojach: wiek, płeć, typ uczelni, rodzaj studiów, forma studiów, kraj. 
Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych i badawczych posiadający tytuł albo 
stopień naukowy, tytuł albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w 
przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ 
uczelni, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty. 
Nauczyciele akademiccy, w tym cudzoziemcy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w tym 
cudzoziemcy, w przekrojach: wymiar zatrudnienia, płeć, stanowiska, typ uczelni, forma własności, 
województwa, makroregiony, regiony, powiaty i kraj (dla cudzoziemców). 
Niepełnosprawni doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, forma studiów i typ uczelni, rodzaj 
niepełnosprawności. 
Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich, w tym cudzoziemcy, w 
przekrojach: forma studiów, typ uczelni, województwa, makroregiony, regiony, płeć, dziedziny nauki oraz 
dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej. 
Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci, w tym cudzoziemcy, 
w przekrojach: płeć, wiek, typ uczelni, województwo, makroregiony, regiony, dziedzina nauki, dyscyplina 
naukowa i artystyczna, nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013, forma studiów. 
Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi posiadający tytuł albo stopień naukowy, tytuł albo stopień w 
zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, 
tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ uczelni, stanowiska, forma własności, 
województwa, makroregiony, regiony, powiaty. 
Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych w zakresie sztuki, w przekrojach: dziedziny nauki, płeć, typ 
uczelni. 

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych 
Publikacje GUS: 
– Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 (październik 2020), 
– Polska w liczbach 2020 (maj 2020), 
– Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (listopad 2020), 
– Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (lipiec 2020), 
– Rocznik Statystyczny Województw 2020 (grudzień 2020), 
– Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (grudzień 2020). 
Internetowe bazy danych: 
– Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo wyższe (maj 2020), 
– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Edukacja (listopad 2020, wrzesień 

2021, listopad 2021), 
– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Edukacja (listopad 2020, wrzesień 

2021, listopad 2021), 
– Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Uczelnie. Studenci/absolwenci według typów uczelni (wrzesień 

2020).”, 

p) w badaniu o symbolu 1.29.06(092) Kadra medyczna ochrony zdrowia pkt 8 Źródła danych otrzymuje 
brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 10 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– MSWiA-29 - sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

MSWiA, lp. 10.1, 
– MSWiA-30 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej MSWiA, lp. 10.2, 
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, lp. 13.6, 
– MZ-10B - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, lp. 13.7, 
– MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, lp. 13.17, 
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– MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, lp. 13.33, 
– MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych, lp. 

13.34, 
– MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, lp. 
13.35, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Aptekarskiej, 94 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane o farmaceutach, lp. 94.1. 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej, 94a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane o lekarzach i lekarzach dentystach, lp. 94a.1. 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 94b (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o pielęgniarkach i położnych, lp. 94b.1. 
Wyniki innych badań: 
– 1.20.05 Żłobki i kluby dziecięce, 
– 1.25.07 Pomoc społeczna, 
– 1.29.02 Zachorowania i leczeni na wybrane choroby, 
– 1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie, 
– 1.29.09 Apteki.”, 

q) w badaniu o symbolu 1.30.17(104) Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy 
Polski z krajami Unii Europejskiej w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 22 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące ruchu pojazdów na granicach Polski, lp. 22.65.”, 

r) w badaniu o symbolu 1.43.01(106) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) w pkt 6 Zakres 
podmiotowy skreśla się zdanie drugie, 

s) w badaniu o symbolu 1.44.01(115) Bilanse paliw i energii: 

− w pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:  

„Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.”, 

− w pkt 8 Źródła danych: 

 − − w akapicie piątym tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– Dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z 
biogazu rolniczego, lp. 83.2.”, 

 − − akapit szósty otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki, 160 (opisane w cz. II. Informacje  
o przekazywanych danych): 

– Dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i 
obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego, lp. 
160.2, 

– Dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lp. 160.5, 
– Dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych 

źródłach energii, lp. 160.6, 
– Dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej, lp. 160.9, 
– Dane dotyczące paliw ciekłych, lp. 160.10, 
– Dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła, lp. 160.12, 
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– Dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w 
odnawialnym źródle energii, lp. 160.15, 

– Dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych, lp. 160.16.”, 

t) w badaniu o symbolu 1.44.02(116) Elektroenergetyka i ciepłownictwo: 

− w pkt 5 Cel badania w akapicie drugim dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: 

„– ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.)”, 

− w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki, 160 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 

– Dane o odbiorcach przemysłowych, o których mowa w art. 54 i art. 188a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii oraz art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lp. 
160.3, 

– Dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w 
odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lp. 160.4, 

– Dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lp. 160.5, 
– Dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych 

źródłach energii, lp. 160.6, 
– Dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu 

rolniczego, lp. 160.7, 
– Dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna, lp. 160.11, 
– Dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła, lp. 160.12, 
– Dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, lp. 160.13, 
– Dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w 

odnawialnym źródle energii, lp. 160.15, 
– Dane dotyczące rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy 

uprawnieni byli do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii 
gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, lp. 160.17.”, 

u) w badaniu o symbolu 1.44.03(117) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 
Źródła danych: 

− w akapicie trzecim tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– Dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z 
biogazu rolniczego, lp. 83.2.”, 

− akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki, 160 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 

– Dane dotyczące paliw ciekłych, lp. 160.10, 
– Dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, lp. 160.16.”, 

v) w badaniu o symbolu 1.44.04(118) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych: 

− w pkt 5 Cel badania akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 
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„Celem badania jest dostarczenie informacji o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych  
(z uwzględnieniem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych) w latach nieobjętych badaniem ankietowym  
E-GD oraz dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zjawiska ubóstwa energetycznego.”, 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
−  BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego, lp. 1.17, 
−  BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego, lp. 1.18, 
− BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym, lp. 

1.20, 
− EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego, lp. 

1.48, 
Zestawy danych Ministerstwa Energii, 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
−  G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją 

energii elektrycznej, lp. 2.16, 
−  G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną, lp. 

2.17, 
−  G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału 

terytorialnego, lp. 2.23, 
−  G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych, 

lp. 2.25, 
−  G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych, lp. 

2.26, 
−  GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych, lp. 2.30. 
Wyniki innych badań: 
−  1.25.01 Budżety gospodarstw domowych, 
− 1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC), 
−  1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. 
Inne źródła danych: 
Dane pozyskane z badania 1.44.04 Pbssp na rok 2018. 
Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii 
na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie 
itd.).”, 

− w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w akapicie trzecim 
dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– ARE w im. ME – Ubóstwo energetyczne w 2019 r. (grudzień 2020).”, 

w) w badaniu o symbolu 1.44.11(120) Paliwa ciekłe i gazowe: 

− w  pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Bilanse paliw i energii.”, 

− w pkt 8 Źródła danych w akapicie trzecim dodaje się tiret drugie i trzecie w brzmieniu: 

„– Dane dotyczące paliw ciekłych, lp. 160.10, 
  – Dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, lp. 160.16.”, 

x) w badaniu o symbolu 1.45.05(124) Powierzchnia zasiewów w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia 
wynikowych informacji statystycznych w akapicie pierwszym skreśla się tiret drugie, 

y) w badaniu o symbolu 1.45.06(125) Okresowe oceny stanu upraw w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia 
wynikowych informacji statystycznych skreśla się akapit pierwszy, 
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z) w badaniu o symbolu 1.45.07(126) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w pkt 10 Formy i terminy 
udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w akapicie pierwszym skreśla się tiret trzecie, 

za) w badaniu o symbolu 1.45.08(127) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych w pkt 10 Formy i 
terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w akapicie pierwszym skreśla się tiret 
czwarte, 

zb) w badaniu o symbolu 1.45.10(129) Pogłowie i produkcja świń w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia 
wynikowych informacji statystycznych: 

− w akapicie drugim skreśla się tiret drugie, 

− w akapicie trzecim skreśla się tiret pierwsze, 

zc) w badaniu o symbolu 1.48.17(165) Sieć drogowa i pojazdy samochodowe w pkt 8 Źródła danych w 
akapicie trzecim dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– Dane dotyczące pojazdów samochodowych objętych opłatą za przejazd po sieci dróg płatnych, lp. 59.3.”, 

zd) w badaniu o symbolu 1.51.07(183) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo- 
-wartościowym z krajami UE pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie: 

„6. Zakres podmiotowy 
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy o 
wartości 4 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, 
które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju 
obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. 
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o 
wartości 65 000 000 zł w przywozie lub 108 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym oraz 
te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego 
rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.”, 

ze) w badaniu  o symbolu 1.61.05(188) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 8 
Źródła danych w akapicie czwartym dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

 
„– Dane imienne dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki 

należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.25.”, 

zf) w badaniu o symbolu 1.61.17(196) Statystyka strukturalna przedsiębiorstw niefinansowych i jednostek 
zależnych w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„–   Dane dotyczące dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych – CIT-CFC, lp. 22.68.”, 

zg) w badaniu o symbolu 1.64.16(220) Badanie cen producentów usług w pkt 10 Formy i terminy 
udostępnienia wynikowych informacji statystycznych w akapicie pierwszym w tiret trzecim na końcu 
dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Dane dotyczące cen producentów usług w publikacji „Biuletyn Statystyczny 2019” udostępniane są 
kwartalnie.”, 

zh) w badaniu o symbolu 1.65.13(224) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w 
pkt 8 Źródła danych akapit dziesiąty otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 27 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra, lp. 27.3, 
– Dane dotyczące studentów i absolwentów studiów wyższych, w tym cudzoziemców, lp. 27.4, 
– Dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, osób ubiegających się o stopień 

doktora oraz stypendiów naukowych, lp. 27.5, 
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– Dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, lp. 27.6, 

– Dane dotyczące planu rzeczowo-finansowego dla publicznych uczelni wyższych, lp. 27.12, 
– Dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego na poziomie uczelni (uczelnie publiczne), lp. 

27.13,”, 

zi) w badaniu o symbolu 1.65.19(228) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych w pkt 8 Źródła danych w akapicie pierwszym tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„– F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.53,”, 

zj) w badaniu o symbolu 1.67.03(239) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych akapit dziewiąty 
otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, 78 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw 

emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE, lp. 78.3, 
– Dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających oraz będących w likwidacji 

albo w upadłości, lp. 78.4, 
– Dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE, lp. 78.12, 
– Dane bilansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, lp. 78.18, 
– Dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia 

Emerytalnego, lp. 78.13, 
– Dane dotyczące PPE, lp. 78.14, 
– Dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, lp. 78.15, 
– Dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy 

organizacyjne, rodzaje kapitału, lp. 78.17,”, 

zk) w badaniu o symbolu 1.67.14(246) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych 
w pkt 8 Źródła danych w akapicie pierwszym tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.53,”, 

zl) w badaniu o symbolu 1.70.02(249) Statystyczny system informacyjny o miastach: 

− w pkt 5 Cel badania: 

− − akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian zachodzących w polskich 
miastach. Prowadzenie prac metodologicznych mających na celu rozszerzenie zakresu informacyjnego oraz 
możliwości prezentacji danych dla obszarów wewnątrzmiejskich z wykorzystaniem danych administracyjnych.”, 

− − dodaje się akapit trzeci w brzmieniu: 

„Dane osobowe: 
Pozyskanie danych osobowych pozwoli na wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych 
m.in. z systemu podatkowego w badaniu zróżnicowania wewnątrzmiejskiego dochodów ludności.”, 

− w pkt 8 Źródła danych na początku dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 22 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach 

podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39/40a), lp. 22.4.”, 

zm) w badaniu o symbolu 1.80.01(251) System Jednostek Statystycznych – operaty w pkt 8 Źródła danych: 

− w akapicie pierwszym tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 
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„– F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.53,”, 

− w akapicie czwartym dodaje się tiret trzecie, czwarte i piąte w brzmieniu: 

„− Dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.4, 
– Dane imienne dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki 

należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.25, 
– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.”, 

zn) w badaniu o symbolu 1.80.02(252) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty pkt 8 Źródła 
danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji, 19 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju, lp. 19.14, 
– Dane dotyczące osób, które nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce (bez wskazania wyjazdu na stałe 

za granicę), lp. 19.15, 
– Dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców, lp. 19.19, 
– Dane dotyczące cech osoby zmarłej, lp. 19.21, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 20 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych: 
− Dane dotyczące uczniów i nauczycieli, lp. 20.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 22 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób fizycznych, lp. 22.23, 
− Dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, 

uzyskujących przychód, lp. 22.66, 
− Dane dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku 

dochodowego, lp. 22.67, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 27 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach, lp. 27.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 30 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach 

alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń, lp. 30.6, 
– Dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 30.8, 
– Dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 30.10, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 38 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące producentów rolnych, lp. 38.17, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, lp. 74.6, 
− Dane dotyczące świadczeniobiorców KRUS, lp. 74.17, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 101 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące osób fizycznych, lp. 101.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego, 104 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące kodów pocztowych, lp. 104.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
sprzedaży energii elektrycznej, 135 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby 

mieszkaniowe, lp. 135.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin, 151 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
– Dane adresowe, lp. 151.3, 



Dziennik Ustaw – 17 –  Poz. 1567

 

16 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 167 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.4, 
− Dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego 

zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby, lp. 167.22, 
− Dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, lp. 167.14, 
– Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26. 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 60 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
– Dane dotyczące ortofotomapy, lp. 60.2, 
– Dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k, lp. 60.6, 
– Dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,  
− Dane dotyczące nazw geograficznych.”; 

4) w Części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli: 

a) w lp. 1.17 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.25.01, 1.44.04”, 

b) w lp. 1.18 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.25.01, 1.26.10, 1.44.04”, 

c) w lp. 1.20 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.25.01, 1.44.04”, 

d) w lp. 1.45–1.47 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:  

„Jednorazowo od 15 września do 31 grudnia 2019 r.; dobrowolne”, 

e) w lp. 1.48 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.25.08, 1.26.10, 1.44.04”, 

f) w lp. 1.53 rubryki 1.2 i 1.3 otrzymują brzmienie: 

F-01/s - sprawozdanie o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym uczelni 
 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; uczelnie, które 
prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  
metoda obserwacji pełnej 

g) w lp. 1.88 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 30 sierpnia 2019 r. za lipiec 2019 r., do 10 września 
2019 r. za sierpień 2019 r., do 10 października 2019 r. za wrzesień 2019 r., do 10 listopada 2019 r. za 
październik 2019 r., do 10 grudnia 2019 r. za listopad 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r.; 
obowiązkowe”, 

h) w lp. 1.113 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w roku do 24 lutego 2020 r. za rok 2019; obowiązkowe 

Raz w roku do 24 lutego 2020 r. za rok 2019; obowiązkowe 

i) w lp. 1.114 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 
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„Raz w roku do 24 marca 2020 r. za rok 2019; obowiązkowe”, 

j) w lp. 1.115 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w roku do 24 marca 2020 r. za rok 2019; obowiązkowe”, 

k) w lp. 1.149 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„2 razy w roku do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r., do 23 grudnia 2019 r. według stanu na 
1 grudnia 2019 r.; obowiązkowe”, 

l) w lp. 1.150 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

2 razy w roku do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r., do 16 grudnia 2019 r. według stanu na 
1 grudnia 2019 r.;  
obowiązkowe 

 
2 razy w roku do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r., od 17 do 23 grudnia 2019 r. według 
stanu na 1 grudnia 2019 r.;  
obowiązkowe 

m) lp. 1.151–1.153 otrzymują brzmienie:  

151. 
 
 

S-10 - 
sprawozdanie 
o studiach 
wyższych w 
uczelniach 
kościelnych 
  
 

Uczelnie i 
wyższe 
seminaria 
duchowne, 
prowadzone 
przez 
kościoły i 
związki 
wyznaniowe, 
nieobjęte 
system  
POL-on;  
  
metoda 
obserwacji 
pełnej 

Absolwenci. Cechy 
organizacyjno-prawne. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Jednostki 
organizacyjne 
szkolnictwa wyższego. 
Obciążenie 
respondentów. 
Studenci. 

Raz w roku 
do 20 
stycznia 
2020 r. za rok 
akademicki 
2019/2020, 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane jednostkowe w 
postaci elektronicznej;  
zbiór danych;  
portal sprawozdawczy 
GUS 
https://raport.stat.gov.pl/ 

1.27.05 

    

 
152.
 
 

S-11 - 
sprawozdanie 
o pomocy 
materialnej 
dla studentów 
i doktorantów 
w uczelniach 
kościelnych 
  
 

Uczelnie i 
wyższe 
seminaria 
duchowne, 
prowadzone 
przez 
kościoły i 
związki 
wyznaniowe, 
nieobjęte 
systemem 
POL-on.;  
  
metoda 
obserwacji 
pełnej 

Dane identyfikacyjne. 
Doktoranci i 
doktoraty. Domy i 
stołówki studenckie. 
Obciążenie 
respondentów. Pomoc 
materialna dla 
uczących się. 
Studenci. 

Raz w roku 
do 20 
stycznia 
2020 r. za rok 
akademicki 
2019/2020, 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
  
obowiązkowe 

Dane jednostkowe w 
postaci elektronicznej;  
zbiór danych;  
portal sprawozdawczy 
GUS 
https://raport.stat.gov.pl/ 

1.27.05 
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153.
 
 

S-12 - 
sprawozdanie 
o stypendiach 
naukowych, 
studiach 
podyplomo-
wych, 
kształceniu 
specjalistycz-
nym, osobach 
ubiegających 
się o stopień 
doktora oraz 
zatrudnieniu 
w uczelniach 
kościelnych 
  
 

Uczelnie i 
wyższe 
seminaria 
duchowne, 
prowadzone 
przez 
kościoły i 
związki 
wyznaniowe, 
nieobjęte 
systemem 
POL-on;  
  
metoda 
obserwacji 
pełnej 

Absolwenci. Dane 
identyfikacyjne. 
Doktoranci i 
doktoraty. Obciążenie 
respondentów. 
Pracujący, w tym 
zatrudnieni. Słuchacze 
studiów 
podyplomowych. 
Stypendia naukowe. 

Raz w roku 
do 20 
stycznia 
2020 r. za rok 
akademicki 
2019/2020, 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane jednostkowe w 
postaci elektronicznej;  
zbiór danych;  
portal sprawozdawczy 
GUS 
https://raport.stat.gov.pl/ 

1.27.05 

 
n)  w lp. 1.186 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie: 

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy GUS 
https://raport.stat.gov.pl/”, 

o) po lp. 3.11 dodaje się lp. 3.12 w brzmieniu: 

12. MGM-RW - 
sprawozdanie 
z wykonania 
obiektów 
małej retencji 
wodnej 

Urzędy gmin; 
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 
Obiekty małej 
retencji wodnej. 

Raz w roku do 
28 lutego 
2020 r. według 
stanu na 31 
grudnia 
2019 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych; 
Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
 

1.01.05  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku do 
29 marca 
2020 r. według 
stanu na 31 
grudnia 
2019 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych; 
Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądowej 

Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i  Żeglugi 
Śródlądowej; 
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku do 
17 maja 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych; 
Główny Urząd 
Statystyczny 

p) w lp. 8.1 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Inni klienci 
urzędów pracy. Obciążenie respondentów. Poszukiwanie pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów 
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pracy. Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów 
pracy.”, 

q) w lp. 8.11 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Obciążenie 
respondentów. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Poradnictwo 
zawodowe. Poszukiwanie pracy.”, 

r) w lp. 8.15 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Poszukiwanie 
pracy. Obciążenie respondentów. Programy specjalne i regionalne. Umowy z agencjami zatrudnienia. Zlecenia 
działań aktywizacyjnych.”, 

s) lp. 13.2 otrzymuje brzmienie:  

2. MZ/Szp-11 - 
karta 
statystyczna 
szpitalna 
ogólna 

Szpitale – zakłady lecznicze 
w których podmiot leczniczy 
wykonuje działalność 
leczniczą w rodzaju 
świadczenie szpitalne, w tym 
samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
MSWiA i MON, z wyjątkiem 
szpitali i oddziałów 
psychiatrycznych, stacji 
dializ, zakładów/oddziałów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
zakładów/oddziałów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
psychiatrycznych, 
zakładów/oddziałów 
opiekuńczo-leczniczych, 
zakładów/oddziałów 
opiekuńczo-leczniczych 
psychiatrycznych, hospicjów 
stacjonarnych, oddziałów 
medycyny paliatywnej 
zakładów/oddziałów 
dziennych pielęgnacyjno- 
-opiekuńczych 
psychiatrycznych, 
zakładów/oddziałów 
dziennych opiekuńczo- 
-leczniczych 
psychiatrycznych, zespołów 
opieki domowej przy 
zakładzie/oddziale 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
szpitali uzdrowiskowych, 
szpitali uzdrowiskowych dla 
dzieci, sanatoriów 
uzdrowiskowych, sanatoriów 
uzdrowiskowych dla dzieci, 
usług rehabilitacyjnych, 

Cechy 
demograficzne 
osób. Dane 
adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Procedury 
medyczne. 
Resortowe kody 
identyfikacyjne 
podmiotów 
leczniczych. 
Zachorowania, 
problemy 
zdrowotne. 
Zgony.  
  
Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Data urodzenia. 
Płeć. 

Raz w 
miesiącu do 
20. dnia po 
miesiącu za 
miesiąc;  
  
obowiązkowe 

Dane jednostkowe 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
urząd wojewódzki, 
Narodowy Instytut 
Zdrowia 
Publicznego – 
Państwowy Zakład 
Higieny (część, lub 
wszystkie szpitale 
w 
województwie, 
odpowiednio do 
decyzji kierownika 
komórki właściwej 
w sprawach 
statystyki 
medycznej w 
urzędzie 
wojewódzkim). 
 

1.29.03 
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długoterminowej opieki 
pielęgnacyjnej oraz zakładów 
udzielających świadczeń 
jednodniowych;  
  
metoda obserwacji pełnej 

Urzędy wojewódzkie;  
  
metoda obserwacji pełnej 

Raz w 
miesiącu do 
50. dnia po 
miesiącu za 
miesiąc;  
  
obowiązkowe 

Dane jednostkowe 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Narodowy Instytut 
Zdrowia 
Publicznego – 
Państwowy Zakład 
Higieny (część, lub 
wszystkie  szpitale 
w województwie, 
odpowiednio do 
decyzji kierownika 
komórki właściwej 
w sprawach 
statystyki 
medycznej w 
urzędzie 
wojewódzkim). 

t) lp. 13.9 otrzymuje brzmienie: 

9. MZ-13 – 
roczne 
sprawozdanie o 
leczonych w 
poradni 
gruźlicy i 
chorób płuc 

Podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
udzielające 
ambulatoryjnych, 
specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych 
w zakresie chorób płuc i 
gruźlicy; 
metoda obserwacji pełnej 

Zachorowania, 
problemy 
zdrowotne 

Raz w roku do 21 
lutego 2020 r. 
według stanu na 
31 grudnia 2019 r.; 
obowiązkowe 

Dane jednostkowe w 
postaci elektronicznej; 
zbiór danych; 
portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl, 
komórka właściwa w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewodę 

1.29.02 

  Komórki właściwe w 
sprawach statystyki 
medycznej wskazane 
przez wojewodę; metoda 
obserwacji pełnej 
 

 Raz w roku do 10 
kwietnia 2020 r. 
według stanu na 
31 grudnia 2019 r.; 
obowiązkowe 

Dane zagregowane w 
postaci elektronicznej; 
zbiór danych; 
portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl, 
Instytut Gruźlicy i 
Chorób Płuc 

 

  Instytut Gruźlicy i 
Chorób Płuc; 
metoda obserwacji pełnej 

 Raz w roku do 15 
maja 2020 r. 
według stanu na 
31 grudnia 2019 r.; 
obowiązkowe 

Dane zagregowane w 
postaci elektronicznej; 
zbiór danych; 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
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Ochrony Zdrowia 

u) w lp. 14.2 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w roku do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.; obowiązkowe”, 

v) w lp. 14.9 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w roku do 31 marca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.; obowiązkowe”, 

w) w lp. 14.10 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w roku do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.; obowiązkowe”, 

x) w lp. 19.14 rubryki 1.4 i 1.5 otrzymują brzmienie:  

Cechy demograficzne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Dane adresowe i terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. Małżeństwa. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i 
separacje.  
 
Szczegółowy zakres danych osobowych: Data urodzenia. Data wydania prawomocnego 
wyroku orzekającego rozwód/separację. Data zawarcia związku małżeńskiego. Drugie 
imię. Imię małżonka. Imię matki. Imię ojca. Imię. Kraj obywatelstwa. Miejsce urodzenia. 
Miejsce zameldowania na pobyt czasowy. Miejsce zameldowania na pobyt stały. 
Nazwisko rodowe małżonka. Nazwisko rodowe matki. Nazwisko rodowe ojca. Nazwisko 
rodowe. Nazwisko. PESEL małżonka. PESEL matki. PESEL ojca. PESEL. Płeć. 
Poprzednie adresy zameldowania. Stan cywilny. 

2 razy w roku do 30 
sierpnia 2019 r. według 
stanu na 31 marca 
2019 r., do 28 lutego 
2020 r. według stanu na 
31 grudnia 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

y) lp. 19.15 otrzymuje brzmienie:  

15. Rejestr PESEL; 
MC PESEL 12 - dane 
dotyczące osób, które nie 
posiadają aktualnego 
zameldowania w Polsce 
(bez wskazania wyjazdu 
na stałe za granicę) 

Ministerstwo 
Cyfryzacji 

Cechy demograficzne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane adresowe 
i terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Małżeństwa. Migracje. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Rozwody i 
separacje.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Data 
wydania 
prawomocnego 
wyroku orzekającego 
rozwód/separację. 
Data zawarcia związku 
małżeńskiego. Drugie 
imię. Imię małżonka. 
Imię matki. Imię ojca. 
Imię. Kraj 
obywatelstwa. Miejsce 
urodzenia. Nazwisko 
rodowe małżonka. 
Nazwisko rodowe 
matki. Nazwisko 
rodowe ojca. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.02 
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Nazwisko rodowe. 
Nazwisko. PESEL 
małżonka. PESEL 
matki. PESEL ojca. 
PESEL. Płeć. 
Poprzednie adresy 
zameldowania. Stan 
cywilny. 

z) lp. 20.2 otrzymuje brzmienie:  

2. System Informacji 
Oświatowej; 
MEN SIO 02 - dane 
dotyczące uczniów i 
nauczycieli 

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania 
ucznia. Data urodzenia. 
Drugie imię. Imię. 
Nazwisko. PESEL. Płeć. 
Specjalność uzyskiwana 
przez słuchacza. 
Ukończenie kolegium. 
Wykształcenie - 
nauczyciel. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. według 
stanu na 31 
marca 2019 r., 
do 28 lutego 
2020 r. według 
stanu na 31 
grudnia 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.25.11, 
1.80.02 

za) lp. 22.4 otrzymuje brzmienie:  

 
4. 
 
 

Baza danych o 
podatnikach podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych; 
 MF BD-PIT 01 - dane 

o podatnikach podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 
rozliczających się na 
formularzach 
podatkowych PIT 
(28/36/36L/37/38/39/40
a) 
 
  

Ministerstwo 
Finansów 

Cechy demograficzne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Ekonomiczne aspekty 
działalności 
organizacji non-profit. 
Podatek dochodowy 
od osób fizycznych. 
Świadczenia z 
ubezpieczeń 
społecznych i 
pozaubezpieczeniowe. 
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania. 
Płeć. Rok urodzenia 
podatnika. 

Raz w roku 
do 2 lutego 
2021 r. za rok 
podatkowy 
2019;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.04.01, 
1.70.02 
 

 

zb) lp. 22.9 otrzymuje brzmienie: 

9. Baza danych o 
podatnikach podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych; 
MF BD-PIT 06 - 

Ministerstwo 
Finansów 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Działalność rolnicza 
w gospodarstwie 

Raz w roku 
do 29 maja 
2020 r. za rok 
2019;  
  

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  

1.21.12, 
1.80.03 
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dane dotyczące osób 
prowadzących działy 
specjalne produkcji 
rolnej 

rolnym.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
NIP, PESEL. 

obowiązkowe Główny Urząd 
Statystyczny 

zc) w lp. 22.23 rubryki 1.4 i 1.5 otrzymują brzmienie: 

Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj urodzenia.  
 
Szczegółowy zakres danych osobowych:  
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Data urodzenia. Drugie imię. Imię. Kraj 
obywatelstwa. Miejsce urodzenia. Nazwisko. NIP. PESEL. Płeć. 
 

2 razy w roku do 30 
sierpnia 2019 r. 
według stanu na 31 
marca 2019 r., do 28 
lutego 2020 r. według 
stanu na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

zd) w lp. 22.24 rubryki 1.4 i 1.5  otrzymują brzmienie: 

 
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. 
Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rodzaj prowadzonej działalności.  
Szczegółowy zakres danych osobowych:  
 
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Data urodzenia. Drugie imię. Imię. Kraj 
obywatelstwa. Miejsce urodzenia. Nazwisko. NIP.  PESEL. Płeć. 

2 razy w roku do 30 
sierpnia 2019 r. 
według stanu na 31 
marca 2019 r., do 28 
lutego 2020 r. według 
stanu na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

ze) po lp. 22.64 dodaje się lp. 22.65–22.68 w brzmieniu:  

65. Automatyczny System 
Rozpoznawania 
Numerów 
Rejestracyjnych; 
MF ANPRS PL 01 - 
dane o ruchu pojazdów 
na granicach Polski 

Ministerstwo 
Finansów 

Ruch graniczny  Raz w 
kwartale do 30 
sierpnia 
2019 r. za I 
kwartał 
2019 r., do 30 
sierpnia 
2019 r. za II 
kwartał 
2019 r., do 10 
października 
2019 r. za III 
kwartał 
2019 r., do 10 
stycznia 
2020 r. za IV 
kwartał 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Urząd 
Statystyczny w 
Rzeszowie 

 
1.30.17 
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66. Baza danych o 
podatnikach podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych; 
MF BD-PIT 10 - dane o 
osobach fizycznych 
prowadzących 
samodzielnie działalność 
gospodarczą i 
nieprowadzących jej, 
uzyskujących przychód 

Ministerstwo 
Finansów 

Cechy demograficzne osób. 
Dane identyfikacyjne. 
Podatek dochodowy od osób 
fizycznych.  
  
Szczegółowy zakres danych 
osobowych:  
Data urodzenia dziecka. Data 
urodzenia. Drugie imię. Imię 
dziecka. Imię. Nazwisko 
dziecka. Nazwisko. NIP. NIP 
małżonka. NIP płatnika. 
PESEL małżonka. PESEL 
dziecka. PESEL. 

Raz w roku do 
30 sierpnia 
2019 r. za rok 
podatkowy 
2017;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.02 

Ministerstwo 
Finansów 

Raz w roku do 
30 września 
2019 r. za rok 
podatkowy 
2018 - dane 
wstępne, do 
29 maja  
2020 r. za rok 
podatkowy 
2018 - dane 
ostateczne;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

67. Baza danych o 
podatnikach podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych; 
MF BD-PIT 11 - dane 
dotyczące osób 
fizycznych 
nieprowadzących 
działalności 
gospodarczej będących 
podatnikami podatku 
dochodowego 

Ministerstwo 
Finansów 

Dane adresowe i terytorialne. 
Dane identyfikacyjne. 
Podatek dochodowy od osób 
fizycznych.  
  
Szczegółowy zakres danych 
osobowych:  
Adres do korespondencji. 
Adres zamieszkania. PESEL. 

Raz w roku do 
30 sierpnia 
2019 r. za rok 
podatkowy 
2016;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.25.01, 
1.80.02. 

 

68. Baza danych o 
podatnikach podatku 
dochodowego od osób 
prawnych; 
MF BD-CIT 05 - dane 
dotyczące dochodów z 
zagranicznych spółek 
kontrolowanych – CIT-
CFC 

Ministerstwo 
Finansów 

Dane adresowe i terytorialne. 
Dane identyfikacyjne. 
Dochody z zagranicznej 
spółki kontrolowanej. 

Raz w roku do 
30 listopada 
2020 r. za rok 
2019; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

 
1.61.17 

zf) lp. 27.1–27.7 otrzymują brzmienie: 

1. Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
MNiSW ZSIoNiSW 01 - 
dane dotyczące studentów 

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Drugie imię. Imię. Kraj 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 15 
kwietnia 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.25.11 
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wydania dokumentu 
tożsamości. Nazwisko. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. Uzyskany tytuł 
zawodowy. 

obowiązkowe 

2. Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
MNiSW ZSIoNiSW 02 - 
dane o pracownikach 
naukowych, nauczycielach 
akademickich i 
doktorantach 

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Drugie imię. Imię. Kraj 
wydania dokumentu 
tożsamości. Nazwa 
dodatkowego miejsca 
zatrudnienia 
wykładowcy lub 
doktoranta. Nazwa 
podstawowego miejsca 
pracy wykładowcy lub 
doktoranta. Nazwisko. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. Stopień naukowy 
lub tytuł naukowy - 
wykładowca. Tytuł 
zawodowy - 
wykładowca. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 15 
kwietnia 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.02 

3. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 

 MNiSW ZSIoNiSW 03 
- dane dotyczące liczby 
studentów i 
doktorantów, którym 
zostały przyznane 
stypendia ministra 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Pomoc materialna dla 
uczących się. 

Raz w roku 
do 31 marca 
2020 r. za rok 
akademicki 
2019/2020;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05, 
1.65.13 

 

 
4. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 04 

- dane dotyczące 
studentów i 
absolwentów studiów 
wyższych, w tym 
cudzoziemców 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Absolwenci. Studenci. Raz w roku 
do 28 lutego 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05, 
1.65.13 
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5. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 05 

- dane dotyczące 
studiów 
podyplomowych, 
kształcenia 
specjalistycznego, osób 
ubiegających się o 
stopień doktora oraz 
stypendiów naukowych 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Absolwenci. Doktoranci 
i doktoraty. Słuchacze 
studiów 
podyplomowych i 
uczestnicy kształcenia 
specjalistycznego. 
Stypendia naukowe. 

Raz w roku 
do 28 lutego 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05, 
1.65.13 

 

 
6. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 06 

- dane dotyczące 
zatrudnionych 
nauczycieli 
akademickich i 
pracowników 
niebędących 
nauczycielami 
akademickimi 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Pracujący, w tym 
zatrudnieni. 

Raz w roku 
do 28 lutego 
2020 r. za rok 
2019;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05, 
1.65.13 

 

 
7. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 07 

- dane dotyczące 
wykazu uczelni i 
jednostek 
zamiejscowych oraz 
instytutów naukowych i 
badawczych 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Instytucje naukowe. Raz w roku 
do 31 stycznia 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05 
 

zg) skreśla się lp. 27.8, 

zh) lp. 27.9–27.13 otrzymują brzmienie: 

 
9. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 09 

- dane dotyczące 
pomocy materialnej dla 
studentów i 
doktorantów 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Doktoranci i doktoraty. 
Domy i stołówki 
studenckie. Pomoc 
materialna dla uczących 
się. Studenci. 

Raz w roku 
do 28 lutego 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05 
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10. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 11 

- dane w zakresie 
liczby oraz wartości 
projektów badawczych 
finansowanych przez 
ministra właściwego do 
spraw nauki 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Działalność badawcza i 
rozwojowa. 

Raz w roku 
do 31 lipca 
2020 r. za rok 
2019;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.43.01 
 

 
11. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 12 

- dane w zakresie 
nadanych stopni 
doktora i doktora 
habilitowanego 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Zasoby ludzkie dla 
nauki i techniki (HRST). 

Raz w roku 
do 30 sierpnia 
2020 r. za rok 
2019;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05, 
1.43.09 

 

 
12. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 13 

- dane dotyczące planu 
rzeczowo-finansowego 
dla publicznych uczelni 
wyższych 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Dane bilansowe. Finanse 
szkół wyższych. Koszty 
pracy. Nakłady 
inwestycyjne. Rachunek 
zysków i strat (wersja 
porównawcza). 
Transakcje sektora 
instytucji rządowych i 
samorządowych. Usługi 
edukacyjne. 
Wynagrodzenia. 

Raz w roku 
do 30 sierpnia  
2019 r. za rok 
2018;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny, 
Ministerstwo 
Finansów 

1.65.13, 
1.65.19, 
1.65.31 

 

 
13. 
 
 

Zintegrowany System 
Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce; 
 MNiSW ZSIoNiSW 14 

- dane ze sprawozdań z 
wykonania planu 
rzeczowo-finansowego 
na poziomie uczelni 
(uczelnie publiczne) 
 
  

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Dane bilansowe. Finanse 
szkół wyższych. Koszty 
pracy. Nakłady 
inwestycyjne. Rachunek 
zysków i strat (wersja 
porównawcza). 
Studenci. Usługi 
edukacyjne. 
Wynagrodzenia. 
Zatrudnienie. 

Raz w roku 
do 31 sierpnia 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.27.05, 
1.65.13 

 

zi) skreśla się lp. 27.14, 

zj) lp. 30.6 otrzymuje brzmienie:  

6. Centralny rejestr danych o 
świadczeniobiorcach 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; 
MRPiPS ŚFA 01 - dane o 
beneficjentach i członkach 
ich rodzin, dochodach 
osób, zasądzonych 
alimentach, dłużnikach 
alimentacyjnych, 
rodzajach wypłaconych 
świadczeń 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Aktywność 
ekonomiczna. Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy 
organizacyjno- 
-prawne. Cechy 
społeczno-ekono- 
miczne osób. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Dochody 
gospodarstw 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
za rok 2019;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.20.03, 
1.21.12, 
1.80.02 
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domowych. 
Niepełnosprawni 
według stopnia 
niepełnosprawności. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Placówki 
edukacyjne i 
wychowawcze. 
Świadczenia na rzecz 
rodziny.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. 
Drugie imię. Imię. 
Nazwa instytucji, do 
której uczęszcza 
dziecko. Nazwisko. 
Niepełnosprawność. 
Obywatelstwo. 
PESEL. Stan 
cywilny. 
Wykształcenie. 
Zawód 
wykonywany. 

zk) lp. 30.10 otrzymuje brzmienie:  

 10. Krajowy System 
Monitoringu 
Świadczeń 
Rodzinnych; 
MRPiPS KSMŚR 02 
- dane o osobach, 
dochodach osób, 
dochodach rodzin, 
rodzajach i kwotach 
świadczeń 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Dane adresowe  
i terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Dochody gospodarstw 
domowych. 
Niepełnosprawni 
według stopnia 
niepełnosprawności. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Placówki 
edukacyjne i 
wychowawcze. 
Świadczenia na rzecz 
rodziny.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imię. 
Nazwisko. 
Niepełnosprawność. 
Obywatelstwo. 
PESEL. Stan cywilny. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
za rok 2019;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
bezpośredni 
dostęp do bazy 
danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.20.03, 
1.21.12, 
1.25.11, 
1.80.02 

zl) po lp. 30.14 dodaje się lp. 30.15–30.22 w brzmieniu: 

 15. Aplikacja 
Centralna; 
MRPiPS AC 01 - 
dane o 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 

Cechy demograficzne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Czas pracy. 
Dane adresowe i 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia  
2019 r. 
według stanu 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  

1.21.12 
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cudzoziemcach, 
którym udzielono 
zezwolenie na 
pracę 

Społecznej terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Rodzaj 
prowadzonej 
działalności. Zezwolenia 
na pracę cudzoziemców.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. Data 
urodzenia. Imiona 
cudzoziemca. Nazwisko 
cudzoziemca. NIP. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. 

na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

 16. Aplikacja 
Centralna; 
MRPiPS AC 02 - 
dane o wnioskach 
o wydanie 
zezwolenia na 
pracę sezonową 
cudzoziemca na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej (typ 
zezwolenia S) 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy demograficzne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Rodzaj 
prowadzonej 
działalności. Zezwolenia 
na pracę cudzoziemców.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imiona 
cudzoziemca. Nazwisko 
cudzoziemca. NIP. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

 17. Aplikacja 
Centralna; 
MRPiPS AC 03 - 
dane o 
oświadczeniach 
podmiotu 
powierzającego 
wykonywanie 
pracy 
cudzoziemcowi o 
zgłoszeniu się 
cudzoziemca w 
celu 
wykonywania 
pracy sezonowej 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy demograficzne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Czas pracy. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. 
Wynagrodzenia. 
Zezwolenia na pracę 
cudzoziemców.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imiona 
cudzoziemca. Miejsce 
pobytu cudzoziemca w 
Polsce. Nazwisko 
cudzoziemca. 
Obywatelstwo. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

 18. Aplikacja 
Centralna; 
MRPiPS AC 04 - 
dane o 
cudzoziemcach, 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy demograficzne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  

1.21.12 



Dziennik Ustaw – 31 –  Poz. 1567

 

30 

dla których 
podmiot 
powierzający im 
wykonywanie 
pracy złożył 
oświadczenie 

urodzenia. Rodzaj 
prowadzonej 
działalności. Zezwolenia 
na pracę cudzoziemców.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imiona 
cudzoziemca. Nazwisko 
cudzoziemca. NIP. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. 

2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Główny Urząd 
Statystyczny 

 19. Aplikacja 
Centralna; 
MRPiPS AC 05 - 
dane o 
cudzoziemcach, 
którym udzielono 
zezwolenie na 
pracę sezonową 
(typ zezwolenia 
S) 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy demograficzne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Zezwolenia 
na pracę cudzoziemców.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imiona 
cudzoziemca. Nazwisko 
cudzoziemca. NIP. 
Obywatelstwo. PESEL. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

 20. Centralna Baza 
Beneficjentów 
500+; 
MRPiPS CBB 
500+ 01 - dane o 
osobach 
występujących o 
przyznanie 
świadczenia 
wychowawczego 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawni według 
stopnia 
niepełnosprawności. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Świadczenia 
na rzecz rodziny.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania. 
Data urodzenia. Drugie 
imię. Imię. Nazwisko. 
Niepełnosprawność. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. Stan cywilny. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

 21. Centralny zbiór 
danych o osobach 
bezrobotnych; 
MRPiPS CZDOB 
01 - dane o 
osobach 
bezrobotnych 
zarejestrowanych 
w powiatowych 
urzędach pracy 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Bezrobotni 
zarejestrowani w 
urzędach pracy. Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawni według 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 
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stopnia 
niepełnosprawności. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Rodzaj 
prowadzonej 
działalności.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania. 
Data urodzenia. Imię. 
Miejsce zameldowania 
na pobyt czasowy. 
Miejsce zameldowania 
na pobyt stały. 
Nazwisko. 
Niepełnosprawność. 
Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. Poziom 
wykształcenia. Stan 
cywilny. Zawód 
wyuczony. 

  
obowiązkowe 

 22. System 
Informatyczny 
Karty Dużej 
Rodziny; 
MRPiPS SI KDR 
01 - dane o 
członkach rodzin 
wielodzietnych, 
którym została 
przyznana Karta 
Dużej Rodziny 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawność 
prawna. Wspieranie 
rodziny.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data ważności 
orzeczenia o 
niepełnosprawności. 
Imię matki. Imię ojca. 
Imię. Nazwisko rodowe 
matki. Nazwisko rodowe 
ojca. Nazwisko. 
Orzeczenie o 
niepełnosprawności 
członków gospodarstw 
domowych. PESEL. 

raz w roku do 
28 lutego 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

zm) lp. 35.1 otrzymuje brzmienie: 

1. 
 
 

Centralna Baza Danych 
Ksiąg Wieczystych; 
 MS CBDKW 01 - dane 

dotyczące budynków i 
lokali oraz 
przysługujących do 
nich praw 
 
  

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Cechy 
nieruchomości. 
Dane adresowe 
i terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 

Raz w roku 
do 28 lutego 
2020 r.  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.26.10 

 

zn) w lp. 38.15 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:  
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„3 razy w roku: do 30 sierpnia 2019 r. według stanu  na 1 marca 2019 r., do 30 sierpnia 2019 r.  według stanu na 
1 czerwca 2019 r., do 30 grudnia 2019 r. według stanu na 1 grudnia 2019 r.; obowiązkowe”, 

zo) skreśla się lp. 45.1, 

zp) po lp. 59.2 dodaje się lp. 59.3 w brzmieniu: 

3. Krajowy System 
Poboru Opłat; 

GITD KSPO 01 - 
dane dotyczące 
pojazdów 
samochodowych 
objętych opłatą za 
przejazd po sieci 
dróg płatnych 

Główny 
Inspektorat 
Transportu 
Drogowego 

Pojazdy 
samochodowe 
przemieszczające się 
po terytorium Polski. 

Stały dostęp od 
30 sierpnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.48.17 

zq) w lp. 60.2 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.21.12, 1.80.01, 1.80.02”, 

zr) lp. 60.6 otrzymuje brzmienie: 

6. Zintegrowana kopia 
bazy danych 
obiektów 
topograficznych; 
GUGiK BDOT10 01 
- dane dotyczące 
obiektów 
topograficznych z 
BDOT10k 

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

Przestrzenne 
warstwy budynków, 
budowli i urządzeń. 
Przestrzenne 
warstwy 
kompleksów 
użytkowania terenu. 
Przestrzenne 
warstwy obiektów 
innych. Przestrzenne 
warstwy pokrycia 
terenu. Przestrzenne 
warstwy sieci 
komunikacyjnej. 
Przestrzenne 
warstwy sieci 
uzbrojenia terenu. 
Przestrzenne 
warstwy sieci 
wodnej. Przestrzenne 
warstwy terenów 
chronionych. 

Raz w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 30 czerwca 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.01, 
1.80.02 

zs) po lp. 60.6 dodaje się lp. 60.7 w brzmieniu: 

7. Państwowy rejestr 
granic i powierzchni 
jednostek podziałów 
terytorialnych kraju; 
GUGiK PRG 03 - 
dane dotyczące 
punktów adresowych 

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

Dane 
adresowe i 
terytorialne. 

Raz w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 30 czerwca 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 
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zt) w lp. 74.14 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.23.02, 1.25.11, 1.80.02”, 

zu) po lp. 74.15 dodaje się lp. 74.16 i 74.17 w brzmieniu: 

16. Nowy System 
Informatyczny 
Ubezpieczeń; 
KRUS nSIU 03 - 
dane dotyczące 
ubezpieczonych i 
płatników składek 

Kasa 
Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 

Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy 
organizacyjno-praw-
ne. Cechy 
społeczno-ekono-
miczne osób. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Rodzaj 
prowadzonej 
działalności. 
Ubezpieczeni i 
płatnicy składek. 
Użytkowanie ziemi 
w gospodarstwach 
rolnych. Zgony.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. 
Adres zamieszkania. 
Data urodzenia. 
Drugie imię. Imię. 
Miejsce urodzenia. 
Nazwisko. NIP. 
Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 31 
stycznia 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

17. System 
kompleksowej 
obsługi świadczeń 
emerytalno-rento-
wych; 
KRUS FARMER 05 - 
dane dotyczące 
świadczeniobiorców 
KRUS 

Kasa 
Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 

Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy 
społeczno-ekono-
miczne osób. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawność 
prawna. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. 
Świadczenia z 
ubezpieczeń 
społecznych i 
pozaubezpieczenio-
we.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania. 
Data urodzenia. 
Drugie imię. Imię. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 31 
stycznia 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.02 
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Miejsce urodzenia. 
Nazwisko. 
Niezdolność do 
pracy. NIP. 
Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. 
Stopień niezdolności 
do pracy w 
gospodarstwie 
rolnym. 

zv) po lp. 78.17 dodaje się lp. 78.18 w brzmieniu:  

18. 
 

System informacyjny 
Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego; 
KNF SIUKNF 05 – dane 
bilansowe Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo- 
-Kredytowych 

Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Stany kredytów i 
pożyczek udzielonych 
oraz stany depozytów 
przyjętych SKOK-ów 
w podziale na sektory 
instytucjonalne w 
zakresie kas 
działających, kas 
przejętych przez inne 
podmioty oraz kas 
będących w 
zawieszeniu/upadłych 

5 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. za I 
kwartał 2019 r., 
do 30 sierpnia 
2019 r. za II 
kwartał 2019 r., 
do 15 listopada 
2019 r. za III 
kwartał 2019 r., 
do 18 lutego 
2020 r. za IV 
kwartał 2019 r., 
do 2 września 
2020 r. za rok 
2019; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.67.03 

zw) w lp. 83.2 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie: 

„System informacyjny dotyczący przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu 
rolniczego;  

KOWR BR 01 - dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do 
wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii 
elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego”, 

zx) skreśla się lp. 84.1, 

zy) po lp. 94.1 dodaje się lp. 94a.1 i 94b.1 w brzmieniu: 

94a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej  
1. 
 

Centralny Rejestr Lekarzy i 
Lekarzy Dentystów 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
NIL CRL 01 - dane o 
lekarzach 

Naczelna Izba 
Lekarska 

Cechy demograficzne 
osób. Dane 
identyfikacyjne. Kadra 
medyczna. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imię i 
nazwisko. 
Obywatelstwo. 
PESEL.  

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. według 
stanu na 1 
stycznia 
2019 r., do 31 
stycznia 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.29.06 
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94b. Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  
1. 
 

Centralny Rejestr 
Pielęgniarek i Położnych; 
NIPiP CRPiP 01 - dane o 
pielęgniarkach i położnych 

Naczelna Izba 
Pielęgniarek i 
Położnych 

Cechy demograficzne 
osób. Dane 
identyfikacyjne. Kadra 
medyczna. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Data urodzenia. Imię i 
nazwisko. 
Obywatelstwo. 
PESEL.  

2 razy w roku 
do 30 sierpnia  
2019 r. według 
stanu na 1 maja 
2019 r., do 31 
stycznia 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.29.06 

zz) w lp. 101.1 rubryki 1.4 i 1.5  otrzymują brzmienie: 

 
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne 
osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o pozyskanych 
danych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Ubezpieczeni i płatnicy składek.  
 
Szczegółowy zakres danych osobowych:  
Adres do korespondencji. Adres zameldowania. Adres zamieszkania. Data urodzenia. 
Drugie imię. Imię. Kraj obywatelstwa. Nazwisko. NIP płatnika. PESEL płatnika. PESEL. 
Płeć. Stopień niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej. 

2 razy w roku do 30 
sierpnia 2019 r. 
według stanu na 31 
marca 2019 r., do 28 
lutego 2020 r. według 
stanu na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

zza) po lp. 103.1 dodaje się lp. 103a.1 w brzmieniu: 

103 a. Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych 

1. Systemy 
informacyjne 
okręgowych komisji 
egzaminacyjnych; 
OKE SI 01 - dane 
dotyczące wyników 
egzaminów 
ósmoklasisty, 
gimnazjalnych i 
maturalnych 

Okręgowe 
komisje 
egzaminacyjne 

Wyniki 
egzaminów 

Raz w roku 
do 31 marca 
2020 r. za rok 
2019; 
 
obowiązkowe 

Dane zagregowane 
w postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych; 
Urząd Statystyczny 
w Gdańsku 

1.27.01 

zzb) lp. 104.1 otrzymuje brzmienie:  

1. 
 
 

Baza kodów pocztowych; 
 OPW BKP 01 - dane 

dotyczące kodów 
pocztowych 
 
  

Operator 
pocztowy 
wyznaczony 

Dane 
adresowe i 
terytorialne. 

Raz w roku do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu na 31 
grudnia 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.25.11, 
1.61.05, 
1.80.01, 
1.80.02 

zzc) po lp. 104.1 dodaje się lp. 104a.1 w brzmieniu: 

104a. Zestawy danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych  
1. Rejestry abonentów Operatorzy Dane adresowe 2 razy w roku Dane 1.21.12 
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publicznie dostępnych 
usług 
telekomunikacyjnych; 
OPDUT RA 01 - dane 
o abonentach 
publicznie dostępnych 
usług 
telekomunikacyjnych 

publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 

i terytorialne.  
  
Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Adres do 
korespondencji. 
Adres 
zamieszkania. 

do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

zzd) lp. 106.6 i 106.7 otrzymuje brzmienie: 

6. System Obsługi 
Dofinansowań i 
Refundacji; 
PFRON SODiR 03 
- dane dotyczące 
pracowników oraz 
wykonujących 
działalność 
gospodarczą 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy 
społeczno-ekonomi-
czne osób. Czas 
pracy. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. 
Adres pracownika. 
Drugie imię. Imię. 
Nazwisko. NIP. 
PESEL. Płeć. 
Stopień 
niepełnosprawności. 

4 razy w roku 
do 30 sierpnia  
2019 r. za 
marzec 
2019 r., do 30 
sierpnia 
2019 r. za 
czerwiec 
2019 r., do 29 
listopada 
2019 r. za 
wrzesień 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
za grudzień 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.04.01, 
1.21.12, 
1.23.02 

7. System Obsługi 
Dofinansowań i 
Refundacji; 
PFRON SODiR 04 
- dane dotyczące 
rolników 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Cechy 
społeczno-ekonomi-
czne osób. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawni 
według stopnia 
niepełnosprawności.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. 
Adres zamieszkania. 
Imię. Nazwisko. 
PESEL osoby 
niepełnosprawnej 
zamieszkałej z 
rolnikiem. PESEL. 
Stopień 
niepełnosprawności 
osoby zamieszkałej z 
rolnikiem. Stopień 
niepełnosprawności. 

4 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. za I 
kwartał 
2019 r., do 30 
sierpnia 
2019 r. za II 
kwartał 
2019 r., do 29 
listopada 
2019 r. za III 
kwartał 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
za IV kwartał 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.04.01, 
1.21.12, 
1.23.02 
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zze) po lp.106.9 dodaje się lp. 106a.1 w brzmieniu: 

106a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

1. System Informatyczny 
Gospodarki Wodnej; 

PGWWP SIGW 01 - 
dane w zakresie 
ładunków 
zanieczyszczeń 
odprowadzanych do 
Morza Bałtyckiego 
rzekami 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Monitoring wód 
powierzchniowych.  

Raz w roku do 
28 września 
2020 r. za rok 
2019; 
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.01.05 

 

zzf) lp. 114.1 otrzymuje brzmienie: 

114. Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów, których podstawową lub drugorzędną 
działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi  

1. Ewidencja odbiorców 
indywidualnych w 
zakresie gazu z sieci; 
PDOPG EOPG 01 - 
dane o odbiorcach 
(gospodarstwa 
domowe) paliwa 
gazowego z sieci 

Podmioty, których 
podstawową lub 
drugorzędną 
działalnością jest 
dystrybucja lub obrót 
paliwami gazowymi 

Dane 
adresowe i 
terytorialne.  

Raz w roku do 31 
marca 2020 r. 
według stanu na 
31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.26.10 

zzg) w lp. 115.1 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w kwartale do 30 sierpnia 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 8 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 
8 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.; obowiązkowe”, 

zzh) lp. 117.1 otrzymuje brzmienie: 

1. 
 
 

Ewidencja w zakresie 
zbiorowego 
odprowadzania ścieków; 
 PPDOŚ EZOŚ 01 - 

dane w zakresie adresu 
nieruchomości 
(budynku) prowadzonej 
działalności 
 
  

Podmioty 
prowadzące 
działalność 
w zakresie 
zbiorowego 
odprowadza
nia ścieków 

Dane 
adresowe i 
terytorialne. 

Raz w roku 
do 31 marca 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.26.10 

 

zzi) lp. 118.1 otrzymuje brzmienie:  

1. 
 
 

Ewidencja w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę; 
 PPDZW EZZW 01 - 

dane w zakresie adresu 
nieruchomości 
(budynku) prowadzonej 
działalności 
  

Podmioty 
prowadzące 
działalność 
w zakresie 
zbiorowego 
zaopatrzenia 
w wodę 

Dane 
adresowe i 
terytorialne. 

Raz w roku 
do 31 marca 
2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.26.10 
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zzj) po lp. 131.1 dodaje się lp. 131a.1 w brzmieniu:  

131a. Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności  

1. Elektroniczny Krajowy 
System Monitoringu 
Orzekania o 
Niepełnosprawności; 
PZOoN EKSMOoN 01 - 
dane o osobach, które nie 
ukończyły 16. roku życia, 
którym wydano 
orzeczenie o 
niepełnosprawności, oraz 
o osobach, które 
ukończyły 16. rok życia, 
którym wydano 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 

Powiatowe zespoły 
do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

Aktywność 
ekonomiczna. Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy społeczno- 
-ekonomiczne osób. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawność 
prawna. Obywatelstwo, 
kraj urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres miejsca pobytu. 
Adres zameldowania. 
Data urodzenia. Data 
wydania orzeczenia o 
niepełnosprawności/ 
stopniu 
niepełnosprawności. 
Drugie imię 
przedstawiciela 
ustawowego. Drugie 
imię. Imię 
przedstawiciela 
ustawowego. Imię. 
Nazwisko 
przedstawiciela 
ustawowego. Nazwisko. 
Obywatelstwo. Okres, 
na jaki wydano 
orzeczenie o 
niepełnosprawności. 
PESEL przedstawiciela 
ustawowego. PESEL. 
Płeć. Przyczyna 
niepełnosprawności. 
Stopień 
niepełnosprawności. 
Wykształcenie. Zawód 
wykonywany. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

zzk) lp. 135.1 otrzymuje brzmienie: 

1. 
 
 

Informacje o odbiorcach 
energii elektrycznej 
wykorzystujących energię 
elektryczną na potrzeby 
mieszkaniowe; 
 PSEE EE 01 - dane 

dotyczące odbiorców 
energii elektrycznej 
wykorzystujących 

Przedsiębiorstwa 
wykonujące 
działalność 
gospodarczą w 
zakresie 
sprzedaży energii 
elektrycznej 

Cechy 
organizacyjno-
prawne. Ciepło 
i energia 
elektryczna. 
Dane adresowe 
i terytorialne. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia  
2019 r. za 
okres od 1 
stycznia do 30 
czerwca 
2019 r., do 31 
stycznia 
2020 r. za 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.02 
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energię elektryczną na 
potrzeby mieszkaniowe 
 
  

okres od 1 
lipca do 31 
grudnia 
2019 r.;  
obowiązkowe 

zzl) w lp. 138.1 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe  
i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje.  
  
Szczegółowy zakres danych osobowych:  
Data urodzenia dziecka. Data urodzenia osoby rozwiedzionej/separowanej. Data wydania prawomocnego 
wyroku orzekającego rozwód/separację. Data zawarcia związku małżeńskiego. Obywatelstwo. PESEL. 
Wykształcenie.”, 

zzm) w lp. 142.1 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w roku do 31 stycznia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.; obowiązkowe”, 

zzn) w lp. 151.3 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„1.21.12, 1.80.02”, 

zzo) w lp. 151.6 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie: 

„Rejestry mieszkańców; Rejestry zamieszkania cudzoziemców; UG RMiZC 03 - dane o ludności (stałych 
mieszkańcach innych krajów, w tym cudzoziemcach) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP 
pochodzące z rejestrów mieszkańców oraz dane o cudzoziemcach zameldowanych przed dniem 1 stycznia 2018 r. 
pochodzące z rejestrów zamieszkania cudzoziemców”, 

zzp) po lp. 151.6 dodaje się lp. 151.7 w brzmieniu: 

7. Systemy pomocy 
społecznej; 
UG SPS 01 - dane o 
świadczeniobiorcach, 
osobach ubiegających 
się o przyznanie 
świadczeń 

Urzędy 
gmin 

Aktywność 
ekonomiczna. 
Bezrobotni 
zarejestrowani w 
urzędach pracy. Cechy 
demograficzne osób. 
Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Charakterystyka 
gospodarstw domowych. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Dochody gospodarstw 
domowych. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Świadczenia 
z pomocy społecznej. 
Użytkowanie ziemi w 
gospodarstwach rolnych.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania. 
Imię. Nazwisko. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
serwer 
centralny GUS 

1.21.12 
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Obywatelstwo. PESEL. 
Płeć. Poziom 
wykształcenia. Stan 
cywilny. Stopień 
niepełnosprawności. 
Zawód wykonywany. 

zzq) lp. 155.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Krajowy zbiór 
rejestrów, ewidencji i 
wykazu w sprawach 
cudzoziemców; 
UdSC KZREW 04 - 
dane o 
cudzoziemcach w 
Polsce 

Urząd do 
Spraw 
Cudzoziemców 

Aktywność ekonomiczna. 
Cechy demograficzne osób. 
Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Cudzoziemcy w 
Polsce. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres danych 
osobowych:  
Data urodzenia. Imię. 
Miejsce pobytu 
cudzoziemca w Polsce. 
Miejsce urodzenia. 
Narodowość cudzoziemca. 
Nazwisko. Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. Stan cywilny. 
Wykształcenie. Zawód 
wykonywany. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. 
według stanu 
na 31 marca 
2019 r., do 28 
lutego 2020 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.21.14 

zzr) skreśla się lp. 160.8, 

zzs) lp. 160.10 otrzymuje brzmienie: 

10. 
 
 

System informacyjny 
dotyczący paliw ciekłych; 
 URE SI PC 01 - dane 

dotyczące paliw 
ciekłych 
 
  

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

Bilanse paliw i 
energii. Dane 
adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Ropa naftowa, 
gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 

Raz w kwartale 
do 30 sierpnia  
2019 r. za I 
kwartał 2019 r., 
do 30 sierpnia  
2019 r. za II 
kwartał 2019 r. 
 do 15 listopada 
2019 r. za III 
kwartał 2019 r., 
do 17 lutego 
2020 r. za IV 
kwartał 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Energii, 
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.44.01, 
1.44.03, 
1.44.11 

   

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

Raz w kwartale 
do 30 sierpnia 
2019 r. za I 
kwartał 2019 r., 
do 30 sierpnia  
2019 r. za II 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
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kwartał 2019 r., 
do 15 listopada 
2019 r. za III 
kwartał 2019 r., 
do 17 lutego  
2020 r. za IV 
kwartał 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Energii, 
Główny Urząd 
Statystyczny 

zzt) skreśla się lp. 160.14, 

zzu) po lp. 160.15 dodaje się lp. 160.16 i 160.17 w brzmieniu: 

16. System informacyjny o 
realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego; 
URE SI NCW 01 - dane o 
realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego, o których 
mowa w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych 
 
 

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

Bilanse paliw i 
energii. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Ropa naftowa, gaz 
ziemny, paliwa 
ciekłe i gazowe. 

Raz w roku 
do 30 
sierpnia  
2019 r. za rok 
2018; 
 
obowiązkowe 
 

Dane 
jednostkowe 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Energii, 
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.44.01 
1.44.03 
1.44.11 

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

Raz w roku 
do 30 
sierpnia 
2019 r. za rok 
2018;  
  
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Energii, 
Główny Urząd 
Statystyczny 

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

5 razy w roku 
do 30 
sierpnia 
2019 r. za I 
kwartał 
2019 r., do 
30 sierpnia 
2019 r. za II 
kwartał 
2019 r., do 
15 listopada 
2019 r. za III 
kwartał 
2019 r., do 
17 lutego 
2020 r. za IV 
kwartał 
2019 r., do 
16 marca 
2020 r. za rok 
2019; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Energii, 
Główny Urząd 
Statystyczny 

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

5 razy w roku 
do 30 
sierpnia 
2019 r. za I 

Dane 
zagregowane 
w postaci 
elektronicznej;  
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kwartał 
2019 r., do 
30 sierpnia 
2019 r. za II 
kwartał 
2019 r., do 
15 listopada 
2019 r. za III 
kwartał 
2019 r., do 
17 lutego 
2020 r. za IV 
kwartał 
2019 r., do 
16 marca 
2020 r. za rok 
2019; 
 
obowiązkowe 

zbiór danych;  
Ministerstwo 
Energii, 
Główny Urząd 
Statystyczny 

17. System informacyjny 
Urzędu Regulacji 
Energetyki; 
URE SI 01 - dane dotyczące 
rzeczywistej ilości energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji, co do której 
wytwórcy uprawnieni byli 
do otrzymywania premii 
kogeneracyjnej albo premii 
gwarantowanej, albo premii 
gwarantowanej 
indywidualnej, albo premii 
kogeneracyjnej 
indywidualnej 

Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

Bilanse paliw i 
energii. Ciepło i 
energia elektryczna. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 

Raz w roku 
do 15 
kwietnia 
2020 r. za rok 
2019 - dane 
wstępne, do 
15 kwietnia 
2021 r. za rok 
2019 - dane 
ostateczne;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Energii 

1.44.02 

zzv) lp. 167.1 otrzymuje brzmienie:  

1. Kompleksowy System 
Informatyczny ZUS - 
Centralny Rejestr 
Płatników Składek; 
ZUS KSI-CRPS 01 - dane 
dotyczące płatników 
składek, osób objętych 
ubezpieczeniem, za które 
płatnik rozliczył składki 
należne na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Cechy 
demograficzne osób. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. 
Ubezpieczeni i 
płatnicy składek.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. 
Adres zamieszkania. 
Data urodzenia. NIP. 
Obywatelstwo. 
PESEL. 

3 razy w roku   
do 30 sierpnia 
2019 r. za 
kwiecień, maj, 
czerwiec 2019 r., 
do 21 
października 
2019 r. za lipiec, 
sierpień, 
wrzesień 2019 r., 
do 27 stycznia 
2020 r. za 
październik, 
listopad 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.04.01, 
1.21.12, 
1.23.02, 
1.61.05, 
1.80.01 

zzw) lp. 167.4 otrzymuje brzmienie:  

4. Kompleksowy System Zakład Cechy 3 razy w roku do Dane 1.04.01, 
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Informatyczny ZUS - 
Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych; 
ZUS KSI-CRU 01 - dane 
dotyczące ubezpieczonych 

Ubezpieczeń 
Społecznych 

demograficzne osób. 
Czas pracy. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. 
Ubezpieczeni i 
płatnicy składek.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. 
Adres 
zameldowania. 
Adres zamieszkania. 
Data urodzenia. Kod 
tytułu ubezpieczenia. 
NIP płatnika. PESEL 
płatnika. 
Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. 

30 sierpnia 
2019 r. za 
kwiecień, maj, 
czerwiec 2019 r., 
do 21 
października 
2019 r. za lipiec, 
sierpień, 
wrzesień 2019 r., 
do 27 stycznia 
2020 r. za 
październik, 
listopad 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.21.14, 
1.23.02, 
1.23.26, 
1.24.01, 
1.25.11, 
1.80.01, 
1.80.02 

zzx) lp. 167.14 otrzymuje brzmienie:  

14. Kompleksowy System 
Informatyczny ZUS; 
System emerytalno-rentowy 
EMIR; 
System emerytalno-rentowy 
RENTIER; 
ZUS 
KSI_EMIR_RENTIER 08 - 
dane dotyczące osób 
fizycznych pobierających 
świadczenia 
emerytalno-rentowe 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekono-
miczne osób. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawność 
prawna. Świadczenia z 
ubezpieczeń 
społecznych i 
pozaubezpieczeniowe.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do 
korespondencji. Adres 
zameldowania. Adres 
zamieszkania. Data 
urodzenia. Data 
wydania orzeczenia o 
niezdolności do pracy. 
Drugie imię. Imię. 
Nazwisko. 
Niezdolność do pracy. 
NIP. Okres, na jaki 
wydano orzeczenie o 
niepełnosprawności. 
PESEL. Posiadanie 
aktualnego orzeczenia 
o inwalidztwie, 
stopniu 
niepełnosprawności, 
niezdolności do pracy. 

2 razy w roku 
do 30 września 
2019 r. za 
marzec 2019 r., 
do 28 lutego 
2020 r. za 
grudzień 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.25.11, 
1.80.02 
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zzy) w lp. 167.19  rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:  

„Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 27 stycznia 2020 r. 
za rok 2019; obowiązkowe”, 

zzz) po  lp. 167.21 dodaje się lp. 167.22–167.26 w brzmieniu: 

22. Kompleksowy 
System 
Informatyczny ZUS 
– Centralny Rejestr 
Członków Rodziny 
Ubezpieczonych 
Uprawnionych do 
Ubezpieczenia 
Zdrowotnego; 
ZUS KSI-RCR 01 – 
dane dotyczące osób 
zgłoszonych przez 
ubezpieczonego do 
ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz 
ubezpieczonego 
zgłaszającego do 
ubezpieczenia 
zdrowotnego te 
osoby 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 
społeczno-ekonomiczne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Niepełnosprawni według 
stopnia 
niepełnosprawności. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Dane adresowe osoby 
zgłoszonej. Data 
urodzenia osoby 
zgłoszonej. Data 
urodzenia zgłaszającego. 
Imię osoby zgłoszonej. 
Imię zgłaszającego. 
Nazwisko osoby 
zgłoszonej. Nazwisko 
zgłaszającego. PESEL 
osoby zgłoszonej. PESEL 
zgłaszającego. 
Obywatelstwo 
zgłaszającego. Płeć 
zgłaszającego. Stopień 
niepełnosprawności osoby 
zgłoszonej. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. za 
marzec 2019 r., 
do 28 lutego 
2020 r. za 
grudzień 
2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12, 
1.80.02 

23. Kompleksowy 
System 
Informatyczny ZUS; 
ZUS KSI 03 – dane 
o cudzoziemcach 
zgłoszonych do 
ubezpieczenia 
społecznego lub 
zdrowotnego oraz 
dane o płatnikach 
składek, którzy ich 
zgłosili 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Cechy demograficzne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Ubezpieczeni i 
płatnicy składek.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do korespondencji. 
Adres zameldowania. 
Adres zamieszkania. Data 
urodzenia. Drugie imię. 
Imię. Kod tytułu 
ubezpieczenia. Nazwisko. 
NIP płatnika. PESEL 
płatnika. Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 
2019 r. według 
stanu na 31 
marca 2019 r., 
do 28 lutego 
2020 r. według 
stanu na 31 
grudnia 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.21.12 

24. Rejestr obsługi 
spraw unijnych; 

Zakład 
Ubezpieczeń 

Cechy demograficzne 
osób. Cechy 

2 razy w roku 
do 30 sierpnia 

Dane 
jednostkowe w 

1.21.12 
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ZUS ROSU 01 – 
dane o osobach 
posiadających 
ważne 
zaświadczenie o 
ustawodawstwie 
dotyczącym 
zabezpieczenia 
społecznego 
mającym 
zastosowanie do 
osoby uprawnionej 

Społecznych organizacyjno-prawne. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Podatek od 
towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy. 
Rodzaj prowadzonej 
działalności. Wyjazdy 
krajowe/zagraniczne.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres zamieszkania. Data 
urodzenia. Drugie imię. 
Imię. Miejsce urodzenia. 
Nazwisko. Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. 

2019 r. według 
stanu na 31 
marca 2019 r., 
do 28 lutego 
2020 r. według 
stanu na 31 
grudnia 2019 r.;  
  
obowiązkowe 

postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

25. Kompleksowy 
System 
Informatyczny ZUS 
- Centralny Rejestr 
Płatników Składek; 
ZUS KSI-CRPS 04 
- dane imienne 
dotyczące płatników 
składek, osób 
objętych 
ubezpieczeniem, za 
które płatnik 
rozliczył składki 
należne na 
ubezpieczenie 
zdrowotne i 
społeczne 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Cechy demograficzne 
osób. Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Ubezpieczeni i 
płatnicy składek.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do korespondencji. 
Adres zamieszkania. Data 
urodzenia. Imię. 
Nazwisko. Drugie imię. 
NIP. Obywatelstwo. 
PESEL. 

2 razy w roku  
do 30 sierpnia 
2019 r.  za 
marzec 2019 r., 
do 28 lutego 
2020 r. za 
grudzień  
2019 r.;  
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.04.01, 
1.21.12, 
1.23.02, 
1.61.05, 
1.80.01 

26. Kompleksowy 
System 
Informatyczny ZUS 
- Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych; 
ZUS KSI-CRU 02 - 
dane imienne 
dotyczące 
ubezpieczonych 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Cechy demograficzne 
osób. Czas pracy. Dane 
adresowe i terytorialne. 
Dane identyfikacyjne. 
Obywatelstwo, kraj 
urodzenia. Ubezpieczeni i 
płatnicy składek.  
  
Szczegółowy zakres 
danych osobowych:  
Adres do korespondencji. 
Adres zameldowania. 
Adres zamieszkania. Data 
urodzenia. Kod tytułu 
ubezpieczenia. Imię. 
Nazwisko. Drugie imię. 
NIP płatnika. PESEL 
płatnika. Obywatelstwo. 
PESEL. Płeć. 

2 razy w roku  
do 30 sierpnia 
2019 r.  za 
marzec 2019 r. , 
do 28 lutego 
2020 r. za 
grudzień  
2019 r.;  
obowiązkowe 
  
 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 

1.04.01, 
1.21.12, 
1.21.14, 
1.23.02, 
1.23.26, 
1.24.01, 
1.25.11, 
1.80.01, 
1.80.02 
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