
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 743

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych staty-
styki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366) w załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2020” wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Rady Ministrów 
z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
(poz.   ) 

W załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020” wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w spisie treści: 

a) w części I. INFORMACJE O BADANIACH skreśla się badanie 1.45.29 (141) Powszechny Spis Rolny 2020 
– prace przygotowawcze, 

b) w Części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH: 

− pozycja „Zestawy danych Ministerstwa Energii” otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju”, 

− po pozycji „Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej” dodaje się pozycję 
„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu”, 

− po pozycji „Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” dodaje się pozycję „Zestawy danych 
Ministerstwa Rozwoju”, 

− po pozycji „Zestawy danych Prokuratury Krajowej” dodaje się pozycję „Zestawy danych z systemów 
informacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Energii”, 

− po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów” dodaje się pozycję 
„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju”, 

− po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury” dodaje się pozycję 
„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii”, 

− po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” dodaje 
się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju”, 

− pozycja „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki” otrzymuje 
brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Funduszu Kapitałowego 

S.A.”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych”, 

− po pozycji „Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów gospodarczych dysponujących 
portową bazą przeładunkowo-składową i dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach 
morskich” dodaje się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów posiadających 
licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Związku Hodowców Koni”, 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
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− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych urzędów pracy”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw 
orzekania o niepełnosprawności”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych przedsiębiorstw wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej”, 

− skreśla się pozycję „Zestawy danych z systemów informacyjnych spółdzielni mieszkaniowych”; 

2) w Części I. INFORMACJE O BADANIACH: 

a) w badaniu o symbolu 1.01.05(004) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód: 

− w pkt 6 Zakres podmiotowy w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy: „do nawadniania użytków rolnych 
i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz”, 

− w pkt 7 Zakres przedmiotowy skreśla się wyrazy: „Nawadnianie użytków rolnych i leśnych.”, 

− w pkt 8 Źródła danych w akapicie pierwszym w tiret trzecim skreśla się wyrazy: „o poborze wody do 
nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz”, 

− w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie szóste otrzymuje brzmienie: 

„Napełniane stawy rybne (powierzchnia i zużycie wody), w przekrojach: kraj, region, województwo.”, 

b) w badaniu o symbolu 1.01.06(005) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza: 

− w pkt 4 Prowadzący badanie wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami 
„Minister właściwy do spraw klimatu”,  

− w pkt 8 Źródła danych: 

− akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu, 26a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi 

fluorowanymi gazami cieplarnianymi, lp. 26a.1,”, 

− skreśla się akapit ostatni, 

c) w badaniu o symbolu 1.01.08(007) Odpady: 

− w pkt 4 Prowadzący badanie wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami 
„Minister właściwy do spraw klimatu”,  

− w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu, 26a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych, 

lp. 26a.2, 
 dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, lp. 26a.3, 
 dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu, lp. 26a.4,”, 

d) w badaniu o symbolu 1.01.09(008) Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas w pkt 4 Prowadzący 
badanie wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do 
spraw klimatu”, 

e) w badaniu o symbolu 1.01.12(009) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska: 

− w pkt 4 Prowadzący badanie wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami 
„Minister właściwy do spraw klimatu”, 

− w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
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„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, lp. 3a.22, 
 OŚ-4/r - roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji 

tych wpływów, lp. 3a.23, 
 OŚ-4g - sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.24, 
 OŚ-4p - sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.25, 
 OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, lp. 3a.26, 
 OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 3a.27, 
 załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g - obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z 

opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.28, 

 załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p - obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z 
opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.29,”, 

f) w badaniu o symbolu 1.01.16(011) Rachunki emisji do powietrza w pkt 4 Prowadzący badanie wyrazy 
„Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw klimatu”, 

g) w badaniu o symbolu 1.02.04(017) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pkt 8 Źródła 
danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, 9a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, lp. 9a.1.”, 

h) w badaniu o symbolu 1.03.01(019) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości pkt 10 Formy i 
terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie: 

„Internetowe bazy danych: 
 Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar 

Sprawiedliwości (grudzień 2020, marzec 2021), 
 Baza Prokuratury Krajowej - Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 

sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (marzec 2021).”, 

i) w badaniu o symbolu 1.03.02(020) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób 
pełnoletnich w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach 
zbiorowych pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje 
brzmienie: 

„Internetowe bazy danych: 
 Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar 

Sprawiedliwości (grudzień 2020, marzec 2021). 

Tablice publikacyjne 
 Tablice o prawomocnie osądzonych osobach dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich (sierpień 2021).”, 

j) w badaniu o symbolu 1.03.04(022) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady 
dla nieletnich; areszty śledcze pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych 
otrzymuje brzmienie: 

„Internetowe bazy danych: 
 Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar 

Sprawiedliwości (grudzień 2020, marzec 2021), 
 Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Służba Więzienna (luty 2020, marzec 2020, kwiecień 

2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik 2020, listopad 
2020, grudzień 2020, styczeń 2021).”, 

k) w badaniu o symbolu 1.03.05(023) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości 
pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie: 

„Internetowe bazy danych: 
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 Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar 
Sprawiedliwości (grudzień 2020, marzec 2021), 

 Baza Prokuratury Krajowej - Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 
sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (marzec 2021), 

 Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Służba Więzienna (luty 2020, marzec 2020, kwiecień 
2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik 2020, 
listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021).”, 

l) 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 skreśla się tiret ostatnie, 

− akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 23a (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane o beneficjentach, lp. 23a.3,”, 

− na końcu dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 3”, 

m) w badaniu o symbolu 1.04.06(027) Partie polityczne w pkt 8 Źródła danych: 

− w akapicie drugim skreśla się tiret ostatnie, 

− na końcu dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 3”, 

n) w badaniu o symbolu 1.20.03(030) Świadczenia na rzecz rodziny: 

− pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie: 

„5. Cel badania 
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne 
skierowane do rodzin, a w szczególności do rodzin wychowujących dzieci i pobierających świadczenia rodzinne, 
zasiłki dla opiekunów, świadczenia wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także korzystających z Karty Dużej Rodziny lub pobierających 
świadczenia z programu „Dobry Start”. Pozyskiwane dane pozwolą m. in. na ustalenie przeciętnego poziomu 
świadczeń w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń na możliwie najniższym poziomie agregacji terytorialnej 
(powiat, gmina).  
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego: 
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 

z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, 

z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. 

zm.), 
 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, 

z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 

z późn. zm.). 
Realizacja potrzeb użytkowników: 
 administracja samorządowa - województwo, 
 administracja rządowa, 
 media ogólnopolskie i terenowe, 
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 administracja samorządowa - gmina, miasto, 
 administracja samorządowa - powiat, 
 placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).”, 

− w pkt 6 Zakres podmiotowy na końcu dodaje się zdania w brzmieniu: 

„Rodziny, które korzystają z Karty Dużej Rodziny. 
Osoby otrzymujące świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.”, 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego, lp. 23.8, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 31 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów, lp. 31.10,   
 dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, lp. 31.11,     
 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych 

ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, lp. 31.16,   
 dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 31.17,   
 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych 

ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, lp. 31.18,   
 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, lp. 31.20, 
 dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu „Dobry Start”, lp. 31.23, 
 dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, lp. 31.24. 
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczeniobiorcach świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 3 w pkt 2”, 

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

„Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty. 
Liczba osób korzystających z programu „Dobry Start”, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.”, 

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

„− Bank Danych Lokalnych − Ochrona zdrowia i opieka społeczna − Świadczenia na rzecz rodziny (październik 
2021).”, 

o) w badaniu o symbolu 1.21.01(034) Urodzenia. Dzietność pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji, 20 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące aktów urodzenia sporządzonych w danym miesiącu kalendarzowym, lp. 20.17, 
 dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców, lp. 20.19. 
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 2”, 

p) w badaniu o symbolu 1.21.12(042) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – prace 
przygotowawcze pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych   
Inne źródła danych: 
określone przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 
2021 r.”, 

q) w badaniu o symbolu 1.21.14(043) Zasoby migracyjne w pkt 8 Źródła danych: 
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− w akapicie pierwszym skreśla się tiret ostatnie, 

− w akapicie ostatnim na końcu dodaje się zdania w brzmieniu: 

„Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 2. 
Wykorzystanie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 8.”, 

r) w badaniu o symbolu 1.23.02(048) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych: 

− w akapicie siódmym na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„− dane dotyczące osób wyrejestrowanych z ubezpieczeń, lp. 166.24.”, 

− w akapicie ostatnim na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Wykorzystanie danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opisanych w załączniku 
nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 12 
w pkt 1 − 3”, 

s) w badaniu o symbolu 1.23.09(052) Warunki pracy: 

− w pkt 5 Cel badania w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: 

„korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia,”, 

− w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych 
i ocenie ryzyka zawodowego, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, 
makroregionów, regionów.”, 

t) w badaniu o symbolu 1.25.11(070) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej pkt 8 Źródła danych 
otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 21 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych):     
 dane dotyczące liczby dzieci w internatach i bursach, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych 

kształceniem specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia pozalekcyjne, placówki wychowania 
pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, lp. 21.5, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):   
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego, lp. 23.8, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 31 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):     
 dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 31.15,   
 dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 31.17, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):   
 dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS, lp. 74.14, 
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji o osobach zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy 
na terenie kraju, opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 2. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej o uczniach, opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z 
dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 6 w pkt 1.  
Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o studentach, opisanych w załączniku nr 2 
do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 5 
w pkt 3.  
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Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o osobach bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 4 w pkt 6. 
Wykorzystanie danych urzędów gmin o świadczeniobiorcach i osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, 
opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i 
mieszkań w 2021 r. w ust. 16 w pkt 2. 
Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osobach fizycznych pobierających świadczenia 
emerytalno-rentowe, opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 9 w pkt 4.”, 

u) w badaniu o symbolu 1.26.10(077) Charakterystyka zasobów budynkowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje 
brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 B-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych 

do użytkowania, lp. 1.14,   
 BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego, lp. 1.18,   
 BR-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu, lp. 1.19,   
 EKB - Elektroniczna Karta Budynku, lp. 1.47,   
 EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego, 

lp. 1.48,  
Wyniki innych badań:   
 1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.  
Inne źródła danych: 
Dane pozyskiwane z Systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC), 
będącego składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz współrzędne x,y. 
Wykorzystanie danych urzędów gmin opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 
narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 16 w pkt 1. 
Wykorzystanie danych ze spółdzielni mieszkaniowych opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 18.”, 

v) w badaniu o symbolu 1.28.01(082) Obiekty i działalność instytucji kultury w pkt 8 Źródła danych dodaje 
się akapit w brzmieniu: 

„Inne źródła danych: 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: dane dotyczące działalności bibliotek przykościelnych.”, 

w) w badaniu o symbolu 1.28.03(084) Środki komunikacji masowej w pkt 8 Źródła danych uchyla się akapit 
ostatni, 

x) w badaniu o symbolu 1.29.04(093) Profilaktyka w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim w tiret pierwszym 
skreśla się wyraz „profilaktycznej”, 

y) w badaniu o symbolu 1.29.06(095) 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-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, lp. 13.15, 
 MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, lp. 13.32, 
 MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych, 

lp. 13.33, 
 MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

lp. 13.34, 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 38 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane o lekarzach wystawiających recepty, lp. 38.7, 
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, 95 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane o lekarzach, lp. 95.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 96 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane o pielęgniarkach i położnych, lp. 96.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane o lekarzach zgłoszonych do umów z NFZ, lp. 103.10.  
Wyniki innych badań: 
 1.20.05 Żłobki i kluby dziecięce, 
 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej, 
 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, 
 1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty.”, 

z) w badaniu o symbolu 1.30.01(103) Sport w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim skreśla się wyrazy 
„i Turystyki”, 

za) w badaniu o symbolu 1.43.14(117) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego: 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 SSI-01 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 

lp. 1.167,   
 SSI-02 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 

sektora finansowego, lp. 1.168,   
 SSI-03 - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, 

lp. 1.169,   
 SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych, 

lp. 1.170,   
 SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. 

Kwestionariusz indywidualny, lp. 1.171, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wystawionych faktur elektronicznych, lp. 32a.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 156 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):   
 dane dotyczące liczby usług dostępu do Internetu szerokopasmowego na terytorium RP oraz liczby 

budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe, lp. 156.2. 

− w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Odsetek osób posiadających umiejętności cyfrowe według poziomów (niskie, podstawowe, ponadpodstawowe, 
podstawowe lub ponadpodstawowe), odsetek osób korzystających z Internetu, regularnie korzystających z 
Internetu oraz osób niekorzystających z Internetu, w przekrojach: płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce 
zamieszkania: regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).”, 

zb) w badaniu o symbolu 1.44.01(119) Bilanse paliw i energii: 
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− w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim wyrazy „Zestawy danych Ministerstwa Energii” zastępuje się 
wyrazami „Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych”, 

− w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit drugi otrzymuje 
brzmienie: 

„Publikacje innych jednostek: 
 Paliwa i energia - 2020 r. - ARE w im. MK (lipiec 2021), 
 Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - ARE w im. MK (czerwiec 2020, wrzesień 2020, 

grudzień 2020, kwiecień 2021), 
 Biuletyn ciepłownictwa - ARE w im. MK (czerwiec 2020, sierpień 2020, listopad 2020, kwiecień 2021), 
 Bilans energii pierwotnej w latach 2005-2020 - ARE w im. MK (maj 2021), 
 Statystyka ciepłownictwa polskiego 2020 - ARE w im. MK (listopad 2021), 
 Energetyka polska - MK (grudzień 2021).”, 

zc) w badaniu o symbolu 1.44.02(120) Elektroenergetyka i ciepłownictwo: 

− w pkt 6 Zakres podmiotowy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy: 
35.1, 35.3, jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub 
prowadzą obrót energią elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną.”, 

Na końcu dodaje się zdanie:Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania. 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii, lp. 1.60, 
 G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, lp. 1.61, 
 G-02o - sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych, lp. 1.63, 
 G-03 - sprawozdanie o zużyciu nośników energii, lp. 1.64, 
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych): 
 G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym, lp. 2.5, 
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 G-10.1(w)k - sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej, lp. 3a.1, 
 G-10.1k - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej, lp. 3a.2, 
 G-10.2 - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej, lp. 3a.3, 
 G-10.3 - sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) 

przemysłowej, lp. 3a.4, 
 G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją 

energii elektrycznej, lp. 3a.5, 
 G-10.4(Ob)k - sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną, 

lp. 3a.6, 
 G-10.4(P)k - sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, lp. 3a.7, 
 G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych, lp. 3a.8, 
 G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego 

źródła energii, lp. 3a.9, 
 G-10.7 - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, lp. 3a.10, 
 G-10.7(P) - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć, 

lp. 3a.11, 
 G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału 

terytorialnego, lp. 3a.12, 
 G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej, lp. 3a.13, 
 G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych, 

lp. 3a.14, 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki, 159 (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. 159.3, 

 dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w 
odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lp. 159.4, 

 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lp. 159.5, 
 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych 

źródłach energii, lp. 159.6, 
 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu 

rolniczego, lp. 159.7, 
 dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna, 

lp. 159.10, 
 dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła, lp. 159.11, 
 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. 159.13, 

 dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, lp. 159.14, 
 dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w 

odnawialnym źródle energii, lp. 159.15. 
Inne źródła danych: 
Bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego.”, 

− w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie: 

„Publikacje innych jednostek: 
 Informacja statystyczna o energii elektrycznej - ARE w im. MK (marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020, 

czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik 2020, listopad 2020, grudzień 2020, 
styczeń 2021, luty 2021), 

 Sytuacja w elektroenergetyce - ARE w im. MK (czerwiec 2020, wrzesień 2020, grudzień 2020, marzec 2021), 
 Statystyka elektroenergetyki polskiej 2020 - ARE w im. MK (listopad 2021), 
 Emitor 2020. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych - ARE 

w im. MK (wrzesień 2021), 
 Elektroenergetyka polska w 2020 r. - ARE w im. MK (lipiec 2021), 
 Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2020 - MK (grudzień 2021).”, 

zd) w badaniu o symbolu 1.44.03(121) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii pkt 8 
Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii, lp. 1.60, 
 G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, lp. 1.61, 
 G-02o - sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych, lp. 1.63, 
 G-03 - sprawozdanie o zużyciu nośników energii, lp. 1.64, 
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych): 
 G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym, lp. 2.1, 
 G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla, lp. 2.4, 
 G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym, lp. 2.5, 
 MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie, lp. 2.12 
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 G-10.1(w)k - sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej, lp. 3a.1, 
 G-10.1k - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej, lp. 3a.2, 
 G-10.2 - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej, lp. 3a.3, 
 G-10.3 - sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) 

przemysłowej, lp. 3a.4, 
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 G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją 
energii elektrycznej, lp. 3a.5, 

 G-10.4(Ob)k - sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną, 
lp. 3a.6, 

 G-10.4(P)k - sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, lp. 3a.7, 
 G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych, lp. 3a.8, 
 G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego 

źródła energii, lp. 3a.9, 
 G-10.7 - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, lp. 3a.10, 
 G-10.7(P) - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć, 

lp. 3a.11, 
 G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału 

terytorialnego, lp. 3a.12, 
 G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej, lp. 3a.13, 
 GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym, lp. 3a.17, 
 GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń, lp. 3a.18, 
 GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych, lp. 3a.19, 
 RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i 

przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej, lp. 3a.20, 
 RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy 

naftowej, produktów naftowych i biopaliw, lp. 3a.21, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 83 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 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, 

 dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na 
własny użytek biopaliw ciekłych, lp. 83.3, 

 dane dotyczące rynku biokomponentów, lp. 83.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki, 159 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące paliw ciekłych, lp. 159.9, 
 dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, lp. 159.12. 
Wyniki innych badań: 
 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych, 
 1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych, 
 1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.”,  

ze) w badaniu o symbolu 1.44.04(122) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych: 

− w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy i drugi otrzymuje brzmienie: 

„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-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu, lp. 1.19, 
 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 Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją 

energii elektrycznej, lp. 3a.5, 
 G-10.4(Ob)k - sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną, 

lp. 3a.6, 
 G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału 

terytorialnego, lp. 3a.12, 
 G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych, 

lp. 3a.14, 
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 G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych, 
lp. 3a.15, 

 GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych, lp. 3a.19.”, 

− w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit ostatni otrzymuje 
brzmienie: 

„Tablice publikacyjne: 
 Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2020 r. - ARE w im. MK (grudzień 2021), 
 Ubóstwo energetyczne w 2020 r. - ARE w im. MK (grudzień 2021).”, 

zf) w badaniu o symbolu 1.44.11(124) Paliwa ciekłe i gazowe: 

− w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych, 

lp. 3a.15, 
 G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw, lp. 3a.16, 
 GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym, lp. 3a.17, 
 GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń, lp. 3a.18, 
 GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych, lp. 3a.19, 
 RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i 

przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej, lp. 3a.20, 
 RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy 

naftowej, produktów naftowych i biopaliw, lp. 3a.21,” 

− pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie: 

„10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych 
Publikacje innych jednostek: 
 Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r. - ARE w im. MK (marzec 2020, kwiecień 2020, 

maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik 2020, listopad 2020, 
grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021).”, 

zg) w badaniu o symbolu 1.44.16(126) Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w pkt 8 Źródła danych 
wyrazy „Zestawy danych Ministerstwa Energii” zastępuje się wyrazami „Zestawy danych Ministerstwa 
Aktywów Państwowych”, 

zh) w badaniu o symbolu 1.45.09(133) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt 
gospodarskich (bez świń) pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 R-09U - sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich, lp. 1.136,   
 R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych, lp. 1.137,   
 R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, lp. 1.147,   
 R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, lp. 1.148, 
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 9 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych):   
 RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic, lp. 9.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 39 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy, lp. 39.13,   
 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy, produkcji zwierzęcej 

oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt, lp. 39.17,  
Wyniki innych badań:   
 1.45.03 Użytkowanie gruntów.  
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Polskiego Związku Hodowców Koni opisanych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 31 
lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w ust. 9.”, 

zi) skreśla się badanie 1.45.29(141) Powszechny Spis Rolny 2020 – prace przygotowawcze, 
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zj) 1.46.08(147) Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym: 

− w pkt 4 Prowadzący badanie wyrazy „Minister właściwy do spraw energii” zastępuje się wyrazami 
„Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin”, 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych): 
 MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie, lp. 2.12, 
 MG-16 - zużycie węgla koksowego, lp. 2.13, 
 MG-17 - bilans koksu, lp. 2.14, 
 MG-18 - zatrudnienie według wieku w koksownictwie, lp. 2.15, 
 MG-19 - zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie, lp. 2.16, 
 MG-20 - nakłady inwestycyjne w koksownictwie, lp. 2.17, 
 MG-21 - import węgla koksowego do produkcji koksu, lp. 2.18.”,  

zk) w badaniu o symbolu 1.48.01(155) Transport kolejowy w pkt 8 Źródła danych na końcu dodaje się akapit 
w brzmieniu: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów posiadających licencje na wykonywanie przewozów 
kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, 118a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane o przewozach ładunków według regionów, lp. 118a.1, 
 dane o przewozach pasażerów według regionów, lp. 118a.2.”, 

zl) w badaniu o symbolu 1.49.02(167) Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa w 
pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 
VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71.”, 

zm) w badaniu o symbolu 1.49.05(168) Obrót i działalność gastronomiczna w pkt 8 Źródła danych w akapicie 
drugim na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 
VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71.”, 

zn) w badaniu o symbolu 1.49.08(169) Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą 
działalności gospodarczej w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 
VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71.”, 

zo) w badaniu o symbolu 1.49.09(170) Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych w pkt 8 Źródła 
danych w akapicie drugim na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 
VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71.”, 

zp) w badaniu o symbolu 1.51.01(181) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z 
krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE) w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu, 26a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE, lp. 26a.5, 

zq) w badaniu o symbolu 1.51.07(183) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-
wartościowym z krajami UE w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu, 26a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE, lp. 26a.6,”, 

zr) w badaniu o symbolu 1.51.08(184) Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu 
ilościowo-wartościowym w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
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„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu, 26a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE, lp. 26a.5, 
 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE, lp. 26a.6,”, 

zs) w badaniu o symbolu 1.51.09(185) Międzynarodowy handel usługami w pkt 8 Źródła danych w akapicie 
drugim na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 
VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71,”, 

zt) w badaniu o symbolu 1.61.04(194) Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw: 

− w pkt 5 Cel badania w akapicie ostatnim zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: 

„Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych z Ministerstwa Finansów, w tym danych osobowych, pozwoli na 
przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ich wykorzystaniu 
m.in. do imputacji w przypadku odmowy udziału w badaniu oraz - w dalszej perspektywie czasowej - w celu 
ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów.”, 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej, lp. 1.40, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT, lp. 23.24, 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71. 
Wyniki innych badań: 
 1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie, 
 1.64.05 Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych.”, 

zu) w badaniu o symbolu 1.61.05(195) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw: 

− w pkt 7 Zakres przedmiotowy skreśla się wyrazy: „Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna). 
Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych.”, 

− pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.165,   
 SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, lp. 1.166, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):   
 dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej 

opodatkowanej: na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową, lp. 23.10,   
 dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej, lp. 23.12,   
 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 23.19,   
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT, lp. 23.24,   
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych):   
 dane dotyczące płatników składek, lp. 166.5. 
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 3.”, 



Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 743

 

15 

zv) w badaniu o symbolu 1.61.17(203) Statystyka strukturalna przedsiębiorstw niefinansowych i jednostek 
zależnych w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„− dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 
VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71,”, 

zw) w badaniu o symbolu 1.61.18(204) Globalne łańcuchy wartości: 

− w pkt 5 Cel badania zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Celem badania jest dostarczenie informacji na temat organizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw 
działających w Polsce oraz skali i kierunków zlecania wykonania wybranych działań (funkcji biznesowych) innym 
przedsiębiorstwom.”, 

− pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie: 

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Dane na temat organizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw działających w Polsce dotyczące: zlecania 
wykonania całości lub części wybranych działań innym przedsiębiorstwom krajowym lub zagranicznym, 
kierunków (kraje) zlecania wybranych działań, struktury pracujących, w przekrojach: rodzaj funkcji biznesowej; 
rodzaj partnera biznesowego; wybrane kraje i grupy krajów; rodzaje działalności PKD (sekcje).”, 

zx) w badaniu o symbolu 1.64.10(224) Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu 
towarami w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu, 26a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE, lp. 26a.5, 
 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE, lp. 26a.6,”, 

zy) w badaniu o symbolu 1.65.13(232) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych pkt 
8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 AP-01 - statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym, lp. 1.8, 
 F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, 

lp. 1.51, 
 RF-01 - kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych, lp. 1.142, 
 RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 1.144, 
 SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.165, 
 SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, lp. 1.166, 
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 MRPiPS-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 8.2, 
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 MZ-03 - sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego, 

lp. 13.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 19a (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 19a.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT, lp. 23.24, 
 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż 

Skarb Państwa, lp. 23.26, 
 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic 

kursowych), lp. 23.33, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, lp. 23.40, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL, 

lp. 23.42, 
 dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego, lp. 23.51, 
 dane dotyczące pożyczek, lp. 23.52, 
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 dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu 
Państwa, lp. 23.54, 

 dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS, lp. 23.55, 
 dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa, 

lp. 23.56, 
 dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 23.57, 
 dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych, lp. 23.58, 
 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, lp. 23.62, 
 dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

lp. 23.63, 
 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem, lp. 23.68, 
 dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych 

wyrobów akcyzowych, lp. 23.69, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 23a (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych 

beneficjentów, lp. 23a.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 24 
(opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 24.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, 25 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego 

ds. transportu, lp. 25.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 27 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 27.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 28 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące planu rzeczowo-finansowego dla publicznych uczelni wyższych, lp. 28.11, 
 dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni publicznych, lp. 28.12, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 29 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wydatków militarnych, lp. 29.3, 
 dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia 

i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, lp. 29.4, 

 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 29.5, 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 29.9, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 32.2, 
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.5, 
 dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.6, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez 

Skarb Państwa, lp. 32a.1, 
 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z 

akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki, lp. 32a.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu, 33 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 33.1, 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 34 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 34.7, 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 34.13, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 35 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji 

finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym, lp. 35.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Środowiska, 37 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych, 

lp. 37.8, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 38 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 38.3, 
 dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz 

bilansu, dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, 
jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, lp. 38.5, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 39 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych, lp. 39.3, 
 dane dotyczące wypłat dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów, lp. 39.6, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rezerw Materiałowych, 40 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat, lp. 40.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 43 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów, 
lp. 43.1, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 44 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w 

tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku 
zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 44.4, 

 dane dotyczące otrzymanych zastrzyków kapitałowych i pomocy publicznej oraz wypłaty dywidendy, 
lp. 44.5, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 68 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc 

publiczną, lp. 68.1, 
 dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego, lp. 68.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu 

Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS, lp. 74.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – 
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 82 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, lp. 82.5, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 87 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 87.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 88 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 88.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego, 99 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP, lp. 99.2, 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego: 
 dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych);  
 dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, 

bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania, lp. 103.2  
 dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w 

formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych, lp. 103.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych państwowych osób prawnych, 116 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego 

wykonania, lp. 116.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej, 117 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 117.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 129 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji, lp. 129.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 148 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, lp. 148.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich, 151 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, lp. 151.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, 155 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu, lp. 155.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 156 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat 

za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej 
opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji, lp. 156.1, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, 

wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, 
przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, 
FEP, FRD i ZUS, lp. 166.18.  

Inne źródła danych: 
Administracyjne bazy i systemy informacyjne Ministerstwa Finansów (w tym miesięczne dane ze sprawozdań 
sporządzonych na formularzach Rb, okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, miesięczne dane o długu Skarbu Państwa i kosztach jego obsługi, miesięczne dane o środkach 
z UE), informacje uzupełniające do sprawozdań FUS (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), FER (z Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), NFZ, Funduszu Pracy (z MRPiPS).”,  

zz) w badaniu o symbolu 1.65.19(236) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 AP-01 - statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym, lp. 1.8, 
 F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, 

lp. 1.51, 
 F-01/o - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych, 

lp. 1.52, 
 F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.53, 
 F-02/dk - roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.54, 
 F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych, lp. 1.55, 
 RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 1.144, 
 SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.165, 
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
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 OŚ-4g - sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.24, 

 OŚ-4p - sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.25, 

 OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 3a.27, 

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 MZ-03 - sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego, 

lp. 13.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 19a (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 19a.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż 

Skarb Państwa, lp. 23.26, 
 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic 

kursowych), lp. 23.33, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, lp. 23.40, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL, 

lp. 23.42, 
 dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego, lp. 23.51, 
 dane dotyczące pożyczek, lp. 23.52, 
 dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu 

Państwa, lp. 23.54, 
 dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS, lp. 23.55, 
 dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa, 

lp. 23.56, 
 dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 23.57, 
 dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych, lp. 23.58, 
 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, lp. 23.62, 
 dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

lp. 23.63, 
 dane dotyczące płatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS, lp. 23.72, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 24 
(opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 24.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, 25 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego 

ds. transportu, lp. 25.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 27 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 27.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 28 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące planu rzeczowo-finansowego dla publicznych uczelni wyższych, lp. 28.11, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 29 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wydatków militarnych, lp. 29.3, 
 dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia 

i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, lp. 29.4, 

 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 29.5, 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 29.9, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
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 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 
dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 32.2, 

 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.5, 

 dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.6, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez 

Skarb Państwa, lp. 32a.1, 
 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z 

akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki, lp. 32a.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu, 33 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 33.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 34 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 34.7, 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 34.13, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 35 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji 

finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym, lp. 35.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Środowiska, 37 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych, 

lp. 37.8, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 38 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 38.3, 
 dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz 

bilansu, dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, 
jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, lp. 38.5, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rezerw Materiałowych, 40 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat, lp. 40.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 43 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów, 
lp. 43.1, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 44 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w 

tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku 
zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 44.4, 

 dane dotyczące otrzymanych zastrzyków kapitałowych i pomocy publicznej oraz wypłaty dywidendy, 
lp. 44.5, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 68 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc 

publiczną, lp. 68.1, 
 dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego, lp. 68.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i 
samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 69 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w 

rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu, lp. 69.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 70 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
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 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 
dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 70.1, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu 

Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS, lp. 74.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu 
Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 82 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych): 
 dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, lp. 82.5, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 87 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 87.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 88 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 88.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego, 99 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP, lp. 99.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, 

bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania, lp. 103.2, 
 dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w 

formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych, lp. 103.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych państwowych osób prawnych, 116 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego 

wykonania, lp. 116.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej, 117 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z 

dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 117.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 129 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji, lp. 129.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 148 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, lp. 148.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich, 151 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, lp. 151.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, 155 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu, lp. 155.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 156 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat 

za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej 
opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji, lp. 156.1, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, 

wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, 
przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, 
FEP, FRD i ZUS, lp. 166.18. 

Inne źródła danych: 
Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego.”, 

zza) w badaniu o symbolu 1.65.20(237) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i 
samorządowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie: 
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„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 F-01/dk - kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.50, 
 F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, 

lp. 1.51, 
 F-02/dk - roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.54, 
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 MZ-03 - sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego, 

lp. 13.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku 

dochodowego od osób prawnych, lp. 23.17, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-FEP, 

lp. 23.43, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR, lp. 23.44, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, lp. 23.53, 
 dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego, lp. 23.65, 
 dane dotyczące płatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS, lp. 23.72, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 29 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku 

zysków i strat, lp. 29.6, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników, lp. 32.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez 

Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych 
ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp. 32a.2, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 34 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku 

zysków i strat, lp. 34.8, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 38 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku), lp. 38.6, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 43 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane w zakresie rachunku zysków i strat, wysokości opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe, wpłat na rzecz instytucji finansowych i z tytułu gwarancji depozytów oraz 
umorzeń należności z tytułu pożyczek, lp. 43.2, 

 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych, lp. 43.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 44 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw - 

wpływy i wydatki, lp. 44.1, 
 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w 

tym: fundusze kredytowe i przepływowe), lp. 44.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i 
samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 69 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w 

rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu, lp. 69.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne 

rodzaje ubezpieczeń, przypis składek na ubezpieczenie zdrowotne, lp. 74.8, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
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 dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku), 
lp. 103.4, 

Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 109 
(opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu 

obowiązkowych płatności na PFRON, lp. 109.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 129 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz informacje o wysokości uzyskanych dotacji, 

lp. 129.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 130 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach, lp. 130.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych regionalnych izb obrachunkowych, 133 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego, 

lp. 133.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 148 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane w zakresie rachunku zysków i strat, lp. 148.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków 

z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, lp. 166.16, 
 dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, 

ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, lp. 166.19, 
 dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów 

bilansowych FRD, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach), lp. 166.21, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zarządcy Rozliczeń S.A., 167 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu, lp. 167.1. 
Inne źródła danych: 
Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, z późn. zm.).”, 

zzb) w badaniu o symbolu 1.65.31(241) Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE pkt 8 Źródła 
danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 AP-01 - statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym, lp. 1.8, 
 F-01/dk - kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.50, 
 F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, 

lp. 1.51, 
 F-02/dk - roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.54, 
 RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań, lp. 1.143, 
 RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 1.144, 
 SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.165, 
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 MRPiPS-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 8.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na podstawie sprawozdań: Rb-Z, Rb-N, 

Rb-UZ i Rb-UN - kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i 
samorządowych według podsektorów instytucjonalnych, lp. 23.25, 

 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-FEP, 
lp. 23.43, 

 dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych, lp. 23.58, 
 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, lp. 23.62, 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników, lp. 32.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez 

Skarb Państwa, lp. 32a.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 38 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku), lp. 38.6, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 43 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych, lp. 43.3, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 44 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w 

tym: fundusze kredytowe i przepływowe), lp. 44.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i 
samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 69 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w 

rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu, lp. 69.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku), 

lp. 103.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 109 
(opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu 

obowiązkowych płatności na PFRON, lp. 109.2, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 130 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach, lp. 130.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych regionalnych izb obrachunkowych, 133 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego, 

lp. 133.1, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich, 151 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, lp. 151.4, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów 

bilansowych FRD, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach), lp. 166.21. 
Inne źródła danych: 
Dane Ministerstwa Finansów dotyczące: planów finansowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych (w tym sporządzanych na formularzach Rb); wpływów i wydatków KUKE S.A. realizowanych na 
wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy”, informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego, okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  
Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego - zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

zzc) w badaniu o symbolu 1.67.01(244) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów 
instytucjonalnych w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 23a (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych 

beneficjentów, lp. 23a.1, 
 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz beneficjentów, lp. 23a.4,”, 
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zzd) w badaniu o symbolu 1.67.03(245) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych akapit czwarty otrzymuje 
brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 23a (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych 

beneficjentów, lp. 23a.2, 
 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz beneficjentów, lp. 23a.5,”, 

zze) w badaniu o symbolu 1.67.05(247) Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych w pkt 8 Źródła 
danych w akapicie pierwszym na końcu dodaje się tiret w brzmieniu: 

„− dane dotyczące płatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS, lp. 23.72,”, 

zzf) w badaniu o symbolu 1.67.06(248) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów 
produktowych) w pkt 8 Źródła danych na początku dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT, lp. 23.24, 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT (dane według JPK_VAT), lp. 23.71.”, 

zzg) w badaniu o symbolu 1.67.07(249) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym pkt 8 
Źródła danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
 OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 3a.27, 
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
 MZ-03 - sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego, 

lp. 13.4,  
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego, 17 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
 KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, 

lp. 17.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego, lp. 23.8, 
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40, lp. 23.41,  
 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, lp. 23.46,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 29 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 29.7,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 31 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
 dane o świadczeniach rodzinnych, lp. 31.19,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego, lp. 32.4,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez 

Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych 
ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp.32a.2,  

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 34 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 34.9,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Środowiska, 37 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych, 

lp. 37.8,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 39 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
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 dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lp. 39.5,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rezerw Materiałowych, 40 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat, lp. 40.2,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 43 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów, 
lp. 43.1,  

Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 44 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych):  
 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w 

tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku 
zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 44.4,  

Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 68 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego, lp. 68.2,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS, 

lp. 74.2,  
 dane w zakresie składki przypisanej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników, wypłaty świadczeń, 

liczby ubezpieczonych rolników, lp. 74.10,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, 78 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich, lp. 78.10,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 84 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące środków abonamentowych i pozaabonamentowych przekazanych do spółek radiofonii 

regionalnej oraz do oddziałów terenowych Telewizji Polskiej, lp. 84.3,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 87 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 87.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 88 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 88.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:  
 dane dotyczące banków z formularzy według załącznika nr 6 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 

grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku 
Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa 
oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.  

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w 

formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych, lp. 103.3,  
 dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ, lp. 103.5,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych państwowych osób prawnych, 116 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego 

wykonania, lp. 116.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 129 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji, lp. 129.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 148 (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące rachunku zysków i strat, lp. 148.1,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich, 151 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, lp. 151.4,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, 155 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu, lp. 155.1,  
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 156 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat 

za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej 
opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji, lp. 156.1,  

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lp. 166.1,  
 dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków 

z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, lp. 166.16,  
 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS, 

lp. 166.22.  
Inne źródła danych:  
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), SP-3, 
F-02/dk, F-01/I-01, F-01/o, F-01/s, F-03, SG-01, TFI, Z-06, H-01w, C-01, C-02-2, R-10S, R-CT, R-CzBR, R-ZW-
B, R-ZW-S, P-01, PNT-01, PNT-01/a, PNT-01/s, SFU-OZ (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych 
Pbssp 2019, Lp.: 161, 162, 54, 51, 52, 53, 55, 158, 179, 198, 72, 24, 27, 136, 137, 138, 147, 149, 107, 113, 114, 
115, 154);  
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego: Z-12, Z-14 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych 
danych Pbssp 2018, Lp.: 214, 456);  
Dane ze sprawozdania G-05 (pozyskane w badaniu 1.44.15, opisanym w Pbssp 2015);  
Dane wynikowe i dodatkowe opracowania z badań opisanych w Pbssp 2019 – dane dotyczące przychodów i 
kosztów fundacji, stowarzyszeń, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz liczby jednostek w przekroju 
regionów (z badania 1.04.01); dane dotyczące zasobu i amortyzacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe dla 
sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju regionów (z badania 1.43.01); dane dotyczące 
produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w przekroju regionów (z badania 1.45.18); dane o 
produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wynagrodzeniach dla podmiotów małych i średnich (uwzględniające 
szacunek szarej gospodarki, z badania 1.67.08); wskaźniki cen bazowych producentów wyrobów, robót i usług 
(metoda podmiotowa), wskaźniki cen producentów wyrobów przemysłowych (metoda przedmiotowa), wskaźnik 
cen skupu produktów rolnych, wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, wskaźniki cen towarów i 
usług konsumpcyjnych (z badań: 1.64.03, 1.64.05, 1.64.16, 1.64.01, 1.64.08, 1.64.07);  
Zestawy danych z systemów informacyjnych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2019): 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Płatników 
Składek – dane dotyczące płatników składek i ubezpieczonych (Lp. 1), Centralny Rejestr Ubezpieczonych – dane 
dotyczące ubezpieczonych (Lp. 4); Ministerstwa Finansów – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego 
od osób prawnych – dane dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu/straty, podatku 
należnego dla osób prawnych (Lp. 15); Komisji Nadzoru Finansowego – System Nadzoru Pośredniego nad 
rynkiem emerytalnym – dane dotyczące rachunku zysków i strat OFE i PTE (Lp. 10), Elektroniczny system 
teleinformatyczny – dane dotyczące rachunku zysków i strat Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
(Lp. 4); Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – System informacyjny dotyczący opłat abonamentowych – dane 
dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego (Lp. 1); Narodowego Banku Polskiego – dane 
dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami, pozyskane w badaniu 1.62.02).”,  

zzh) w badaniu o symbolu 1.67.14(252) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych 
w pkt 8 Źródła danych: 

- akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 32a (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):  
 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez 

Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych 
ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp. 32a.2,”,  

- akapit jedenasty otrzymuje brzmienie:  

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych):  
 dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów 

bilansowych FRD, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach), lp. 166.21,”,  

zzi) w badaniu o symbolu 1.70.01(254) Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego pkt 8 Źródła 
danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 23a (opisane w cz. 
II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i 

funduszu spójności, lp. 23a.6. 
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych jednostkowych z 
administracyjnych systemów informacyjnych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego 
Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa 
Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Funduszy i 
Polityki Regionalnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”, 

zzj) w badaniu o symbolu 1.70.02(255) Statystyczny system informacyjny o miastach w pkt 8 Źródła danych 
w akapicie drugim wyrazy „Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej”, 

zzk) w badaniu o symbolu 1.70.03(256) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich w pkt 8 Źródła 
danych w akapicie ostatnim wyrazy „Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju” zastępuje się wyrazami 
„Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej”, 

zzl) w badaniu o symbolu 1.80.01(257) System Jednostek Statystycznych – operaty pkt 8 Źródła danych 
otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej, lp. 1.40, 
 F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, 

lp. 1.51, 
 F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.53, 
 F-02/dk - roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.54, 
 GP - sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw, lp. 1.68, 
 KZZ - sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne, lp. 1.92, 
 P-01 - sprawozdanie o produkcji, lp. 1.111, 
 SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.165, 
 SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, lp. 1.166, 
 Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, lp. 1.205, 
 ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego, lp. 1.217, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej 

opodatkowanej: na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19- procentową stawką liniową, lp. 23.10, 
 dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej, lp. 23.12, 
 dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej 

opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów oraz karty podatkowej, 
lp. 23.16, 

 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 23.19, 
 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami 

VAT, lp. 23.24, 
 dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe, lp. 23.31, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:  
 dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 
 dane dotyczące nazw geograficznych, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje 
o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące płatników składek, lp. 166.5, 
 dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek, lp. 166.6, 
 dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 166.8. 
Inne źródła danych:  
Wykorzystanie danych operatora pocztowego wyznaczonego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 23. 
Wykorzystanie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 13. 
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Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 1 i 3. 
Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 9.”, 

zzm) w badaniu o symbolu 1.80.02(258) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty pkt 8 Źródła 
danych otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji, 20 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych):     
 dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców, lp. 20.19,   
 dane dotyczące cech osoby zmarłej, lp. 20.21, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o 
przekazywanych danych): 
 dane dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku 

dochodowego, lp. 23.14, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 31 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):     
 dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 31.15,   
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 39 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych):   
 dane dotyczące producentów rolnych, lp. 39.21, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:     
 dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,   
 dane dotyczące nazw geograficznych,   
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, lp. 74.4, 
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 13. 
Wykorzystanie danych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z 
dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 10 w pkt 2. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 2. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 6. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 1 i 2. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z 
dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 5. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opisanych w załączniku nr 2 do ustawy 
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 3. 
Wykorzystanie danych Narodowego Funduszu Zdrowia opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 11. 
Wykorzystanie danych operatora pocztowego wyznaczonego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 23. 
Wykorzystanie danych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii 
elektrycznej opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań 2021 r. w ust. 17. 
Wykorzystanie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 8. 
Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 9 w pkt 2 − 4. 
Wykorzystanie danych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych opisanych w załączniku 
nr 3 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w ust. 13.”, 

zzn) w badaniu o symbolu 1.80.03(259) System Jednostek do Badań Rolniczych – operaty pkt 8 Źródła danych 
otrzymuje brzmienie: 

„8. Źródła danych 
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Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 39 (opisane w 
cz. II. Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące działek referencyjnych, lp. 39.12, 
 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące 

posiadacza zwierząt, lp. 39.15, 
 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza 

zwierząt, lp. 39.16, 
 dane dotyczące producentów rolnych, lp. 39.21, 
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: 
 dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,  
 dane dotyczące nazw geograficznych,  
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. 
Informacje o przekazywanych danych): 
 dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, lp. 74.4.  
Inne źródła danych: 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 4. 
Wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opisanych w załączniku nr 3 do 
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w ust. 4 w pkt 2. 
Wykorzystanie danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opisanych 
w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w ust. 6 w pkt 1.”; 
 

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

a) w lp. 1.19 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.25.01, 1.26.10, 1.44.04” 

b) w lp. 1.47 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: „Raz w roku do 30 września 2020 r. według stanu na 31 sierpnia 
2020 r.; obowiązkowe”, 

c) w lp. 1.48 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie „Raz w roku od 28 września do 30 listopada 2020 r. za rok 2020; 
dobrowolne”, 

d) w lp. 1.49 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: „Raz w roku od 28 września do 30 listopada 2020 r. za rok 
2020; dobrowolne”, 

e) w lp. 1.98 w rubryce 1.5 występujące dwukrotnie wyrazy „31 marca 2021 r.” zastępuje się wyrazami 
„30 września 2021 r.”, 

f) w lp. 1.99 w rubryce 1.5 zastępuje się wyrazy „29 maja 2020 r.” wyrazami „30 września 2020 r.”, 

g) lp. 1.107 otrzymuje brzmienie: 

107.   OS-4 - 
sprawozdanie 
o napełnianiu 
stawów 
rybnych 
 

Podmioty gospodarki 
narodowej według 
jednostek lokalnych 
prowadzące gospodarkę 
wodną w stawach 
rybnych o powierzchni 
10 ha i więcej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane 
identyfikacyjne. 
Stawy rybne. 
Ścieki. 
Zaopatrzenie w 
wodę. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w roku 
do 29 
stycznia 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.01.05  

h) w lp. 1.117 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe  
Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 

i) skreśla się lp. 1.145 i 1.146, 
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j) w lp. 1.209 w rubryce 1.5 występujące dwukrotnie wyrazy „29 marca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 
września 2021 r.”, 

k) w lp. 2. wyrazy „Ministerstwa Energii” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Aktywów Państwowych”,  

l) skreśla się lp. 2.12−2.30 i 2.38−2.39, 

m) po lp. 3.12 dodaje się lp. 3a.1−3a.29 w brzmieniu: 

3a. Zestawy danych Ministerstwa Klimatu 
1.   G-10.1(w)k - 

sprawozdanie o 
działalności 
elektrowni 
wodnej/elektrow
ni wiatrowej    

Elektrownie wodne 
i elektrownie 
wiatrowe (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Nakłady 
inwestycyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rachunek zysków i 
strat (wersja 
porównawcza). 

5 razy w roku 
do 20 
kwietnia 
2020 r. za I 
kwartał 
2020 r., do 20 
lipca 2020 r. 
za II kwartał 
2020 r., do 20 
października 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r., do 10 
lutego 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r., do 31 
marca 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

   
2.   G-10.1k - 

sprawozdanie o 
działalności 
elektrowni 
cieplnej 
zawodowej 
 

Elektrownie cieplne 
i elektrociepłownie 
zawodowe dla 
swoich jednostek 
lokalnych (osoby 
prawne i jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rachunek zysków i 
strat (wersja 
porównawcza). 

4 razy w roku 
do 20 
kwietnia 
2020 r. za I 
kwartał 
2020 r., do 20 
lipca 2020 r. 
za II kwartał 
2020 r., do 20 
października 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r., do 10 
lutego 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

3.   G-10.2 - 
sprawozdanie o 
działalności 
elektrowni 
cieplnej 
zawodowej    

Elektrownie cieplne 
i elektrociepłownie 
zawodowe dla 
swoich jednostek 
lokalnych (osoby 
prawne i jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

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

Raz w roku 
do 31 marca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  
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respondentów. 
Rachunek zysków i 
strat (wersja 
porównawcza). 
Środki trwałe brutto. 

  

4.   G-10.3 - 
sprawozdanie o 
mocy i produkcji 
energii 
elektrycznej i 
ciepła elektrowni 
(elektrociepłowni
) przemysłowej 
 

Elektrociepłownie 
przemysłowe dla 
swoich jednostek 
lokalnych (osoby 
prawne i jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Bilanse paliw i 
energii. Ciepło i 
energia elektryczna. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rodzaj prowadzonej 
działalności. 

Raz w roku 
do 20 
stycznia 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

   

5.   G-10.4(D)k - 
sprawozdanie o 
działalności 
przedsiębiorstwa 
energetycznego 
zajmującego się 
dystrybucją 
energii 
elektrycznej 
 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej;  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Nakłady 
inwestycyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rachunek zysków i 
strat (wersja 
porównawcza). 

5 razy w roku 
do 20 
kwietnia 
2020 r. za I 
kwartał 
2020 r., do 20 
lipca 2020 r. 
za II kwartał 
2020 r., do 20 
października 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r., do 10 
lutego 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r., do 31 
marca 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03, 
1.44.04  

   
6.   G-10.4(Ob)k - 

sprawozdanie 
przedsiębiorstwa 
energetycznego 
prowadzącego 
obrót energią 
elektryczną    

Przedsiębiorstwa 
zajmujące się 
obrotem energią 
elektryczną oraz 
domy maklerskie 
działające na 
zlecenie odbiorców 
końcowych i 
odbiorcy końcowi 
na rynkach 
zorganizowanych;  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Nakłady 
inwestycyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rachunek zysków i 
strat (wersja 
porównawcza). 

5 razy w roku 
do 20 
kwietnia 
2020 r. za I 
kwartał 
2020 r., do 20 
lipca 2020 r. 
za II kwartał 
2020 r., do 20 
października 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r., do 10 
lutego 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r., do 31 
marca 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03, 
1.44.04  
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7.   G-10.4(P)k - 
sprawozdanie o 
działalności 
operatora 
systemu 
przesyłowego 
elektroenergetycz
nego    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie przesyłania 
energii elektrycznej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Nakłady 
inwestycyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rachunek zysków i 
strat (wersja 
porównawcza). 

5 razy w roku 
do 20 
kwietnia 
2020 r. za I 
kwartał 
2020 r., do 20 
lipca 2020 r. 
za II kwartał 
2020 r., do 20 
października 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r., do 10 
lutego 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r., do 31 
marca 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

   
8.   G-10.5 - 

sprawozdanie o 
stanie urządzeń 
elektrycznych    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie przesyłania 
lub dystrybucji 
energii elektrycznej 
oraz wyodrębnione 
w ich strukturze 
oddziały terenowe 
(osoby prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
bilansowe. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 
Nakłady 
inwestycyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 
Środki trwałe brutto. 

Raz w roku 
do 22 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  
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9.   G-10.6 - 
sprawozdanie o 
mocy i produkcji 
elektrowni 
wodnych, 
wiatrowych i 
innych instalacji 
odnawialnego 
źródła energii 
 

Elektrownie wodne 
i elektrownie 
wiatrowe (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej), a także 
podmioty 
gospodarcze 
zajmujące się 
przesyłaniem, 
dystrybucją lub 
obrotem energią 
elektryczną lub 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały 
terenowe (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w roku 
do 22 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

10.  G-10.7 - 
sprawozdanie o 
przepływie 
energii 
elektrycznej 
(według napięć) 
w sieci 
przedsiębiorstw 
energetycznych 
zajmujących się 
dystrybucją 
energii 
elektrycznej    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej 
oraz wyodrębnione 
w ich strukturze 
oddziały terenowe 
(osoby prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w roku 
do 22 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  
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11.  G-10.7(P) - 
sprawozdanie o 
przepływie 
energii 
elektrycznej 
(według napięć) 
w sieci 
najwyższych 
napięć 
 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie przesyłania 
energii elektrycznej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w roku 
do 22 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

12. G-10.8 - 
sprawozdanie o 
sprzedaży/dostaw
ie oraz zużyciu 
energii 
elektrycznej 
według jednostek 
podziału 
terytorialnego    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie obrotu lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały 
terenowe (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
Operatorzy 
ogólnodostępnej 
stacji ładowania; 
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w roku 
do 31 marca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu,  
portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03, 
1.44.04  
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13. G-10.m - 
miesięczne dane 
o energii 
elektrycznej    

Wytwórcy energii 
elektrycznej, w tym 
elektrownie i 
elektrociepłownie 
zawodowe oraz 
przemysłowe dla 
swoich jednostek 
lokalnych (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej), a także 
podmioty 
gospodarki 
narodowej 
zajmujące się 
przesyłaniem, 
dystrybucją lub 
obrotem energią 
elektryczną oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały 
terenowe (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Bilanse paliw i 
energii. Ciepło i 
energia elektryczna. 
Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Infrastruktura 
elektroenergetyczna. 
Obciążenie 
respondentów. 
Rodzaj prowadzonej 
działalności. 

Raz w 
miesiącu do 
10. dnia po 
miesiącu za 
miesiąc i do 
20 stycznia 
2021 r. za 
grudzień 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, 
portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.03  

14. G-11e - 
sprawozdanie o 
cenach energii 
elektrycznej 
według kategorii 
standardowych 
odbiorców 
końcowych    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie dystrybucji 
lub obrotu energią 
elektryczną oraz 
wyodrębnione w ich 
strukturze oddziały 
terenowe (osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Ciepło i energia 
elektryczna. Dane 
adresowe i 
terytorialne. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w 
półroczu do 
31 lipca 
2020 r. za I 
półrocze 
2020 r., do 29 
stycznia 
2021 r. za II 
półrocze 
2020 r., do 29 
stycznia 2021 
r. za rok 
2020; 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu,  
portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.02, 
1.44.04  
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15. G-11g - 
sprawozdanie o 
cenach gazu 
ziemnego według 
kategorii 
standardowych 
odbiorców 
końcowych    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie dystrybucji 
gazu ziemnego i 
obrotu gazem 
ziemnym;  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. 

2 razy w roku 
do 20 lipca 
2020 r. za I 
półrocze 
2020 r., do 1 
lutego 2021 r. 
za II półrocze 
i za rok 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.04, 
1.44.11  

   
16.  G-11n - 

sprawozdanie o 
cenach 
produktów 
naftowych i 
biopaliw    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie obrotu 
produktami 
naftowymi;  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 

Tygodniowo 
we wtorek do 
godz. 10:00 
według stanu 
na 
poniedziałek; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.11  

17. GAZ-1 - 
sprawozdanie o 
obrocie gazem 
koksowniczym    

Koksownie i 
podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące obrót 
gazem 
koksowniczym;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. 

Raz w 
miesiącu do 
20. dnia po 
miesiącu za 
okres od 
początku roku 
do końca 
miesiąca i do 
20 stycznia 
2021 r. za 
okres od 
początku roku 
do końca 
grudnia 2020 
r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.03, 
1.44.11  

   
18. GAZ-2 - 

sprawozdanie o 
obrocie gazem 
ziemnym z 
odmetanowania 
kopalń 
 

Kopalnie węgla 
oraz podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące obrót 
gazem z 
odmetanowania 
kopalń;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 

Raz w 
miesiącu do 
20. dnia po 
miesiącu za 
miesiąc i do 
20 stycznia 
2021 r. za 
okres od 
początku roku 
do końca 
grudnia 2020 
r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.03, 
1.44.11  
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19. GAZ-3 - 
sprawozdanie o 
działalności 
przedsiębiorstw 
gazowniczych    

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
prowadzące 
działalność w 
zakresie: 
wydobycia, 
przesyłania, 
dystrybucji, 
magazynowania 
paliw gazowych, 
obrotu paliwami 
gazowymi, 
skraplania i 
regazyfikacji gazu 
ziemnego oraz 
podmioty 
gospodarki 
narodowej 
dokonujące 
przywozu/wywozu 
gazu ziemnego z 
zagranicy, a w 
przypadku 
podmiotów o 
strukturze 
oddziałowej, 
wyodrębnione 
oddziały terenowe 
(osoby prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
niemające 
osobowości 
prawnej);  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 

Raz w 
miesiącu do 
20. dnia po 
miesiącu za 
okres od 
początku roku 
do końca 
miesiąca i do 
20 stycznia 
2021 r. za 
okres od 
początku roku 
do końca 
grudnia 2020 
r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.03, 
1.44.04, 
1.44.11  

20.  RAF-1 - 
sprawozdanie z 
rozliczenia 
procesu 
przemiany w 
przedsiębiorstwa
ch 
wytwarzających i 
przerabiających 
produkty rafinacji 
ropy naftowej    

Rafinerie ropy 
naftowej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 

13 razy w 
roku do 15. 
dnia po 
miesiącu za 
miesiąc i do 
15 stycznia 
2021 r. za 
grudzień 
2020 r., do 5 
lutego 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.03, 
1.44.11  
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21. RAF-2 - 
sprawozdanie o 
produkcji, 
obrocie, zapasach 
oraz o 
infrastrukturze 
magazynowej i 
przesyłowej ropy 
naftowej, 
produktów 
naftowych i 
biopaliw    

Producenci 
produktów przerobu 
ropy naftowej, 
koncesjonowane 
jednostki 
prowadzące obrót 
produktami 
przerobu ropy 
naftowej i ich części 
składowe (zakłady i 
oddziały), 
operatorzy lub 
właściciele 
infrastruktury 
magazynowej, 
przesyłowej ropy 
naftowej i paliw;  
 
metoda obserwacji 
reprezentacyjnej na 
dobranej celowo 
próbie 

Dane adresowe i 
terytorialne. Dane 
identyfikacyjne. 
Obciążenie 
respondentów. Ropa 
naftowa, gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 
Infrastruktura sieci 
gazowej. Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 

Raz w 
miesiącu do 
15. dnia po 
miesiącu za 
okres od 
początku roku 
do końca 
miesiąca i do 
15 stycznia 
2021 r. za 
okres od 
początku roku 
do końca 
grudnia 2020 
r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Agencja Rynku 
Energii w 
imieniu 
Ministerstwa 
Klimatu, portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.
pl 

1.44.03, 
1.44.11  

22. OŚ-2b - 
sprawozdanie z 
działalności 
kontrolnej 
wojewódzkich 
inspektorów 
ochrony 
środowiska 
 

Wojewódzkie 
inspektoraty 
ochrony 
środowiska;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Działalność 
kontrolna w zakresie 
ochrony środowiska. 

2 razy w roku 
do 30 
października 
2020 r. za I 
półrocze 
2020 r., do 15 
lutego 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny 
Inspektorat 
Ochrony 
Środowiska 

1.01.12  

   
Główny Inspektorat 
Ochrony 
Środowiska;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 30 marca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Zarząd 
Narodowego 
Funduszu 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej, 
Ministerstwo 
Finansów    

Główny Inspektorat 
Ochrony 
Środowiska;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 30 czerwca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny    
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23. OŚ-4/r - roczne 
sprawozdanie z 
wpływów z 
tytułu opłat za 
korzystanie ze 
środowiska oraz 
z redystrybucji 
tych wpływów    

Urzędy 
marszałkowskie;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Raz w roku 
do 2 marca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 

1.01.12  

   
Narodowy Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 14 maja 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

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

24. OŚ-4g - 
sprawozdanie z 
gospodarowania 
dochodami 
budżetu gminy 
pochodzącymi z 
opłat i kar 
środowiskowych 
przeznaczonymi 
na finansowanie 
ochrony 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej 
 

Urzędy gmin;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Raz w roku 
do 10 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
urzędy 
marszałkowskie 

1.01.12, 
1.65.19  

Urzędy 
marszałkowskie;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 24 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 

Narodowy Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 9 marca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

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

25. OŚ-4p - 
sprawozdanie z 
gospodarowania 
dochodami 
budżetu powiatu 
pochodzącymi z 
opłat i kar 

Zarządy powiatów;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Raz w roku 
do 10 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
urzędy 
marszałkowskie 

1.01.12, 
1.65.19  
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środowiskowych 
przeznaczonymi 
na finansowanie 
ochrony 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej    

Urzędy 
marszałkowskie;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 24 lutego 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej    

Narodowy Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku 
do 9 marca 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

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

26. OŚ-4w - 
sprawozdanie z 
gospodarowania 
wojewódzkim 
funduszem 
ochrony 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej    

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Raz w 
kwartale do 
15 czerwca 
2020 r. za I 
kwartał 
2020 r., do 14 
września 
2020 r. za II 
kwartał 
2020 r., do 14 
grudnia 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r., do 16 
marca 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Finansów 

1.01.12  

   
27. OŚ-4w/n - 

sprawozdanie z 
gospodarowania 
wojewódzkim 
funduszem 
ochrony 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej/Narodow
ym Funduszem 
Ochrony 
Środowiska i 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Finansowanie 
ochrony środowiska. 
Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

3 razy w roku 
do 30 lipca 
2020 r. za I 
półrocze 
2020 r., do 30 
stycznia 
2021 r. za II 
półrocze 
2020 r., do 25 
lutego 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej, urzędy 
marszałkowskie 

1.01.12, 
1.65.19, 
1.67.07  
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Gospodarki 
Wodnej    

Narodowy Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

3 razy w roku 
do 15 sierpnia 
2020 r. za I 
półrocze 
2020 r., do 14 
lutego 2021 r. 
za II półrocze 
2020 r., do 13 
marca 2021 r. 
za rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

   
28. załącznik nr 1 do 

sprawozdania 
OŚ-4g - 
obliczanie 
nadwyżki 
dochodów 
budżetu gminy 
pochodzących z 
opłat i kar 
środowiskowych, 
podlegającej 
przekazaniu na 
rzecz 
wojewódzkiego 
funduszu ochrony 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej    

Urzędy gmin;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Raz w roku 
do 16 sierpnia 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
urzędy 
marszałkowskie
, Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 

1.01.12  

   

29. załącznik nr 1 do 
sprawozdania 
OŚ-4p - 
obliczanie 
nadwyżki 
dochodów 
budżetu powiatu 
pochodzących z 
opłat i kar 
środowiskowych, 
podlegającej 
przekazaniu na 
rzecz 
wojewódzkiego 
funduszu ochrony 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej    

Starostwa 
powiatowe;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Środki funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Raz w roku 
do 16 sierpnia 
2021 r. za rok 
2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej, urzędy 
marszałkowskie
; 
 
dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
urzędy 
marszałkowskie 

1.01.12  

n) lp. 4. usunięto „Zestawy danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju”, 

o) lp. 8.6 otrzymuje brzmienie: 

6. MRPiPS-07 - 
sprawozdanie o 
osobach 
niepełnosprawnyc
h bezrobotnych i 
poszukujących 

Powiatowe urzędy 
pracy;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 
 

Aktywne formy 
przeciwdziałania 
bezrobociu. 
Bezrobotni 
zarejestrowani w 
urzędach pracy. 

2 razy w roku 
do 2 sierpnia 
2020 r. za I 
półrocze 
2020 r., do 4 
lutego 2021 r. 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  

1.23.06  
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pracy 
niepozostających 
w zatrudnieniu 
 

 
 
 
 
Wojewódzkie 
urzędy pracy;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 
 

Poszukiwanie pracy. 
Wolne miejsca pracy 
zgłoszone do 
urzędów pracy. 

za II półrocze 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 
2 razy w roku 
do 6 sierpnia 
2020 r. za I 
półrocze 2020 
r., do 6 lutego 
2021 r. za II 
półrocze 2020 
r.; 
 
obowiązkowe 

wojewódzkie 
urzędy pracy 
 
 
Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych;  
Urząd 
Statystyczny w 
Bydgoszczy 

p) po lp. 9.16 dodaje się lp. 9a.1 w brzmieniu: 

9a. Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju 
1. PZP-1 - lokalne 

planowanie i 
zagospodarowanie 
przestrzenne    

Urzędy gmin;  
 
metoda 
obserwacji pełnej 

Decyzje o 
warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu. Miejscowe 
plany 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Skutki finansowe 
uchwalenia 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 
Uchwały gminy. 

Raz w roku 
do 29 
kwietnia 
2021 r. 
według stanu 
na 31 grudnia 
2020 r. - dane 
ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.02.04  

q) w lp. 10.1-10.2 i 10.4 rubryki 1.5 otrzymują brzmienie: 

Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe  
Raz w roku do 31 maja 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 

r) w lp. 10.3 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 
Raz w roku do 10 maja 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 

s) w lp. 10.5-10.11 rubryki 1.5 otrzymują brzmienie: 

Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 

t) w lp. 10.13 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 
Raz w roku do 31 maja 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 
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u) w lp.10.14 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe  
Raz w roku do 1 marca 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe  
Raz w roku do 5 kwietnia 2021 r. za rok 2020; 
obowiązkowe 

v) w lp. 10.15 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne; 
obowiązkowe  
Raz w roku do 5 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne; 
obowiązkowe 

w) skreśla się pozycje 12.3−12.10, 

x) w lp. 13.5 w rubryce 1.2 skreśla się wyraz „profilaktycznej”, 

y) lp. 17.1 otrzymuje brzmienie: 

1.  KNF-02 - 
sprawozdanie 
statystyczne o 
działalności 
ubezpieczeniowej 
zakładów 
ubezpieczeń/reas
ekuracji 
  
 

Zakłady 
ubezpieczeń i 
zakłady 
reasekuracji;  
 
metoda obserwacji 
pełnej 

Dane 
identyfikacyjne. 
Działalność 
zakładów 
ubezpieczeń. 
Obciążenie 
respondentów. 

Raz w kwartale do 
19 maja 2020 r. za I 
kwartał 2020 r., do 
11 sierpnia 2020 r. 
za II kwartał 2020 r., 
do 10 listopada 
2020 r. za III kwartał 
2020 r., do 11 lutego 
2021 r. za IV kwartał 
2020 r., do 15 lipca 
2021 r. za rok 2020 - 
dane zweryfikowane 
przez biegłego 
rewidenta; 

obowiązkowe 

Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

1.62.04, 
1.67.01, 
1.67.03, 
1.67.07  

   

Komisja Nadzoru 
Finansowego;  

 

metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w kwartale do 
49. i 70. dnia po 
kwartale, za I 
kwartał 2020 r., do 
42. i 70. dnia po 
kwartale, narastająco 
za II kwartał 2020 r., 
za III kwartał 2020 r. 
i do 12 lutego 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r., do 9 marca 
2021 r. za IV kwartał 
2020 r., do 31 
sierpnia 2021 r. za 
rok 2020 - dane 
zweryfikowane przez 
biegłego rewidenta; 

obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny 
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Komisja Nadzoru 
Finansowego;  

metoda obserwacji 
pełnej 

Raz w roku do 31 
sierpnia 2021 r. za 
rok 2020 - dane 
zweryfikowane przez 
biegłego rewidenta; 

obowiązkowe 

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

z) po lp. 19.3 dodaje się lp. 19a.1 w brzmieniu: 

19a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych 
1.  System informacyjny 

Ministerstwa Aktywów 
Państwowych;  

MAP SI 01 - dane 
dotyczące zestawienia 
jednostek, które 
otrzymały zastrzyki 
kapitałowe i pomoc 
publiczną, wpływy z 
dywidend, przychody 
brutto z prywatyzacji    

Ministerstwo 
Aktywów 
Państwowych 

Rachunek 
zysków i strat 
(wersja 
porównawcza)
. Transakcje 
sektora 
instytucji 
rządowych i 
samorządowy
ch. 

Raz w roku do 20 
lutego 2020 r. za rok 
2019 - dane wstępne, 
do 28 sierpnia 
2020 r. za rok 2019 - 
dane ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.65.13, 
1.65.19  

   

Ministerstwo
Aktywów 
Państwowych 

3 razy w roku do 15 
maja 2020 r. za I 
kwartał 2020 r., do 
17 sierpnia 2020 r. 
za II kwartał 2020 r., 
do 13 listopada 
2020 r. za III kwartał 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

za) skreśla się lp. 20.14 i 20.15, 

zb) skreśla się lp. 21.2, 

zc) skreśla się lp. 22.1−22.3 

zd) skreśla się lp. 23.9 i 23.13, 

ze) lp. 23.24 otrzymuje brzmienie: 

24. Baza danych o 
podatnikach podatku 
od towarów i usług;  

MF VAT 01 - dane 
dotyczące osób 
fizycznych 
będących 
podatnikami VAT i 
pozostałych 
podmiotów 
będących 
podatnikami VAT 

 

Ministerstwo 
Finansów 

Dane adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Podatek od 
towarów i usług 
oraz podatek 
akcyzowy. 

Raz w miesiącu do 
2. dnia drugiego 
miesiąca po 
miesiącu za 
miesiąc i do 4 
stycznia 2021 r. za 
listopad 2020 r., 
do 2 lutego 2021 r. 
za grudzień 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.46.01, 
1.49.02, 
1.49.05, 
1.49.08, 
1.49.09, 
1.51.09, 
1.61.01, 
1.61.04, 
1.61.05, 
1.61.17, 
1.65.13, 
1.67.03, 
1.67.06, 
1.80.01 

Ministerstwo 
Finansów 

Raz w roku do 15 
maja 2020 r. za lata 
2010-2018;  
 
obowiązkowe 
 

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

zf) skreśla się lp. 23.28−23.30, 
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zg) w lp. 23.43 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie: 

„Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa; Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek 
Samorządu Terytorialnego; MF TREZOR_BESTIA 02 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, 
Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-FEP,”, 

zh) po lp. 23.70 dodaje się lp. 23.71−23.72 w brzmieniu: 

71. Jednolity Plik 
Kontrolny VAT; 

MF JPK_VAT 01 - 
dane dotyczące osób 
fizycznych będących 
podatnikami VAT i 
pozostałych 
podmiotów będących 
podatnikami VAT 
(dane według 
JPK_VAT) 

Ministe 
Ministerstwo 
Finansów 

Dane adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Podatek od 
towarów i usług 
oraz podatek 
akcyzowy.  
Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Numer 
identyfikacji 
podatkowej. 
Adres poczty 
elektronicznej 

Raz w roku do 28 
kwietnia 2020 r. za 
styczeń, luty, 
marzec, kwiecień, 
maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień, 
wrzesień, 
październik, 
listopad, grudzień 
2018 r.; 
 
obowiązkowe  

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

 
1.49.02, 
1.49.05, 
1.49.08, 
1.49.09, 
1.51.09, 
1.61.04, 
1.61.17, 
1.67.06 

 
 

 
 

 
Ministerstwo 
Finansów 

  
Raz w roku do 28 
kwietnia 2020 r. za 
styczeń, luty, 
marzec, kwiecień, 
maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień, 
wrzesień, 
październik, 
listopad, grudzień 
2019 r.; 
 

 obowiązkowe 

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

 

   
Ministerstwo 
Finansów 

 7 razy w roku do 31 
lipca 2020 r. za 
styczeń, luty, 
marzec, kwiecień, 
maj, czerwiec 2020 
r.,  
do 2 września 2020 
r. za lipiec 2020 r., 
do 2 października 
2020 r. za sierpień 
2020 r., do 2 
listopada 2020 r. za 
wrzesień 2020 r., 
do 2 grudnia 2020 
r. za październik 
2020 r., do 4 
stycznia 2021 r. za 
listopad 2020 r., do 
2 lutego 2021 r. za 
grudzień 2020 r.; 
 

 obowiązkowe 

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

 

72. Baza danych o 
podatnikach podatku 
od towarów i usług w 
ramach VAT MOSS; 

Ministerstwo 
Finansów 

Rozliczanie 
podatku VAT w 
ramach 
procedury VAT 
MOSS 

Raz w kwartale 
do 1 czerwca 
2020 r. za I 
kwartał 2020 r., 
do 1 września 

Dane 
zagregowane 
w postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  

1.65.19, 
1.65.20, 
1.67.05 
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MF VAT MOSS 01 
- dane dotyczące 
płatników VAT 
rozliczających 
podatek VAT w 
ramach procedury 
VAT MOSS 

2020 r. za II 
kwartał 2020 r., 
do 1 grudnia 
2020 r. za III 
kwartał 
2020 r. ,do 1 
marca 2021 r. za 
IV kwartał 2020 
r.; 
 
obowiązkowe 

Główny Urząd 
Statystyczny 

zi) po lp. 23.72 dodaje się lp. 23a.1−23a.7 w brzmieniu; 

23a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
1. Krajowy System 

Informatyczny SIMIK 
07-13;  

MFiPR KSI SIMIK 
07-13 01 - dane 
dotyczące 
wykorzystania 
środków UE w 
zakresie wypłat z 
części UE na rzecz 
ostatecznych 
beneficjentów    

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Dotacje. Raz w roku do 10 
kwietnia 2020 r. za 
rok 2018 - dane 
ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.65.13, 
1.67.01  

   
Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Raz w roku do 17 
sierpnia 2020 r. za 
rok 2019 - dane 
wstępne; 
 
obowiązkowe 

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

2. Krajowy System 
Informatyczny SIMIK 
07-13; 

MFiPR KSI SIMIK 
07-13 02 - dane 
dotyczące 
wykorzystania 
środków UE w 
zakresie wypłat z 
części UE na rzecz 
ostatecznych 
beneficjentów    

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Dotacje. Raz w kwartale do 
25 czerwca 2020 r. 
za I kwartał 
2020 r., do 24 
września 2020 r. za 
II kwartał 2020 r., 
do 28 grudnia 
2020 r. za III 
kwartał 2020 r., do 
26 marca 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.67.03  

   
3. System 

Teleinformatyczny 
SL2014; 

MFiPR ST SL2014 01 
- dane o 
beneficjentach    

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Aktywność 
ekonomiczna. 
Cechy 
demograficzne 
osób. Cechy 
organizacyjno-
prawne. Cechy 

Raz w roku do 15 
stycznia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.04.01  
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społeczno-
ekonomiczne 
osób. Czas pracy. 
Dane adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Projekty 
współfinansowan
e ze środków UE. 
Zakres 
działalności 
organizacji non-
profit. 

  

4.  System 
Teleinformatyczny 
SL2014; 

MFiPR ST SL2014 02 
- dane dotyczące 
wykorzystania 
środków UE w 
zakresie wypłat z 
części UE na rzecz 
beneficjentów    

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Dotacje. Raz w roku do 10 
kwietnia 2020 r. za 
rok 2018 - dane 
ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.67.01  

   
Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Raz w roku do 17 
sierpnia 2020 r. za 
rok 2019 - dane 
wstępne; 
 
obowiązkowe 

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

5. System 
Teleinformatyczny 
SL2014; 

MFiPR ST SL2014 03 
- dane dotyczące 
wykorzystania 
środków UE w 
zakresie wypłat z 
części UE na rzecz 
beneficjentów    

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Dotacje. Raz w kwartale do 
25 czerwca 2020 r. 
za I kwartał 
2020 r., do 24 
września 2020 r. za 
II kwartał 2020 r., 
do 28 grudnia 
2020 r. za III 
kwartał 2020 r., do 
26 marca 2021 r. 
za IV kwartał 
2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.67.03  

6. System 
Teleinformatyczny 
SL2014; 

MFiPR ST SL2014 04 
- dane dotyczące 
liczby oraz wartości 
projektów 
dofinansowanych z 
funduszy 
strukturalnych (EFRR, 
EFS) i funduszu 
spójności    

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

Fundusze 
europejskie. 

2 razy w roku do 
31 sierpnia 2020 r. 
według stanu na 30 
czerwca 2020 r., do 
1 marca 2021 r. 
według stanu na 31 
grudnia 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.70.01  

   

zj) skreśla się lp. 26.1−26.6, 

zk) po lp. 25.1 dodaje się lp. 26a.1−26a.6 w brzmieniu: 
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26a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu 
1. Raport dotyczący 

międzynarodowego 
obrotu substancjami 
zubożającymi warstwę 
ozonową oraz niektórymi 
fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi; 

MK R 01 - dane 
dotyczące 
międzynarodowego 
obrotu substancjami 
zubożającymi warstwę 
ozonową oraz 
niektórymi 
fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi    

Ministerstwo 
Klimatu 

Zanieczyszczenie 
powietrza. 

Raz w roku do 28 
grudnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.01.06  

2. System BDO; 
MK BDO 01 - dane 
dotyczące 
wytworzonych i 
zagospodarowanych 
odpadów, opakowań i 
odpadów 
opakowaniowych    

Ministerstwo 
Klimatu 

Gospodarka 
opakowaniami i 
odpadami 
poproduktowymi. 
Odpady inne niż 
komunalne. 
Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny. 
Odpady 
komunalne. 

Raz w roku do 30 
września 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
bezpośredni 
dostęp do bazy 
danych;  
Główny Urząd 
Statystyczny, 
Urząd 
Statystyczny w 
Katowicach 

1.01.08  

   
3. System BDO; 

MK BDO 02 - dane 
dotyczące wielkości 
wprowadzanych na 
rynek krajowy 
opakowań i 
produktów, 
osiągniętych wielkości 
odzysku i recyklingu 
odpadów 
opakowaniowych i 
poużytkowych    

Ministerstwo 
Klimatu 

Gospodarka 
opakowaniami i 
odpadami 
poproduktowymi. 
Odpady inne niż 
komunalne. 

Raz w roku do 30 
września 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.01.08  

   

4. System BDO; 
MK BDO 03 - dane 
dotyczące odebranych 
pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, 
odpadów 
pochodzących z 
pojazdów wycofanych 
z eksploatacji 
poddanych procesom 
odzysku i recyklingu    

Ministerstwo 
Klimatu 

Odpady z 
pojazdów 
wycofanych z 
eksploatacji. 

Raz w roku do 30 
września 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.01.08  

5. System informacyjny 
dotyczący obrotów 
energią elektryczną i 
gazem; 

MK OEG 01 - dane 
dotyczące obrotów 
energią elektryczną i 
gazem ziemnym z 
krajami spoza UE    

Ministerstwo 
Klimatu 

Międzynarodowa 
wymiana 
towarowa. 

Raz w miesiącu do 
20. dnia po 
miesiącu za 
miesiąc i do 21 
stycznia 2021 r. za 
grudzień 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.51.01, 
1.51.08, 
1.64.10 
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6. System informacyjny 
dotyczący obrotów 
energią elektryczną i 
gazem; 

MK OEG 02 - dane 
dotyczące obrotów 
energią elektryczną i 
gazem ziemnym z 
krajami UE    

Ministerstwo 
Klimatu 

Międzynarodowa 
wymiana 
towarowa. 

Raz w miesiącu do 
20. dnia po 
miesiącu za 
miesiąc i do 21 
stycznia 2021 r. za 
grudzień 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.51.07, 
1.51.08, 
1.64.10 

zl) skreśla się lp. 28.1−28.2, 

zm) skreśla się lp. 30. „Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i 
Technologii”, 

zn) skreśla się lp. 31.1−31.5, 31.9, 31.12−31.13, 

zo) w lp. 31.17 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.20.03, 1.25.11”, 

zp) skreśla się lp. 31.22, 

zq) lp. 31.23−31.24 otrzymują brzmienie: 

23. 
 
Centralna Aplikacja 
Statystyczna - Program 
„Dobry Start”; 

MRPiPS CAS PDS 
01 – dane ze 
sprawozdania 
rzeczowo-
finansowego z 
realizacji programu 
„Dobry Start” 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

 
Dane adresowe i 
terytorialne. 
Świadczenia na 
rzecz rodziny.  
 

Raz w roku do 29 
marca 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1 
1.20.03 

24 
24. 

 
System Informatyczny 
Karty Dużej Rodziny; 

MRPiPS SI KDR 02 
– dane o rodzinach, 
którym przyznano 
Kartę Dużej Rodziny 

Ministerstwo 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

 
Dane adresowe i 
terytorialne. 
Świadczenia na 
rzecz rodziny 

Raz w roku do 29 
marca 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

 
1.20.03 

zr) po lp. 32.7 dodaje się lp. 32a.1−32a.2 w brzmieniu: 

32a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju 
1. System informacyjny 

dotyczący Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych Spółki 
Akcyjnej (KUKE S.A.); 

MR KUKE 01 - dane 
dotyczące działalności 
Korporacji 
Ubezpieczeń 
Kredytów 
Eksportowych S.A. 
gwarantowanej przez 
Skarb Państwa    

Ministerstwo 
Rozwoju 

Transakcje 
sektora instytucji 
rządowych i 
samorządowych. 

2 razy w roku do 
10 marca 2020 r. 
za rok 2019 - dane 
wstępne, do 15 
lipca 2020 r. za rok 
2019 - dane 
ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.65.13, 
1.65.19, 
1.65.31 
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2. System informacyjny 
dotyczący Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych Spółki 
Akcyjnej (KUKE S.A.); 

MR KUKE 02 - dane 
dotyczące działalności 
Korporacji 
Ubezpieczeń 
Kredytów 
Eksportowych S.A. 
gwarantowanej przez 
Skarb Państwa w 
zakresie sprawozdań o 
stanie 
wyodrębnionego 
rachunku bankowego, 
zawartych 
ubezpieczeniach 
eksportowych, 
udzielonych 
gwarancjach 
ubezpieczeniowych    

Ministerstwo 
Rozwoju 

Transakcje 
sektora instytucji 
rządowych i 
samorządowych. 

Raz w roku do 10 
marca 2020 r. za 
rok 2019; 
 
obowiązkowe 

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

1.65.20, 
1.67.07, 
1.67.14 

   
Ministerstwo 
Rozwoju 

Raz w kwartale do 
1 czerwca 2020 r. 
za I kwartał 
2020 r., do 28 
sierpnia 2020 r. za 
I półrocze 2020 r., 
do 30 listopada 
2020 r. za trzy 
kwartały 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

   

3. System informacyjny 
dotyczący 
dokapitalizowania 
jednostek realizowanego 
w spółkach, w których 
prawa z akcji i udziałów 
wykonuje minister 
właściwy ds. gospodarki;  

MR SID 01 - dane 
dotyczące jednostek, 
które otrzymały 
zastrzyki kapitałowe 
realizowane w 
spółkach, w których 
prawa z akcji i 
udziałów wykonuje 
minister właściwy ds. 
gospodarki    

Ministerstwo 
Rozwoju 

Rachunek 
zysków i strat 
(wersja 
porównawcza). 
Transakcje 
sektora instytucji 
rządowych i 
samorządowych. 

Raz w roku do 20 
lutego 2020 r. za 
rok 2019 - dane 
wstępne, do 28 
sierpnia 2020 r. za 
rok 2019 - dane 
ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.65.13, 
1.65.19 

   
Ministerstwo 
Rozwoju 

3 razy w roku do 
15 maja 2020 r. za 
I kwartał 2020 r., 
do 17 sierpnia 
2020 r. za II 
kwartał 2020 r., do 
13 listopada 
2020 r. za III 
kwartał 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

4. Platforma 
Elektronicznego 
Fakturowania; 

MR PEF 01 - dane 
dotyczące 
wystawionych faktur 
elektronicznych 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Dane 
identyfikacyjne. 
Społeczeństwo 
informacyjne.  

Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Numer 
identyfikacji 
podatkowej. 

Co 2 lata do 15 
maja 2020 r. za rok 
2019; 

obowiązkowe 

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

1.43.14 

zs) lp. 33.1−33.2 otrzymują brzmienie: 

33. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu  
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1. System informacyjny 
Ministerstwa Sportu;  

MSPORT SI 02 - 
dane dotyczące 
zestawienia 
jednostek, które 
otrzymały 
zastrzyki 
kapitałowe i pomoc 
publiczną, wpływy 
z dywidend, 
przychody brutto z 
prywatyzacji    

Ministerstwo 
Sportu  

Rachunek 
zysków i strat 
(wersja 
porównawcza). 
Transakcje 
sektora instytucji 
rządowych i 
samorządowych. 

Raz w roku do 20 
lutego 2020 r. za 
rok 2019 - dane 
wstępne, do 28 
sierpnia 2020 r. za 
rok 2019 - dane 
ostateczne; 
 
obowiązkowe 

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

1.65.13, 
1.65.19  

   
Ministerstwo 
Sportu  

3 razy w roku do 
15 maja 2020 r. za 
I kwartał 2020 r., 
do 17 sierpnia 
2020 r. za II 
kwartał 2020 r., do 
13 listopada 
2020 r. za III 
kwartał 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

   
2. System informacyjny 

zawierający wykaz 
medali zdobytych 
przez sportowców 
niepełnosprawnych;  
System informacyjny 
zawierający wykaz 
medalistów 
mistrzostw świata i 
Europy w kategorii 
seniorów w 
konkurencjach 
objętych programem 
igrzysk olimpijskich; 

MSPORT SI 01 - 
dane dotyczące 
medalistów 
mistrzostw świata i 
Europy w kategorii 
seniorów w 
konkurencjach 
objętych 
programem igrzysk 
olimpijskich oraz 
medali zdobytych 
przez sportowców 
niepełnosprawnych    

Ministerstwo 
Sportu  

Dane 
identyfikacyjne. 
Działalność 
klubów 
sportowych. 
Medaliści Igrzysk 
Olimpijskich, 
Paraolimpijskich, 
Mistrzostw 
świata, 
Mistrzostw 
Europy.  
 
Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Imiona i 
nazwisko. 

Raz w roku do 15 
marca 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.30.01  

   

zt) skreśla się lp. 37.1 i 37.4−37.6, 

zu) po lp. 38.6 dodaje się lp. 38.7 w brzmieniu: 

7. System Informacji 
Medycznej; 

MZ SIM 01 - dane 
o lekarzach 
wystawiających 
recepty 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Cechy 
demograficzne 
osób. Dane 
identyfikacyjne. 
Kadra medyczna. 

Raz w roku do 4 
stycznia 2021 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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Ministerstwo 
Zdrowia 

Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Imiona. 
Nazwiska. Płeć. 
Data urodzenia. 

Raz w roku do 4 
stycznia 2021 r. 
według stanu na 31 
grudnia 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

zv) skreśla się lp. 39.10, 

zw) w lp. 39.15−39.16 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

3 razy w roku do 30 marca 2020 r. według stanu na 1 marca 2020 r., 
do 30 września 2020 r. według stanu na 1 września 2020 r., do 30 
grudnia 2020 r. według stanu na 1 grudnia 2020 r.;  
obowiązkowe  

zx) w lp. 41.1 w rubryce 1.6 wyrazy „Ministerstwo Energii” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Klimatu”, 

zy) w lp. 44.6 w rubryce 1.6 występujące dwukrotnie wyrazy „Ministerstwo Energii” zastępuje się wyrazami 
„Ministerstwo Klimatu”, 

zz) skreśla się lp. 56.2, 

zza) w lp. 57.1 i 57.6 w rubryce 1.6 wyrazy „Ministerstwo Środowiska” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo 
Klimatu”, 

zzb) skreśla się lp.: 59.2, 59.5 i 59.7, 

zzc) skreśla się lp. 74.5 i 74.16, 

zzd) w lp. 78.18 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Raz w kwartale do 49. i 70. dnia po kwartale, za I kwartał 2020 r., 
do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za II kwartał 2020 r., za 
III kwartał 2020 r., za IV kwartał 2020 r. i do 12 lutego 2021 r. za 
IV kwartał 2020 r., do 9 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 31 
sierpnia 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego 
rewidenta;  

obowiązkowe 

zze) skreśla się lp. 81.1-81.2, 

zzf) lp. 83.2−83.4 otrzymują brzmienie: 

2. System 
informacyjny 
dotyczący 
przedsiębiorstw 
energetycznych 
zajmujących się 
wytwarzaniem 
biogazu 
rolniczego; 

KOWR BR 
01 - dane 
dotyczące 
surowców 
wykorzystan
ych do 
wytworzenia 
biogazu 
rolniczego 
lub do 

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Bilanse paliw i 
energii. Ciepło i 
energia 
elektryczna. 
Dane adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Rodzaj 
prowadzonej 
działalności. 
Ropa naftowa, 
gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 

Raz w roku do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.44.01, 
1.44.03 

   
Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Raz w roku do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Klimatu, 
Główny Urząd 
Statystyczny 
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wytworzenia 
energii 
elektrycznej 
z biogazu 
rolniczego, 
wytworzone
go biogazu 
rolniczego, 
energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
z biogazu 
rolniczego 

   

3. System 
informacyjny 
dotyczący 
rolników 
wytwarzającyc
h biopaliwa 
ciekłe na 
własny użytek; 

KOWR BC 
01 - dane 
dotyczące 
surowców 
użytych do 
wytworzenia 
biopaliw 
ciekłych oraz 
wytworzony
ch i zużytych 
na własny 
użytek 
biopaliw 
ciekłych 

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Bilanse paliw i 
energii. Dane 
adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Ropa naftowa, 
gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 
Użytkowanie 
ziemi w 
gospodarstwach 
rolnych. 

Raz w roku do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.44.01, 
1.44.03 

   
Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Raz w roku do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

   

 System 
informacyjny 
dotyczący 
rynku 
biokomponentó
w; 

KOWR RB 
01 - dane 
dotyczące 
rynku 
biokompone
ntów 

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Bilanse paliw i 
energii. Ciepło i 
energia 
elektryczna. 
Dane adresowe i 
terytorialne. 
Dane 
ekonomiczne 
przedsiębiorstw 
sektora energii. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Rodzaj 
prowadzonej 
działalności. 
Ropa naftowa, 
gaz ziemny, 
paliwa ciekłe i 
gazowe. 

Raz w roku do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.44.01, 
1.44.03 

   
Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Raz w roku do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

zzg) w lp. 94.1 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie: 
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„Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Kadra medyczna. Obywatelstwo, kraj urodzenia. 
Szczegółowy zakres danych osobowych: Data urodzenia. Obywatelstwo. Płeć. Nazwiska. Imiona.” 

zzh) w lp. 102.1−102.3 w rubryce 1.6 wyrazy „Ministerstwo Środowiska” zastępuje się wyrazami 
„Ministerstwo Klimatu”, 

zzi) skreśla się lp. 103.1, 

zzj) po lp. 103.9 dodaje się lp. 103.10 w brzmieniu: 

10. Rejestr Usług 
Medycznych; 

NFZ RUM 01 
- dane o 
lekarzach 
zgłoszonych 
do umów z 
NFZ 

Narodowy Fundusz 
Zdrowia 

Cechy 
demograficzne 
osób. Dane 
identyfikacyjne. 
Kadra medyczna. 
Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Imiona. 
Nazwiska. Płeć. 
Data urodzenia 
Nr PESEL.. 

Raz w roku do 4 
stycznia 2021 r. 
według stanu na 31 
grudnia 2019 r.; 
 
obowiązkowe 

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

1.29.06  

   
Narodowy Fundusz 
Zdrowia 

Raz w roku do 4 
stycznia 2021 r. 
według stanu na 31 
grudnia 2020 r.; 
 
obowiązkowe 

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

zzk) skreśla się lp. 107.1, 

zzl) skreśla się lp. 108.1, 

zzm) w lp. 109.6: 

− rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„3 razy w roku do 29 maja 2020 r. za marzec 2020 r., do 31 sierpnia 2020 r. za czerwiec 2020 r., do 30 listopada 
2020 r. za wrzesień 2020 r.; obowiązkowe”, 

 − rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.04.01, 1.23.02”, 

zzn) w lp. 109.7: 

− rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„3 razy w roku do 29 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 31 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 30 listopada 
2020 r. za III kwartał 2020 r.; obowiązkowe”, 

− rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.23.02”, 

zzo) w lp. 110.1: 

− rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie: 

„System informacyjny dotyczący sprawozdawczości na potrzeby HELCOM; PGWWP SIS HELCOM 01 - dane 
w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami”, 

− rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„Raz w roku do 28 września 2022 r. za rok 2020; obowiązkowe”, 

zzp) po lp. 118.1 dodaje się lp. 118a.1−118a.2 w brzmieniu: 

118a. Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów posiadających licencje na wykonywanie 
przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych  

1. 
 
Systemy informacyjne 
podmiotów 
posiadających licencje 
na wykonywanie 
przewozów 

 
Podmioty 
posiadające 
licencje na 
wykonywanie 
przewozów 

 
Przewozy 
ładunków. 
Obciążenie 
respondentów. 
 

 
Co 5 lat do 30 
września 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

 
Dane 
jednostkowe w 
postaci 
elektronicznej; 
zbiór danych; 

 
1.48.01 
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kolejowych i 
udostępnianie 
pojazdów trakcyjnych; 

PLPKPT PPŁ 01- 
dane o przewozach 
ładunków według 
regionów 

kolejowych i 
udostępnianie 
pojazdów 
trakcyjnych 

Główny Urząd 
Statystyczny 

2. 
 
Systemy informacyjne 
podmiotów 
posiadających licencje 
na wykonywanie 
przewozów 
kolejowych i 
udostępnianie 
pojazdów trakcyjnych; 

PLPKPT PPŁ 02- 
dane o przewozach 
pasażerów według 
regionów 

 
Podmioty 
posiadające 
licencje na 
wykonywanie 
przewozów 
kolejowych i 
udostępnianie 
pojazdów 
trakcyjnych 

 
Przewozy 
pasażerów. 
Obciążenie 
respondentów. 
 

 
Co 5 lat do 30 
września 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

 
1.48.01 

zzq) skreśla się lp. 124.1, 

zzr) skreśla się lp. 127.1, 

zzs) skreśla się lp. 128.1, 

zzt) skreśla się lp. 132.1, 

zzu) skreśla się lp. 139.1, 

zzv) skreśla się lp. 150.2 i 150.6, 

zzw) w lp. 154.1 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.21.14”, 

zzx) w lp. 159.2−159.11 i 159.13-15 w rubryce 1.6 występujące wielokrotnie wyrazy „Ministerstwo Energii” 
zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Klimatu”, 

zzy) lp. 159.12 otrzymuje brzmienie: 

12. 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. Ropa 
naftowa, gaz 
ziemny, paliwa 
ciekłe i gazowe. 
Dane adresowe 
i terytorialne. 
Dane 
identyfikacyjne. 

5 razy w roku do 15 
czerwca 2020 r. za I 
kwartał 2020 r., do 
15 września 2020 r. 
za II kwartał 2020 r., 
do 15 grudnia 
2020 r. za III kwartał 
2020 r., do 15 marca 
2021 r. za IV kwartał 
2020 r., do 15 
kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

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

1.44.01, 
1.44.03, 
1.44.11 

   
Urząd 
Regulacji 
Energetyki 

5 razy w roku do 15 
czerwca 2020 r. za I 
kwartał 2020 r., do 
15 września 2020 r. 
za II kwartał 2020 r., 
do 15 grudnia 
2020 r. za III kwartał 
2020 r., do 15 marca 
2021 r. za IV kwartał 
2020 r., do 15 

Dane 
zagregowane w 
postaci 
elektronicznej;  
zbiór danych;  
Ministerstwo 
Klimatu, 
Główny Urząd 
Statystyczny 
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kwietnia 2021 r. za 
rok 2020; 
 
obowiązkowe 

zzz) skreśla się lp.: 161.2−161.4, 

zzza) skreśla się lp. 166.3−166.4, 

zzzb) w lp. 166.5: 

− rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„4 razy w roku do 23 kwietnia 2020 r. za styczeń, luty, marzec 2020 r., do 22 lipca 2020 r. za kwiecień, maj, 
czerwiec 2020 r., do 21 października 2020 r. za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., do 27 stycznia 2021 r. za 
październik, listopad, grudzień 2020 r.; obowiązkowe”, 

− rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.04.01, 1.04.06, 1.23.02, 1.61.05, 1.80.01”, 

zzzc) w lp. 166.8: 

− rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie: 

„4 razy w roku do 23 kwietnia 2020 r. za styczeń, luty, marzec 2020 r., do 22 lipca 2020 r. za kwiecień, maj, 
czerwiec 2020 r., do 21 października 2020 r. za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., do 27 stycznia 2021 r. za 
październik, listopad, grudzień 2020 r.; obowiązkowe”, 

− rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:  

„1.04.01, 1.04.06, 1.21.14, 1.23.02, 1.23.26, 1.24.01, 1.80.01”, 

zzzd) skreśla się lp. 166.15 i 166.20, 

zzze) w lp. 166.21 

− rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie: 

„System finansowo-księgowy SAP ERP; ZUS SAP ERP 01 - dane dotyczące Funduszu Rezerwy 
Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD), Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach)”, 

zzzf) po lp. 166.23 dodaje się lp. 166.24 w brzmieniu: 

24. Kompleksowy system 
informatyczny ZUS - 
Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych; 

ZUS KSI-CRU 03 - 
dane dotyczące osób 
wyrejestrowywanych 
z ubezpieczeń 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Ubezpieczeni i 
płatnicy kładek. 
Dane 
identyfikacyjne. 
Cechy 
demograficzne 
osób.  
Szczegółowy 
zakres danych 
osobowych:  
Numer PESEL. 
Płeć. Numer 
identyfikacji 
podatkowej. 
Data urodzenia. 
Tytuł 
ubezpieczenia z 
wyłączeniem 
części kodu 
objętej tajemnicą 

Dwa razy w roku 
do 31 sierpnia 
2020 r. za 
styczeń, luty, 
marzec, 
kwiecień, maj, 
czerwiec, do 26 
lutego 2021 r. za 
lipiec, sierpień, 
wrzesień, 
październik, 
listopad, 
grudzień; 
 
obowiązkowe 

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

1.23.02 
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