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Na podstawie art.  18 ustawy z  dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Program badań statystycznych sta-
tystyki publicznej na rok 2012”, zwany dalej „Progra-
mem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie 
danych statystycznych bieżących w  roku 2012 i  da-
nych za rok 2012 oraz wskazanych danych statystycz-
nych za lata poprzednie.

§ 3. Jeżeli określony w Programie obowiązek prze-
kazywania danych statystycznych jest uzależniony od 
liczby osób pracujących, to liczbę tę przyjmuje się we-
dług stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzające-
go przekazywanie danych statystycznych.

§ 4. Jeżeli określony w Programie obowiązek prze-
kazywania danych statystycznych na formularzach 
statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki 
narodowej, który w okresie sprawozdawczym znalazł 
się w  stanie upadłości, to obowiązki statystyczne za 
ten podmiot wypełnia syndyk masy upadłości.

§ 5.  1. Dane statystyczne są przekazywane do 
wskazanego w Programie miejsca przekazania danych 
w formie elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 

17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565, z późn. zm.3)) lub w formie papierowej. 

2. Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie for-
ma elektroniczna przekazania danych, podmiot prze-
kazujący dane statystyczne jest obowiązany do prze-
kazywania ich w tej formie. 

3. Jeżeli podmiot o  liczbie osób pracujących nie 
większej niż 5 jest obowiązany, zgodnie z Programem, 
do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, moż-
liwe jest przekazywanie danych statystycznych w for-
mie papierowej po przesłaniu do urzędu statystyczne-
go wskazanego w Programie informacji o wyborze tej 
formy.

§ 6. Jeżeli podmiot obowiązany do przekazywania 
danych statystycznych na formularzach statystycz-
nych upoważnia osobę trzecią do wykonywania w je-
go imieniu obowiązków statystycznych, to czynności 
wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki 
bezpośrednio dla podmiotu, który ją upoważnił.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20121)

1)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:
a)  przepisy następujących dyrektyw: 

—  dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodo-
wego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 1, t. 1, str. 194, z późn. zm.),

—  dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991  r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 
z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 341, z późn. zm.),

—  dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo-
ry (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.), 

—  dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z  17.12.1992, str.  38, 
z późn. zm.),

—  dyrektywy Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie tury-
styki (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 419, z późn. 
zm.),

—  dyrektywy Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora 
mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 18, str. 492, z późn. zm.),

—  dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji 
na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001, 
str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 121, z późn. zm.), 

—  dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pozio-
mów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, z późn. zm.),

—  dyrektywy 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącej badań statystycznych, 
które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektó-
rych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 13 z 16.01.2002, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 35, str. 26, z późn. zm.), 

—  dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w trans-
porcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. Urz. UE L 123 z 17.05.2003, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 188),

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)
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—  dyrektywy 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 5 grudnia 2003  r. zmieniającej dyrektywę Rady 
96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 7 
z 13.01.2004, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 617), 

—  dyrektywy 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 29 kwietnia 2004  r. zmieniającej dyrektywę  
91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 164; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 251),

—  dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowe-
go wykorzystania energii i  usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 
z 27.04.2006, str. 64, z późn. zm.), 

—  dyrektywy Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania 
minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 217 z 08.08.2006, str. 8),

—  dyrektywy 2008/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej pro-
cedury w  celu poprawy przejrzystości cen gazu i  energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych 
(Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9),

—  dyrektywy 2009/128/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspól-
notowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71),

b)  następujące decyzje: 
—  decyzję Komisji nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle stali w celu 

dostarczania informacji dotyczących produkcji stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975, str. 7), 
—  decyzję Komisji 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państw Członkowskich w celu 

wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego 
brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, 
t. 1, str. 218, z późn. zm.),

—  decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącą informacji udzielanych na temat inwesty-
cji przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20), 

—  decyzję Komisji nr 3731/91/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. dotyczącą kwestionariuszy zamieszczonych w anek-
sie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991, str. 1),

—  decyzję Komisji nr 3641/92/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającą kwestionariusze podane w aneksie do de-
cyzji Komisji nr 1566/86/EWWiS, dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992, str. 1),

—  decyzję Komisji 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki związane z produkcją i przywozem 
w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodo-
wego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 1, t. 1, str. 257), 

—  decyzję Komisji 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przywozowe do celu 
wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego 
brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, 
t. 1, str. 259),

—  decyzję Komisji 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między „innymi podatkami 
związanymi z produkcją” a „konsumpcją pośrednią” w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom 
w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, 
str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 261), 

—  decyzję Komisji 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykona-
nia dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach 
rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272),

—  decyzję Komisji 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do 
celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodo-
wego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 1, t. 1, str. 322), 

—  decyzję Komisji 97/80/WE z  dnia 18 grudnia 1996  r. ustanawiającą przepisy w  celu wdrożenia dyrektywy Rady  
96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. 
WE L 24 z 25.01.1997, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 214, z późn. zm.), 

—  decyzję Komisji 97/394/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiającą minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz 
danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997, 
str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 21, str. 157), 

—  decyzję Komisji 98/527/WE, Euratom z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finanso-
wych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływa-
mi z  podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument 
nr C(1998) 2202) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 309), 

—  decyzję Rady 98/582/WE z dnia 6 października 1998 r. zmieniającą decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy 
w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mle-
ka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 281 z 17.10.1998, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 24, str. 51), 

—  decyzję Komisji 98/715/WE z  dnia 30 listopada 1998  r. wyjaśniającą załącznik A  do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu 
do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 3685) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, 
str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 139), 

—  decyzję Komisji 1999/35/WE z dnia 9 grudnia 1998  r. w sprawie procedur wprowadzania w życie dyrektywy Rady 
95/57/WE w  sprawie zbierania informacji statystycznych w  dziedzinie turystyki (notyfikowaną jako dokument 
nr C(1998) 3950) (Dz. Urz. WE L 9 z 15.01.1999, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 1, str. 30), 

—  decyzję Komisji nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000  r. zmieniającą decyzję nr 1566/86/EWWiS dotyczącą 
statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000, str. 18), 

—  decyzję Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasa-
dy kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów 
plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 
z 18.01.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 38, z późn. zm.), 
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—  decyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowaną jako 
dokument nr C(2002) 5054) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, 
t. 3, str. 191), 

—  decyzję Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającą decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową 
typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowaną jako dokument numer C(2003) 1557) (Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2003, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 564, z późn. zm.), 

—  decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju 
statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 443), 

—  decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitoro-
wania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, 
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 57), 

—  decyzję Komisji 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu 
wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w  sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka 
i przetworów mlecznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2005) 754) (Dz. Urz. UE L 88 z 07.04.2005, str. 10), 

—  decyzję Komisji 2006/128/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniającą dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owo-
cowych (notyfikowaną jako dokument C(2005) 5963) (Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2006, str. 21),

—  decyzję Komisji 2007/394/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do 
metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbior-
ców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 11),

—  decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Euro-
pejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17, z późn. zm.), 

—  decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspól-
notowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008—2013 (Dz. Urz. UE L 301 z 20.11.2007, str. 3), 

—  decyzję nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego pro-
gramu statystycznego na lata 2008–2012 (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2007, str. 15), 

—  decyzję Komisji 2008/690/WE z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie 
na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2008) 4070) (Dz. Urz. UE  
L 225 z 23.08.2008, str. 14), 

—  decyzję Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczą-
cych wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (no-
tyfikowaną jako dokument nr C(2008) 7294) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),

—  decyzję nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu moderni-
zacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 76),

—  decyzję Komisji 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do 
celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (Dz. Urz. UE L 75 z 21.03.2009, str. 11),

—  decyzję Komisji nr 2010/76/UE z dnia 9 lutego 2010 r. przyznającą okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk 
w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii 
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735) (Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 70),

—  decyzję Rady 2010/196/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych 
pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europej-
skiej i jej zasobów własnych (Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 31).

—  decyzję Komisji 2010/216/UE z  dnia 14 kwietnia 2010  r. zmieniajacą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską  (Dz. Urz. 
UE L 94 z 15.04.2010, str. 33),

—  decyzję Komisji 2011/142/UE z dnia 3 marca 2011  r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu 
wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w  sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka 
i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 66),

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814 i Nr 171, 
poz. 1016. 

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.01(001) 

2. Temat badania: Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o zró nicowaniu przestrzennym komponentów rodowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, 
hydrograficzne, meteorologiczne) i po o eniu geopolitycznym kraju. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce pomiary meteorologiczne w wybranych, reprezentatywnych przestrzennie posterunkach i stacjach meteo-
rologicznych. 
Podmioty prowadz ce pomiary i ustalenia w zakresie prac geograficzno-kartograficznych oraz obiektów fizjograficznych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– wa niejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: po o enie geograficzne, rozci g o  po udnikowa i równo-
le nikowa, terytorium, d ugo  granic (l dowych, z poszczególnymi s siadami i morskich), d ugo  linii brzegowej, 

– wybrane elementy morfologiczne: uk ad pionowy powierzchni, najwy ej oraz najni ej po o one punkty i miejscowo ci, 
najwi ksze g boko ci na wodach wewn trznych, wy sze szczyty górskie, najg bsze i najd u sze jaskinie, wa niejsze prze-

cze i kulminacje na drogach ko owych, 
– wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, wi ksze rzeki i ich rednie przep ywy (roczne i z wielo-

lecia), wi ksze i g bsze jeziora, wa niejsze kana y, wi ksze sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, 
– wybrane charakterystyki ( rednie z wielolecia i roczne) meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, 

zachmurzenie i us onecznienie, pr dko  wiatru; rednie miesi czne: temperatury powietrza, miesi czne sumy opadów at-
mosferycznych i zachmurzenie. 

8. ród a danych 

Administracyjne systemy informacyjne oraz inwentaryzacje i opracowania (szacunki): Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, G ównego Urz du Geodezji i Kartografii, Ministerstwa rodowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiego Towarzystwa Przyjació  Nauk o Ziemi, Komitetu Bada  Polarnych PAN, Komen-
dy G ównej Stra y Granicznej. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Instytut Meteorologii i Go-

spodarki Wodnej – Pa -
stwowy Instytut Badawczy 

system informacyjny dotycz cy danych hy-
drograficznych; dane zagregowane w zakresie: 
powierzchni zlewisk i dorzeczy, d ugo ci i 
przep ywów wi kszych rzek, najwi kszych i 
najg bszych jezior; w formie elektronicznej 

do 17 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

2  Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – Pa -
stwowy Instytut Badawczy 

system informacyjny dotycz cy danych me-
teorologicznych; dane zagregowane – podsta-
wowe dane z wybranych stacji; w formie 
elektronicznej 

do 15. dnia po mie-
si cu i raz w roku do 
17 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

system informacyjny dotycz cy danych geo-
graficznych; dane zagregowane w zakresie: 
po o enia geograficznego, najwy ej i najni ej 
po o onych punktów i miejscowo ci, wa niej-
szych prze czy; w formie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

4  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jedno-
stek podzia ów terytorialnych kraju; dane 
zagregowane w zakresie: d ugo ci morskiej 
granicy pa stwowej i linii brzegowej, teryto-
rium kraju; w formie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

5  Komenda G ówna Stra y 
Granicznej 

dokumentacje graniczne – w zakresie l dowej 
d ugo ci granicy pa stwowej; dane zagrego-
wane; w formie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 
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6  Ministerstwo rodowiska ZO -1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
sztucznych zbiorników wodnych; w formie 
elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

7  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

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

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

8  Komitet Bada  Polarnych 
Polskiej Akademii Nauk 

system informacyjny o polskich stacjach po-
larnych; dane zagregowane; w formie elektro-
nicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

9  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

ZO -2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
wy szych szczytów w pasmach górskich i 
najwi kszych g boko ci na morskich wodach 
wewn trznych; dane zagregowane w zakresie 
wy szych szczytów w pasmach górskich; w 
formie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

10  Ministerstwo Infrastruktury ZO -2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
wy szych szczytów w pasmach górskich i 
najwi kszych g boko ci na morskich wodach 
wewn trznych; w zakresie najwi kszych g -
boko ci na morskich wodach wewn trznych; 
w formie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

11  Polskie Towarzystwo Przy-
jació  Nauk o Ziemi 

ZO -3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie 
najg bszych i najd u szych jaski ; w formie 
elektronicznej; obowi zkowe 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Krainy fizyczno-geograficzne, dorzecza, zlewnie, najwy ej oraz najni ej po o one punkty i miejscowo ci, najd u sze jaskinie i 
rzeki, wi ksze i g bsze jeziora, wa niejsze kana y i zbiorniki wodne, pomiary ze stacji meteorologicznych i posterunków wo-
dowskazowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk) – lipiec 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 28 800 z  – bud et GUS 
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.02(002) 

2. Temat badania: Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagro enie i ochrona gruntów 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska 
 

5. Cel badania 

Charakterystyka powierzchni ziemi pod wzgl dem: ewidencji geodezyjnej, wy czania gruntów w trybie przepisów o ochronie 
gruntów rolnych i le nych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku dzia alno ci górniczej, po arów upraw, k, r ysk i nieu-
ytków, zasobów z ó , zagro enia erozj , jako ci gleb, a tak e dzia alno ci badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia 

gleby. Wyniki badania s  wykorzystywane przez administracj  rz dow  i samorz dow  do oceny realizacji ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó n. zm.) oraz kreowania polityki 
w tym zakresie. 

6. Zakres podmiotowy 

W a ciwe jednostki: zarz dy powiatów, urz dy marsza kowskie, administracja rz dowa; w zakresie ochrony gruntów le nych 
regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych oraz dyrekcje parków narodowych; w zakresie dzia alno ci badawczej i kontrolnej 
dotycz cej zanieczyszczenia gleby wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska. 

7. Zakres przedmiotowy 

– zmiany ilo ciowe zasobów oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów wed ug jednolitej ewidencji geodezyjnej, w 
tym u ytków rolnych i nieu ytków, 

– grunty wy czone z u ytkowania rolniczego lub le nego wed ug klas bonitacyjnych u ytków rolnych, typów siedliskowych 
lasów i kierunków wy czenia, 

– grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku dzia alno ci górniczej) oraz zagro one degradacj , ich rekultywacja 
i zagospodarowanie, 

– po ary upraw rolnych, k, r ysk i nieu ytków, 
– powierzchnia i zasoby z ó  torfowych w podziale na rodzaje u ytków rolnych, 
– grunty zagro one erozj  wietrzn , wodn  i w wozow , 
– zu ycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych, 
– dostawy pestycydów na zaopatrzenie rolnictwa wed ug grup rodzajowych (w masie towarowej i w substancji aktywnej – 

ogó em i na 1 ha), 
– zasobno  gleb w przyswajalne makroelementy, 
– odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania, 
– jako  gleb u ytkowanych rolniczo, 
– dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MRiRW: RRW-11 i sprawozdania M : O -2a, O -27; wykorzystanie danych G ównego Urz du Geodezji i 
Kartografii (omówione w badaniu 1.45.03) oraz administracyjne systemy informacyjne, ekspertyzy, raporty i szacunki: Wy -
szego Urz du Górniczego, Instytutu Uprawy, Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach, G ównego Inspektoratu Ochrony ro-
dowiska. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  zarz dy powiatów RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepi-

sów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 
zakresie wy czenia gruntów z produkcji rol-
niczej, rekultywacji i zagospodarowania grun-
tów oraz zasobów i eksploatacji z ó  torfu; w 
formie papierowej 

raz w roku do 
11 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie 
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2  urz dy marsza kowskie RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepi-
sów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 
zakresie wy czenia gruntów z produkcji rol-
niczej, rekultywacji i zagospodarowania grun-
tów oraz zasobów i eksploatacji z ó  torfu; 
dane zagregowane; w formie papierowej 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
którego terenie ma 
siedzib  podmiot 
przekazuj cy dane, 
Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

3  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepi-
sów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 
zakresie wy czenia gruntów z produkcji rol-
niczej, rekultywacji i zagospodarowania grun-
tów oraz zasobów i eksploatacji z ó  torfu; 
dane zagregowane; w formie papierowej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

4  regionalne dyrekcje Lasów 
Pa stwowych i dyrekcje 
parków narodowych 

O -27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji 
przepisów o ochronie gruntów rolnych i le-
nych w zakresie wy czenia gruntów le nych; 

w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Dyrekcja Generalna 
Lasów Pa stwo-
wych, Ministerstwo 

rodowiska 

5  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

O -27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji 
przepisów o ochronie gruntów rolnych i le-
nych w zakresie wy czenia gruntów le nych; 

dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

6  Wy szy Urz d Górniczy system informacyjny dotycz cy gruntów prze-
kszta conych dzia alno ci  górnicz  i szkód 
spowodowanych ruchem zak adu górniczego; 
dane zagregowane w zakresie gruntów prze-
kszta conych dzia alno ci  górnicz ; w formie 
elektronicznej 

do 29 sierpnia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

7  Komenda G ówna Pa stwo-
wej Stra y Po arnej 

system informacyjny EWID99; dane zagre-
gowane w zakresie po arów upraw rolnych, 

k, r ysk i nieu ytków (liczba i powierzch-
nia); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  Instytut Uprawy, Nawo enia 
i Gleboznawstwa w Pu a-
wach 

system dotycz cy zagro enia gruntów erozj ; 
dane zagregowane – ekspertyzy i szacunki 
dotycz ce zagro enia erozj  gruntów rolnych i 
le nych; w formie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w przypadku 
zmian 

GUS 

9  Krajowa Stacja Chemicz-
no-Rolnicza 

system informacyjny o jako ci gleb w Polsce; 
tablice wynikowe – krajowe zestawienie 
zbiorcze badania jako ci gleb (zawarto  mate-
rii organicznej, odczyn gleb, zawarto  przy-
swajalnych makroelementów); w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
16 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

10  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; komplet 
sprawozda  – dane w zakresie chemizmu gleb 
ornych; w formie elektronicznej 

co 5 lat do 
16 sierpnia 2017 r. 

GUS 

11  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -2a – sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji 
Ochrony rodowiska w zakresie bada  powie-
trza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; 
dane zagregowane w zakresie monitoringu 
gleb; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kierunki wykorzystania powierzchni ziemi – kraj, województwa, powiaty; grunty rolne i le ne wy czone na cele nierolnicze i 
niele ne oraz grunty zdewastowane, zdegradowane, ich rekultywacja i zagospodarowanie (dane imiennie wed ug gmin i powia-
tów dost pne w urz dach statystycznych i urz dach wojewódzkich) w uk adzie: kraj, regiony, województwa; grunty rolne i 
le ne zagro one erozj  oraz chemizm gleb ornych w uk adzie: kraj i województwa; dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie 
zanieczyszczenia gleby w uk adzie: kraj, regiony, województwa. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – kwiecie /maj 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Wykaz gruntów na 1 stycznia 2013 r.” – GUGiK – kwiecie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – czerwiec 2013 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urz du Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat), Euro-
pejskiej Agencji rodowiska (EEA), Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG/ONZ), wiatowego Systemu Monitoringu 

rodowiska (GEMS). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 54 200 z  – bud et GUS 
 3 200 z  – bud et MRiRW 
 15 500 z  – bud et M  
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.03(003) 

2. Temat badania: Zasoby le ne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie danych liczbowych charakteryzuj cych zasoby le ne, ich stan zdrowotny i wyst puj ce czynniki zagro enia. Wyniki 
stanowi  podstaw  sporz dzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodz cych w zasobach le nych i rodowisku 
le nym, w aspekcie strategii trwa ego i zrównowa onego zarz dzania lasami zapewniaj cej zachowanie wielofunkcyjnej roli 
lasów i podstawy ich wielostronnego u ytkowania. 
Zebrane dane stanowi  istotne narz dzie polityki le nej pa stwa; s  wykorzystywane do opracowywanego corocznie – zgodnie 
z art. 52 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pó n. zm.) – raportu o stanie lasów i 
przedk adanej Sejmowi – informacji o stanie lasów. Ponadto stanowi  materia  ród owy na potrzeby innych opracowa  po-
wi conych problematyce le nictwa i ekologii. Na potrzeby mi dzynarodowe wyniki badania s  wykorzystywane do opraco-

wywania tablic kwestionariuszy koordynowanych przez: Eurostat, Europejsk  Komisj  Gospodarcz  ONZ/ Organizacj  do 
spraw Wy ywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizacj  Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministe-
rialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe). 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej: zarz dzaj ce lasami Skarbu Pa stwa oraz u ytkuj ce 
lasy Skarbu Pa stwa; dyrekcje parków narodowych i regionalni dyrektorzy ochrony rodowiska; zarz dy powiatów; gminy; 
dzielnice m.st. Warszawy; regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– stan ilo ciowy i jako ciowy zasobów le nych na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów wszystkich 
form w asno ci, 

– wy czenia gruntów le nych z produkcji wed ug kierunków wy czenia i typów siedliskowych lasu, 
– powierzchnia lasów obj ta oddzia ywaniem górnictwa, 
– stan zdrowotny i sanitarny lasu, uszkodzenia drzew wed ug klas defoliacji, odbarwienia i uszkodze , 
– po ary lasów – liczba, obszary obj te po arami, przyczyny powstania, warto ci strat bezpo rednich, 
– monitoring depozytu zanieczyszcze  i jako ci powietrza atmosferycznego oraz opadów i roztworów glebowych prowadzony 

na sta ych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI), 
– lasy ochronne wed ug kategorii ochronno ci oraz lasy stanowi ce elementy przestrzennych form ochrony przyrody,  
– zagro enie flory i fauny wed ug grup systematycznych i kategorii zagro enia oraz wa niejsze zwierz ta chronione. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: L-01, L-03 wraz z za cznikami do dzia ów 1 i 2 tych sprawozda , SG-01, OS-7 (omówione w badaniu 
1.01.07); wtórne wykorzystanie danych z Ministerstwa rodowiska ze sprawozdania O -27 (omówione w badaniu 1.01.02); 
dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych i Biura Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej z wielkoobszarowej inwentaryzacji 
stanu lasów oraz Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych; Instytutu Badawczego Le nictwa z pa stwowego monitorin-
gu rodowiska, w tym monitoringu le nego, oraz z Krajowego Systemu Informacji o Po arach Lasów; Agencji Nieruchomo ci 
Rolnych (ANR) z systemu dotycz cego ewidencji powierzchni lasów w Zasobie W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (Zasób 
WRSP); Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska z bazy danych Natura 2000 (omówione w badaniu 1.01.07). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej dla 
swoich jednostek lokalnych 
zarz dzaj ce lasami pa -
stwowymi stanowi cymi 
w asno  Skarbu Pa stwa, 
b d ce ich u ytkownikami 
wieczystymi albo czasowymi 
(z wy czeniem Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych) 

L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Pa stwa;
za cznik do dzia ów 1 i 2 sprawozdania L-01 
o lasach Skarbu Pa stwa; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
5 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  zarz dy powiatów (miast na 
prawach powiatu) 

L-03 – sprawozdanie o lasach stanowi cych 
w asno  osób fizycznych i prawnych (bez 
Skarbu Pa stwa); 
za cznik do dzia ów 1 i 2 sprawozdania L-03 
o lasach stanowi cych w asno  osób fizycz-
nych i prawnych (bez Skarbu Pa stwa); w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

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

SG-01 – statystyka gminy: le nictwo i ochrona 
rodowiska; w zakresie: powierzchnia gruntów 

le nych, hodowla lasu i pozyskanie drewna; 
zadrzewienia; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane w zakresie ochrony 
przeciwpo arowej lasów (wykonane pasy, 
liczba punktów obserwacyjnych i czno cio-
wych, baz lotniczych itp.) – ogó em Lasy 
Pa stwowe i wed ug regionalnych dyrekcji 
Lasów Pa stwowych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: 
dane wst pne i sza-
cunki: do 20 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012; dane osta-
teczne za 2012 r. – 
do 31 lipca 2013 r. 

GUS 

5  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); zestawienie zbiorcze w zakresie po-
wierzchni gruntów le nych (ogó em, grunty 
zalesione, niezalesione, zwi zane z gospodark  
le n ) i przewidzianych do zalesienia wed ug 
nadle nictw i gmin imiennie; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bia ymstoku 

6  Instytut Badawczy Le nictwa 
w Warszawie, G ówny In-
spektorat Ochrony rodowi-
ska 

pa stwowy monitoring rodowiska; zestawie-
nie zbiorcze w zakresie: stan zdrowotny lasów, 
uszkodzenia drzew, dane z podsystemu moni-
toringu le nego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  Instytut Badawczy Le nictwa Krajowy System Informacji o Po arach La-
sów; dane zagregowane w zakresie: liczba i 
powierzchnia po arów lasów wed ug przyczyn 
powstania oraz warto  powsta ych strat we-
d ug: województw, form w asno ci le nej, 
jednostek organizacyjnych Lasów Pa stwo-
wych oraz parków narodowych imiennie; 
bezpo redni dost p GUS do danych z systemu 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych, Biuro Urz -
dzania Lasu i Geodezji Le-
nej 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane – wielkoobszarowa 
inwentaryzacja stanu lasów (wyniki prac z lat 
2008-2012): powierzchnia lasów i zasobów 
drzewnych na pniu wed ug grup rodzajowych 
drzew i klas wieku drzewostanów, siedlisk, 
form w asno ci i województw; w formie elek-
tronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. 
(wed ug stanu w dniu 
1 stycznia 2011 r.) 

GUS 

9  oddzia y terenowe Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych 

system informacyjny ANR; dane zagregowane 
(wed ug województw) w zakresie: powierzch-
nia gruntów le nych wed ug gmin; powierzch-
nia lasów zalesiona i posiadana dokumentacja 
urz dzeniowa; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bia ymstoku 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Powierzchnia gruntów le nych i ich wy czenia z produkcji; struktura gatunkowa i wiekowa zasobów le nych; kategorie lasów, 
obiektów i obszarów prawnie chronionych; powierzchnia lasów w obszarach sieci Natura 2000; stan zdrowotny i sanitarny 
lasów; po ary lasów w uk adzie: kraj, formy w asno ci, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy imiennie (tylko w 
zakresie powierzchni gruntów le nych i ich wy czenia z produkcji); jednostki administracji le nej. 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 16 — Poz. 1030

 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – czerwiec 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– „Stan uszkodzenia lasów w Polsce na podstawie bada  monitoringowych” – Inspekcja Ochrony rodowiska – pa dziernik 

2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 506 900 z  – bud et GUS 
 60 000 z  – bud et GIO  



Dziennik Ustaw Nr 173 — 17 — Poz. 1030

 

1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.04(004) 

2. Temat badania: Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem prowadzenia badania jest wype nienie obowi zków z zakresu bilansowania zasobów kopalin na o onych na ministra 
w a ciwego do spraw rodowiska przepisami art. 49 i art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó n. zm.). Wykonanie opracowa  prezentuj cych informacje dotycz ce bazy 
zasobowej, stanu rozpoznania i zagospodarowania oraz wielko ci wydobycia dla krajowych z ó  kopalin s u y w a ciwemu 
prowadzeniu polityki surowcowej i regulacji dzia alno ci gospodarczej przez organy administracji geologicznej na szczeblu 
centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Opracowania te s  tak e ród em informacji dla inwestorów krajowych i zagra-
nicznych zainteresowanych pozyskaniem, wydobyciem, przetwórstwem i obrotem surowców mineralnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Zak ady eksploatuj ce z o a lub u ytkownicy z ó , starostowie, marsza kowie województw. 

7. Zakres przedmiotowy 

Kopaliny, liczba z ó  (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe z ó  udokumentowanych geologicznie (w tym zagospoda-
rowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), pozabilansowe, przemys owe, wydobycie, zawieraj ce su-
rowce: 
– energetyczne (antracyt, gaz ziemny, hel, metan z pok adów w gla, rop  naftow , w giel brunatny i kamienny), 
– metaliczne (rudy: cynku i o owiu, miedzi i srebra, niklu, z ota, arsenu i cyny, elaza, tytanu i wanadu, pozosta e – pierwiastki 

wspó wyst puj ce w rudach i innych kopalinach), 
– chemiczne (baryt i fluoryt, fosforyty, siark , ska  diatomitow , sole potasowo-magnezowe, sól kamienn , surowce ilaste do 

produkcji farb mineralnych, ziemi  krzemionkow ), 
– inne (skalne ok. 30 rodzajów). 
Wody podziemne (do celów pitnych i przemys owych; lecznicze). 

8. ród a danych 

Sprawozdania M : O -21, O -22, O -23, O -24, O -25, O -26, O -28 oraz dane z systemu informatycznego gospodarki i 
ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS prowadzonego przez Pa stwowy Instytut Geologiczny – Pa stwowy Instytut 
Badawczy. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  zak ady eksploatuj ce z o-

a/u ytkownicy z ó  
O -21 – zestawienie zasobów i danych o 
z o u; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 

2  zak ady eksploatuj ce z o-
a/u ytkownicy z ó  

O -22 – zestawienie zmian zasobów z o a; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 

3  zak ady eksploatuj ce z o-
a/u ytkownicy z ó  

O -23 – roczne uproszczone zestawienie 
zmian zasobów z o a; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 

4  zak ady eksploatuj ce z o-
a/u ytkownicy z ó  

O -24 – zestawienie zasobów i danych udo-
kumentowanych z ó  ropy naftowej i gazu 
ziemnego; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 

5  zak ady eksploatuj ce z o-
a/u ytkownicy z ó  

O -25 – zestawienie zmian zasobów udoku-
mentowanych z ó  ropy naftowej i gazu ziem-
nego; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 
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6  starostowie, marsza kowie 
województw 

O -26 – zestawienie udokumentowanych 
zasobów wód podziemnych i wyników prac 
hydrogeologicznych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 

7  zak ady eksploatuj ce 
z o /u ytkownicy z ó  

O -28 – zestawienie zmian zasobów udoku-
mentowanych z ó  wód leczniczych i wód 
termalnych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowy Instytut 
Geologiczny – Pa -
stwowy Instytut 
Badawczy 

8  Pa stwowy Instytut Geolo-
giczny – Pa stwowy Instytut 
Badawczy 

Informatyczny system gospodarki i ochrony 
bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane 
zagregowane o liczbie, zasobach i zmianach 
z ó  kopalin, a tak e wód podziemnych na 
podstawie sprawozda : O -21, O -22, O -23, 
O -24, O -25, O -26, O -28 oraz danych z 
informatycznego systemu; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

9  Ministerstwo rodowiska Informatyczny system gospodarki i ochrony 
bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane 
zagregowane – opracowanie ”Bilans zasobów 
kopalin i wód podziemnych w Polsce”; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Komplet informacji zawieraj cych dane o stanie zasobów, ich zagospodarowaniu, stopniu rozpoznania oraz wydobyciu; dla 
najwa niejszych surowców obrotu mi dzynarodowego wielko  i kierunki importu i eksportu. Wykaz z ó  wód leczniczych, 
termalnych i solanek wraz z podaniem zasobów dyspozycyjnych. Dane dotycz ce wód podziemnych i z ó  kopalin przedsta-
wiono w odniesieniu do województw lub w uj ciu regionalnym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk) – czerwiec 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” – Ministerstwo rodowiska – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 490 820 z  – bud et NFO iGW 
 13 300 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 19 — Poz. 1030

 

 

1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.05(005) 

2. Temat badania: Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska 
Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi 
 

5. Cel badania 

Ocena i analiza stanu, zanieczyszczenia, zagro enia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Ba tyckiego 
oraz podziemnych; charakterystyka gospodarki wodno- ciekowej; zebranie informacji o zawarto ci azotu mineralnego w gle-
bach oraz azotu azotanowego w wodach powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie nara onych na odp yw 
azotu ze róde  rolniczych; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i róde  finansowania obiektów ma ej 
retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat dzia alno ci badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a tak e 
dzia alno ci kontrolnej w zakresie higieny komunalnej. Zebrane informacje s u  do sporz dzania zestawie  o gospodarce wod-
nej na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki mi dzynarodowej, a tak e s  wykorzystywane przez administracj  
rz dow  i samorz dow  do kreowania polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno- ciekowej (m.in. wykorzystywanie 
danych dla celów realizacji „Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych”, monitorowanie realizacji postanowie  
Strategii Gospodarki Wodnej przyj tej przez Rad  Ministrów w dniu 13 wrze nia 2005 r., do opracowywania i monitorowania 
Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Narodowej Strategii Spójno ci oraz strategii rozwoju województw i programów 
wojewódzkich). 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki wnosz ce op aty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie cieków do 
wód lub do ziemi, podmioty eksploatuj ce wodoci gi i kanalizacj  oraz oczyszczalnie cieków, pracuj ce na sieci kanalizacyj-
nej; jednostki prowadz ce nawadnianie u ytków rolnych i le nych oraz nape nianie stawów rybnych. Gminy, wojewódzkie 
zarz dy melioracji i urz dze  wodnych; dla przedsi wzi  podejmowanych tak e przez spó ki wodne, prywatnych w a cicieli 
stawów rybnych, hydroelektrownie, ko a w dkarskie i innych inwestorów w zakresie obiektów ma ej retencji wodnej; w zakre-
sie dzia alno ci badawczej i kontrolnej dotycz cej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska; w 
zakresie higieny komunalnej stacje sanitarno-epidemiologiczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

– zasoby ilo ciowe i jako ciowe wód powierzchniowych i podziemnych, 
– zasoby wód leczniczych i wód termalnych, 
– ród a poboru i cele zu ycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludno ci, 
– pobór morskich wód wewn trznych, 
– zamkni te obiegi wody w zak adach, 
– ilo  i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz adunki soli w nich zawarte, 
– nawadniane grunty i nape niane stawy rybne (powierzchnia i zu ycie wody), 
– cieki komunalne i przemys owe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz adunki zanie-

czyszcze  (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ci kie) w ciekach wytwarzanych i odpro-
wadzanych w ci gu roku, 

– cieki przemys owe zawieraj ce substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji, 
– ilo , przepustowo  i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni cieków przemys owych, ich efekty dzia ania oraz post powa-

nie z wytworzonymi osadami ciekowymi, 
– ilo , wielko  (przepustowo  i równowa na liczba mieszka ców – RLM) i rodzaje oczyszczalni cieków miejskich i wiej-

skich, pracuj cych na sieci kanalizacyjnej, ich efekty dzia ania oraz post powanie z wytworzonymi osadami ciekowymi, 
– ludno  obs ugiwana przez pracuj ce na sieci kanalizacyjnej oczyszczalnie cieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalnie 

cieków przemys owych, 
– ocena stanu jednolitych cz ci wód rzek i jezior, wód przej ciowych i przybrze nych oraz stanu wód podziemnych zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami, 
– stopie  zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ci kimi, zwi zkami organicznymi (wielopier cieniowe 

w glowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne), 
– zanieczyszczenie i tendencje zmian d ugookresowych, zachodz cych w rodowisku wodnym i w biocenozach polskiej strefy 

Morza Ba tyckiego. adunki zanieczyszcze  odprowadzane do Morza Ba tyckiego rzekami (substancje organiczne i biogen-
ne, metale ci kie), 

– monitoring gleb i p ytkich wód gruntowych na obszarach szczególnie nara onych na odp yw azotu ze róde  rolniczych, na 
potrzeby bilansowania azotanów przemieszczaj cych si  do wód powierzchniowych i podziemnych z obszarów u ytków 
rolnych, 

– wykaz obszarów wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych, 
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– rodzaje obiektów ma ej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i ród a finansowania oraz pojemno  retencyjna, 
– dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód, 
– jako  wody dostarczanej ludno ci do spo ycia, 
– obiekty wodne i rekreacyjne. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; wtórne wykorzystanie danych dotycz cych eksploa-
tacji wodoci gów i kanalizacji ze sprawozdania: M-06 (omówione w badaniu 1.26.06); sprawozdania M : O -2a (omówione w 
badaniu 1.01.02), O -26 i O -28 (omówione w badaniu 1.01.04); sprawozdanie MZ: MZ-46 (omówione w badaniu 1.29.14); 
Pa stwowy Instytut Geologiczny – Pa stwowy Instytut Badawczy – monitoring zasobów wód podziemnych z Centralnego 
Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO; dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pa stwowego Instytutu 
Badawczego – zasoby wód powierzchniowych; dane z G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska – monitoring jako ci wód 
powierzchniowych; monitoring jako ci wód podziemnych; monitoring geochemiczny osadów wodnych; monitoring Morza 
Ba tyckiego i system pomiarowo-kontrolny wód, regionalne zarz dy gospodarki wodnej – wykazy obszarów wra liwych na 
zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane staty-

styczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz , w tym fermy przemys owego 
chowu zwierz t, bez wzgl du na rodzaj 
prowadzonej dzia alno ci dobrane na 
podstawie kryterium uci liwo ci eko-
logicznej – wnosz ce op aty (oraz zwol-
nione z op at) za pobór z uj  w asnych 
rocznie 5 000 m3 i wi cej wody pod-
ziemnej albo 20 000 m3 i wi cej wody 
powierzchniowej lub za odprowadzenie 
rocznie 20 000 m3 i wi cej cieków, z 
wyj tkiem: 
– zak adów (przedsi biorstw) wodo-

ci gowych i kanalizacyjnych, 
– podmiotów zu ywaj cych wy cznie 

wod  zakupion  od wodoci gów 
komunalnych i jednocze nie odpro-
wadzaj cych cieki wy cznie do sie-
ci kanalizacyjnej, 

– gospodarstw rolnych (z wy czeniem 
ferm przemys owego chowu zwie-
rz t) zu ywaj cych wod  wy cznie 
na potrzeby produkcji zwierz cej i 
ro linnej (w tym ogrodniczej i szklar-
niowej); 

ustalone na podstawie uzgodnionych z: 
– marsza kiem województwa wykazów 

podmiotów (poszczególnych róde  
wykorzystuj cych i zanieczyszczaj -
cych wod ), sporz dzonych na pod-
stawie ubieg orocznych danych o 
op atach za korzysta-
nie ze rodowiska, 

– marsza kiem województwa lub staro-
st  wykazów pozwole  wodnopraw-
nych wydanych na podstawie art. 140 
ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z 
pó n. zm.) 

OS-3 – sprawozdanie o gospoda-
rowaniu wod , ciekach i adun-
kach zanieczyszcze ; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób do-
puszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 
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2  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne za swoje jednostki lokalne 
prowadz ce gospodark  wodn  na na-
wadnianych u ytkach rolnych i le nych 
o powierzchni 20 ha i wi cej oraz w 
stawach rybnych o powierzchni 10 ha i 
wi cej – dobór oparty na kryterium 
powierzchniowym; w przypadku sta-
wów rybnych dobór ustalony na pod-
stawie uzgodnionych z marsza kiem 
województwa wykazów podmiotów 
wnosz cych op aty za wprowadzanie 
wykorzystanych wód z obiektów chowu 
lub hodowli ryb innych ni  ososiowate 
lub innych organizmów wodnych 

OS-4 – sprawozdanie o poborze 
wody do nawodnie  w rolnictwie i 
le nictwie oraz o nape nianiu sta-
wów rybnych; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób do-
puszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
14 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

3  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  nadzoruj ce eksploatacj : 
– oczyszczalni cieków miejskich i 

wiejskich pracuj cych na sieci kana-
lizacyjnej – prowadz ce dzia alno  
wodoci gowo-kanalizacyjn , które 
oczyszczaj  cieki miejskie i wiejskie 
doprowadzone sieci  kanalizacyjn , 
niezale nie od formy w asno ci 
oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyj-
nej, na której pracuje oczyszczalnia, 

– oczyszczalni przemys owych dodat-
kowo oczyszczaj cych cieki miej-
skie i wiejskie doprowadzone sieci  
kanalizacyjn , niezale nie od formy 
w asno ci oczyszczalni, jak i sieci 
kanalizacyjnej, na której pracuje 
oczyszczalnia, ustalone na podstawie 
uzgodnionych z marsza kiem woje-
wództwa wykazów podmiotów wno-
sz cych op aty za wprowadzanie 
cieków komunalnych do wód lub do 

ziemi ( cieków o kodzie b) 

OS-5 – sprawozdanie z oczysz-
czalni cieków miejskich i wiej-
skich; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób do-
puszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

4  Pa stwowy Instytut Geologiczny – 
Pa stwowy Instytut Badawczy 

ZO -4 – zestawienie tabelaryczne 
monitoring zasobów eksploatacyj-
nych wód podziemnych, zasobów 
wód leczniczych i termalnych; 
dane zagregowane (z Centralnego 
Banku Danych Hydrologicznych 
HYDRO); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

5  Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Pa stwowy Instytut Badaw-
czy 

ZO -5 – zestawienia tabelaryczne 
o zasobach wód powierzchnio-
wych; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  G ówny Inspektorat Ochrony rodowi-
ska 

pa stwowy monitoring rodowi-
ska; dane zagregowane – dane 
monitoringowe w zakresie stanu 
rzek, jezior, wód przej ciowych i 
przybrze nych, wód podziemnych 
oraz Morza Ba tyckiego; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 
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7  G ówny Inspektorat Ochrony rodowi-
ska 

ZO -6 – zestawienia tabelaryczne 
w zakresie jako ci osadów dennych 
rzek i jezior, w tym zawarto  
metali ci kich i zwi zków orga-
nicznych; dane z pa stwowego 
monitoringu rodowiska; w formie 
elektronicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

8  okr gowe stacje chemiczno-rolnicze system informacyjny o zanieczysz-
czeniach pochodzenia rolniczego; 
dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne dotycz ce bada  na 
zawarto  azotu mineralnego w 
glebach, na obszarach szczególnie 
nara onych na odp yw azotu ze 
róde  rolniczych; w formie elek-

tronicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Krajowa Stacja 
Chemicz-
no-Rolnicza, Mini-
sterstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Mini-
sterstwo rodowi-
ska, GUS 

9  okr gowe stacje chemiczno-rolnicze system informacyjny o zanieczysz-
czeniach pochodzenia rolniczego; 
dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne dotycz ce bada  na 
zawarto  azotu azotanowego w 
p ytkich wodach gruntowych, które 
s  bezpo rednio zagro one zanie-
czyszczeniem azotanami pocho-
dzenia rolniczego; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Krajowa Stacja 
Chemicz-
no-Rolnicza, Mini-
sterstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Mini-
sterstwo rodowi-
ska, GUS 

10  regionalne zarz dy gospodarki wodnej system informacyjny; dane zagre-
gowane, zestawienie tabelaryczne o 
obszarach szczególnie nara onych 
na odp yw azotu ze róde  rolni-
czych i bilansie azotu z tych obsza-
rów ; w formie elektronicznej 

co 4 lata do 
28 czerwca 2016 r. 
za okres 4 lat (tj. za 
2012-2015) 

Krajowy Zarz d 
Gospodarki Wodnej 

11  Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej system informacyjny; dane zagre-
gowane, zestawienie tabelaryczne o 
obszarach szczególnie nara onych 
na odp yw azotu ze róde  rolni-
czych i bilansie azotu z tych obsza-
rów ; w formie elektronicznej 

co 4 lata do 
28 sierpnia 2016 r. za 
okres 4 lat (tj. za 
2012-2015) 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

12  G ówny Inspektorat Ochrony rodowi-
ska 

pa stwowy monitoring rodowi-
ska; dane zagregowane, zestawie-
nie tabelaryczne o zawarto ci azotu 
azotanowego w wodach po-
wierzchniowych i podziemnych na 
obszarach szczególnie nara onych 
na odp yw azotu ze róde  rolni-
czych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

13  wojewódzkie inspektoraty ochrony 
rodowiska 

wojewódzka baza informacji o 
korzystaniu ze rodowiska; dane 
jednostkowe i zagregowane w 
zakresie wskazanym w art. 286a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony rodowi-
ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z pó n. zm.); w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowi-
ska, urz d staty-
styczny w woje-
wództwie, na które-
go terenie ma sie-
dzib  podmiot prze-
kazuj cy dane 
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14  G ówny Inspektorat Ochrony rodowi-
ska 

raporty wojewódzkie dotycz ce 
informacji o korzystaniu ze rodo-
wiska w zakresie ilo ci i jako ci 
pobranej wody powierzchniowej i 
podziemnej oraz ilo ci, stanu i 
sk adu cieków wprowadzanych do 
wód lub do ziemi; dane jednostko-
we i zagregowane; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska 

15  Ministerstwo rodowiska centralna baza informacji o korzy-
staniu ze rodowiska; dane jed-
nostkowe i zagregowane w zakre-
sie ilo ci i jako ci pobranej wody 
powierzchniowej i podziemnej oraz 
ilo ci, stanu i sk adu cieków 
wprowadzanych do wód lub do 
ziemi; bezpo redni dost p GUS i 
US Katowice do centralnej bazy 
(dane dotycz ce wszystkich woje-
wództw) 

raz w roku do 
30 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS, Urz d Staty-
styczny w Katowi-
cach 

16  wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 
miast) 

RRW-13 – sprawozdanie z wyko-
nania obiektów ma ej retencji wod-
nej; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie papierowej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie zarz -
dy melioracji i urz -
dze  wodnych 

17  wojewódzkie zarz dy melioracji i urz -
dze  wodnych 

RRW-13 – sprawozdanie z wyko-
nania obiektów ma ej retencji wod-
nej; w formie papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

18  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi system informacyjny dotycz cy 
obiektów ma ej retencji wodnej; 
dane zagregowane o poniesionych 
wydatkach inwestycyjnych na 
budow  obiektów ma ej retencji 
wodnej wed ug róde  finansowa-
nia i rodzajów obiektów oraz uzy-
skanych efektach rzeczowych 
obejmuj cych liczb  i rodzaje 
oddanych obiektów, a tak e przy-
rost pojemno ci retencyjnej wody; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
17 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

19  G ówny Inspektorat Ochrony rodowi-
ska 

O -2a – sprawozdanie z dzia alno-
ci Inspekcji Ochrony rodowiska 

w zakresie bada  powietrza, wód i 
gleb oraz gospodarki odpadami; 
dane zagregowane w zakresie 
monitoringu wód; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

20  G ówny Inspektorat Sanitarny MZ-46 – sprawozdanie z dzia al-
no ci w zakresie higieny komunal-
nej; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zasoby wód – kraj, obszary dorzeczy i regiony wodne. Gospodarka wodno- ciekowa – kraj, regiony, województwa, podregio-
ny, obszary szczególnie nara one na odp yw azotu ze róde  rolniczych, powiaty, aglomeracje, miasta wed ug grup wielko ci i 
gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, dzia y, grupy, klasy), regiony wodne, regionalne zarz dy gospodarki wodnej. Ma a retencja 
wodna – rodzaje obiektów ma ej retencji, ilo  zretencjonowanej wody w tych obiektach, poniesione koszty i ród a finansowa-
nia, obszary dorzeczy oraz regiony wodne – kraj, województwa. Dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia 
wód w uk adzie: kraj, regiony, województwa. Jako  wody dostarczanej ludno ci do spo ycia oraz obiekty wodne i rekreacyjne: 
kraj, województwa. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – kwiecie /maj 2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – czerwiec/lipiec 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, EEA, 

EKG/ONZ, GEMS, 
– publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej ”Biblioteka Monitoringu rodowiska” Inspekcji Ochrony rodowiska. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 500 z  – bud et MRiRW 
 1 475 800 z  – bud et GUS 
 167 750 z  – bud et GIO  
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.06(006) 

2. Temat badania: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska 
 

5. Cel badania 

Scharakteryzowanie róde , rozmiarów i rodzajów zanieczyszcze  emitowanych do powietrza, ocena jako ci powietrza; zebra-
nie informacji o wyposa eniu i efektach eksploatacji urz dze  chroni cych powietrze, o zawarto ci ozonu w atmosferze oraz o 
promieniowaniu nadfioletowym (UV-B); dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Zebrane 
informacje s  wykorzystywane do mi dzynarodowej wymiany danych o zanieczyszczeniu atmosfery – w szczególno ci na 
potrzeby wype niania wzgl dem Komisji Europejskiej zobowi za  raportowych dotycz cych danych o jako ci powietrza, spo-
rz dzania bilansu transgranicznego przenoszenia tlenków siarki i azotu w Europie, szacowania ca kowitej, w skali Europy i 
wiata, wielko ci emisji zanieczyszcze  powoduj cych zjawiska o charakterze globalnym, tj. emisji gazów cieplarnianych oraz 

oceny stopnia ubytku ozonu w warstwie ozonowej. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty szczególnie uci liwe dla rodowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Podmioty emituj ce zanieczyszczenia 
do powietrza obj te mi dzynarodow  klasyfikacj  róde  emisji SNAP97. 
Podmioty emituj ce gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane wed ug metodologii Mi dzyrz dowego Zespo u ds. Zmian 
Klimatu IPCC. Stacje pomiarowe ozonu oraz promieniowania nadfioletowego. 
Podmioty dokonuj ce obrotu (przywóz i wywóz) i produkuj ce substancje zubo aj ce warstw  ozonow . Stacje pomiarowe 
imisji (st e ) zanieczyszcze  powietrza pa stwowego monitoringu rodowiska. 
Stacje pomiarowe sk adu chemicznego opadów atmosferycznych w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska. 
Podmioty o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej produkuj ce wyroby przemys owe okre lone w nomenklaturze PRODPOL. 
Wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska w zakresie dzia alno ci badawczej i kontrolnej dotycz cej zanieczyszczenia 
powietrza. 

7. Zakres przedmiotowy 

– emisja zanieczyszcze  powietrza z zak adów przemys owych i energetycznych, emisja zorganizowana i niezorganizowana, 
urz dzenia ochronne: rodzaj, liczba, skuteczno , dyspozycyjno , 

– zanieczyszczenia zatrzymane w urz dzeniach ochronnych, 
– emitory na terenie zak adów, 
– emisja dopuszczalna py ów i gazów, 
– pomiary emisji i imisji, 
– otoczenie i lokalizacja zak adów, 
– emisja wybranych zanieczyszcze  ze rodków transportu, 
– emisja krajowa zanieczyszcze  powietrza ze róde  antropogenicznych (stacjonarnych, powierzchniowych i mobilnych) oraz 

ze róde  naturalnych, 
– rednie miesi czne zawarto ci ozonu w atmosferze i ich zmiany w stosunku do wielolecia, 
– ci nienie cz stkowe ozonu stratosferycznego na powierzchniach izobarycznych, 
– promieniowanie nadfioletowe (UV-B), 
– mi dzynarodowy obrót substancjami zubo aj cymi warstw  ozonow , 
– sk ad chemiczny opadów atmosferycznych, 
– klasyfikacja stref na podstawie wyników oceny jako ci powietrza, st enie zanieczyszcze  (imisje) okre lonych prawnie i 

krotno ci przekrocze  dopuszczalnych norm, inne zanieczyszczenia, 
– produkcja wybranych wyrobów przemys owych okre lonych w nomenklaturze PRODPOL, 
– dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia powietrza. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: OS-1; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: P-01 (omówione w badaniu 1.46.04), z systemu 
informacyjnego Ministerstwa Finansów SAD i systemu INTRASTAT (omówione w badaniach: 1.51.01, 1.51.07), sprawozda-
nie M  O -2a (omówione w badaniu 1.01.02) oraz szacunki Krajowego O rodka Bilansowania i Zarz dzania Emisjami, admi-
nistracyjne systemy informacyjne: Ministerstwa rodowiska, G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska. 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 26 — Poz. 1030

 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  bez 
wzgl du na rodzaj prowa-
dzonej dzia alno ci – wno-
sz ce op aty za wprowadza-
nie zanieczyszcze  do po-
wietrza, wed ug jednostko-
wych stawek op at ustalo-
nych na podstawie obowi -
zuj cych przepisów od wy-
soko ci cznej op aty, okre-
lonej w uzgodnieniu z mini-

strem rodowiska i sporz -
dzonej na tej podstawie listy 
podmiotów (poszczególnych 
róde  zanieczyszcze ) 

uzgodnionej z marsza kiem 
województwa, na podstawie 
ubieg orocznych danych o 
op atach za korzystanie ze 
rodowiska, a tak e z woje-

wod  lub starost  na podsta-
wie decyzji dotycz cych 
pozwole  zintegrowanych 
lub na wprowadzenie gazów 
lub py ów do powietrza 

OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszcze  
powietrza oraz o stanie urz dze  oczyszczaj -
cych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

2  Krajowy O rodek Bilanso-
wania i Zarz dzania Emi-
sjami 

system informacyjny dotycz cy emisji zanie-
czyszcze  powietrza; dane zagregowane doty-
cz ce oszacowania rocznej ca kowitej emisji 
g ównych zanieczyszcze  powietrza (dwutle-
nek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek w gla, 
py  ca kowity (TSP) i frakcje PM10 i PM2,5 
oraz trwa e zanieczyszczenia organiczne (wie-
lopier cieniowe w glowodory aromatyczne, 
dioksyny i furany, heksachlorobenzen, poli-
chlorowane bifenyle, benzo(a)piren i inne) 
wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji róde  
emisji SNAP97); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2011 
raz w roku do 
30 kwietnia 2014 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

3  Krajowy O rodek Bilanso-
wania i Zarz dzania Emi-
sjami 

system informacyjny dotycz cy emisji zanie-
czyszcze  powietrza; dane zagregowane doty-
cz ce oszacowania emisji gazów cieplarnia-
nych wed ug metodologii IPCC (dwutlenek 
w gla, metan, podtlenek azotu, perfluorow -
glowodory PFC, fluorow glowodory HFC, 
sze ciofluorek siarki – na potrzeby Konwencji 
Klimatycznej), z uwzgl dnieniem informacji o 
emisji zak adów na terenie kraju, obj tych 
wspólnotowym systemem handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2011 
raz w roku do 
30 kwietnia 2014 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 
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4  Krajowy O rodek Bilanso-
wania i Zarz dzania Emi-
sjami 

system informacyjny dotycz cy emisji zanie-
czyszcze  powietrza; dane zagregowane doty-
cz ce oszacowania rocznej ca kowitej emisji 
niemetanowych lotnych zwi zków organicz-
nych, metali ci kich (o owiu, kadmu, rt ci – 
obowi zkowo oraz arsenu, miedzi, niklu, 
cynku – raportowane na zasadzie dobrowolno-
ci) – wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji 
róde  emisji SNAP97; w formie elektronicz-

nej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2011 
raz w roku do 
30 kwietnia 2014 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

5  wojewódzkie inspektoraty 
ochrony rodowiska 

wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze 
rodowiska; dane w zakresie wskazanym w 

art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony rodowiska; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowi-
ska, urz d staty-
styczny w woje-
wództwie, na które-
go terenie ma sie-
dzib  podmiot prze-
kazuj cy dane 

6  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

raporty wojewódzkie dotycz ce informacji o 
korzystaniu ze rodowiska w zakresie rodzaju i 
ilo ci gazów i py ów wprowadzanych do po-
wietrza; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska 

7  Ministerstwo rodowiska centralna baza informacji o korzystaniu ze 
rodowiska; dane jednostkowe i zagregowane 

w zakresie rodzaju i ilo ci gazów i py ów 
wprowadzanych do powietrza; bezpo redni 
dost p GUS i US Katowice do centralnej bazy 
(dane dotycz ce wszystkich województw) 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS, Urz d Staty-
styczny w Katowi-
cach 

8  Krajowy O rodek Bilanso-
wania i Zarz dzania Emi-
sjami 

system informacyjny dotycz cy zanieczysz-
cze  transportowych; dane zagregowane – 
szacunki eksperckie emisji ze rodków trans-
portu drogowego wed ug dzia ów transportu; 
w formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 grudnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

9  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; dane 
zagregowane w zakresie: zawarto  ozonu w 
atmosferze; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

10  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; dane 
zagregowane w zakresie: ci nienie cz stkowe 
ozonu w atmosferze, promieniowanie nadfio-
letowe (UV-B); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

11  Ministerstwo rodowiska pa stwowy monitoring rodowiska; dane 
zagregowane w zakresie: mi dzynarodowy 
obrót substancjami zubo aj cymi warstw  
ozonow ; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 grudnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

12  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; dane 
zagregowane w zakresie: sk ad chemiczny 
opadów atmosferycznych; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

13  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; dane 
zagregowane – monitoringowe badanie imisji 
(st e ) zanieczyszcze  powietrza i klasyfika-
cja stref; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

14  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -2a – sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji 
Ochrony rodowiska w zakresie bada  powie-
trza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; 
zestawienie zbiorcze danych w zakresie: moni-
toring powietrza; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– dane o emisji zanieczyszcze  powietrza z zak adów szczególnie uci liwych dla rodowiska – kraj, regiony, województwa, 
podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, dzia y, grupy, klasy), 

– oszacowania emisji g ównych zanieczyszcze  powietrza wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji róde  emisji SNAP97 (dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, niemetanowe lotne zwi zki organiczne, py  zawieszony, tlenek w gla, metale ci kie, 
trwa e zanieczyszczenia organiczne) oraz wed ug metodologii IPCC (dwutlenek w gla, metan, podtlenek azotu, perfluoro-
w glowodory, fluorow glowodory, sze ciofluorek siarki), a tak e wed ug województw (dwutlenek siarki, tlenki azotu, py  
zawieszony, metale ci kie, niemetanowe lotne zwi zki organiczne) zatwierdzone przez M , 

– dane o jako ci powietrza i st enia normowanych zanieczyszcze  uzyskane przez Inspekcj  Ochrony rodowiska oraz klasy-
fikacja stref na podstawie wyników oceny jako ci powietrza, 

– dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia powietrza w uk adzie: kraj, regiony, województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – kwiecie  2013 r., 
– dane szacunkowe – do dnia 30 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2011, do dnia 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2012, 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – lipiec 2013 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska 

Agencja rodowiska (EEA), Komisja Europejska, EKG/ONZ, 
– publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej ”Biblioteka Monitoringu rodowiska” Inspekcji Ochrony rodowiska. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 516 600 z  – bud et GUS 
 72 500 z  – bud et GIO  i WIO  
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.07(007) 

2. Temat badania: Ochrona przyrody, krajobrazu i ró norodno ci biologicznej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska 
 

5. Cel badania 

Zewidencjonowanie i charakterystyka form ochrony przyrody, lasów, terenów zieleni; inwentaryzacja ywych zasobów przyro-
dy (flory i fauny), zebranie danych o mi dzynarodowym handlu dzikimi zwierz tami i ro linami gatunków zagro onych wygi-
ni ciem oraz o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 

6. Zakres podmiotowy 

Dyrekcje parków narodowych, regionalni dyrektorzy ochrony rodowiska, sejmiki wojewódzkie, gminy; dzielnice m.st. War-
szawy, jednostki i instytucje prowadz ce dzia alno  w zakresie ochrony przyrody i ró norodno ci biologicznej oraz terenowe 
oddzia y Ligi Ochrony Przyrody. 

7. Zakres przedmiotowy 

– parki narodowe i krajobrazowe: liczba, powierzchnia ogó em, wed ug województw i kategorii u ytkowania gruntów oraz 
kategorii ochronno ci, 

– obszary chronionego krajobrazu: powierzchnia ogó em i wed ug kategorii gruntów, 
– rezerwaty przyrody: liczba wed ug województw, wed ug kategorii ochronno ci, powierzchnia ogó em, 
– pomniki przyrody: liczba i rodzaje obiektów, 
– stanowiska dokumentacyjne, u ytki ekologiczne, zespo y przyrodniczo-krajobrazowe: liczba i powierzchnia obiektów, 
– obszary Natura 2000: 

– obszary specjalnej ochrony ptaków: nazwy obszarów, kody obszarów, powierzchnia ogó em, wed ug województw i po-
krywaj ca si  z innymi formami ochrony przyrody, 

– obszary maj ce znaczenie dla Wspólnoty i specjalne obszary ochrony siedlisk: nazwy obszarów, kody obszarów, po-
wierzchnie ogó em, wed ug województw i pokrywaj ca si  z innymi formami ochrony przyrody, 

– zwierz ta chronione: liczebno  poszczególnych gatunków, wydane pozwolenia na ich redukcj , 
– ochrona gatunkowa wybranych gatunków ro lin i zwierz t: liczba gatunków, 
– wybrane grupy ptaków l gowych, w tym pospolite ptaki krajobrazu rolniczego „Farmland Bird Index”, 
– wybrane gatunki ro lin i zwierz t oraz wybrane typy siedlisk przyrodniczych, 
– zagro enie ro lin i zwierz t – liczba gatunków wed ug standaryzowanych, w skali mi dzynarodowej, klas (stopni) zagro e-

nia, 
– mi dzynarodowy handel dzikimi zwierz tami i ro linami gatunków zagro onych wygini ciem, 
– ró norodno  biologiczna, 
– organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), 
– stan pszczelarstwa, 
– tereny zieleni w miastach i wsiach: rodzaje terenów zieleni, liczba obiektów i ich powierzchnia, powierzchnia na jednego 

mieszka ca, 
– parki i ogrody historyczne, 
– rodzinne ogrody dzia kowe: liczba, powierzchnia, infrastruktura ogrodów, liczba dzia ek, 
– ko a i cz onkowie kó  Ligi Ochrony Przyrody. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: OS-7 wraz z za cznikami nr: 1, 2a, 2b, SG-01; ekspertyzy i badania naukowe Polskiej Akademii Nauk; 
szacunki i badania monitoringowe Ministerstwa rodowiska oraz Instytutu Ochrony rodowiska – Pa stwowego Instytutu 
Badawczego; baza danych Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska, dotycz ca obszarów Natura 2000 (SOO i OSO); program 
„CORINE – Biotopes” Instytutu Ochrony Przyrody PAN; wewn trzne systemy informacyjne: Ministerstwa rodowiska, Mini-
sterstwa Finansów – S u ba Celna, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Krajowej Rady Polskiego Zwi zku Dzia kowców, 
Polskiego Zwi zku Pszczelarskiego, Zarz du G ównego Ligi Ochrony Przyrody. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  dyrekcje parków narodo-

wych 
OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i 
krajobrazu; za cznik nr 1 do dzia u 1 sprawoz-
dania; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  regionalni dyrektorzy 
ochrony rodowiska 

OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i 
krajobrazu; za cznik nr 2a do dzia u 2 sprawoz-
dania; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  sejmiki wojewódzkie OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i 
krajobrazu; za cznik nr 2b do dzia ów 3 i 4 
sprawozdania; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast), zarz dy 
dzielnic m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: le nictwo i ochrona 
rodowiska; dane w zakresie ochrony przyrody i 

krajobrazu oraz terenów zieleni w miastach i 
wsiach; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

5  regionalni dyrektorzy 
ochrony rodowiska 

zbiór danych o liczebno ci wybranych gatunków 
zwierz t chronionych: ubry, kozice, nied wie-
dzie, bobry, wilki, g uszce, cietrzewie, rysie; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony rodowi-
ska 

6  Generalna Dyrekcja 
Ochrony rodowiska 

system informacyjny; dane zagregowane doty-
cz ce wybranych gatunków zwierz t chronio-
nych: ubry, kozice, nied wiedzie, bobry, wilki, 
g uszce, cietrzewie, rysie; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  Generalna Dyrekcja 
Ochrony rodowiska 

centralny rejestr form ochrony przyrody; dane 
zagregowane w zakresie wskazanym w art. 113 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1120, z pó n. zm.); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  Generalna Dyrekcja 
Ochrony rodowiska 

baza danych dotycz ca obszarów Natura 2000; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

9  Generalna Dyrekcja 
Ochrony rodowiska 

system informacyjny dotycz cy gatunków zwie-
rz t chronionych; dane zagregowane dotycz ce 
wydanych zezwole  na redukcj  wybranych 
zwierz t chronionych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS, Ministerstwo 
rodowiska 

10  Ministerstwo rodowiska zbiory danych dotycz ce mi dzynarodowego 
handlu dzikimi zwierz tami i ro linami gatun-
ków zagro onych wygini ciem, chronionych 
konwencj  CITES; dane zagregowane w zakre-
sie wydanych zezwole  na import i (re)eksport 
okre lonych w CITES gatunków ro lin i zwie-
rz t; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

11  Ministerstwo Finansów zbiory danych dotycz ce ujawnionych przez 
s u b  celn  przypadków nielegalnego przewozu 
dzikich zwierz t i ro lin gatunków zagro onych 
wygini ciem, chronionych konwencj  CITES; 
dane zagregowane w zakresie liczby zatrzyma-
nych przez s u by celne okazów CITES, w tym 
ywych gatunków ro lin i zwierz t; w formie 

elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

12  Ministerstwo rodowiska Rejestr Zamkni tego U ycia GMO; Rejestr 
Zamierzonego Uwalniania GMO do rodowi-
ska; dane zagregowane w zakresie wydanych 
decyzji przez Ministra rodowiska na ekspery-
mentalne uwolnienie do rodowiska oraz na 
zamkni te u ycie organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO); w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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13  Instytut Ochrony Przyrody 
PAN, Instytut Botaniki 
im. W. Szafera PAN 

system informacyjny dotycz cy zwierz t zagro-
onych i gin cych; system informacyjny doty-

cz cy ro lin zagro onych i gin cych; dane za-
gregowane w zakresie zwierz t zagro onych i 
gin cych wed ug ”Polskiej czerwonej ksi gi 
zwierz t”; ro liny zagro one i gin ce we-
d ug ”Polskiej czerwonej ksi gi ro lin”; w for-
mie elektronicznej 

weryfikacja okreso-
wa w razie zmian 

GUS 

14  Instytut Ochrony Przyrody 
PAN, Instytut Botaniki 
im. W. Szafera PAN 

system „CORINE-Biotopes”; dane zagregowane 
w zakresie obszarów ostoi przyrodniczych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

15  G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; dane zagre-
gowane w zakresie: 
– monitoringu ptaków, w tym monitoringu 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000, 

– monitoringu gatunków i siedlisk przyrodni-
czych ze szczególnym uwzgl dnieniem spe-
cjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 
2000; 

w formie elektronicznej 

w datach dost pno ci 
opracowa , ale nie 
pó niej ni  do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

16  dyrekcje parków narodo-
wych 

zbiór danych z parków narodowych: turystyka, 
dzia alno  dydaktyczna, g ówne gatunki zwie-
rz t ownych i regulacja ich populacji, zwierz ta 
chronione, pozyskiwanie drewna oraz szkodnic-
two i ochrona przed szkodnictwem; dane zagre-
gowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska 

17  Ministerstwo rodowiska system informacyjny dotycz cy parków naro-
dowych; dane zagregowane z parków narodo-
wych: turystyka, dzia alno  dydaktyczna, 
g ówne gatunki zwierz t ownych i regulacja ich 
populacji, zwierz ta chronione, pozyskiwanie 
drewna oraz szkodnictwo i ochrona przed 
szkodnictwem; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

18  Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa 

Krajowa Ewidencja i Rejestr Zabytków; dane 
zagregowane dotycz ce parków i ogrodów histo-
rycznych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

19  Krajowa Rada Polskiego 
Zwi zku Dzia kowców 

ZO -7 – zestawienie tabelaryczne „Rodzinne 
ogrody dzia kowe”; w formie elektronicznej; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

20  Polski Zwi zek Pszczelar-
ski 

ZO -8 – zestawienie tabelaryczne „Stan pszcze-
larstwa w Polsce”; w formie elektronicznej; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

21  Zarz d G ówny Ligi 
Ochrony Przyrody 

zbiór danych w zakresie kó  i cz onków; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Formy ochrony przyrody – kraj, regiony, województwa (w tym Natura 2000), podregiony, powiaty, gminy; imiennie parki 
narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Ogrody dzia kowe – kraj, województwa. Parki i ogrody historyczne 
– kraj, województwa. Ziele  w miastach i wsiach – kraj, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie, dla m.st. 
Warszawy – dzielnice. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– ochrona przyrody i krajobrazu: tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – kwiecie  2013 r., 
– ziele  ogólnie dost pna: tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – czerwiec 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – lipiec 2013 r., 
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– opracowania i wydawnictwa Ministerstwa rodowiska, G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska, Polskiej Akademii 
Nauk, 

– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska 
Agencja rodowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS, 

– publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej „Biblioteka Monitoringu rodowiska” Inspekcji Ochrony rodowiska. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 699 900 z  – bud et GUS 
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.08(008) 

2. Temat badania: Odpady 

4. Prowadz
ciwy do spraw rodowiska 

rodowiska 
 

5. Cel badania 
Charakterystyka ilo ciowa i jako

tym sprz
chodz

ma tak za

ekst maj
 

wska

6. Zakres podmiotowy 
ce w ci

rzaj ce w ci

wiadcz

ce odpady oraz prowadz

oraz prowadz

7. Zakres przedmiotowy 

yty sprz

talacj przez 
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– masy wytworzonych osadów ciekowych (ogó em), 
– masy zastosowanych osadów ciekowych (Mg), 
– powierzchnia stosowania komunalnych osadów ciekowych (ha). 
Opakowania i produkty wprowadzone na rynek krajowy, z których powsta y odpady; odpady opakowaniowe i pou ytkowe 
poddane odzyskowi i recyklingowi. 
Eksport i import odpadów niebezpiecznych i innych ni  niebezpieczne. 
Liczba i moce przerobowe istniej cych instalacji zagospodarowania odpadów ze wskazaniem przetwarzanych odpadów, a w 
przypadku zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego – równie  grup sprz tu (w tym zak ady przetwarzania zu ytego 
sprz tu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do przetwarzania zu ytych baterii i akumulatorów, zak ady fermentacji, 
spalarnie odpadów komunalnych, medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów niebezpiecznych, sortowanie odpadów, insta-
lacje do regeneracji olejów odpadowych). 
Dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie gospodarki odpadami. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: OS-6 oraz wtórne wykorzystanie danych o odpadach komunalnych ze sprawozdania M-09 (omówionego 
w badaniu 1.26.08); M : O -2a (omówione w badaniu 1.01.02); dane z administracyjnego systemu informacyjnego Minister-
stwa rodowiska (centralna baza danych CSO i raporty), w tym dane o opakowaniach i produktach wprowadzonych na rynek 
oraz odpadach opakowaniowych i pou ytkowych (na podstawie sprawozda  O -OP2); dane z kontroli post powania z odpa-
dami niebezpiecznymi oraz jednostek eksportuj cych i importuj cych odpady niebezpieczne i inne ni  niebezpieczne; dane o 
zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym z bazy danych o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym prowadzo-
nej przez G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska (na podstawie sprawozda  O -SEE 2); dane o pojazdach wycofanych z 
eksploatacji pozyskiwane z bazy danych dotycz cej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi prowadzonej przez Ministerstwo rodowiska. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  bez 
wzgl du na rodzaj prowa-
dzonej dzia alno ci – wytwa-
rzaj ce w ci gu roku suma-
rycznie powy ej 1 tysi ca ton 
odpadów niebezpiecznych i 
innych ni  niebezpieczne (z 
wy czeniem odpadów ko-
munalnych) lub posiadaj ce 
1 mln ton i wi cej odpadów 
nagromadzonych; na pod-
stawie uzgodnionego z mar-
sza kiem województwa 
wykazu podmiotów posiada-
j cych pozwolenie na wy-
twarzanie odpadów, o któ-
rym mowa w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 
2010 r. Nr 185, poz. 1243, z 
pó n. zm.), a w przypadku 
braku lub niekompletno ci, 
równie  na podstawie wyka-
zu podmiotów (poszczegól-
nych róde  wytwarzaj cych 
odpady), sporz dzonego na 
podstawie ubieg orocznych 
danych o op atach za korzy-
stanie ze rodowiska 

OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wy cze-
niem odpadów komunalnych); w formie elek-
tronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 
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2  marsza kowie województw system informacyjny dotycz cy odpadów; 
zbiór danych jednostkowych dotycz cych 
odpadów w zakresie: ilo ci odpadów wytwo-
rzonych i zagospodarowanych wed ug rodza-
jów odpadów oraz ilo ci wytworzonych i 
zagospodarowanych opakowa  i odpadów 
opakowaniowych; bezpo redni dost p urz -
dów statystycznych do wojewódzkich baz 
danych 

raz w roku do 1 lipca 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
którego terenie ma 
siedzib  podmiot 
przekazuj cy dane 

3  Ministerstwo rodowiska centralna baza danych dotycz ca wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Centralny Sys-
tem Odpadowy CSO); dane jednostkowe i 
zagregowane dotycz ce odpadów w zakresie: 
ilo ci odpadów wytworzonych i zagospodaro-
wanych wed ug rodzajów odpadów oraz ilo ci 
wytworzonych i zagospodarowanych opako-
wa  i odpadów opakowaniowych – bezpo-
redni dost p GUS do centralnej bazy danych; 

bezpo redni dost p GUS oraz US Katowice do 
centralnej bazy danych 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS, Urz d Staty-
styczny w Katowi-
cach 

4  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

system informacyjny NFO iGW; dane zagre-
gowane O -OP2 – dane w przekrojach woje-
wódzkich w cz ci dotycz cej: wielko ci 
wprowadzanych na rynek krajowy opakowa  i 
produktów, osi gni tych wielko ci odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i pou-
ytkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska 

5  Ministerstwo rodowiska centralna baza danych dotycz ca wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Centralny Sys-
tem Odpadowy CSO); dane zagregowane 
O -OP2 – w przekrojach wojewódzkich w 
cz ci dotycz cej: wielko ci wprowadzanych 
na rynek krajowy opakowa  i produktów, 
osi gni tych wielko ci odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i pou ytkowych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

system informacyjny dotycz cy eksportu, 
importu i tranzytu odpadów; dane zagregowa-
ne w zakresie: eksport i import odpadów nie-
bezpiecznych i innych ni  niebezpieczne; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

baza danych o zu ytym sprz cie elektrycznym 
i elektronicznym; dane zagregowane w zakre-
sie: masa zebranego i masa przetworzonego 
zu ytego sprz tu, masa odpadów powsta ych 
ze zu ytego sprz tu poddanego procesowi 
recyklingu, procesowi odzysku innemu ni  
recykling oraz unieszkodliwianiu; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  marsza kowie województw wojewódzka baza danych dotycz ca wytwa-
rzania i gospodarowania odpadami (Woje-
wódzki System Odpadowy WSO); dane za-
gregowane w zakresie: liczba i masa zebra-
nych pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
masa odpadów pochodz cych z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji poddanych proce-
som odzysku i recyklingu; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 1 lipca 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
którego terenie ma 
siedzib  podmiot 
przekazuj cy dane 
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9  Ministerstwo rodowiska centralna baza danych dotycz ca wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Centralny Sys-
tem Odpadowy CSO); dane zagregowane w 
zakresie: liczba i masa zebranych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, masa odpadów 
pochodz cych z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji poddanych procesom odzysku i 
recyklingu; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

10  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -2a – sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji 
Ochrony rodowiska w zakresie bada  powie-
trza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; 
zestawienie zbiorcze danych w zakresie go-
spodarki odpadami; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Odpady przemys owe i inne poprodukcyjne wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione, oraz powierzchnia sk adowisk 
– kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, dzia y, grupy, klasy). 
Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny – kraj, województwa. 
Odpady opakowaniowe i pou ytkowe – kraj, województwa. 
Pojazdy wycofane z eksploatacji – kraj, województwa. 
Odpady komunalne – kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy. 
Import i eksport odpadów – kraj. 
Dzia alno  badawcza i kontrolna w zakresie gospodarki odpadami – kraj, regiony, województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – lipiec 2013 r., 
– raporty i opracowania Inspekcji Ochrony rodowiska na temat stanu i zagro enia rodowiska – wrzesie  2013 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska 

Agencja rodowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 553 400 z  – bud et GUS 
 53 000 z  – bud et GIO  
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.09(009) 

2. Temat badania: Promieniowanie jonizuj ce i niejonizuj ce. Ha as 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Charakterystyka stanu bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej w Polsce, higieny radiacyjnej, ha asu przemys owe-
go i komunikacyjnego oraz dzia alno ci Inspekcji Ochrony rodowiska w zakresie pomiarów ha asu i pól elektromagnetycz-
nych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki organizacyjne prowadz ce dzia alno  kontrolno-pomiarow  niezb dn  do oceny sytuacji radiacyjnej kraju. 
Wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska w zakresie monitoringu ha asu oraz pomiarów pól elektromagnetycznych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– moc dawki promieniowania gamma oraz zawarto ci sztucznych i naturalnych radionuklidów w przyziemnej warstwie powie-
trza w kraju, 

– zawarto  radionuklidów w wodach powierzchniowych i ich osadach dennych oraz materia ach i surowcach stosowanych w 
budownictwie, 

– zawarto  radionuklidów naturalnych i sztucznych, w szczególno ci cezu-137 w glebie, 
– zawarto  radionuklidów w artyku ach rolno-spo ywczych i produktach ywno ciowych stanowi cych podstawowe sk adni-

ki przeci tnej racji pokarmowej ludno ci, 
– roczna dawka skuteczna (efektywna) otrzymywana przez statystycznego mieszka ca Rzeczypospolitej Polskiej od natural-

nych i sztucznych róde  promieniowania jonizuj cego z uwzgl dnieniem osób zawodowo nara onych na promieniowanie 
jonizuj ce, 

– higiena radiacyjna obejmuj ca ochron  radiologiczn  i ochron  przed polem elektromagnetycznym w rodowisku pracy, 
– ha as przemys owy i komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), kontrolowany w porze dziennej i nocnej ze szczegól-

nym uwzgl dnieniem zagro e  ha asem drogowym, 
– u ytkownicy róde  promieniowania jonizuj cego, 
– gospodarka odpadami promieniotwórczymi, 
– poziom dopuszczalnego ha asu, 
– dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych. 

8. ród a danych 

Promieniowanie jonizuj ce – coroczne opracowanie Pa stwowej Agencji Atomistyki „Dzia alno  Prezesa Pa stwowej Agencji 
Atomistyki oraz ocena stanu bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej w Polsce w roku ...” oraz dane uzupe niaj ce 
dostarczane z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej opracowane na zlecenie G ównego Inspektoratu Ochrony 

rodowiska w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska. 
Ministerstwo Zdrowia – zestawienie zbiorcze ze sprawozdania MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej (omówione 
w badaniu 1.29.14). 
Ha as – sprawozdania: M : O -2c, GIO : O -3 opracowywane na podstawie systemu informatycznego Ochrona Przed Ha a-
sem (OPH) w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Pa stwowa Agencja Atomi-

styki 
system informacyjny dotycz cy promieniowa-
nia jonizuj cego; dane zagregowane obejmu-
j ce: 
– rednie roczne st enia radionuklidów w 

powietrzu atmosferycznym, 
– rednie roczne warto ci mocy dawek pro-

mieniowania gamma, 
– redni  roczn  zawarto  izotopów cezu i 

strontu w opadzie ca kowitym, 
– zawarto  izotopów cezu w produktach 

ywno ciowych i artyku ach rol-
no-spo ywczych, 

– ilo  (w m3) odpadów promieniotwórczych 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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odbieranych przez Zak ad Unieszkodliwia-
nia Odpadów Promieniotwórczych, 

– redni  roczn  dawk  skuteczn  otrzymy-
wan  przez statystycznego mieszka ca 
Rzeczypospolitej Polski od ró nych róde  
promieniowania (naturalnych i sztucznych),

– struktur  wielko ci i okoliczno ci nara enia 
pracowników kategorii A, 

– u ytkowników róde  promieniowania 
jonizuj cego (liczba i rodzaj dzia alno ci), 

– redni  roczn  aktywno  beta powietrza i 
opadu ca kowitego dla sztucznych radionu-
klidów; 

w formie elektronicznej 

2  Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej 

system informacyjny dotycz cy wyników 
analiz i ocen radioaktywno ci surowców i 
materia ów budowlanych; dane zagregowane 
obejmuj ce st enie radionuklidów natural-
nych w wybranych surowcach i materia ach 
budowlanych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska, Centralne Labo-

ratorium Ochrony Radiolo-
gicznej 

bazy danych i rejestry obejmuj ce informacje 
o st eniu radionuklidów w wybranych rze-
kach i jeziorach; dane zagregowane obejmuj -
ce rednie st enie radionuklidów w wybra-
nych rzekach i jeziorach; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

4  Ministerstwo Zdrowia MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny 
radiacyjnej; dane zagregowane w przekrojach 
wojewódzkich; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 maja 2013 r. za 
rok 2012 

GUS 

5  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -3 – sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji 
Ochrony rodowiska w zakresie ochrony 
przed ha asem; tablice wynikowe oraz dane z 
systemu informatycznego OPH ; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

6  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

pa stwowy monitoring rodowiska; dane 
zagregowane w zakresie monitoringu pól 
elektromagnetycznych – wyniki i oceny po-
ziomu pól elektromagnetycznych w rodowi-
sku; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

7  wojewódzkie inspektoraty 
ochrony rodowiska 

O -2c – sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji 
Ochrony rodowiska w zakresie pomiarów 
ha asu i pól elektromagnetycznych; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowi-
ska 

8  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -2c – sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji 
Ochrony rodowiska w zakresie pomiarów 
ha asu i pól elektromagnetycznych; zestawie-
nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

9  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska, Centralne Labo-

ratorium Ochrony Radiolo-
gicznej 

zestawienie zbiorcze danych bazy danych i 
rejestry obejmuj ce st enie radionuklidów 
naturalnych i sztucznych, w szczególno ci 
cezu-137, w powierzchniowej warstwie gleby; 
w formie elektronicznej 

 co dwa lata do 
27 czerwca 2014 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Promieniowanie jonizuj ce – kraj: moc dawki, gleba, powietrze, woda, podstawowe artyku y ywno ciowe, wybrane surowce i 
materia y budowlane; ochrona radiologiczna i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej cz stotliwo ci – kraj, wojewódz-
twa. 
Ha as – kraj, województwa (ha as przemys owy i drogowy – imiennie miasta obj te monitoringiem). 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– „Dzia alno  Prezesa Pa stwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej 

w Polsce w roku 2012” PAA – czerwiec 2013 r., 
– publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej ”Biblioteka Monitoringu rodowiska” Inspekcji Ochrony rodowiska. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 14 200 z  – bud et GUS 
 40 200 z  – bud et GIO  i WIO  
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.12(010) 

2. Temat badania: Ekonomiczne aspekty ochrony rodowiska 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej 
Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi 
Minister w a ciwy do spraw wewn trznych 
G ówny Inspektor Ochrony rodowiska 
 

5. Cel badania 

Charakterystyka nak adów na rodki trwa e s u cych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów 
rzeczowych, a tak e kosztów bie cych, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej pod wzgl dem wielko ci oraz struktury. 
Informacje o dzia alno ci Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony 
rodowiska i gospodarowaniu ich rodkami oraz o gospodarowaniu powiatów i gmin dochodami bud etów powiatów i gmin 

pochodz cymi z op at i kar rodowiskowych, które stanowi  podstaw  do oceny realizacji polityki ekologicznej pa stwa w 
zakresie nak adów ponoszonych na ochron  rodowiska w Polsce. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty ponosz ce: nak ady na rodki trwa e wed ug kierunków oraz róde  finansowania i uzyskanych efektów rzeczowych 
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej; koszty bie ce ochrony rodowiska; op aty (w tym produktowe) i kary na celowe 
fundusze ekologiczne; szkody spowodowane przez powodzie i szkody spowodowane ruchem zak adu górniczego, a tak e pod-
mioty otrzymuj ce pomoc zagraniczn  na ochron  rodowiska. 

7. Zakres przedmiotowy 

– nak ady na rodki trwa e: ród a finansowania ( rodki w asne, bud etów: centralnego, województw, powiatów i gmin, fundu-
sze ekologiczne, kredyty i po yczki krajowe, rodki z zagranicy, inne); kierunki poniesionych nak adów na rodki trwa e; re-
lacje do produktu krajowego brutto; udzia  w ogólnych nak adach na rodki trwa e w gospodarce narodowej; grupy inwesto-
rów z uwzgl dnieniem nak adów na rodki trwa e wed ug rodzaju inwestycji (ko ca rury i zapobiegaj ce powstawaniu za-
nieczyszcze ); dla sekcji: B, C, D, E, F, H, J, S (z wy czeniem grupy 38.3), wed ug grup zak adów o liczbie zatrudnionych: 
do 49, 50–249, 250 osób i wi cej oraz wed ug dziedzin: ochrona powietrza i klimatu, cieki, odpady, pozosta a dzia alno ; 
sektorów (publiczny, gospodarczy), us ug ochrony rodowiska (dzia y PKD: 36–39), 

– efekty rzeczowe: obiekty, przepustowo  i rodzaje oddanych do u ytku oczyszczalni cieków; sie  kanalizacyjna; obiegowe 
systemy zasilania wod ; zdolno  zainstalowanych urz dze  do redukcji zanieczyszcze  py owych i gazowych oraz do zago-
spodarowania i unieszkodliwienia odpadów; powierzchnia zrekultywowanych ha d, wysypisk i stawów osadowych oraz in-
nych terenów zdegradowanych i zdewastowanych; uj cia wody, sie  wodoci gowa, zbiorniki wodne, regulacja rzek i poto-
ków, stacje pomp na zawalach oraz obwa owania przeciwpowodziowe, 

– koszty bie ce ogó em ponoszone na ochron  rodowiska: kierunki poniesionych nak adów z okre leniem kosztów na urz -
dzenia ochronne (ko ca rury i zapobiegaj ce powstawaniu zanieczyszcze ) – dane szacunkowe. Badanie metod  reprezenta-
cyjn  dla jednostek sekcji O (sektor publiczny) oraz gospodarstw domowych wed ug dziedzin ochrony rodowiska: ochrona 
powietrza, gospodarka ciekowa, gospodarka odpadami, ochrona gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, ochro-
na bioró norodno ci i krajobrazu, ochrona przed ha asem i wibracjami, ochrona przed promieniowaniem, badania i rozwój, 
pozosta a dzia alno  zwi zana z ochron  rodowiska, 

– nak ady inwestycyjne ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na wsi wed ug róde  finansowania w zakresie: wodoci gów, 
kanalizacji, oczyszczalni cieków, w tym indywidualnych, wysypisk odpadów, 

– poszczególne fundusze ekologiczne, ród a ich zasilania (w tym op aty produktowe), cele i kierunki wykorzystania zgroma-
dzonych kwot, kary za przekroczenie przepisów i ustalonych norm, 

– wielko  pomocy zagranicznej udzielonej Polsce wed ug róde  pochodzenia, kierunków pomocy i zakresu rzeczowego, 
– szkody spowodowane przez powodzie oraz szkody spowodowane ruchem zak adu górniczego. 

8. ród a danych 

Za cznik do sprawozda  GUS: F-03, SP, SG-01 – rodki trwa e; sprawozdania M : O -2b, O -4/p, O -4/r, O -4g, O -4p, 
O -4w/n oraz kwestionariusz O -29/k; sprawozdania MRiRW: RRW-2 i RRW-12; wewn trzne systemy informacyjne: M , 
MSWiA, NFO iGW, GIO , WUG; materia y informacyjne i raporty: BO  S.A. i fundacji EKOFUNDUSZ. 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty okre lone dla 

formularza F-03 (opisane w 
badaniu 1.66.01) – z 
uwzgl dnieniem tylko jedno-
stek prowadz cych dzia al-
no  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do sekcji: D – 
wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energi  elektryczn , gaz, 
par  wodn , gor c  wod  i 
powietrze do uk adów klima-
tyzacyjnych, E – dostawa 
wody; gospodarowanie 
ciekami i odpadami oraz 

dzia alno  zwi zana z rekul-
tywacj , F – budownictwo, 
H – transport i gospodarka 
magazynowa, zarz dy melio-
racji i urz dze  wodnych 
niezale nie od prowadzonej 
dzia alno ci; 

za cznik do sprawozda : F-03, SP i SG-01 – 
rodki trwa e, dotycz cy nak adów na rodki 

trwa e s u cych ochronie rodowiska i gospo-
darce wodnej oraz uzyskanych efektów rze-
czowych; zbiór danych jednostkowych; w 
formie elektronicznej lub pisemnej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

2  podmioty okre lone dla 
formularza SP – z wy cze-
niem osób fizycznych i spó-
ek cywilnych prowadz cych 
dzia alno  gospodarcz  – 
prowadz cych ksi gi przy-
chodów i rozchodów oraz 
rozliczaj cych si  wed ug 
ksi gi podatkowej lub rycza -
tem; spó ki wodno- ciekowe 
niezale nie od liczby pracu-
j cych nieuwzgl dnione w 
wykazie jednostek sporz -
dzaj cych sprawozdania 
F-03 i SP; 

za cznik do sprawozda : F-03, SP i SG-01 – 
rodki trwa e, dotycz cy nak adów na rodki 

trwa e s u cych ochronie rodowiska i gospo-
darce wodnej oraz uzyskanych efektów rze-
czowych; zbiór danych jednostkowych; w 
formie elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

3  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

za cznik do sprawozda : F-03, SP i SG-01 – 
rodki trwa e, dotycz cy nak adów na rodki 

trwa e s u cych ochronie rodowiska i gospo-
darce wodnej oraz uzyskanych efektów rze-
czowych; zbiór danych jednostkowych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

4  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

system informacyjny o szkodach powodzio-
wych; dane zagregowane w przekrojach wo-
jewódzkich; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

5  wojewódzkie inspektoraty 
ochrony rodowiska 

O -2b – sprawozdanie z dzia alno ci kontrol-
nej wojewódzkich inspektorów ochrony ro-
dowiska; dane zagregowane; w formie elek-
tronicznej 

raz w pó roczu do 
14 sierpnia 2012 r. za 
I pó rocze i do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowi-
ska 

6  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -2b – sprawozdanie z dzia alno ci kontrol-
nej wojewódzkich inspektorów ochrony ro-
dowiska; zestawienie zbiorcze w zakresie 
dzia ów 2 i 3 dotycz cych wp ywów i rozdzia-
u rodków finansowych z tytu u wymierzo-
nych kar; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Zarz d Narodowego 
Funduszu Ochrony 

rodowiska i Go-
spodarki Wodnej, 
Ministerstwo Finan-
sów 
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7  G ówny Inspektorat Ochrony 
rodowiska 

O -2b – sprawozdanie z dzia alno ci kontrol-
nej wojewódzkich inspektorów ochrony ro-
dowiska; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  urz dy marsza kowskie O -4/p – pó roczne sprawozdanie z wp ywów 
z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska 
oraz z redystrybucji tych wp ywów; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
45. dnia po ka dym 
pó roczu 2012 r. 

Zarz d Narodowego 
Funduszu Ochrony 

rodowiska i Go-
spodarki Wodnej 

9  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

O -4/p – pó roczne sprawozdanie z wp ywów 
z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska 
oraz z redystrybucji tych wp ywów; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
60. dnia po ka dym 
pó roczu 2012 r. 

Ministerstwo ro-
dowiska, Minister-
stwo Finansów 

10  urz dy marsza kowskie O -4/r – roczne sprawozdanie z wp ywów z 
tytu u op at za korzystanie ze rodowiska oraz 
z redystrybucji tych wp ywów; zestawienie 
zbiorcze; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Zarz d Narodowego 
Funduszu Ochrony 

rodowiska i Go-
spodarki Wodnej 

11  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

dane ze sprawozda  O -4/r i O -2b dzia u 2, 
dotycz ce wp ywów z tytu u op at za korzy-
stanie ze rodowiska i administracyjnych kar 
pieni nych za przekroczenie lub naruszenie 
warunków korzystania ze rodowiska oraz 
redystrybucji tych wp ywów; dane zagrego-
wane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, Minister-
stwo Finansów 

12  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

O -4g – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami bud etu gminy pochodz cymi z 
op at i kar rodowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie 

13  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) 

za cznik nr 1 do sprawozdania O -4g – obli-
czanie nadwy ki dochodów bud etu gminy 
pochodz cych z op at i kar rodowiskowych, 
podlegaj cej przekazaniu na rzecz wojewódz-
kiego funduszu ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
14 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

rodowiska i Go-
spodarki Wodnej 

14  urz dy marsza kowskie O -4g – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami bud etu gminy pochodz cymi z 
op at i kar rodowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Narodowy Fundusz 
Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki 
Wodnej 

15  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

O -4g – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami bud etu gminy pochodz cymi z 
op at i kar rodowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
13 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, Minister-
stwo Finansów 

16  zarz dy powiatów O -4p – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami bud etu powiatu pochodz cymi z 
op at i kar rodowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie 
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17  zarz dy powiatów za cznik nr 1 do sprawozdania O -4p – obli-
czanie nadwy ki dochodów bud etu powiatu 
pochodz cych z op at i kar rodowiskowych, 
podlegaj cej przekazaniu na rzecz wojewódz-
kiego funduszu ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
14 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

rodowiska i Go-
spodarki Wodnej 

18  urz dy marsza kowskie O -4p – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami bud etu powiatu pochodz cymi z 
op at i kar rodowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Narodowy Fundusz 
Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki 
Wodnej 

19  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

O -4p – sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami bud etu powiatu pochodz cymi z 
op at i kar rodowiskowych, przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
13 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, Minister-
stwo Finansów 

20  wojewódzkie fundusze 
ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej 

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

dwa razy w roku do 
30. dnia po ka dym 
pó roczu i do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie, Narodowy 
Fundusz Ochrony 

rodowiska i Go-
spodarki Wodnej 

21  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

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

dwa razy w roku do 
45. dnia po ka dym 
pó roczu i do 
16 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, Minister-
stwo Finansów 

22  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

system informacyjny dotycz cy op at i kar za 
korzystanie ze rodowiska; zestawienie zbior-
cze: 
– o wp ywach z op at za korzystanie ze ro-

dowiska i administracyjnych kar pieni -
nych za przekroczenie lub naruszenie wa-
runków korzystania ze rodowiska i redy-
strybucji tych rodków, 

– o gospodarowaniu tymi rodkami, oddziel-
nie dla Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy ochrony rodowiska i 
gospodarki wodnej, 

– o gospodarowaniu dochodami bud etu 
gmin i powiatów pochodz cymi z op at i 
kar rodowiskowych przeznaczonymi na 
finansowanie ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej 

– o gospodarowaniu tymi rodkami w wy-
mienionych funduszach w latach 2007–
2012, 

– o gospodarowaniu tymi rodkami w gmi-
nach i powiatach w latach 2011–2012; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, Minister-
stwo Finansów, 
GUS 

23  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

system informacyjny dotycz cy op at i kar za 
korzystanie ze rodowiska; raport zbiorczy: 
– zestawienie zbiorcze tabelaryczne w prze-

krojach wojewódzkich w cz ci dotycz cej 
wp ywów z op at produktowych, 

– informacja tabelaryczno-opisowa o gospo-
darowaniu tymi rodkami w Narodowym 
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospo-
darki Wodnej, informacja tabelarycz-

raz w roku do 
1 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 
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no-opisowa z wojewódzkich funduszy 
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej o 
rodzaju i ilo ci odpadów opakowaniowych 
zebranych przez gminy na terenie danego 
województwa oraz odpadów przekazanych 
do odzysku i recyklingu, a tak e przekaza-
nych gminom rodkach pochodz cych z 
op at produktowych za opakowania; 

w formie elektronicznej 

24  Zarz d Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

system informacyjny dotycz cy pomocy za-
granicznej udzielonej Polsce; raport zbiorczy 
dotycz cy wielko ci pomocy zagranicznej 
udzielonej Polsce wed ug róde  pochodzenia, 
kierunków pomocy i zakresu rzeczowego; w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
30 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska, GUS 

25  podmioty sektora publiczne-
go o liczbie pracuj cych 10 
osób i wi cej, których dzia-
alno  zaklasyfikowana jest 
do sekcji O 

O -29/k – kwestionariusz o kosztach bie -
cych poniesionych na ochron  rodowiska; w 
formie papierowej; metoda reprezentacyjna 
(oko o 5%); obowi zkowe 

raz w roku do 
30 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo ro-
dowiska 

26  Ministerstwo rodowiska O -29/k – kwestionariusz o kosztach bie -
cych poniesionych na ochron  rodowiska; 
zestawienie zbiorcze danych wed ug rodzajów 
nak adów i elementów rodowiska w sekcji O 
wed ug PKD z okre leniem nak adów na 
urz dzenia ochronne ko ca rury i zapobiegaj -
ce powstawaniu zanieczyszcze ; dla pozosta-
ych sekcji – szacunki; w formie elektronicznej

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

27  gospodarstwa domowe OS-GD – kwestionariusz o wydatkach ponie-
sionych na ochron  rodowiska w gospodar-
stwach domowych wed ug rodzajów nak adów 
i elementów rodowiska; (badanie prowadzone 

cznie z badaniem kondycji gospodarstw 
domowych w III kwartale 2013 r.); w formie 
papierowej; metoda reprezentacyjna (0,01%); 
dobrowolne 

cyklicznie co 3 lata 
do 30 wrze nia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

28  wójtowie (burmistrzowie) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji 
w zakresie wodoci gów i sanitacji wsi; zesta-
wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
21 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie 

29  urz dy marsza kowskie RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji 
w zakresie wodoci gów i sanitacji wsi; zesta-
wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz-
nej lub papierowej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

30  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji 
w zakresie wodoci gów i sanitacji wsi; zesta-
wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz-
nej lub papierowej 

raz w roku do 
17 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

31  starostwa powiatowe RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realiza-
cji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i le nych w zakresie 
gromadzenia i wykorzystania rodków z na-
le no ci, op at rocznych i innych wymienio-
nych w ustawie; zestawienie zbiorcze; w for-
mie papierowej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie 
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32  urz dy marsza kowskie RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realiza-
cji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i le nych w zakresie 
gromadzenia i wykorzystania rodków z na-
le no ci, op at rocznych i innych wymienio-
nych w ustawie; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

33  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realiza-
cji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i le nych w zakresie 
gromadzenia i wykorzystania rodków z na-
le no ci, op at rocznych i innych wymienio-
nych w ustawie; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
28 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

34  Bank Ochrony rodowiska 
S.A. 

system informacyjny BO ; dane zagregowane 
w zakresie proekologicznej dzia alno ci Ban-
ku; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
18 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

35  Wy szy Urz d Górniczy system informacyjny dotycz cy gruntów prze-
kszta conych dzia alno ci  górnicz  i szkód 
spowodowanych ruchem zak adu górniczego; 
dane zagregowane w zakresie szkód spowo-
dowanych ruchem zak adu górniczego; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
19 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane z zakresu przedmiotowego w przekrojach: kraj, regiony, województwa (w tym op aty produktowe), podregiony, powiaty i 
gminy wed ug elementów rodowiska, sektorów instytucjonalnych i w asno ciowych. Dane w przekrojach PKD i Polskiej Kla-
syfikacji Statystycznej Dotycz cej Dzia alno ci i Urz dze  Zwi zanych z Ochron  rodowiska – w zakresie nak adów na rodki 
trwa e w ochronie rodowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych i kosztów bie cych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) w zakresie: 
– nak adów na rodki trwa e w ochronie rodowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych – sierpie  

2013 r., 
– kosztów bie cych – pa dziernik 2013 r., 

– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – wrzesie /pa dziernik 2013 r., 
– strona internetowa Ministerstwa rodowiska – lipiec 2013 r.: 

– dane o dzia alno ci funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowaniu ich rodkami, 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska 

Agencja rodowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 285 200 z  – bud et GUS 
 11 750 z  – bud et MRiRW bez bud etów gmin, starostw i województw 
 170 000 z  – bud et M  (w tym 120 000 z  – bud et NFO iGW) 
 13 800 z  – bud et IO  
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.14(011) 

2. Temat badania: Rachunek Przep ywów Materialnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Ocena i analiza ilo ci pozyskiwanej biomasy z rolnictwa, le nictwa, rybo ówstwa, owiectwa i zbieractwa; wydobycia kopalin i 
surowców energetycznych; importu i eksportu biomasy i produktów biomasy oraz kopalin w formie czystej i przetworzonej dla 
kraju, wyra one w jednostce masy, w celu opracowania podstawowego rachunku oraz wska ników Rachunku Przep ywów 
Materialnych (Material Flow Analysis – MFA) na potrzeby krajowe i mi dzynarodowe (KE-Eurostat, OECD). 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarcze wytwarzaj ce produkcj  ro linn , pozyskuj ce drewno i le ne u ytki uboczne; zwierz ta owne; ryby i 
inne produkty z akwakultur; zak ady eksploatuj ce z o a lub u ytkownicy z ó ; podmioty importuj ce i eksportuj ce towary w 
ramach UE oraz wszyscy eksporterzy i importerzy dokonuj cy wymiany towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilo  
wskazuj  na przeznaczenie do dzia alno ci gospodarczej. 

7. Zakres przedmiotowy 

– produkcja z rolnictwa, le nictwa, rybo ówstwa, owiectwa i zbieractwa, 
– wykorzystane pozyskanie (wydobycie) kopalin i surowców energetycznych, 
– import (ogó em i spoza UE) biomasy i produktów biomasy oraz kopalin w formie czystej i przetworzonej i surowców ener-

getycznych, 
– eksport (ogó em i poza UE) biomasy i produktów biomasy oraz kopalin w formie czystej i przetworzonej i surowców energe-

tycznych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych: 
– z rocznych publikacji GUS: „Wyniki produkcji ro linnej”, „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych” oraz „Rocznika staty-

stycznego rolnictwa i obszarów wiejskich”, „Zwierz ta gospodarskie”, „U ytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i 
pog owie zwierz t gospodarskich”, „Le nictwo”, „Rynek ryb – stan i perspektywy” (Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej), „Gospodarka Morska w Polsce” (Publikacja US Szczecin), 

– z rocznej publikacji Pa stwowego Instytutu Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, 
– dotycz cych produkcji wa niejszych upraw rolnych (omówione w badaniu 1.45.07), 
– dotycz cych produkcji wa niejszych upraw ogrodniczych (omówione w badaniu 1.45.08). 
Dane z Ministerstwa Finansów z systemów mi dzynarodowego handlu towarami (omówione w badaniach 1.51.01 i 1.51.07). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Komplet informacji zawieraj cych dane (w tym szacunki) o produkcji: biomasy z rolnictwa, le nictwa, owiectwa, zbieractwa i 
rybo ówstwa, dane o wydobyciu kopalin oraz dane o imporcie (wewn trz UE i spoza UE) i eksporcie (wewn trz UE i poza UE) 
wymaganych towarów; wska niki opracowane na podstawie pozyskanych danych: DE (Wykorzystane Krajowe Pozyskanie), 
DMI (Bezpo rednie Nak ady Materialne), DMC (Krajowa Konsumpcja Materialna), PTB (Fizyczny Bilans Handlu) w tonach 
ogó em oraz na 1 mieszka ca i jednostk  PKB. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – listopad 2013 r., 
– wska niki obliczone na podstawie tablic wynikowych – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 298 300 z  – bud et GUS 
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1.01. STAN I OCHRONA RODOWISKA 

1. Symbol badania: 1.01.15(012) 

2. Temat badania: Odpady wytworzone i zagospodarowane w le nictwie oraz rybactwie (z wy czeniem 
odpadów komunalnych) 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie danych o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w le nictwie oraz rybactwie na potrzeby kwestionariusza 
Eurostatu, którego obowi zek wype niania wynika z Rozporz dzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 
1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 257, z pó n. zm.). 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki prowadz ce dzia alno  w zakresie le nictwa i pozyskiwania drewna wytwarzaj ce odpady. Jednostki prowadz ce 
dzia alno  w zakresie rybactwa wytwarzaj ce odpady. 

7. Zakres przedmiotowy 

– ilo  odpadów wytworzona w le nictwie oraz rybactwie (ogó em, zagospodarowanych we w asnym zakresie oraz poza, 
przekazanych innym jednostkom), 

– sposób zagospodarowania odpadów w le nictwie oraz rybactwie: sk adowanie, odzysk (w tym kompostowanie), spalanie lub 
inny sposób zagospodarowania, (we w asnym zakresie oraz poza, przekazanych innym jednostkom). 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: OS-6L, OS-6R 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podstawowe jednostki go-

spodarcze i organizacyjne 
PGL Lasy Pa stwowe – 
nadle nictwa 

OS-6L – sprawozdanie o odpadach wytworzo-
nych i zagospodarowanych w le nictwie (z 
wy czeniem odpadów komunalnych); w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

co dwa lata do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zakwali-
fikowane wed ug PKD do 
dzia alno ci w zakresie sekcji 
A, dzia  03 – rybactwo 
 

OS-6R – sprawozdanie o odpadach wytwo-
rzonych i zagospodarowanych w rybactwie (z 
wy czeniem odpadów komunalnych); w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

co dwa lata do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zestawienie ilo ci odpadów wytworzonych wed ug rodzajów i kodów odpadów zgodne z rozporz dzeniem Ministra rodowi-
ska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – kraj. 
Zestawienie procesów unieszkodliwiania odpadów zaklasyfikowane zosta o wed ug nazw operacji odzysku i unieszkodliwiania 
zgodnymi z Aneksem 5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– zestaw danych dla Eurostatu w zakresie: ilo  odpadów wytworzonych w le nictwie oraz rybactwie i sposoby zagospodaro-
wania odpadów, dane na poziomie krajowym – czerwiec 2014 r., 

– „Ochrona rodowiska” – listopad 2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 57 300 z  – bud et GUS 
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1.02. ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY 

1. Symbol badania: 1.02.01(013) 

2. Temat badania: Organy pa stwa 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Gromadzenie i prezentacja informacji na temat organów pa stwa, wyników wyborów do parlamentu i w adz samorz dowych 
oraz dzia alno ci organów kontroli pa stwowej i ochrony prawa. 

6. Zakres podmiotowy 

Organy w adz ustawodawczych – Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej; Trybuna  Konstytucyjny; Pa stwowa Komisja Wy-
borcza oraz organy kontroli pa stwowej i ochrony prawa: Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwy sza Izba Kontroli. 

7. Zakres przedmiotowy 

– pos owie i senatorowie wed ug p ci, wieku i wykszta cenia, 
– kluby i ko a poselskie i senackie, 
– dzia alno  komisji sejmowych i komisji senackich, 
– wyniki wyborów do organów w adz ustawodawczych i samorz dowych, 
– dzia alno  Trybuna u Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwy szej Izby Kontroli, 
– wyniki wyborów prezydenta RP. 

8. ród a danych 

Wykorzystanie danych i wydawnictw informacyjnych Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Biura Trybuna u Konstytucyjnego, 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwy szej Izby Kontroli oraz Pa stwowej Komisji Wyborczej. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kadencje parlamentu i prezydenta RP, pos owie i senatorowie RP wed ug wieku i wykszta cenia w aktualnej kadencji, liczeb-
no  kó  i klubów poselskich i senackich, wykaz komisji sejmowych i senackich, ich liczebno  i aktywno , wybrane dane o 
dzia alno ci Sejmu i Senatu RP, wyniki wyborów prezydenta, wyborów parlamentarnych i samorz dowych, struktura radnych 
wed ug wieku, wykszta cenia i grup zawodów; orzeczenia (wyroki i postanowienia) Trybuna u Konstytucyjnego, wyst pienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich i sprawy przez niego rozpatrzone, kontrole przeprowadzone przez NIK i wyst pienia pokon-
trolne. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice zbiorcze – lipiec i grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 51 500 z  – bud et GUS 
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1.02. ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY 

1. Symbol badania: 1.02.02(014) 

2. Temat badania: Organy samorz du terytorialnego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja zmian cech demograficznych i zawodowych radnych oraz wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), cz onków 
zarz dów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw oraz uzyskanie informacji o aktywno ci spo ecze stwa w podej-
mowaniu decyzji dotycz cych ycia publicznego w skali lokalnej. Okre lenie skuteczno ci i efektywno ci funkcjonowania 
samorz dów w sferze prawodawstwa lokalnego. 

6. Zakres podmiotowy 

Gminy, dzielnice m.st. Warszawy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa. 

7. Zakres przedmiotowy 

Radni gmin, dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw wed ug liczby, wieku, p ci, wykszta cenia i podstawowych grup 
zawodów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy wed ug wieku, p ci, wy-
kszta cenia i podstawowych grup zawodów; cz onkowie zarz dów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw wed ug 
liczby i p ci; czenie funkcji radnego z funkcjami w zarz dach powiatów i województw; referenda, powody ich zorganizowa-
nia, frekwencja uprawnionych do g osowania w dniu referendum, wyniki referendów; liczba so ectw, so tysi wed ug p ci oraz 
wydawanie aktów prawa miejscowego pod k tem liczby, przedmiotu i rodzaju aktów oraz wykonywanie czynno ci kontrolnych 
tych aktów przez upowa nione do tego organy. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: SG-01, ST-P, ST-W. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wójtowie (burmistrzowie, 

prezydenci miast), zarz dy 
dzielnic m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: samorz d i trans-
port; w zakresie transport; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  zarz dy powiatów (bez miast 
na prawach powiatu), zarz -
dy dzielnic m.st. Warszawy 

ST-P – statystyka powiatu: samorz d i trans-
port; w zakresie samorz d; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  zarz dy województw ST-W – statystyka województwa: samorz d; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje w zakresie: 
– radnych gmin, dzielnic m.st. Warszawy wed ug liczby, wieku, p ci, wykszta cenia i podstawowych grup zawodów (grupo-

wania wed ug: gmin, dzielnic m.st. Warszawy, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na pra-
wach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogó em), 

– radnych powiatów wed ug liczby, wieku, p ci, wykszta cenia i podstawowych grup zawodów (grupowania wed ug: powia-
tów, podregionów, województw, regionów, kraju ogó em), 

– radnych województw wed ug liczby, wieku, p ci, wykszta cenia i podstawowych grup zawodów (grupowania wed ug: wo-
jewództw, regionów, kraju ogó em), 

– wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wed ug liczby, wieku, p ci, wykszta cenia i podstawowych grup zawodów (gru-
powania w przekrojach jak dla informacji o stanie radnych), 

– cz onków zarz dów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw wed ug liczby i p ci (grupowania wed ug: dzielnic 
m.st. Warszawy, powiatów, podregionów, województw, regionów, kraju ogó em), 

– czenia funkcji radnego z funkcjami w zarz dach powiatów i województw (grupowania w przekrojach jak dla informacji o 
stanie radnych i cz onków zarz dów), 

– liczby i wyników referendów, powodów zorganizowania, frekwencji uprawnionych do g osowania w dniu referendum (we-
d ug: gmin, dzielnic m.st. Warszawy, powiatów, województw), 

– liczby so ectw; so tysi wed ug p ci (grupowania wed ug: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów 
(miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogó em), 
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– liczby aktów prawnych wydanych w jednostkach samorz du terytorialnego w podziale na organy uchwa odawcze i wyko-
nawcze wed ug tematów podj tych uchwa  oraz wydawanych opinii i wykonanych czynno ci kontrolnych przez upowa nio-
ne do tego organy. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe w uk adzie dzia ów formularzy (forma elektroniczna) – kwiecie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych (radni gmin, powiatów i województw wed ug liczby, wieku, p ci, wykszta cenia i grup zawodów; 

informacje o sk adzie zarz dów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw; przeprowadzone referenda wed ug typu i 
sprawy; liczba so ectw; so tysi wed ug p ci w gminach) – maj 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 580 600 z  – bud et GUS 
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1.02. ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY 

1. Symbol badania: 1.02.03(015) 

2. Temat badania: Grunty komunalne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja zmian w strukturze w asno ciowej gruntów komunalnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Gminy, dzielnice m.st. Warszawy. 

7. Zakres przedmiotowy 

– stan powierzchni gruntów komunalnych, 
– grunty komunalne tworz ce gminny zasób nieruchomo ci, 
– grunty komunalne przekazane w trwa y zarz d gminnym jednostkom organizacyjnym i w wieczyste u ytkowanie. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: SG-01. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wójtowie (burmistrzowie, prezy-
denci miast), zarz dy dzielnic 
m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: samorz d i trans-
port; w zakresie grunty komunalne; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje w zakresie: 
– stanu powierzchni gruntów komunalnych (grupowania wed ug: gmin, dzielnic m.st. Warszawy, grup gmin (miejskie, miej-

sko wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogó em), 
– powierzchni gruntów komunalnych tworz cych gminny zasób nieruchomo ci (grupowania wed ug: gmin, dzielnic m.st. 

Warszawy, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, woje-
wództw, regionów, kraju ogó em), 

– powierzchni gruntów komunalnych przekazanych w trwa y zarz d gminnym jednostkom organizacyjnym i w wieczyste 
u ytkowanie (grupowania wed ug: gmin, dzielnic m.st. Warszawy, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powia-
tów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogó em). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablica wynikowa „Grunty komunalne – stan w dniu 31 XII” (forma elektroniczna) – kwiecie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – maj 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 96 500 z  – bud et GUS 
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1.02. ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY 

1. Symbol badania: 1.02.04(016) 

2. Temat badania: Planowanie przestrzenne w gminie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
 

5. Cel badania 

Zebranie podstawowych informacji dotycz cych sytuacji planistycznej gminy. Uzyskane dane pozwol  na udzielenie odpowie-
dzi, jaki procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jaki pro-
cent powierzchni gmin obj ty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wyniki badania umo liwi  ocen  
sposobu i skutków realizacji przepisów obowi zuj cej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó n. zm.) oraz pos u  do okre lenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospo-
darki przestrzennej. Uzyskane informacje pozwol  oszacowa  koszty poniesione na wykonanie planów. 

6. Zakres podmiotowy 

Gminy. 

7. Zakres przedmiotowy 

– studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – informacja na temat posiadania b d  niepo-
siadania dokumentu; powierzchnia gminy wskazana w studium do obj cia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, przewidywane funkcje terenów, koszt sporz dzenia zmian studium poniesiony w 2012 r., 

– obowi zuj ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporz dzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – liczba miejscowych planów; powierzchnia gminy obj -
ta planami; powierzchnia gruntów rolnych i le nych przewidzianych do zmiany przeznaczenia, wskazywane przeznaczenie 
terenów, 

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego b d ce w trakcie sporz dzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (liczba projektów miejscowych planów; powierzchnia gminy obj ta projektami planów, koszty sporz dzenia pla-
nów uchwalonych w 2012 r.), 

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

8. ród a danych 

Sprawozdanie MI: PP-1. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wójtowie (burmistrzowie, prezy-
denci miast) 

PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje w zakresie: 
– studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (grupowania wed ug: gmin – NTS 5, grup gmin 

(miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – 
NTS 2, kraju ogó em), 

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporz dzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (grupowania wed ug: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na pra-
wach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, kraju ogó em), 

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego b d cych w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (grupowania wed ug: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na 
prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, kraju ogó em), 

– decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na podstawie ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania wed ug: gmin – NTS 5, grup gmin 
(miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – 
NTS 2, kraju ogó em). 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 160 000 z  – bud et MI 
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1.02. ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY 

1. Symbol badania: 1.02.05(017) 

2. Temat badania: Prace geodezyjne i kartograficzne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  G ówny Geodeta Kraju 
 

5. Cel badania 

Przywrócenie przez G ównego Geodet  Kraju badania z 1999 r. i jego rozszerzenie jest wynikiem zapotrzebowania na pe n  
informacj  o danych zebranych z poziomu powiatów i województw w zakresie: 
– stanu pokrycia kraj u map  zasadnicz , 
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
– katastru nieruchomo ci i jego modernizacji, 
– geodezyjnej osnowy szczegó owej poziomej i wysoko ciowej. 
Informacje wynikowe stan  si  podstaw  do spe nienia wymogu okre lonego art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pó n. zm.) dotycz cego nadzorowania przez G ównego Geo-
det  Kraju realizacji polityki pa stwa w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in. koordynacji dzia a  organów administracji 
publicznej oraz innych podmiotów realizuj cych zadania publiczne z zakresu geodezji i kartografii. 
Pozyskanie danych z realizacji niniejszego (resortowego) badania jest niezb dne do monitorowania przebiegu przedmiotowych 
prac. 

6. Zakres podmiotowy 

Zgodnie z art. 7d pkt l, 3 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta prowadzi powiatowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencj  gruntów i budynków oraz geodezyjn  ewidencj  sieci uzbrojenia terenu, a 
tak e jest odpowiedzialny za zak adanie geodezyjnych osnów szczegó owych oraz za tworzenie i udost pnianie standardowych 
opracowa  kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – map ewidencyjnych i map zasadniczych 

7. Zakres przedmiotowy 

Prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie: 
– mapy zasadniczej, 
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
– katastru nieruchomo ci oraz jego modernizacji, 
– szczegó owej osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUGiK: GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-3.00, GUGiK-4.00 oraz wojewódzkie zestawienia zbiorcze: 
GUGiK-1.0, GUGiK-2.0, GUGiK-3.0, GUGiK-4.0. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  starostowie GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasad-

niczej; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

urz d wojewódzki – 
wojewódzki inspek-
tor nadzoru geode-
zyjnego i kartogra-
ficznego 

2  starostowie GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

urz d wojewódzki – 
wojewódzki inspek-
tor nadzoru geode-
zyjnego i kartogra-
ficznego 

3  starostowie GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nie-
ruchomo ci oraz jego modernizacji; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

urz d wojewódzki – 
wojewódzki inspek-
tor nadzoru geode-
zyjnego i kartogra-
ficznego 

4  starostowie GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegó owej 
osnowie geodezyjnej; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

urz d wojewódzki – 
wojewódzki inspek-
tor nadzoru geode-
zyjnego i kartogra-
ficznego 
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5  wojewodowie przez woje-
wódzkich inspektorów nad-
zoru geodezyjnego i karto-
graficznego 

GUGiK-1.0 – wojewódzkie zestawienie zbior-
cze o mapie zasadniczej z danych powiato-
wych GUGiK-1.00; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

G ówny Urz d 
Geodezji i Kartogra-
fii 

6  wojewodowie przez woje-
wódzkich inspektorów nad-
zoru geodezyjnego i karto-
graficznego 

GUGiK-2.0 – wojewódzkie zestawienie zbior-
cze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

G ówny Urz d 
Geodezji i Kartogra-
fii 

7  wojewodowie przez woje-
wódzkich inspektorów nad-
zoru geodezyjnego i karto-
graficznego 

GUGiK-3.0 – wojewódzkie zestawienie zbior-
cze o katastrze nieruchomo ci oraz jego mo-
dernizacji z danych powiatowych GU-
GiK-3.00; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

G ówny Urz d 
Geodezji i Kartogra-
fii 

8  wojewodowie przez woje-
wódzkich inspektorów nad-
zoru geodezyjnego i karto-
graficznego 

GUGiK-4.0 – wojewódzkie zestawienie zbior-
cze o szczegó owej osnowie geodezyjnej z 
danych powiatowych GUGiK-4.00; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. 
wed ug stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

G ówny Urz d 
Geodezji i Kartogra-
fii 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje dotycz ce kraju w zakresie: 
– stanu pokrycia map  zasadnicz , 
– szczegó owej osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej 
opracowane na podstawie krajowych zestawie  zbiorczych z tych zakresów badawczych: GUGiK 1, GUGiK 4. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe w formie elektronicznej – do 30 czerwca 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 18 000 z  – bud et GUGiK 
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1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI 

1. Symbol badania: 1.03.01(018) 

2. Temat badania: Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwo ci 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister Sprawiedliwo ci 
Prokurator Generalny 
 

5. Cel badania 

Wykonanie obowi zków ustawowych. Powy sze badanie ma na celu zebranie informacji o liczbie spraw, które wp yn y do 
poszczególnych jednostek organizacyjnych, terminowo ci i sposobach za atwienia spraw w tych jednostkach wed ug dziedzin 
prawa, o zakresie prawomocno ci orzecze , o rodzajach i terminowo ci spraw u askawieniowych, aktach notarialnych, za a-
twieniach spraw przez komorników, sytuacji kadrowej i kondycji resortu sprawiedliwo ci i prokuratury. 

6. Zakres podmiotowy 

S dy powszechne i wojskowe, powszechne i wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury, rodzinne o rodki diagnostyczno 
konsultacyjne, notariusze, komornicy; w ka dym przypadku wed ug struktury organizacyjnej. 

7. Zakres przedmiotowy 

– wp yw, za atwienie i pozosta o ci spraw w s dach powszechnych wszystkich szczebli i powszechnych jednostkach organiza-
cyjnych prokuratur apelacyjnych, okr gowych i rejonowych, 

– wp yw, za atwienie i pozosta o ci spraw, ich rodzaje i struktura wed ug dziedzin prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, 
gospodarczego, prawa pracy, ubezpiecze  spo ecznych i ksi g wieczystych, 

– rejestr orzecze  w s dach wojskowych, 
– sprawy w ramach post powania u askawieniowego, 
– czynno ci wykonywane przez komorników w ramach post powania egzekucyjnego, 
– akty notarialne wed ug rodzajów i inne czynno ci notarialne, 
– opiniowanie spraw rodzinnych przez rodzinne o rodki diagnostyczno konsultacyjne, 
– ewidencja spraw i czynno ci procesowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okr go-

wych i rejonowych oraz czynno ci procesowe prokuratora w toku post powania przygotowawczego lub s dowego w zakre-
sie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, 

– rodzaje przest pstw rejestrowanych w jednostkach prokuratury wed ug kwalifikacji prawnej czynów. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MS: MS-S1, MS-S5, MS-S8 wojsk., MS-S9 wojsk., MS-S11, MS-S12, MS-S16, MS-S18, MS-S19, MS-S19k, 
MS-S19z, MS-S20KRS, MS-S20z, MS-S20UN, MS-S20KW, MS-Kom23, MS-Not24, MS-RODK 25. Sprawozdania PG: 
PG-P1K, PG-P1CA, PG-P1N, PG-P1K wojsk. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 

Miejsce prze-
kazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  s dy rejonowe MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil-

nych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

2  s dy okr gowe MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil-
nych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

3  s dy okr gowe MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil-
nych; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

4  s dy apelacyjne MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil-
nych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 
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5  s dy rejonowe MS-S5 – sprawozdanie w sprawach kar-
nych i wykroczeniowych; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

6  s dy okr gowe MS-S5 – sprawozdanie w sprawach kar-
nych i wykroczeniowych; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

7  s dy okr gowe MS-S5 – sprawozdanie w sprawach kar-
nych i wykroczeniowych; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

8  s dy apelacyjne MS-S5 – sprawozdanie w sprawach kar-
nych i wykroczeniowych; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

9  s dy wojskowe okr gowe MS-S8 wojsk. – sprawozdanie w sprawach 
karnych i wykroczeniowych w post powa-
niu odwo awczym; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 15. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

10  s dy garnizonowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach 
o u askawienie; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

wojskowe s dy 
okr gowe 

11  s dy okr gowe wojskowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach 
o u askawienie; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

12  s dy okr gowe wojskowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach 
o u askawienie; zestawienie zbiorcze da-
nych; w formie elektronicznej 

do 15. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

13  s dy rejonowe MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubez-
piecze  spo ecznych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

14  s dy okr gowe MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubez-
piecze  spo ecznych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

15  s dy okr gowe MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubez-
piecze  spo ecznych; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

16  s dy apelacyjne MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubez-
piecze  spo ecznych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

17  s dy rejonowe MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa 
pracy wed ug rodzajów spraw i w a ciwo-
ci rzeczowej; w formie elektronicznej; 

metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 
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18  s dy okr gowe MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa 
pracy wed ug rodzajów spraw i w a ciwo-
ci rzeczowej; w formie elektronicznej; 

metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

19  s dy okr gowe MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa 
pracy wed ug rodzajów spraw i w a ciwo-
ci rzeczowej; zestawienie zbiorcze da-

nych; w formie elektronicznej 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

20  s dy rejonowe MS-S16 – sprawozdanie w sprawach ro-
dzinnych z zakresu spraw cywilnych z 
wy czeniem spraw nieletnich; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

21  s dy okr gowe MS-S16 – sprawozdanie w sprawach ro-
dzinnych z zakresu spraw cywilnych z 
wy czeniem spraw nieletnich; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

do 15. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

22  s dy rejonowe MS-S18 – sprawozdanie w sprawach ro-
dzinnych nieletnich; (dzia y: 1, 3–6, 10, 
11); w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

23  s dy okr gowe MS-S18 – sprawozdanie w sprawach ro-
dzinnych nieletnich; zestawienie zbiorcze 
danych (dzia y 1, 3–6, 10, 11); w formie 
elektronicznej 

do 15. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

24  s dy rejonowe MS-S19 – sprawozdanie w sprawach go-
spodarczych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

25  s dy okr gowe MS-S19 – sprawozdanie w sprawach go-
spodarczych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

26  s dy okr gowe MS-S19 – sprawozdanie w sprawach go-
spodarczych; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

do 11. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

27  S d Okr gowy w Warszawie 
– S d Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 

MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z 
zakresu ochrony konkurencji, regulacji 
energetyki, telekomunikacji i transportu 
kolejowego; w formie elektronicznej; me-
toda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

28  S d Okr gowy w Warszawie 
– S d Wspólnotowych Zna-
ków Towarowych i Wzorów 
Przemys owych 

MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z 
zakresu ochrony wspólnotowych znaków 
towarowych i wspólnotowych wzorów 
przemys owych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 
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29  s dy rejonowe MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach 
rejestrowych (wed ug w a ciwo ci rzeczo-
wej); w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

30  s dy rejonowe MS-S20z – sprawozdanie w sprawach 
rejestrowych w zakresie Rejestru Zasta-
wów (wed ug w a ciwo ci rzeczowych); w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

31  s dy rejonowe MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach 
upad o ciowych i naprawczych (wed ug 
w a ciwo ci rzeczowej); w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 9. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

32  s dy okr gowe MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach 
upad o ciowych i naprawczych (wed ug 
w a ciwo ci rzeczowej); zestawienie zbior-
cze danych; w formie elektronicznej 

do 15. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

33  s dy rejonowe MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach 
dotycz cych ksi g wieczystych; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

do 12. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

s dy okr gowe 

34  s dy okr gowe MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach 
dotycz cych ksi g wieczystych; zestawie-
nie zbiorcze danych; w formie elektronicz-
nej 

do 18. dnia kalendarzowego 
po ka dym kwartale z da-
nymi narastaj cymi od 
pocz tku roku do ko ca 
kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

35  s dy rejonowe (komornicy 
przy s dach rejonowych) 

MS-Kom23 – sprawozdanie z czynno ci 
komornika; w formie elektronicznej; meto-
da pe na; obowi zkowe 

do 20. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

s dy okr gowe 

36  s dy okr gowe MS-Kom23 – sprawozdanie z czynno ci 
komornika; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

do 25. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

37  notariusze MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z 
czynno ci notarialnych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 7. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

s dy apelacyjne 

38  s dy apelacyjne MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z 
czynno ci notarialnych; zestawienie zbior-
cze danych; w formie elektronicznej 

do 15. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

39  rodzinne o rodki diagno-
styczno-konsultacyjne 

MS-RODK-25 – sprawozdanie z dzia alno-
ci Rodzinnego O rodka Diagnostycz-

no-Konsultacyjnego; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 20. dnia kalendarzowego 
po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

40  prokuratury rejonowe PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

prokuratury 
okr gowe 

41  prokuratury okr gowe PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; – spra-
wozdanie z dzia alno ci w asnej; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

prokuratury 
apelacyjne 
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42  prokuratury apelacyjne PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; – spra-
wozdanie z dzia alno ci w asnej; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Prokuratura 
Generalna 

43  prokuratury okr gowe PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; zesta-
wienie zbiorcze danych z dzia alno ci 
podleg ych prokuratur rejonowych; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

prokuratury 
apelacyjne 

44  prokuratury okr gowe PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; zesta-
wienie zbiorcze danych z dzia alno ci 
w asnej i podleg ych prokuratur rejono-
wych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

prokuratury 
apelacyjne 

45  prokuratury apelacyjne PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; zesta-
wienie zbiorcze danych z dzia alno ci 
podleg ych prokuratur rejonowych i okr -
gowych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
18 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 18 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 

46  prokuratury apelacyjne PG-P1K – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach karnych; zesta-
wienie zbiorcze danych z dzia alno ci 
w asnej i podleg ych prokuratur rejono-
wych i okr gowych; w formie elektronicz-
nej 

dwa razy w roku: do 
18 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 18 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 

47  prokuratury rejonowe PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

prokuratury 
okr gowe 

48  prokuratury okr gowe PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; sprawozdanie z dzia alno ci 
w asnej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

prokuratury 
apelacyjne 

49  prokuratury apelacyjne PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; sprawozdanie z dzia alno ci 
w asnej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Prokuratura 
Generalna 

50  prokuratury okr gowe PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; zestawienie zbiorcze danych 
z dzia alno ci podleg ych prokuratur rejo-
nowych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

prokuratury 
apelacyjne 

51  prokuratury okr gowe PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; zestawienie zbiorcze danych 
z dzia alno ci w asnej i podleg ych proku-
ratur rejonowych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

prokuratury 
apelacyjne 
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52  prokuratury apelacyjne PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; zestawienie zbiorcze danych 
z dzia alno ci podleg ych prokuratur okr -
gowych i rejonowych; w formie elektro-
nicznej 

dwa razy w roku: do 
18 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 18 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 

53  prokuratury apelacyjne PG-P1CA – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w sprawach cywilnych i admi-
nistracyjnych; zestawienie zbiorcze danych 
z dzia alno ci w asnej i podleg ych proku-
ratur okr gowych i rejonowych; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
18 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 18 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 

54  prokuratury okr gowe PG-P1N – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w zakresie zwierzchniego 
nadzoru s u bowego sprawowanego przez 
prokuratora nadrz dnego w sprawach 
karnych, cywilnych i administracyjnych; 
sprawozdanie z dzia alno ci w asnej; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

prokuratury 
apelacyjne 

55  prokuratury apelacyjne PG-P1N – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w zakresie zwierzchniego 
nadzoru s u bowego sprawowanego przez 
prokuratora nadrz dnego w sprawach 
karnych, cywilnych i administracyjnych; 
sprawozdanie z dzia alno ci w asnej; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Prokuratura 
Generalna 

56  prokuratury apelacyjne PG-P1N – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w zakresie zwierzchniego 
nadzoru s u bowego sprawowanego przez 
prokuratora nadrz dnego w sprawach 
karnych, cywilnych i administracyjnych; 
zestawienie zbiorcze danych – sprawozda-
nie z dzia alno ci podleg ych prokuratur 
okr gowych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 

57  prokuratury apelacyjne PG-P1N – sprawozdanie z dzia alno ci 
powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w zakresie zwierzchniego 
nadzoru s u bowego sprawowanego przez 
prokuratora nadrz dnego w sprawach 
karnych, cywilnych i administracyjnych; 
zestawienie zbiorcze danych z dzia alno ci 
w asnej i podleg ych prokuratur okr go-
wych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 

58  wojskowe prokuratury garni-
zonowe, okr gowe 

PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z dzia al-
no ci wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury w sprawach karnych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

dwa razy w roku: do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I pó ro-
cze i do 9 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Naczelna Proku-
ratura Wojskowa

59  Naczelna Prokuratura Woj-
skowa 

PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z dzia al-
no ci wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury w sprawach karnych; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 lipca 2012 r. z danymi za 
I pó rocze i do 16 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Prokuratura 
Generalna 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe grupowania danych: 
– wed ug dziedzin prawa, w tym wed ug rodzajów spraw w s dach powszechnych, w prokuraturach apelacyjnych, okr go-

wych i rejonowych, a tak e w zakresie wp ywu, za atwienia i pozosta o ci, 
– okr gi s dowe i prokuratorskie oraz s dy i prokuratury: apelacyjne, okr gowe i rejonowe, 
– rodzaje aktów notarialnych, 
– rodzaje spraw za atwianych przez komorników. 
Wyniki bada  prezentowane w powy szych grupowaniach informuj : o wielko ci wp ywu, za atwienia i pozosta o ci spraw 
oraz o ich strukturze w s dach powszechnych oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okr -
gowych i rejonowych, o wp ywie, za atwieniu, wielko ci referatów przypadaj cych na s dziego w s dach powszechnych 
wszystkich szczebli, o obci eniu kuratorów zawodowych i spo ecznych, tak w zakresie kurateli dla doros ych, jak i kurateli 
rodzinnej, o obci eniu prac  referendarzy i prokuratorów, o trwaniu post powania w sprawach, o obci eniu zadaniami nota-
riuszy, komorników, o profilaktyce i diagnozowaniu w sprawach rodzinnych, o wska nikach dynamiki i struktury zjawisk i 
cech opisywanych w badaniach. 
 
Kwestionariusze i publikacje ONZ, Eurostat, innych organizacji mi dzynarodowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Informacja statystyczna o dzia alno ci wymiaru sprawiedliwo ci – Statystyka s dowa i penitencjarna – Cz  I” – kwiecie  
2013 r., 

– „Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w s dach powszechnych oraz o wi ziennictwie” – wrzesie  
2012 r., 

– „Informacja o dzia alno ci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury” – wrzesie  2012 r. i kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 271 135 z  – bud et MS 
 120 000 z  – bud et PG 
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1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI 

1. Symbol badania: 1.03.02(019) 

2. Temat badania: Orzeczenia s dów pierwszej instancji i prawomocne os dzenia osób doros ych w spra-
wach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach 
zbiorowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister Sprawiedliwo ci 
 

5. Cel badania 

Wykonanie obowi zków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o wyrokach s dów powszechnych i wojsko-
wych, orzeczeniach s dów wobec osób doros ych i nieletnich oraz prawomocnych orzeczeniach w sprawach wykroczeniowych 
i stworzenie zbiorów o orzeczeniach s dów pierwszej instancji w danym okresie sprawozdawczym. 

6. Zakres podmiotowy 

S dy powszechne i wojskowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o rodzajach przest pstw, wykrocze  lub czynach zabronionych, o rodzajach orzecze  s dowych, w tym o wymiarze 
kary zasadniczej i rodkach karnych, miejscu i czasie pope nienia przest pstwa oraz dane o osobie os dzonej, tj. wieku, p ci i 
wykszta ceniu. 
W sprawach nieletnich informacja o rodzajach czynów karalnych, demoralizacji, orzeczonych rodkach wychowawczo po-
prawczych lub karze, miejscu i czasie pope nienia czynu karalnego oraz dane o nieletnim, m.in. wieku i p ci. 
W sprawach podmiotów zbiorowych informacje o rodzajach orzecze . 

8. ród a danych 

Sprawozdania MS: MS-S6, MS-S6 wojsk., MS-S7, MS-S7 wojsk., MS-S18 (dzia y: 2, 2c – omówione w badaniu 1.03.01), 
karty statystyczne MS-S28 oraz karty rejestracyjne z prawomocnych skaza  osób doros ych oraz podmiotów zbiorowych orze-
cze  wobec nieletnich rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce prze-
kazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  s dy okr gowe MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób os dzo-

nych w pierwszej instancji wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 12. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

2  s dy rejonowe MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób os dzo-
nych w pierwszej instancji wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

s dy okr gowe 

3  s dy okr gowe MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób os dzo-
nych w pierwszej instancji wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej; zestawienie zbiorcze danych; w for-
mie elektronicznej 

do 15. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

4  wojskowe s dy garnizonowe MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób 
prawomocnie os dzonych (wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej); w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

wojskowe s dy 
okr gowe 

5  wojskowe s dy okr gowe MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób 
prawomocnie os dzonych (wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej); zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

do 15. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

6  s dy rejonowe MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w spra-
wach o wykroczenia; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

s dy okr gowe 

7  s dy okr gowe MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w spra-
wach o wykroczenia; zestawienie zbiorcze da-
nych; w formie elektronicznej 

do 15. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 
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8  wojskowe s dy garnizonowe MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa w 
sprawach o wykroczenia; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

wojskowe s dy 
okr gowe 

9  wojskowe s dy okr gowe MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa w 
sprawach o wykroczenia; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

do 15. dnia kalenda-
rzowego po pó roczu i 
roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

10  s dy rejonowe i s dy okr -
gowe 

MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z 
oskar enia publicznego z orzeczenia prawomoc-
nego; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

niezw ocznie po 
uprawomocnieniu si  
orzeczenia 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

11  Krajowy Rejestr Karny zestawienia tabelaryczne dotycz ce prawomoc-
nych os dze  osób doros ych, nieletnich, wobec 
których zastosowano rodki wychowaw-
czo-poprawcze i kary; dane zagregowane wed ug 
pope nionych (zarzuconych) czynów, prze-
st pstw lub wykrocze , w uk adzie wojewódz-
kim, okr gami s dowymi, w mie cie, na wsi, 
wed ug p ci, wieku, obywateli polskich i cudzo-
ziemców; w formie elektronicznej 

do ko ca czerwca 
2013 r. 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Os dzeni, w tym osoby doros e (prawomocnie i w s dach pierwszej instancji), skazane osoby doros e, nieletni, wobec których 
zastosowano rodki wychowawcze, poprawcze i kary – wed ug pope nionych czynów. Powy sze zestawienia w uk adzie woje-
wódzkim, okr gami s dowymi, w mie cie, na wsi, wed ug p ci, wieku, wykszta cenia, wed ug ród a utrzymania obywateli 
polskich i cudzoziemców. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Informacja statystyczna o dzia alno ci wymiaru sprawiedliwo ci – Statystyka s dowa i penitencjarna – Cz  I” – marzec 
2013 r., 

– „Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w s dach powszechnych oraz o wi ziennictwie” – wrzesie  
2012 r., 

– „Statystyka s dowa – Cz  II Sprawy rodzinne” – pa dziernik 2013 r., 
– „Statystyka s dowa – Cz  III Prawomocne os dzenia osób doros ych” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 163 834 z  – bud et MS 
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1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI 

1. Symbol badania: 1.03.03(020) 

2. Temat badania: Przest pstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki toni cia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister Sprawiedliwo ci 
Prokurator Generalny 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Wykonanie obowi zków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o liczbie przest pstw, stopniu wykrywalno ci 
sprawców przest pstw, o przest pstwach stwierdzonych, o osobach doros ych i nieletnich pope niaj cych czyny zabronione, a 
tak e o zamachach samobójczych usi owanych i dokonanych oraz wypadkach toni cia. 

6. Zakres podmiotowy 

S dy rodzinne (rejonowe) w zakresie post powa  wobec nieletnich. Komendy wojewódzkie (sto eczna) Policji oraz Komenda 
G ówna Policji w zakresie przest pstw stwierdzonych, zamachów samobójczych i wypadków toni cia. 

7. Zakres przedmiotowy 

– przest pstwa, 
– wyniki post powania przygotowawczego, 
– osoby nieletnie, podejrzane o pope nienie przest pstw, 
– liczba spraw, w których s  prowadzone post powania przygotowawcze, 
– zamachy samobójcze usi owane i dokonane, 
– wypadki toni cia. 

8. ród a danych 

Karty statystyczne MS: MS-Stp1, MS-Stp2, administracyjne systemy informacyjne Policji, Policyjny System Statystyki Prze-
st pczo ci „Temida”. Sprawozdania PG: Stp1, Stp2, Stp3, Stp5, PG-P2. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  komendy wojewódzkie 

(Sto eczna) Policji 
Policyjny system statystyki przest pczo ci – 
Temida; dane zagregowane, zestawienie tabe-
laryczne (województwo ogó em i powiaty) 
dotycz ce przest pstw stwierdzonych w za-
ko czonym post powaniu przygotowawczym 
i wska ników wykrywalno ci sprawców prze-
st pstw; w formie elektronicznej lub papiero-
wej 

do 20. dnia ka dego 
miesi ca nast puj -
cego po zako czeniu 
kwarta u 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
którego terenie ma 
siedzib  podmiot 
przekazuj cy dane 

2  s dy rodzinne MS-Stp1 – zg oszenie o wszcz ciu post po-
wania; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

na bie co po 
wszcz ciu post po-
wania 

w a ciwa komenda 
Policji 

3  komendy wojewódzkie 
(Sto eczna) Policji 

Policyjny system statystyki przest pczo ci – 
Temida; dane zagregowane, zestawienie tabe-
laryczne w uk adzie województwo ogó em, 
dotycz ce: 
– zamachów samobójczych usi owanych i 

dokonanych, 
– wypadków toni cia; 
w formie elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
15 czerwca 2013 r. 
za danymi za rok 
2012 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
którego terenie ma 
siedzib  podmiot 
przekazuj cy dane 

4  s dy rodzinne MS-Stp2 – zg oszenie o zako czeniu post -
powania; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

na bie co po zako -
czeniu post powania 

w a ciwa komenda 
Policji 
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5  Komenda G ówna Policji Policyjny system statystyki przest pczo ci – 
Temida; dane zagregowane, zestawienie tabe-
laryczne dotycz ce przest pstw stwierdzonych 
w zako czonym post powaniu przygotowaw-
czym i wska ników wykrywalno ci sprawców 
przest pstw w uk adzie kraj ogó em, woje-
wództwa i podregiony; w formie elektronicz-
nej i papierowej 

dane w zakresie 
podstawowym – raz 
w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012, 
dane w zakresie 
rozszerzonym – raz 
w roku do 
17 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  Komenda G ówna Policji zestawienia tabelaryczne dotycz ce: 
– zamachów samobójczych usi owanych i 

dokonanych, 
– wypadków toni cia; dane zagregowane w 

uk adzie: kraj ogó em, województwa; 
w formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
15 czerwca 2013 r. 
za danymi za rok 
2012 

GUS 

7  jednostki organizacyjne 
organów centralnych – inne 
ni  prokurator – prowadz ce 
post powania przygotowaw-
cze: organy Inspekcji Han-
dlowej, organy Pa stwowej 
Inspekcji Sanitarnej, urz dy 
skarbowe i inspektorzy kon-
troli skarbowej, Prezes Urz -
du Komunikacji Elektronicz-
nej, organy Stra y Granicz-
nej, organy S u by Celnej, 
Stra  Le na Lasów Pa -
stwowych, Pa stwowa Stra  

owiecka, organy parków 
narodowych 

PG-P2 – sprawozdanie z czynno ci dochodze-
niowo- ledczych prowadzonych przez innych 
ni  prokurator oskar ycieli; w formie elektro-
nicznej i papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
26 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

organy centralne, 
sprawuj ce 
zwierzchni nadzór 
s u bowy nad jed-
nostkami prowadz -
cymi czynno ci 
dochodzeniowe – 
innymi ni  prokura-
tor 

8  powszechne jednostki orga-
nizacyjne prokuratury szcze-
bla rejonowego, okr gowe-
go, apelacyjnego 

Stp1 – zg oszenie o wszcz ciu post powania; 
w formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

na bie co po 
wszcz ciu post po-
wania 

w a ciwa komenda 
Policji 

9  powszechne jednostki orga-
nizacyjne prokuratury szcze-
bla rejonowego, okr gowe-
go, apelacyjnego 

Stp2 – zg oszenie o zako czeniu post powa-
nia; w formie papierowej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

na bie co po zako -
czeniu post powania 

w a ciwa komenda 
Policji 

10  powszechne jednostki orga-
nizacyjne prokuratury szcze-
bla rejonowego, okr gowe-
go, apelacyjnego 

Stp3 – zg oszenie o przest pstwie stwierdzo-
nym w zako czonym post powaniu przygo-
towawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych; 
w formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

na bie co po zako -
czeniu post powania 
stwierdzeniem o 
pope nieniu przest p-
stwa 

w a ciwa komenda 
Policji 

11  powszechne jednostki orga-
nizacyjne prokuratury szcze-
bla rejonowego, okr gowe-
go, apelacyjnego 

Stp5 – zg oszenie o podj ciu, wznowieniu, 
przekazaniu, po czeniu do wspólnego prowa-
dzenia, zwrocie akt do uzupe nienia; w formie 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

na bie co po zako -
czeniu post powania 
stwierdzeniem o 
pope nieniu przest p-
stwa 

w a ciwa komenda 
Policji 

12  Organy centralne, sprawuj -
ce zwierzchni nadzór s u -
bowy nad jednostkami pro-
wadz cymi czynno ci do-
chodzeniowe innymi ni  
prokurator 

PG-P2 – sprawozdanie z czynno ci dochodze-
niowo- ledczych prowadzonych przez innych 
ni  prokurator oskar ycieli; zestawienie zbior-
cze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Prokuratura Gene-
ralna 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane w podziale na: rodzaje przest pstw, rodzaje wyników post powa  przygotowawczych, cechy osobopoznawcze doros ych 
i nieletnich obj tych tym post powaniem wed ug wieku, p ci, wykszta cenia, zawodu oraz przekroju terytorialnego, okr gi 
prokuratur, s dów, przest pstwa zg oszone, stwierdzone, wykryte. 
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Zamachy samobójcze usi owane i dokonane ogó em kraj i województwa w podziale na miasto i wie , samobójcy wed ug p ci i 
wieku. 
Wypadki toni cia ogó em kraj i województwa oraz liczba osób uratowanych i osób, które uton y. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe w zakresie przest pstw stwierdzonych w zako czonym post powaniu przygotowawczym i wska ników 
wykrywalno ci sprawców przest pstw – czerwiec 2013 r. z danymi za 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 26 768 z  – bud et MS 
 11 000 z  – bud et PG 
 124 700 z  – bud et GUS 
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1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI 

1. Symbol badania: 1.03.04(021) 

2. Temat badania: Wykonywanie orzecze  s dowych przez zak ady karne, s dy i zak ady dla nieletnich; 
areszty ledcze 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister Sprawiedliwo ci 
 

5. Cel badania 

Wykonanie obowi zków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o sposobach wykonywania orzecze  i decyzji 
s dowych, o tymczasowo aresztowanych, warunkowo zwolnionych z zak adów karnych, nieletnich, wobec których wykonywa-
ne s  rodki wychowawcze i poprawcze, osobach doros ych, wobec których wykonywane s  dozory. 

6. Zakres podmiotowy 

Zak ady karne, areszty ledcze, s dy powszechne i wojskowe, zak ady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wykonywanie orzecze  wobec osób odbywaj cych kar  pozbawienia wolno ci w zak adach karnych, ukaranych grzywn , 
skazanych na grzywn , ograniczenie wolno ci, pozbawienie wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary i wy-
konywaniem dozorów, wykonywanie dozorów w okresie próby warunkowego umorzenia post powania, rodki karne, warun-
kowo zwolnionych z odbywania kary pozbawienia wolno ci, wykonywanych dozorów, nieletnich, wobec których wykonywane 
s  rodki wychowawczo poprawcze. 
Informacje o osobach skazanych odbywaj cych kar  pozbawienia wolno ci, tymczasowo aresztowanych, ukaranych za wykro-
czenia, stany: przyjmowanych i zwalnianych w zak adach karnych i w zak adach dla nieletnich, informacje o osobach warun-
kowo zwolnionych z zak adów karnych, wykonywane orzeczenia w okresie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolno-
ci. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MS: MS-S10, MS-S40, MS-S10 wojsk., MS-S18 (dzia y 7-9 – omówione w badaniu 1.03.01), MS-ZN26p, 
MS-ZN26s, MS-ZN27p, MS-ZN27s, MS-ZK-1, MS-ZK-2, MS-ZK-3, MS-ZK-4, MS-ZK-5, MS-ZK-6, MS-ZK-7 i MS-ZK-8. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 

Miejsce prze-
kazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  s dy okr gowe MS-S10 – sprawozdanie z s dowego wyko-

nywania orzecze  wed ug w a ciwo ci rze-
czowej; w formie elektronicznej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

do 9. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

2  s dy okr gowe wojskowe MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z s dowego 
wykonywania orzecze  wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 15. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

3  s dy rejonowe MS-S10 – sprawozdanie z s dowego wyko-
nywania orzecze  wed ug w a ciwo ci rze-
czowej; w formie elektronicznej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

do 9. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

s dy okr gowe 

4  s dy okr gowe MS-S10 – sprawozdanie z s dowego wyko-
nywania orzecze  wed ug w a ciwo ci rze-
czowej; zestawienie zbiorcze danych; w for-
mie elektronicznej 

do 11. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

5  s dy rejonowe (Zespó  Kura-
torskiej S u by S dowej) 

MS-S40 – sprawozdanie z dzia alno ci kura-
torskiej s u by s dowej; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 8. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

s dy okr gowe 

6  s dy okr gowe MS-S40 – sprawozdanie z dzia alno ci kura-
torskiej s u by s dowej; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

do 12. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

7  s dy garnizonowe MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z s dowego 
wykonywania orzecze  wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 11. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

s dy okr gowe 
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8  s dy okr gowe wojskowe MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z s dowego 
wykonywania orzecze  wed ug w a ciwo ci 
rzeczowej; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

do 15. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu i roku 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

9  zak ady poprawcze MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wy-
chowanków w zak adzie poprawczym; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

do 3. dnia roboczego po 
miesi cu z danymi za 
miesi c i do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I 
pó rocze i do 9 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

10  schroniska dla nieletnich MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wy-
chowanków w schronisku dla nieletnich; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

do 7. dnia kalendarzo-
wego po ka dym kwar-
tale z danymi narastaj -
cymi od pocz tku roku 
do ko ca kwarta u 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

11  szko y w zak adach popraw-
czych 

MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki 
wychowanków w zak adzie poprawczym; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

do 5 wrze nia po roku 
szkolnym z danymi za 
rok szkolny 2011/2012 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

12  szko y w schroniskach dla 
nieletnich 

MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki 
wychowanków w schronisku dla nieletnich; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

do 5 wrze nia po roku 
szkolnym z danymi za 
rok szkolny 2011/2012 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

13  zak ady karne (areszty led-
cze) 

MS-ZK-1 – miesi czne sprawozdanie o tym-
czasowo aresztowanych, skazanych i ukara-
nych. Ewidencja osadzonych; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu 1. dnia za 
miesi c poprzedni 

okr gowe in-
spektoraty S u -
by Wi ziennej 

14  zak ady karne (areszty led-
cze) 

MS-ZK-2 – miesi czne sprawozdanie o za-
trudnieniu tymczasowo aresztowanych, skaza-
nych i ukaranych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu 1. dnia za 
miesi c poprzedni 

okr gowe in-
spektoraty S u -
by Wi ziennej 

15  zak ady karne (areszty led-
cze) 

MS-ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tym-
czasowo aresztowanych, skazanych i ukara-
nych poddanych terapii w zwi zku z uzale -
nieniami, poddanych badaniom psychiatrycz-
nym i psychologicznym wed ug przyczyn 
samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnie-
nie; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

cztery razy w roku do: 
7 kwietnia, 7 lipca, 
7 pa dziernika 2012 r. i 
9 stycznia 2013 r. z 
danymi za ka dy kwarta  

okr gowe in-
spektoraty S u -
by Wi ziennej 

16  zak ady karne (areszty led-
cze) 

MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymcza-
sowo aresztowanych i skazanych wed ug 
odbywania kary zasadniczej, zast pczej, rodza-
jów przest pstw, powrotno ci do przest pstw i 
wieku; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 7 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

okr gowe in-
spektoraty S u -
by Wi ziennej 

17  zak ady karne (areszty led-
cze) 

MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skaza-
nych; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 6 lipca 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2011/2012 

okr gowe in-
spektoraty S u -
by Wi ziennej 

18  zak ady karne (areszty led-
cze) 

MS-ZK-7 – sprawozdanie z dzia ania wi zien-
nej s u by zdrowia; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 7 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Biuro S u by 
Zdrowia Cen-
tralnego Zarz du 
S u by Wi zien-
nej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Skazani, os dzeni, ukarani, osadzenia i zwolnienia z zak adów karnych i aresztów ledczych, p e , wiek, rodzaje przest pstw, 
odbywane wyroki, skre leni z ewidencji, poprzednio karani, recydywi ci, kary zast pcze, zatrudnienie odbywaj cych kary, 
nauczanie, pomoc postpenitencjarna, ksi gozbiory, lecznictwo (przychodnie, szpitale, zabiegi lecznicze), orzecznictwo lekar-
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skie, samoagresje, zgony, ucieczki – dotyczy doros ych i odpowiednio nieletnich w zakresie w a ciwym dla nieletnich, w okr -
gach s dowych, wykonywanie kar przez s dy (dozory, nadzory), informacje o zadaniach i dzia alno ci zespo ów kuratorskiej 
s u by s dowej. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Informacja statystyczna o dzia alno ci wymiaru sprawiedliwo ci – Statystyka s dowa i penitencjarna – Cz  I” – marzec 
2013 r., 

– „Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w s dach powszechnych oraz o wi ziennictwie” – wrzesie  
2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 50 636 z  – bud et MS 
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1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI 

1. Symbol badania: 1.03.05(022) 

2. Temat badania: Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwo ci 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister Sprawiedliwo ci 
Prokurator Generalny 
 

5. Cel badania 

Wykonanie obowi zków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych pod-
leg ych ministrowi w a ciwemu do spraw sprawiedliwo ci, Prokuratorowi Generalnemu, a tak e o stanowiskach, funkcjach oraz 
sk adnikach wynagrodzenia pracowników ww. jednostek. 

6. Zakres podmiotowy 

S dy powszechne i wojskowe wszystkich szczebli, prokuratury powszechne i wojskowe, zak ady karne i areszty ledcze oraz 
instytuty. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy, urz dników s dów i prokuratury, pracowników mianowanych i innych oraz 
obs ugi, zatrudnionych w zak adach karnych i aresztach ledczych, wszystkich szczebli s dów i prokuratur (powszechnych i 
wojskowych), instytutów. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MS: MS-DB1, MS-DB2, MS-DB3, MS-DB5, MS-DB6, MS-DB7, MS-ZK-4 i MS-ZK-8. Sprawozdanie PG: 
PG-DB4. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 

Miejsce prze-
kazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  s dy rejonowe MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania 

zatrudnienia i wynagrodze  w jednostkach 
s downictwa powszechnego; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

cztery razy w roku: do 
12 kwietnia, do 13 lipca, do 
11 pa dziernika 2012 r. i do 
11 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

s dy okr gowe 

2  s dy okr gowe MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w jednostkach 
s downictwa powszechnego; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
14 kwietnia, do 15 lipca, do 
13 pa dziernika 2012 r. i do 
16 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

s dy apelacyjne 

3  s dy apelacyjne MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w jednostkach 
s downictwa powszechnego; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
20 kwietnia, do 19 lipca, do 
19 pa dziernika 2012 r. i do 
18 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

4  rodzinne o rodki diagno-
styczno-konsultacyjne 

MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w rodzinnych 
o rodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

cztery razy w roku: do 
12 kwietnia, do 13 lipca, do 
11 pa dziernika 2012 r. i do 
11 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

s dy okr gowe 

5  s dy okr gowe MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w rodzinnych 
o rodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

cztery razy w roku: do 
14 kwietnia, do 15 lipca, do 
13 pa dziernika 2012 r. i do 
16 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

s dy apelacyjne 

6  s dy apelacyjne MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w rodzinnych 
o rodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

cztery razy w roku: do 
20 kwietnia, do 19 lipca, do 
19 pa dziernika 2012 r. i do 
18 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 
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7  instytuty MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w instytutach 
naukowych resortu sprawiedliwo ci; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

cztery razy w roku: do 
21 kwietnia, do 21 lipca, do 
20 pa dziernika 2012 r. i do 
20 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

8  prokuratury okr gowe PG-DB4 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w powszech-
nych jednostkach organizacyjnych prokura-
tury; zestawienie zbiorcze danych; w for-
mie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
14 kwietnia, do 15 lipca, do 
13 pa dziernika 2012 r. i do 
16 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

prokuratury 
apelacyjne 

9  prokuratury apelacyjne PG-DB4 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w powszech-
nych jednostkach organizacyjnych prokura-
tury; zestawienie zbiorcze danych; w for-
mie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
20 kwietnia, do 19 lipca, do 
19 pa dziernika 2012 r. i do 
18 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

Prokuratura 
Generalna 

10  schroniska dla nieletnich (i) 
lub zak ady poprawcze 

MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w zak adach 
dla nieletnich; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

cztery razy w roku: do 
12 kwietnia, do 13 lipca, do 
11 pa dziernika 2012 r. i do 
11 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

s dy okr gowe 

11  s dy okr gowe MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w zak adach 
dla nieletnich; zestawienie zbiorcze da-
nych; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
14 kwietnia, do 15 lipca, do 
13 pa dziernika 2012 r. i do 
16 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

s dy apelacyjne 

12  s dy apelacyjne MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w zak adach 
dla nieletnich; zestawienie zbiorcze da-
nych; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
20 kwietnia, do 19 lipca, do 
19 pa dziernika 2012 r. i do 
18 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

13  Ministerstwo Sprawiedliwo-
ci 

MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci; w formie elektronicznej 

do 10. dnia po okresie 
sprawozdawczym 

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

14  Krajowa Szko a S downic-
twa i Prokuratury 

MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania 
zatrudnienia i wynagrodze  w Krajowej 
Szkole S downictwa i Prokuratury; w 
formie elektronicznej 

cztery razy w roku: do 
20 kwietnia, do 19 lipca, do 
19 pa dziernika 2012 r. i do 
18 stycznia 2013 r. z dany-
mi za ka dy kwarta  

Ministerstwo 
Sprawiedliwo ci 

15  zak ady karne i areszty led-
cze 

MS ZK-4 – sprawozdanie z zatrudnienia i 
wynagrodze ; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

cztery razy w roku: do 7. 
dnia kalendarzowego po 
ka dym kwartale z danymi 
za ka dy kwarta  

okr gowe in-
spektoraty S u -
by Wi ziennej 

16  okr gowe inspektoraty S u -
by Wi ziennej 

MS ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu 
funkcjonariuszy i pracowników w jednost-
kach bud etowych wi ziennictwa; w for-
mie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 4 stycznia 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Centralny Zarz d 
S u by Wi zien-
nej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Stanowiska, funkcje, sk adniki wynagrodzenia wed ug jednostek organizacyjnych i okr gów wojewódzkich. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Informacja statystyczna o dzia alno ci wymiaru sprawiedliwo ci – Statystyka s dowa i penitencjarna – Cz  I” – marzec 
2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 50 636 z  – bud et MS 
 10 500 z  – bud et PG 
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1.04. GOSPODARKA SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.04.01(023) 

2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz spo eczne jednostki Ko cio a katolickiego, innych ko cio-
ów i zwi zków wyznaniowych 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw polityki spo ecznej 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji charakteryzuj cych wybrane rodzaje organizacji pozarz dowych (fundacje, stowarzyszenia i podobne 
organizacje spo eczne) oraz prowadz ce dzia alno  spo eczn  jednostki ko cio ów i zwi zków wyznaniowych; okre lenie ich 
potencja u ekonomicznego oraz spo ecznego; zebranie danych niezb dnych do opracowania wska ników kapita u spo ecznego, 
ekonomii spo ecznej oraz monitorowania realizacji ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na potrzeby 
MKiDN, MRR i MPiPS. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z pó n. 
zm.), podmioty dzia aj ce bezpo rednio lub po rednio na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze-
niach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó n. zm.) oraz prowadz ce dzia alno  spo eczn  jednostki ko cio ów i zwi zków 
wyznaniowych dzia aj ce na podstawie przepisów reguluj cych stosunek pa stwa do ko cio ów i zwi zków wyznaniowych 
oraz przepisów gwarantuj cych wolno  sumienia i wyznania, a tak e organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregu-
lowana tymi przepisami, dzia aj ce w obr bie ko cio ów i zwi zków wyznaniowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dziedziny, zasi g i formy statutowej dzia alno ci jednostki; liczba beneficjentów; wspó praca z administracj  publiczn ; prowa-
dzenie dzia alno ci gospodarczej; korzystanie ze wsparcia Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS); liczba pracuj cych na 
podstawie stosunku pracy i osób wiadcz cych prac  w innych formach; liczba cz onków, liczba osób wiadcz cych prac  
spo eczn  w ramach jednostki (w tym cz onkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i przychody; rodki trwa e i nak ady 
inwestycyjne. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: SOF-1, SOF-1e oraz zbiorcze zestawienie tabelaryczne Instytutu Statystyki Ko cio a Katolickiego o spo-
ecznych jednostkach parafialnych Ko cio a katolickiego. 

Dane: Ministerstwa Sprawiedliwo ci z Rejestru stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zak adów opieki zdrowotnej, z Rejestru przedsi biorców; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Krajowego Sys-
temu Informatycznego SIMIK 07–13 w zakresie rodków z funduszy europejskich przekazanych organizacjom pozarz dowym 
i podmiotom z nimi zrównanym; Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych; wykorzystanie danych z Systemu 
informacyjnego Ministerstwa Finansów i jednostek podleg ych, pozyskanych w badaniu 1.24.01; wykorzystanie danych Mini-
sterstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych, pozyskanych w badaniu 1.80.01; wykorzystanie danych Ministerstwa 
Finansów z Krajowej Ewidencji Podatników, pozyskanych w badaniu 1.80.01; wykorzystanie danych Zak adu Ubezpiecze  
Spo ecznych z Centralnego Rejestru P atników Sk adek oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 
1.80.01. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  stowarzyszenia i podobne 

organizacje spo eczne wraz z 
ich jednostkami terenowymi 
posiadaj cymi osobowo  
prawn , zwi zki stowarzy-
sze , fundacje oraz wybrane 
jednostki organizacyjne 
ko cio ów i zwi zków wy-
znaniowych prowadz ce 
dzia alno  spo eczn  

SOF-1 – sprawozdanie z dzia alno ci fundacji, 
stowarzysze  i podobnych organizacji spo-
ecznych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na dla jednostek prowadz cych 
dzia alno  gospodarcz , posiadaj cych status 
organizacji po ytku publicznego oraz o liczbie 
pracuj cych 10 i wi cej osób, metoda repre-
zentacyjna (15%) dla pozosta ych jednostek; 
obowi zkowe 

cyklicznie co 2 lata; 
do 30 kwietnia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 
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2  stowarzyszenia i podobne 
organizacje spo eczne wraz z 
ich jednostkami terenowymi 
posiadaj cymi osobowo  
prawn , zwi zki stowarzy-
sze , fundacje, oraz wybrane 
jednostki organizacyjne 
ko cio ów i zwi zków wy-
znaniowych prowadz ce 
dzia alno  spo eczn  obj te 
obowi zkiem sprawozdaw-
czym SOF-1, które nie z o y-
y sprawozdania SOF-1 oraz 
w trakcie realizacji badania 
SOF-1 nie ustalono ich stanu 
aktywno ci praw-
no-ekonomicznej 

SOF-1e – informacja ewidencyjna o podmio-
tach, które nie wype ni y sprawozdania SOF-1; 
w formie elektronicznej lub papierowej; meto-
da reprezentacyjna (5 tys. jednostek); obo-
wi zkowe 

cyklicznie co 2 lata; 
do 15 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
terenie którego ma 
siedzib  badana 
jednostka 

3  Instytut Statystyki Ko cio a 
Katolickiego 

dane dotycz ce spo ecznych jednostek para-
fialnych Ko cio a katolickiego; zakres spójny z 
SOF-1; zbiorcze zestawienie tabelaryczne; w 
formie elektronicznej 

cyklicznie co 2 lata; 
do 30 wrze nia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

4  Ministerstwo Sprawiedliwo-
ci 

Rejestr stowarzysze , innych organizacji spo-
ecznych i zawodowych, fundacji, publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej; zbiór danych 
jednostkowych o podmiotach zarejestrowa-
nych w zakresie: nr KRS, NIP, nr REGON, 
nazwa, forma prawna, data wpisu lub wykre-
lenia z rejestru, status organizacji po ytku 

publicznego, data wpisu do rejestru informacji 
o uzyskaniu b d  utracie statusu organizacji 
po ytku publicznego, informacja o wpisie do 
rejestru przedsi biorców; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 
dane na dzie  
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

5  Ministerstwo Sprawiedliwo-
ci 

Rejestr przedsi biorców; zbiór danych jed-
nostkowych o podmiotach zarejestrowanych w 
Rejestrze stowarzysze  innych organizacji 
spo ecznych i zawodowych, fundacji, publicz-
nych zak adów opieki zdrowotnej – w zakre-
sie: nr KRS, NIP, nr REGON, nazwa, data 
wpisu b d  wykre lenia z rejestru przedsi -
biorców; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 
dane na dzie  
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

6  Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego 

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07–
13; zbiór danych jednostkowych o beneficjen-
tach wed ug nast puj cych form prawnych: 
fundacje, Ko ció  katolicki, inne ko cio y i 
zwi zki wyznaniowe, stowarzyszenia, organi-
zacje spo eczne oddzielnie niewymienione, 
organizacje pracodawców, samorz d zawo-
dowy i gospodarczy; zmienne w zakresie: 
informacji o beneficjencie, informacji ogólnej 
o projekcie; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; wykaz orga-
nizacji po ytku publicznego, które otrzyma y 
w 2013 r. 1 % nale nego podatku za 2012 r. w 
zakresie: nr KRS, nazwa, kwota 1% nale nego 
podatku; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2014 r. z 
danymi za rok po-
datkowy 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o fundacjach, stowarzyszeniach i podobnych organizacjach spo ecznych oraz ko cielnych i wyznaniowych jednostkach 
prowadz cych dzia alno  spo eczn  wed ug: typów jednostek, w tym posiadaj cych status organizacji po ytku publicznego, 
dziedzin i zasi gu dzia ania, zatrudnienia, liczby cz onków i wolontariuszy, przychodów i kosztów. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe dotycz ce organizacji prowadz cych dzia alno  gospodarcz  – w formie elektronicznej – czerwiec 
2013 r., 

– tablice wynikowe – w formie elektronicznej – grudzie  2013 r., 
– „Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, spo eczne podmioty wyznaniowe, samorz d zawodowy i gospodarczy 

oraz organizacje pracodawców w 2012 r.” – czerwiec 2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 028 200 z  – bud et GUS 
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1.04. GOSPODARKA SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.04.02(024) 

2. Temat badania: Organizacje pracodawców oraz samorz du gospodarczego i zawodowego 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji charakteryzuj cych wybrane rodzaje organizacji pozarz dowych: organizacje pracodawców oraz samo-
rz d gospodarczy i zawodowy okre lenie ich potencja u ekonomicznego i spo ecznego, skali oraz warunków prowadzonej dzia-
alno ci. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 
pó n. zm.), samorz dy gospodarcze i zawodowe dzia aj ce na podstawie: ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodar-
czych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio le (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z pó n. 
zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z pó n. zm.), ustawy z dnia 
30 maja 1989 r. o samorz dzie zawodowym niektórych przedsi biorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194, z pó n. zm.) oraz samorz dy 
zawodowe, które powsta y na mocy odr bnych ustaw na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dziedziny, zasi g i formy statutowej dzia alno ci jednostki; liczba beneficjentów; wspó praca 
z administracj  publiczn  i organizacjami pozarz dowymi; prowadzenie dzia alno ci gospodarczej; liczba pracuj cych na pod-
stawie stosunku pracy i osób wiadcz cych prac  w innych formach; liczba cz onków; liczba osób wiadcz cych prac  spo ecz-
n  w ramach jednostki (w tym cz onkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i przychody; rodki trwa e i nak ady inwesty-
cyjne. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: SOF-4, SOF-4e. 
Wykorzystanie danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci z Rejestru stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zak adów opieki zdrowotnej, z Rejestru przedsi biorców, pozyskanych w badaniu 1.04.01; wykorzy-
stanie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, pozyskanych w 
badaniu 1.04.01; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Krajowej Ewidencji Podatników, pozyskanych w badaniu 
1.80.01; wykorzystanie danych Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych z Systemu Informacyjnego ZUS omówionych w badaniu 
1.23.02 wykorzystanie danych Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych z Centralnego Rejestru P atników Sk adek oraz Centralnego 
Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.80.01. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  samorz d gospodarczy i 

zawodowy oraz organizacje 
pracodawców 

SOF-4 – sprawozdanie z dzia alno ci samo-
rz du gospodarczego i zawodowego oraz 
organizacji pracodawców; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

cyklicznie co 2 lata; 
do 30 kwietnia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

2  samorz d gospodarczy i 
zawodowy oraz organizacje 
pracodawców, obj te obo-
wi zkiem sprawozdawczym 
SOF-4, które nie z o y y 
sprawozdania SOF-4 oraz w 
trakcie realizacji badania 
SOF-4 nie ustalono ich stanu 
aktywno ci praw-
no-ekonomicznej 

SOF-4e – informacja ewidencyjna o podmio-
tach, które nie wype ni y sprawozdania SOF-4; 
w formie elektronicznej lub papierowej; meto-
da pe na; obowi zkowe 

cyklicznie co 2 lata; 
do 15 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

urz d statystyczny w 
województwie, na 
terenie którego ma 
siedzib  badana 
jednostka 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o organizacjach pracodawców oraz samorz du gospodarczego i zawodowego wed ug: typów jednostek, dziedzin i zasi gu 
dzia ania, zatrudnienia, liczby cz onków i osób pracuj cych spo ecznie, przychodów i kosztów. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (w formie elektronicznej) – grudzie  2013 r., 
– „Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, spo eczne podmioty wyznaniowe, samorz d zawodowy i gospodarczy, 

oraz organizacje pracodawców w 2012 r.” – czerwiec 2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 987 100 z  – bud et GUS 
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1.04. GOSPODARKA SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.04.04(025) 

2. Temat badania: Kapita  Ludzki 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem badania jest zidentyfikowanie aktualnego stanu kapita u ludzkiego w Polsce. W badaniu zostan  zestawione wska niki 
prezentowane dotychczas w odr bnych publikacjach. Pozyskane dane umo liwi  okre lenie stanu obecnego i umo liwi  przed-
stawicielom administracji rz dowej i samorz dowej na postawienie diagnozy i wybrania nowych form inwestowania w kapita  
ludzki. Dane okre laj ce stan kapita u ludzkiego pos u  mi dzy innymi do oceny mo liwo ci rozwoju gospodarki i pozwol  
oceni  zasadno  prowadzenia inwestycji w danym regionie przez organizacje gospodarcze. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby zamieszkuj ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaj ce polskie obywatelstwo. 

7. Zakres przedmiotowy 

Stan kapita u ludzkiego w Polsce, okre lany wska nikami z zakresu potencja u demograficznego, stanu zdrowia, uczestnictwa 
w edukacji, poziomu wykszta cenia w powi zaniu z aktywno ci  ekonomiczn , sytuacji na rynku pracy, uczestnictwa w yciu 
kulturalnym oraz wska nikami dotycz cymi technologii, innowacji i spo ecze stwa informacyjnego. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych z bada  GUS: 
– sprawozdania szkó  wy szych S-10, S-12 (opisane w badaniu 1.27.05), 
– badanie aktywno ci ekonomicznej ludno ci BAEL (opisane w badaniu 1.23.01), 
– europejskie badanie warunków ycia ludno ci EU SILC (opisane w badaniu 1.25.08), 
– badanie wska niki spo ecze stwa informacyjnego SSI ICT (opisane w badaniu 1.43.13), 
– badanie obiektów i dzia alno ci instytucji kultury (sprawozdania K-03, K-04, K-07 opisane w badaniu 1.28.01), 
– badanie kadry medycznej ochrony zdrowia (sprawozdania MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-88, MZ-89 opisane w badaniu 

1.29.06), 
– badanie infrastruktury ochrony zdrowia i jej funkcjonowania (sprawozdanie MZ-29 opisane w badaniu 1.29.07), 
– badanie dzia alno ci badawczej i rozwojowej B + R (sprawozdanie PNT-01 opisane w badaniu 1.43.01), 
– badanie innowacji w przemy le (sprawozdanie PNT-02 opisane w badaniu 1.43.02), 
– notyfikacja fiskalna deficytu i d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (sprawozdanie Rb-28S opisane w bada-

niu 1.65.19), 
– sprawozdanie o strukturze wynagrodze  Z-12 (opisane w badaniu 1.24.02), 
– sprawozdanie o pracuj cych w gospodarce narodowej Z-06 (opisane w badaniu 1.23.02), 
– sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZD-3 (opisane w badaniu 1.29.07), 
– informacje z systemu informacji o wiatowej (SIO), dane demograficzne, dane Instytutu Medycyny Pracy, dane Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii, dane Okr gowych Komisji Egzaminacyjnych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zestaw wska ników opisuj cych sytuacj  demograficzn  i stan zdrowia ludno ci, dost p do instytucji ochrony zdrowia, udzia  
w wychowaniu przedszkolnym i edukacji szkolnej od poziomu podstawowego do studiów podyplomowych i doktoranckich, 
poziom i kierunki wykszta cenia, rynek pracy, w tym aktywno  ekonomiczn  i wynagrodzenia, uczestnictwo w kulturze, dzia-
alno  innowacyjn  i badawczo-rozwojow  oraz korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych. Wybrane dane zostan  

zaprezentowane wed ug województw i powiatów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Kapita  ludzki w Polsce w 2012 r.” – marzec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 440 400 z  – bud et GUS 
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1.04. GOSPODARKA SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.04.06(026) 

2. Temat badania: Partie polityczne 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji charakteryzuj cych partie polityczne; okre lenie ich potencja u ekonomicznego i spo ecznego oraz skali i 
warunków prowadzonej dzia alno ci. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
857, z pó n. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 

Struktura organizacyjna; zasi g i formy statutowej dzia alno ci jednostki; liczba pracuj cych na podstawie stosunku pracy i osób 
wiadcz cych prac  innych formach; liczba cz onków; wspó praca z organizacjami pozarz dowymi, liczba osób wiadcz cych 

prac  spo eczn  w ramach jednostki (w tym cz onkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i przychody, rodki trwa e i nak a-
dy inwestycyjne, ocena warunków prowadzenia dzia alno ci. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: SOF-3 
Dane: S du Okr gowego w Warszawie z ewidencji partii politycznych; Pa stwowej Komisji Wyborczej ze sprawozda  partii 
politycznych o ród ach pozyskania rodków finansowych; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji 
Podatkowych (omówionych w badaniach 1.24.01 i 1.80.01); wykorzystanie danych Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych z Sys-
temu Informacyjnego ZUS (omówionych w badaniu 1.23.02) oraz z Centralnego Rejestru P atników Sk adek oraz Centralnego 
Rejestru Ubezpieczonych (omówionych w badaniu 1.80.01). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  partie polityczne  SOF-3 – sprawozdanie z dzia alno ci partii 

politycznych; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

2  Pa stwowa Komisja Wybor-
cza 

Wykaz partii politycznych, które spe ni y 
obowi zek z o enia sprawozda  o ród ach 
pozyskania rodków finansowych w 2012 r.; 
dane jednostkowe ze sprawozda  w zakresie: 
pe na nazwa partii, adres siedziby partii, rodki 
pieni ne wp acone na rachunki bankowe 
partii: pochodz ce od osób fizycznych (ogó-
em, sk adki cz onkowskie, darowizny, spadki 
i zapisy), odsetki, pochodz ce z posiadania i z 
obrotu obligacjami Skarbu Pa stwa i bonami 
skarbowymi Skarbu Pa stwa, pochodz ce ze 
sprzeda y nale cych do partii sk adników 
maj tkowych, pochodz ce z dzia alno ci w a-
snej, kredyty, kwota otrzymanej dotacji pod-
miotowej, kwota otrzymanej subwencji, po-
chodz ce z kasy partii nadwy ki rodków 
pieni nych; rodki pieni ne wp acone do 
kasy partii: ogó em, sk adki cz onkowskie, 
inne wp aty/darowizny, pochodz ce z dzia al-
no ci w asnej; warto ci niepieni ne: darowi-
zny rzeczowe, spadki, zapisy, us ugi wiad-
czone nieodp atnie na rzecz partii; pozosta e 
ród a ogó em; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 
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3  S d Okr gowy w Warszawie Ewidencja partii politycznych; dane jednost-
kowe o podmiotach wpisanych do ewidencji w 
zakresie: liczba porz dkowa, nazwa, data 
zg oszenia partii do ewidencji, skrót nazwy, 
siedziba partii wraz z dok adnym adresem, 
data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu 
partii do ewidencji, data wykre lenia partii z 
ewidencji; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi na dzie  
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o partiach politycznych wed ug: zatrudnienia, liczby cz onków i wolontariuszy, przychodów i kosztów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 615 000 – z  bud et GUS 
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1. Symbol badania: 1.04.07(027) 

2. Temat badania: Podmioty nowej gospodarki spo ecznej: centra integracji spo ecznej, warsztaty terapii 
zaj ciowej, zak ady aktywno ci zawodowej 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie podstawowych informacji o liczbie i potencjale jednostek organizacyjnych zaliczanych do nowej gospodarki spo-
ecznej oraz o podmiotach je prowadz cych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki organizacyjne maj ce status centrum integracji spo ecznej (CIS) dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225), b d ce warsztatami terapii zaj ciowej (WTZ) oraz posiada-
j ce status zak adu aktywno ci zawodowej (ZAZ) dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó n. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba jednostek, liczba i rodzaj beneficjentów i/lub osób zatrudnionych w centrach integracji spo ecznej, warsztatach terapii 
zaj ciowej i zak adach aktywno ci zawodowej; formy prawne podmiotów prowadz cych centra integracji spo ecznej, warsztaty 
terapii zaj ciowej i zak ady aktywno ci zawodowej. 

8. ród a danych 

Dane: Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej z informacji zbiorczych przekazanych przez wojewodów ze sprawozda  cen-
trów integracji spo ecznej; Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych z systemu informacyjnego Pa -
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania SOF-1 (pozyskane w badaniu 1.04.01). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Spo ecznej 
lista centrów integracji spo ecznej; dane jednost-
kowe w zakresie: nazwa jednostki, REGON, 
województwo, powiat, miejscowo , ulica, 
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
poczta, telefony, fax, e-mail, data rozpocz cia 
dzia alno ci, data zako czenia dzia alno ci; 
Instytucja tworz ca Centrum Integracji Spo ecz-
nej: nazwa, miejscowo , ulica, numer domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, 
fax, e-mail; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
dzie  31.12.2012 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Spo ecznej  

informacje przekazywane przez wojewodów ze 
sprawozda  centrów integracji spo ecznej; dane 
zagregowane (wed ug województw) w zakresie: 
zbiory danych zagregowanych wed ug woje-
wództw w zakresie: liczba pracowników zatrud-
nionych w okresie sprawozdawczym (ogó em, 
kobiety): przeci tne zatrudnienie, zatrudnieni w 
pe nym wymiarze czasu, zatrudnieni w niepe -
nym wymiarze czasu, zatrudnieni na podstawie 
umowy cywilnoprawnej; liczba osób, które 
uko czy y zaj cia: ogó em, kobiety, osoby bez-
domne, osoby uzale nione od alkoholu, osoby 
uzale nione od narkotyków lub innych rodków 
odurzaj cych, osoby chore psychicznie, osoby 
d ugotrwale bezrobotne, osoby zwalniane z 
zak adów, uchod cy, osoby niepe nosprawne; 
liczba osób, które uko czy y zaj cia wed ug 
rodzaju us ug reintegracyjnych: szkolenia zawo-
dowe, organizowanie praktyk i sta y zawodo-
wych, pomoc w przekazywaniu ofert pracy, 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za II pó ro-
cze 2012 r. 

GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 82 — Poz. 1030

 

zaj cia z zakresu prowadzenia samodzielnej 
dzia alno ci gospodarczej lub spó dzielni socjal-
nej, uczestnictwo w zaj ciach terapeutycznych, 
uczestnictwo w grupach samopomocowych oraz 
w grupach wsparcia, indywidualne konsultacje z 
psychologiem lub terapeut , grupy edukacyjne; 
liczba uczestników usamodzielnionych ekono-
micznie (ogó em, kobiety): skierowani do za-
trudnienia wspieranego u pracodawcy, zatrud-
nieni u pracodawcy bez zatrudnienia wspierane-
go, zatrudnieni w centrum integracji spo ecznej, 
którzy podj li samodzieln  dzia alno  gospo-
darcz , którzy podj li dzia alno  gospodarcz  w 
formie spó dzielni socjalnej, nabywaj cy prawo 
do wiadcze  emerytalnych lub rentowych; 
przychody w roku sprawozdawczym: ogó em, z 
bud etu gminy, z bud etu województwa, z Fun-
duszu Pracy, z Pa stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe nosprawnych, z w asnej dzia-
alno ci; w formie elektronicznej 

3  Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Spo ecznej 

Zbiorcze informacje pó roczne dotycz ce wyda-
nych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zak a-
dach aktywno ci zawodowej; dane zagregowane 
(wed ug województw) w zakresie: przyznania 
statusu, utraty statusu, liczby zak adów, zatrud-
nienia w osobach: ogó em, niepe nosprawni, 
psychicznie chorzy i upo ledzeni umys owo, 
niewidomi, zatrudnienia w przeliczeniu na pe ne 
etaty; ogó em, niepe nosprawni, psychicznie 
chorzy i upo ledzeni umys owo, niewidomi; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za II pó ro-
cze 2012 r. 

GUS 

4  Pa stwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe no-
sprawnych  

lista warsztatów terapii zaj ciowej; dane jed-
nostkowe w zakresie: nazwa, organizator, po-
wiat, adres, data utworzenia; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
dzie  31.12.2012 r. 

GUS 

5  Pa stwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe no-
sprawnych  

lista zak adów aktywno ci zawodowej; dane 
jednostkowe w zakresie: nazwa, NIP, organiza-
tor, województwo, adres; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
wed ug stanu na 
dzie  31.12.2012 r. 

GUS 

6  Pa stwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe no-
sprawnych 

Informacje przekazywane przez powiaty w 
ramach sprawozda  rzeczowo-finansowych z 
realizacji zada  z zakresu rehabilitacji i zatrud-
nienia osób niepe nosprawnych finansowanych 
ze rodków PFRON; dane zagregowane (wed ug 
województw) dotycz ce dofinansowania kosz-
tów tworzenia i dzia ania warsztatów terapii 
zaj ciowej w zakresie: z o one wnioski, zawarte 
umowy, koszty tworzenia WTZ z uwzgl dnie-
niem wszystkich róde  finansowania, w tym 
dofinansowanie ze rodków PFRON, WTZ 
powsta e w roku sprawozdawczym (koszty 
dzia ania, w tym dofinansowane ze rodków 
PFRON, liczba uczestników WTZ, w tym ko-
biety niepe nosprawne, m odzie  niepe no-
sprawna), WTZ powsta e w latach poprzednich 
(koszty dzia ania, w tym dofinansowane ze 
rodków PFRON, liczba uczestników WTZ, w 

tym kobiety niepe nosprawne, m odzie  niepe -
nosprawna); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 r. 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o centrach integracji spo ecznej, warsztatach terapii zaj ciowej i zak adach aktywno ci zawodowej wed ug formy prawnej 
podmiotu prowadz cego i województw w zakresie: liczby jednostek, beneficjentów i/lub pracowników. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 127 800 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.01(028) 

2. Temat badania: Urodzenia. Dzietno  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Urodzenia s  jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludno ci, powoduj cym zmiany w liczbie i strukturze 
ludno ci wed ug p ci, wieku oraz stanu cywilnego. 
Statystyka urodze  stanowi g ówny element bilansów ludno ci w okresach mi dzyspisowych. Umo liwia prowadzenie pog -
bionych bada  dotycz cych uwarunkowa  rozwoju ludno ci. Pozwala równie  na obserwacj  podstawowych procesów demo-
graficznych w zakresie dzietno ci poprzez tworzenie systemu wska ników i szacunków opracowywanych corocznie na potrze-
by analiz i prognoz dzietno ci. Szczególne znaczenie maj  prawdopodobie stwa urodze  dzieci poszczególnych kolejno ci oraz 
struktury kobiet wed ug generacji i liczby urodzonych dzieci. Dane o urodzeniach stanowi  równie  podstaw  do przewidywa-
nia tendencji rozwoju ludno ci wyra anych poprzez prognozy demograficzne. 
Poziom urodze  wed ug poszczególnych, charakteryzuj cych to zjawisko cech oraz nat enie urodze  s  odzwierciedleniem (w 
d u szych okresach) rozwoju spo ecznego kraju b d cego bezpo rednio lub po rednio wynikiem: post pu w rozwoju medycy-
ny, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a tak e zmian wyboru, jakiego dokonuj  kolejne pokolenia w zakresie rozwoju 
rodziny. 

6. Zakres podmiotowy 

Urodzenia na terytorium RP – w nawi zaniu do osób rezyduj cych w RP oraz urodzenia maj ce miejsce za granic  (zarejestro-
wane w Polsce przez USC) – w nawi zaniu do osób przebywaj cych czasowo za granic . 
Kobiety, które urodzi y dziecko oraz populacja kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) w danym okresie. 

7. Zakres przedmiotowy 

Urodzenia. 
Informacje o noworodku (p e , ci ar i d ugo  urodzeniowa), cechach demograficznych i spo eczno-ekonomicznych rodziców 
(wiek, poziom wykszta cenia, stan cywilny, ród o utrzymania, numer PESEL) oraz informacje o urodzeniu i porodzie (okres 
trwania ci y, liczba dzieci urodzonych przez matk , wielorako , sposób i miejsce porodu, stan dziecka w momencie porodu 
itd.). 
 
Dzietno  wed ug generacji. 
Dzietno  i reprodukcja ludno ci – wspó czynniki p odno ci i dzietno ci kobiet, wspó czynniki reprodukcji brutto i netto. 

8. ród a danych 

W zakresie urodze  – wykorzystywany przez statystyk  publiczn  dokument podstawowy dla akt stanu cywilnego, tj. „Pisemne 
zg oszenie urodzenia dziecka” stanowi ce podstaw  sporz dzenia aktu urodzenia. Dokument jest wype niany przez lekarza w 
zakresie informacji o urodzonym dziecku i porodzie, a nast pnie przez urz d stanu cywilnego w zakresie danych spo ecz-
no-ekonomicznych rodziców dziecka. W przypadku urodze  za granic  – sporz dzony przez USC akt urodzenia. 
W zakresie dzietno ci – wykorzystanie danych ze statystyki urodze  i bilansów ludno ci. 
 

 Podmioty przekazuj ce 
dane statystyczne 

Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

urz dy stanu cywilnego system informacyjny dotycz cy aktów stanu 
cywilnego; dane jednostkowe w zakresie 
zgodnym z dokumentem administracyjnym 
„Pisemne zg oszenie urodzenia dziecka”; w 
formie elektronicznej 

sukcesywnie do 3. dnia 
miesi ca za miesi c po-
przedni, za grudzie  
2012 r. do 4 stycznia 
2013 r. 

serwer centralny 
GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Urodzenia. 
Dane s  gromadzone w podziale terytorialnym wed ug gminy zdarzenia, opracowywane wed ug miejsca sta ego zameldowania 
matki dziecka, tj. od poziomu gmin imiennie w podziale na ludno  miejsk  i wiejsk . Korelacja cech matki (ojca) z cechami 
dziecka i informacjami o urodzeniu i porodzie (agregacja cech w zale no ci od poziomu podzia u terytorialne-
go/administracyjnego). 
 
Dzietno : 
– reprodukcja ludno ci (wspó czynniki p odno ci i dzietno ci kobiet, reprodukcji brutto i netto) – opracowanie dla kraju ogó-

em w podziale na miasto i wie , regiony, województwa, podregiony, powiaty, 
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– wed ug generacji – na poziomie ogólnokrajowym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Urodzenia: 
Miesi cznie: 
– wst pna informacja o ogólnej liczbie urodze  ywych. 
Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie urodze  ywych oraz surowe wspó czynniki urodze  wed ug podzia u terytorialnego (regiony, woje-

wództwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, no nik magnetyczny) – oko o 60 dni 
po kwartale, za IV kwarta  2012 r. – kwiecie  2013 r. 

Rocznie: 
– dane o ogólnej liczbie urodze  ywych, surowe wspó czynniki urodze  wed ug podzia u terytorialnego (regiony, wojewódz-

twa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, no nik magnetyczny) – kwiecie  2013 r., 
– liczba i struktura urodze  oraz korelacje poszczególnych kategorii urodzenia z cechami urodzonego dziecka, cechami demo-

graficznymi i spo eczno-ekonomicznymi rodziców dziecka, informacjami o porodzie – dla kraju ogó em oraz w przekroju 
wed ug regionów, województw, podregionów i powiatów – tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – kwie-
cie /maj 2013 r., 

– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 
 
Dzietno : 
– reprodukcja ludno ci – opracowanie roczne – maj 2013 r., 
– wed ug generacji – opracowanie roczne – sierpie  2013 r., 
– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 
 
Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG, WHO, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych 
Eurostatu, WHO i OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 022 300 z  – bud et GUS 
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, PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.02(029) 
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4. Prowadz
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do lokalu obj tego wspólno ci  ustawow , brak orzeczenia o mieszkaniu); data urodzenia oraz cechy spo eczno-ekonomiczne 
osób, których fakty dotycz : poziom wykszta cenia (wy sze, rednie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepe -
ne podstawowe), status na rynku pracy (pracuj cy: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywat-
nym, praca na rachunek w asny w rolnictwie, praca na rachunek w asny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: eme-
rytura, renta z tytu u niezdolno ci do pracy, inne niezarobkowe ród o; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku 
Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowo , w przypadku zagranicy – pa stwo), obywatelstwo. 
 
Bilans ma e stw istniej cych. 

8. ród a danych 

Systemy informacyjne urz dów stanu cywilnego oraz s dów okr gowych. 
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  urz dy stanu cywilnego system informacyjny dotycz cy aktów stanu 

cywilnego; dane jednostkowe dotycz ce ma -
e stwa oraz cech osób zawieraj cych zwi zki 

ma e skie w RP, a tak e w zakresie ma -
e stw zawartych za granic  i zarejestrowa-

nych w RP przez USC; w formie elektronicz-
nej 

sukcesywnie do 
3. dnia miesi ca za 
miesi c poprzedni, za 
grudzie  2012 r. do 
4 stycznia 2013 r. 

serwer centralny 
GUS 

2  s dy okr gowe systemy informacyjne dotycz ce orzecze  w 
zakresie rozwodów i separacji; dane jednost-
kowe w zakresie orzeczonych prawomocnie 
rozwodów oraz cech rozwodz cych si  osób; 
w formie elektronicznej 

kwartalnie: do 3. dnia 
miesi ca za poprzed-
ni kwarta , za 
IV kwarta  2012 r. do 
4 stycznia 2013 r. 

serwer centralny 
GUS 

3  s dy okr gowe systemy informacyjne dotycz ce orzecze  w 
zakresie rozwodów i separacji; dane jednost-
kowe w zakresie: separacji orzeczonych i 
zniesionych; cechy osób, których te fakty 
dotycz ; w formie elektronicznej 

kwartalnie: do 3. dnia 
miesi ca za poprzed-
ni kwarta , za 
IV kwarta  2012 r. do 
4 stycznia 2013 r. 

serwer centralny 
GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane s  gromadzone w podziale terytorialnym wed ug gminy zdarzenia, opracowywane wed ug miejsca sta ego zameldowania 
osoby, której zdarzenie dotyczy (rozwody i separacje wed ug miejsca zamieszkania), tj. wed ug gmin imiennie w podziale na 
ludno  miejsk  i wiejsk . Korelacje cech wspó ma onków z informacjami charakterystycznymi dla danego zjawiska (agrega-
cja cech w zale no ci od poziomu podzia u terytorialnego). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dla kraju ogó em oraz w przekroju wed ug regionów, województw, podregionów i powiatów: 
Miesi cznie: 
– wst pna informacja o ogólnej liczbie zawartych ma e stw, prawnie orzeczonych separacji i rozwodów. 
Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie separacji i rozwodów wed ug podzia u terytorialnego (regiony, województwa) – 60 dni po kwartale, 
– dane o ogólnej liczbie nowo zawartych ma e stw oraz surowe wspó czynniki ma e stw wed ug podstawowego podzia u 

terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, no nik 
magnetyczny) – oko o 60 dni po kwartale, za IV kwarta  2012 r. – kwiecie  2013 r. 

Rocznie: 
– ma e stwa: liczba i struktura ma e stw oraz korelacje cech demograficznych i spo eczno-ekonomicznych osób zawieraj -

cych nowy zwi zek ma e ski (po raz pierwszy lub kolejny), wspó czynniki ma e stw – w postaci tablic wynikowych (wy-
druk, no nik magnetyczny) – kwiecie /maj 2013 r., 

– rozwody i separacje: liczba i struktura rozwodów i separacji oraz korelacje cech demograficznych i spo ecz-
no-ekonomicznych osób rozwodz cych si /separowanych, a tak e dane dotycz ce ma e stwa, przyczyn jego rozpadu, winy 
stron, ma oletnie dzieci z ma e stw rozwiedzionych/separowanych; wspó czynniki rozwodów – w postaci tablic wyniko-
wych (wydruk, no nik magnetyczny) – kwiecie /maj 2013 r., 

– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 
Dane przekazywane do: Rocznika Demograficznego ONZ, publikacji EKG, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych Eurosta-
tu i OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 900 400 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.03(030) 

2. Temat badania: Migracje wewn trzne ludno ci 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Wyniki badania migracji wewn trznych na pobyt sta y (migracje definitywne) i czasowy pozwalaj  na monitorowanie zmian w 
zakresie kierunków i rozmiarów przemieszcze  ludno ci na obszarze kraju. Ponadto statystyka migracji wewn trznych s u y do 
opracowania bilansów stanu i struktury ludno ci wed ug podstawowego podzia u administracyjnego kraju oraz prognoz demo-
graficznych. Sta a obserwacja przemieszcze  ludno ci umo liwia dokonywanie porówna  w czasie zmian w zakresie kierun-
ków, rozmiarów migracji oraz ich nat enia. 

6. Zakres podmiotowy 

Zmiany miejsca zamieszkania (pobytu sta ego b d  czasowego) polegaj ce na przekroczeniu granicy administracyjnej miasta 
(dzielnicy/delegatury) b d  gminy w celu osiedlenia si  na sta e lub na okres czasowy: 
– osoby, które zameldowa y si  na pobyt sta y w zwi zku ze zmian  gminy zamieszkania, 
– osoby, które zameldowa y si  na pobyt czasowy w innej gminie ni  gmina sta ego miejsca zamieszkania. 

7. Zakres przedmiotowy 

Statystyka bie ca. 
Cechy demograficzne i spo eczno-ekonomiczne osób migruj cych (p e , wiek, stan cywilny, obywatelstwo), jednostka admini-
stracyjna poprzedniego i obecnego miejsca pobytu, faktyczny okres przebywania (rok zameldowania na pobyt czasowy powy-
ej 3 miesi cy). Dane gromadzone wed ug podstawowych jednostek podzia u terytorialnego kraju, tj. województw, powiatów, 

gmin (miasta, dzielnice i delegatury). 

8. ród a danych 

Dane z gminnych zbiorów meldunkowych urz dów gmin o ludno ci zameldowanej na pobyt czasowy. Dane ze zbioru PESEL 
MSWiA w zakresie migracji o osobach zmieniaj cych miejsce pobytu sta ego w kraju oraz o osobach zameldowanych na pobyt 
czasowy w kraju ponad 3 miesi ce. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Spraw We-

wn trznych i Administracji 
zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie i 
cechach osób zmieniaj cych miejsce pobytu 
sta ego w kraju – na mocy ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 993, z pó n. zm.) o ewidencji ludno ci i 
dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 
24 wrze nia 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, 
z pó n. zm.) o ewidencji ludno ci – (p e , rok 
urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, 
obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt 
sta y w Polsce, poprzednie miejsce zameldo-
wania na pobyt sta y, data zameldowania); w 
formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
40. dnia po kwartale, 
w którym zosta o 
zarejestrowane za-
meldowanie na pobyt 
sta y, za IV kwarta  
2012 r. – do 9 lutego 
2013 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie osób 
i cechach osób zameldowanych na pobyt cza-
sowy na terenie kraju – na mocy ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i 
dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 
24 wrze nia 2010 r. o ewidencji ludno ci – 
(p e , rok urodzenia, stan cywilny, obywatel-
stwo, miejsce zameldowania na pobyt sta y, 
miejsce zameldowania na pobyt czasowy, 
okres zameldowania na pobyt czasowy: dzie , 
miesi c, rok pocz tku oraz ko ca zamierzone-
go pobytu); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. – 
dane wed ug stanu na 
dzie  31 grudnia 
2012 r. 

GUS 
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3  urz dy gmin gminne zbiory meldunkowe; dane jednostko-
we o ludno ci zameldowanej na pobyt czaso-
wy – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach oso-
bistych oraz ustawy o ewidencji ludno ci z 
dnia 24 wrze nia 2010 r. – (p e , data urodze-
nia, stan cywilny, obywatelstwo, poziom wy-
kszta cenia, miejsce pobytu sta ego, deklaro-
wany okres pobytu czasowego); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
22 stycznia 2013 r. – 
dane wed ug stanu na 
dzie  31 grudnia 
2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o liczbie migracji wewn trznych na pobyt sta y wed ug kierunków oraz p ci, wieku i stanu cywilnego migrantów. 
Dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy wed ug p ci, stanu cywilnego oraz miejsca sta ego i czasowego zamel-
dowania (wed ug stanu w ko cu roku). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie migracji wewn trznych na pobyt sta y (zameldowania i wymeldowania) oraz wed ug poszczególnych 

jednostek podzia u terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wyniko-
wa (no nik magnetyczny) – oko o 60 dni po kwartale, za IV kwarta  2012 r. – marzec 2013 r. 

Rocznie: 
– liczba i struktura oraz kierunki migracji wewn trznych na pobyt sta y wed ug cech demograficzno-spo ecznych osób migru-

j cych wed ug województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin). Ta-
blice wynikowe (no nik magnetyczny) – maj 2013 r., 

– liczba i struktura demograficzno-spo eczna osób migruj cych czasowo (zameldowanych na pobyt czasowy); dane o sta ym i 
czasowym miejscu zamieszkania (kierunki migracji) wed ug województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla re-
gionów, podregionów, powiatów i gmin). Tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – maj 2013 r., 

– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 320 400 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.04(031) 

2. Temat badania: Migracje zagraniczne ludno ci 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Wyniki badania migracji zagranicznych na pobyt sta y (migracje definitywne) i czasowych pozwalaj  na monitorowanie zmian 
w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszcze  ludno ci poza granice kraju. Ponadto statystyka migracji zagranicznych defi-
nitywnych s u y do opracowywania bilansów stanu i struktury ludno ci wed ug podstawowego podzia u administracyjnego 
kraju. Wyniki badania migracji sta ych i czasowych s u  do dokonywania porówna  w czasie zmian w zakresie kierunków i 
rozmiarów migracji. Realizacja badania jest niezb dna w zwi zku z wej ciem w ycie rozporz dzenia (WE) nr 862/2007 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony mi dzynaro-
dowej oraz uchylaj cego rozporz dzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotycz cych pracowników 
cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23) i zobowi zaniami Polski do przekazywania danych wynikaj cych z 
przepisów rozporz dzenia oraz rozporz dze  wykonawczych Komisji Europejskiej. 
Wyniki bada  migracji d ugookresowych b d  wykorzystywane w szacunkach ludno ci rezyduj cej. 

6. Zakres podmiotowy 

Zarejestrowane na bie co w roku badawczym dane: 
– o zmianach kraju sta ego zamieszkania – imigracja i emigracja na pobyt sta y, 
– o wyjazdach za granic , przyjazdach z zagranicy na pobyt czasowy, 
– o repatriacji, 
– o wnioskach sk adanych przez cudzoziemców o udzielenie ochrony mi dzynarodowej lub krajowej w RP oraz wydanych w 

tych sprawach decyzjach, 
– dotycz ce prawa pobytu i pobytu sta ego obywateli UE oraz cz onków ich rodzin na terytorium RP, 
– dotycz ce na o enia obowi zku opuszczenia terytorium RP, w tym dotycz ce decyzji o wydaleniu z tego terytorium, z roz-

ró nieniem na obywateli krajów UE oraz obywateli krajów trzecich, 
– o liczbie cudzoziemców z pa stw trzecich przekazanych z RP i przyj tych do RP, 
– o liczbie cudzoziemców z pa stw trzecich zatrzymanych za nielegalny pobyt na terytorium RP, 
– o wydanych zezwoleniach na prac  cudzoziemców w RP. 

7. Zakres przedmiotowy 

Cechy demograficzno-spo eczne migrantów (p e , wiek, stan cywilny) oraz kraj urodzenia i obywatelstwo migrantów, a tak e 
informacje o poprzednim i obecnym miejscu pobytu (kraj pochodzenia lub wyjazdu), zamierzonym lub faktycznym okresie 
nieobecno ci/przebywania – dotyczy osób zameldowanych na terytorium RP. Dane gromadzone wed ug podstawowych jedno-
stek podzia u terytorialnego kraju, tj. województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury). 

8. ród a danych 

– zbiór PESEL – dane o migracjach zagranicznych na pobyt sta y i pobyt czasowy, 
– informacje gromadzone przez Urz d do Spraw Cudzoziemców dotycz ce wniosków i wydanych decyzji w zakresie pobytów 

cudzoziemców w RP (gromadzone w ramach badania 1.21.05) „Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców 
na terytorium RP – pobyty czasowe i sta e, ochrona mi dzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskie-
go”, 

– informacje gromadzone przez Komend  G ówn  Stra y Granicznej zgodnie z Art. 5 i 7 Rozporz dzenia (WE) nr 862/2007 
PE i Rady z dnia 11 lipca 2007 r., 

– informacje gromadzone przez Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji dotycz ce repatriacji, 
– badania bie ce Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej prowadzone poprzez urz dy wojewódzkie w zakresie wydawanych 

zezwole  na wykonywanie pracy na terytorium RP przez cudzoziemców (gromadzone w ramach badania 1.23.15) „Zezwo-
lenia na prac  cudzoziemców w RP”, 

–  informacje gromadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej dotycz ce Polaków podejmuj cych prac  za granic  
w formie raportów przygotowywanych dla Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w cyklu pó rocznym, 

– dane urz dów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej, 
– zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu, baza OECD). 
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Lp.
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Cz stotliwo

i termin 
Miejsce przekaza-

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

po przyje

raz w kwartale do 

ci i 

raz w kwartale do 

ci 
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4  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludno ci 
(sta ych mieszka cach innych krajów), zamel-
dowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w 
danym roku zg osi a wyjazd z Polski lub której 
wygas  deklarowany okres pobytu w Polsce – 
na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 
ewidencji ludno ci i dowodach osobistych oraz 
ustawy z dnia 24 wrze nia 2010 r. o ewidencji 
ludno ci (p e , data urodzenia, obywatelstwo, 
stan cywilny, deklarowany okres pobytu w 
Polsce/zg oszenie wyjazdu z Polski); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

5  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

system Pobyt; dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne o repatriantach; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  Komenda G ówna Stra y 
Granicznej 

system Komendy G ównej Stra y Granicznej; 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne – 
zakres zgodny z Art. 5 i 7 Rozporz dzenia 
(WE) nr 862/2007 PE i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r.; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o liczbie migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt sta y wed ug kierunków oraz p ci, wieku, stanu cywilne-
go i obywatelstwa migrantów. 
Dane o liczbie imigracji na pobyt czasowy wed ug p ci, wieku, stanu cywilnego, obywatelstwa i kraju poprzedniego zamieszka-
nia imigrantów (dotyczy osób, które zameldowa y si  na pobyt czasowy). 
Dane o liczbie emigracji na pobyt czasowy wed ug p ci, wieku, obywatelstwa oraz kraju czasowego przebywania (dane dotycz  
osób, które zg osi y wyjazd za granic  w jednostkach ewidencji ludno ci). 
Dane o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie si , zamieszkanie na czas oznaczony lub zgod  na 
pobyt tolerowany, oraz liczbie osób ubiegaj cych si  o status uchod cy w RP wed ug obywatelstwa cudzoziemców. 
Dane dotycz ce prawa pobytu i pobytu sta ego obywateli UE. 
Dane o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwole  na prac  w RP wed ug obywatelstwa cudzoziemców. 
Dane o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przyby ych w ramach repatriacji. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie migracji zagranicznych na pobyt sta y w poszczególnych jednostkach podzia u terytorialnego (regiony, 

województwa, podregiony, powiaty, gminy); tablica wynikowa (no nik magnetyczny) – ok. 60 dni po kwartale, za IV kwar-
ta  2012 r. – marzec 2013 r., 

– ogólnopolskie dane o migracjach zagranicznych na pobyt sta y wed ug cech demograficznych migrantów oraz krajów imi-
gracji i emigracji; tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – ok. 60 dni po kwartale. 

Rocznie: 
– liczba i struktura osób migruj cych na pobyt sta y (imigrantów i emigrantów) wed ug cech demograficznych i spo ecz-

no-ekonomicznych, z uwzgl dnieniem podzia u wed ug jednostek terytorialnych (tj. regiony, województwa, podregiony, 
powiaty, gminy), kraje emigracji i imigracji, kraj obywatelstwa, kraj urodzenia; tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – 
maj 2013 r., 

– dane o osobach przyby ych z zagranicy na okres co najmniej 12 m-cy wed ug p ci i kraju poprzedniego zamieszkania – listo-
pad 2013 r., 

– dane o osobach, które wyjecha y za granic  na okres co najmniej 12 m-cy wed ug p ci i kraju nast pnego zamieszkania – 
listopad 2013 r., 

– ogólnopolskie dane o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie si , zamieszkanie na czas oznaczony 
lub zgod  na pobyt tolerowany, oraz liczbie osób ubiegaj cych si  o status uchod cy w RP wed ug obywatelstwa cudzo-
ziemców; dane dotycz ce prawa pobytu i pobytu sta ego obywateli UE – wrzesie  2013 r., 

– dane o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwole  na prac  w RP wed ug obywatelstwa cudzoziemców – czerwiec 2013 r., 
– dane o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przyby ych w ramach repatriacji – maj 2013 r., 
– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 
Dane przekazywane do rocznika demograficznego ONZ, rocznika Eurostatu, publikacji EKG ONZ, UNICEF-u oraz baz da-
nych OECD i Eurostatu. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 284 200 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.05(032) 

2. Temat badania: Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty 
czasowe i sta e, ochrona mi dzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa 
polskiego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Szef Urz du do Spraw Cudzoziemców 
Minister w a ciwy do spraw wewn trznych 
 

5. Cel badania 

Przygotowanie danych na potrzeby organizacji mi dzynarodowych (Eurostat, Urz d Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-
czonych do spraw Uchod ców (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR), Mi dzynarodowa Organizacja do 
spraw Migracji (International Organization for Migration – IOM), Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany do spraw Przekra-
czania Granic Zewn trznych i Imigracji (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and 
Immigration – CIREFI)), administracji publicznej (GUS, ministerstwa), o rodków naukowych i innych. 

6. Zakres podmiotowy 

– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w 
sprawach o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 

– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o zezwolenie na osiedlenie si  oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o ze-
zwolenie na osiedlenie si , 

– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o azyl oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie azylu, 
– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o nadanie statusu uchod cy oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o nadanie 

statusu uchod cy, 
– cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupe niaj cej, 
– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o wydanie wiz w celu repatriacji oraz cudzoziemcy, którym wydano wiz  w celu repatriacji, 
– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o nabycie obywatelstwa polskiego oraz cudzoziemcy, którzy nabyli obywatelstwo polskie, 
– cudzoziemcy ubiegaj cy si  o udzielenie zgody na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w spra-

wach o udzielenie zgody na pobyt tolerowany, 
– cudzoziemcy, którym udzielono ochrony czasowej, 
– obywatele pa stw trzecich ubiegaj cy si  o zezwolenie na pobyt rezydenta d ugoterminowego Wspólnot Europejskich na 

terytorium RP oraz obywatele pa stw trzecich, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt rezydenta d ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich, 

– obywatele Unii Europejskiej, którzy ubiegaj  si  o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP, obywatele Unii Europejskiej, 
którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zarejestrowa-
nie pobytu, 

– obywatele Unii Europejskiej ubiegaj cy si  o dokument potwierdzaj cy prawo sta ego pobytu, obywatele Unii Europejskiej, 
którzy otrzymali taki dokument, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o wydanie takiego dokumentu, 

– cz onkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegaj cy si  o kart  pobytu cz onka rodziny obywatela Unii Europejskiej, 
cz onkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali tak  kart , oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w 
sprawach o wydanie takiej karty, 

– cz onkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegaj cy si  o kart  sta ego pobytu cz onka rodziny obywatela Unii Euro-
pejskiej, cz onkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali tak  kart , oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali de-
cyzje w sprawach o wydanie takiej karty, 

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

7. Zakres przedmiotowy 

Obywatelstwo, miejsce pobytu (sta ego, czasowego), gmina, p e , wiek. 

8. ród a danych 

Dane z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w zakresie wydawanych wiz repatriacyjnych i nabycia obywatel-
stwa polskiego. 
Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie wiz wydawanych w polskich placówkach konsularnych. 
Dane z Urz du do Spraw Cudzoziemców (informacje o cudzoziemcach otrzymywane b d  z krajowego zbioru rejestrów, ewi-
dencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”, w oparciu o centraln  baz  danych prowadzon  przez 
Szefa Urz du do Spraw Cudzoziemców). 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Spraw We-

wn trznych i Administracji 
system Pobyt; dane zagregowane: 
– o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o wydanie wiz 

repatriacyjnych i o nabycie obywatelstwa polskie-
go, 

– o wydanych wizach w celu repatriacji i o nabyciu 
obywatelstwa polskiego; 

w formie elektronicznej 

informacja 
roczna – ma-
rzec 2013 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Spraw Za-
granicznych 

system informacyjny; dane zagregowane o cudzo-
ziemcach, którym wydano wizy w polskich placów-
kach konsularnych na okres od 3 miesi cy; w formie 
elektronicznej 

informacja 
roczna – ma-
rzec 2013 

Urz d do Spraw 
Cudzoziemców 

3  Urz d do Spraw Cudzo-
ziemców 

system Pobyt; dane zagregowane: 
– o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o nadanie statu-

su uchod cy i o azyl, 
– o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje w 

sprawach o udzielenie azylu, nadanie statusu 
uchod cy, udzielenie ochrony uzupe niaj cej, zgo-
dy na pobyt tolerowany, w tym decyzje o umorze-
niu post powania, 

– o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie si , 

– o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje w 
sprawach o zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony i osiedlenie si , 

– o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o zgod  na po-
byt tolerowany, 

– o cudzoziemcach, którym udzielono zgody na 
pobyt tolerowany, ochrony uzupe niaj cej lub 
udzielono ochrony czasowej, 

– o obywatelach pa stw trzecich ubiegaj cych si  o 
zezwolenie na pobyt rezydenta d ugoterminowego 
Wspólnot Europejskich na terytorium RP, 

– o obywatelach pa stw trzecich, którzy otrzymali 
decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt rezy-
denta d ugoterminowego Wspólnot Europejskich na 
terytorium RP, 

– o obywatelach Unii Europejskiej, którzy ubiegaj  
si  o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP, 

– o obywatelach Unii Europejskiej, którzy zareje-
strowali swój pobyt na terytorium RP lub otrzymali 
decyzj  w tej sprawie, 

– o cz onkach rodzin obywateli Unii Europejskiej 
ubiegaj cych si  o kart  pobytu cz onka rodziny 
obywatela UE oraz cz onkowie rodzin obywateli 
Unii Europejskiej, którzy otrzymali tak  kart  lub 
decyzj  w tej sprawie, 

– o cz onkach rodzin obywateli Unii Europejskiej 
ubiegaj cych si  o kart  sta ego pobytu cz onka ro-
dziny obywatela UE oraz cz onkowie rodzin oby-
wateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali tak  kar-
t  lub decyzj  w tej sprawie, 

– o obywatelach Unii Europejskiej ubiegaj cych si  o 
dokument potwierdzaj cy prawo sta ego pobytu 
oraz obywatele Unii Europejskiej, którzy otrzymali 
taki dokument lub decyzj  w tej sprawie; 

w formie elektronicznej i papierowej 

informacja 
pó roczna – 
sierpie  
2012 r., infor-
macja roczna – 
marzec 2013 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– dane o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o nadanie statusu uchod cy, udzielenie zgody na pobyt tolerowany i azyl – mie-
si czne, kwartalne, w formie tabelarycznej na no niku magnetycznym, 
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– dane o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o wydanie wizy w celu repatriacji i o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o nabycie 
obywatelstwa polskiego – sukcesywnie (w cyklu rocznym) w formie tabelarycznej i wydruki, 

– dane o cudzoziemcach, którym wydano wiz  w polskiej placówce konsularnej – w formie tabelarycznej, w cyklu rocznym, 
wydruk i no nik magnetyczny, 

– dane o cudzoziemcach ubiegaj cych si  o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie si  oraz dane o cudzo-
ziemcach, którym nadano status uchod cy, udzielono ochrony uzupe niaj cej, zgody na pobyt tolerowany lub ochrony cza-
sowej – w formie tabelarycznej i wykresów w cyklu pó rocznym i rocznym, wydruk i no nik magnetyczny, 

– dane o obywatelach pa stw trzecich ubiegaj cych si  o zezwolenie na pobyt rezydenta d ugoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich na terytorium RP oraz dane o obywatelach pa stw trzecich, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na 
pobyt rezydenta d ugoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP – w formie tabelarycznej w cyklu pó rocznym i 
rocznym, wydruk i no nik magnetyczny, 

– dane o obywatelach Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP, ubiegaj cych si  o dokument 
potwierdzaj cy prawo sta ego pobytu oraz dane o obywatelach Unii Europejskiej, którzy otrzymali taki dokument; dane o 
cz onkach rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegaj cych si  o kart  pobytu cz onka rodziny obywatela UE oraz kart  sta-
ego pobytu cz onka rodziny obywatela UE oraz dane o cz onkach rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy takie karty 

otrzymali – w formie tabelarycznej w cyklu pó rocznym i rocznym, wydruk i no nik magnetyczny. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Zestawienia w formie tabelarycznej w cyklu pó rocznym i rocznym, wydruk i no nik magnetyczny. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 266 000 z  – bud et UdSC 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.07(033) 

2. Temat badania: Bilanse stanu i struktury ludno ci wed ug cech demograficznych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dane o liczbie i strukturze ludno ci Polski przedstawiaj ce stan w okre lonym momencie w uk adzie przestrzennym s  jednymi 
z podstawowych informacji statystycznych, do których odnosi si  wiele innych informacji z ycia spo ecznego i gospodarczego, 
np.: dochody ludno ci, spo ycie, produkcja, efekty gospodarki mieszkaniowej, infrastruktura, us ugi medyczne, poziom eduka-
cji itd. 
Zmiany liczby ludno ci oraz podstawowych struktur (p e , wiek, obywatelstwo, rozmieszczenie terytorialne) s  równie  przed-
miotem odr bnych bada  i studiów z uwagi na konieczno  obserwacji tempa i kierunków rozwoju wybranych grup ludno ci w 
powi zaniu ze zmianami w systemie szkolnictwa, rynku pracy czy starzenia si  ludno ci. 

6. Zakres podmiotowy 

Ludno  zamieszka a w Polsce oraz rezydenci, tj. osoby przebywaj ce na danym terenie (w jednostce administracyjnej) co 
najmniej 12 miesi cy. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ludno  zamieszka a wed ug p ci i wieku w podziale administracyjnym kraju; województwa, powiaty i gminy imiennie (z 
wyró nieniem obszarów miejskich i wiejskich w gminach miejsko-wiejskich) oraz wed ug regionów i podregionów. 
Ludno  wed ug stanu cywilnego oraz wed ug poziomu wykszta cenia. 
Ludno  rezyduj ca; stan i struktura wed ug p ci i wieku (regiony i województwa). 

8. ród a danych 

Ludno  zamieszka a: 
Wtórne wykorzystanie danych uzyskiwanych ze spisów ludno ci, a tak e wyników bie cych bada  z zakresu ruchu naturalne-
go (urodzenia, zgony) oraz migracji ludno ci (na pobyt sta y i czasowy). 
W okresach mi dzyspisowych (kwarta y, okresy roczne) jest wykorzystywana metoda bilansowa szacowania stanów ludno ci. 
Dane o liczbie i strukturze ludno ci w 2012 r. (kwarta y i rok) zostan  opracowane przy przyj ciu za baz  wyj ciow  wyników 
spisu ludno ci i mieszka  z 2011 r. 
Ludno  rezyduj ca: 
Szacunek sporz dzany na podstawie wyników spisu ludno ci z 2011 r., informacji wynikowych dotycz cych ludno ci zamiesz-
ka ej oraz szacunków migracji d ugookresowych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o ludno ci wed ug: 
– p ci i wieku – z wykorzystaniem pe nego zapisu daty urodzenia; wiek ludno ci w latach uko czonych wed ug poszczegól-

nych roczników (od 0 do 100 lat i wi cej), a tak e wed ug innych grupowa  (m.in. tzw. funkcjonalne oraz ekonomiczne gru-
py wieku), 

– podzia u terytorialnego – z uwzgl dnieniem zmian administracyjnych, których skutkiem s  zmiany liczby ludno ci w kon-
kretnych jednostkach administracyjnych. 

Ludno  rezyduj ca: 
– wed ug p ci, grup wieku, 
– w podziale terytorialnym: Polska ogó em, regiony, województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Miesi cznie: 
– wst pne dane o ogólnej liczbie ludno ci kraju. 
Kwartalnie: 
– dane o ogólnej liczbie ludno ci zamieszka ej wed ug p ci w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, 

powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – 31 grudzie  2012 r. 
Pó rocznie: 
– liczba ludno ci zamieszka ej wed ug p ci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i 

gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – 31 grudzie  2012 r., 
– „Ludno . Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r.” – 31 grudzie  2012 r. 
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Rocznie: 
– dane o liczbie ludno ci zamieszka ej wed ug p ci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, 

powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) za 2012 r. – kwiecie /maj 2013 r., 
– „Stan i struktura ludno ci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r., 
– dane o liczbie rezydentów na poziomie województw – IV kwarta  2013 r. 
Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG ONZ, WHO, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz 
danych Eurostatu, WHO i OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 456 900 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.09(034) 

2. Temat badania: Zgony. Umieralno . Trwanie ycia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
 

5. Cel badania 

Zgony s  jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludno ci, powoduj cych zmiany w liczbie i strukturze ludno-
ci wed ug p ci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi g ówny element bilansów ludno ci w okresach mi -

dzyspisowych. Umo liwia prowadzenie pog bionych bada  dotycz cych uwarunkowa  rozwoju ludno ci. Pozwala równie  na 
obserwacj  podstawowych procesów demograficznych w zakresie umieralno ci i trwania ycia. Wyniki badania zgonów s  
wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic trwania ycia, g ównie prawdopodobie stw zgonów i do ycia oraz dal-
szego trwanie ycia w zale no ci od wieku i p ci w przekroju regionów, województw i podregionów. 
Poziom, struktura i nat enie zgonów (w tym zgonów niemowl t) s  odzwierciedleniem (w d u szych okresach) rozwoju spo-
ecznego kraju b d cego bezpo rednio lub po rednio wynikiem: post pu w rozwoju medycyny, funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia, stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz ekologicznego kraju, bezpiecze stwa i higieny ycia oraz warunków 
pracy, a tak e stanu wiadomo ci spo ecze stwa na temat profilaktyki zdrowotnej. 

6. Zakres podmiotowy 

Zgony na terytorium RP – w nawi zaniu do osób rezyduj cych w Polsce oraz zgony osób przebywaj cych czasowo za granic  
zarejestrowane w Polsce przez USC. 
Przeci tne dalsze trwanie ycia osób i prawdopodobie stwa zgonu. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zgony: informacje o cechach demograficznych i spo eczno-ekonomicznych osób zmar ych (p e , wiek, obywatelstwo, wy-
kszta cenie, stan cywilny, ród o utrzymania, przyczyna zgonu – wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji ICD 10) oraz informa-
cje o okoliczno ciach towarzysz cych zdarzeniu, a tak e informacje dotycz ce zmar ych niemowl t, urodze  dzieci i cech ich 
matek. 
Umieralno  i trwanie ycia: surowe wspó czynniki zgonów wed ug p ci, wieku i przyczyn zgonów, standaryzowane wspó -
czynniki (wed ug p ci, wieku, przyczyn zgonów), wska niki trwania ycia (tzw. tablica trwania ycia: pe na – wed ug roczni-
ków urodzenia, skrócona – dla 5-letnich grup wieku) obejmuj ce prawdopodobie stwa zgonów, do ywania i przeci tne trwanie 
ycia. Opracowanie pozwala prowadzi  badania zarówno w tradycyjnym uj ciu przekrojowym (wed ug lat kalendarzowych), 

jak i kohortowym (wed ug roczników urodzenia). 

8. ród a danych 

W zakresie zgonów: wykorzystywany przez statystyk  publiczn  dokument podstawowy dla akt stanu cywilnego, tj. „Karta 
statystyczna do karty zgonu” stanowi ca podstaw  do wystawienia aktu zgonu. Dokument jest wype niany przez lekarzy w 
zakresie pewnych informacji o osobie zmar ej oraz o zgonie, a nast pnie przez urz dy stanu cywilnego w zakresie cech spo ecz-
no-ekonomicznych osoby zmar ej. W przypadku osób zmar ych za granic  – sporz dzony przez USC akt zgonu. 
 
W zakresie umieralno ci i trwania ycia: wykorzystanie danych ze statystyki zgonów, urodze  oraz bilansów ludno ci. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

urz dy stanu cywilnego zakres danych zgodny z dokumentem admini-
stracyjnym „Karta statystyczna do karty zgo-
nu”; dane jednostkowe; w formie elektronicz-
nej lub papierowej 

sukcesywnie do 
3. dnia miesi ca za 
miesi c poprzedni, za 
grudzie  2012 r. do 
4 stycznia 2013 r. 

serwer centralny 
GUS; Urz d Staty-
styczny w Olsztynie 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zgony. 
Dane s  gromadzone w podziale terytorialnym wed ug gminy zdarzenia, opracowywane wed ug miejsca sta ego zameldowania 
osoby zmar ej, tj. wed ug gmin imiennie – w podziale na ludno  miejsk  i wiejsk . Korelacja cech osób zmar ych i informacji 
o zgonie (agregacja cech w zale no ci od poziomu podzia u administracyjnego/terytorialnego kraju). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Miesi cznie: 
– wst pna informacja o ogólnej liczbie zgonów (w tym zgonów niemowl t). 
Kwartalnie: 
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– dane o ogólnej liczbie zgonów (w tym zgonów niemowl t) oraz surowe wspó czynniki zgonów wed ug podzia u terytorial-
nego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, no nik magne-
tyczny) – oko o 60 dni po kwartale, za IV kwarta  2012 r. – kwiecie  2013 r. 

Pó rocznie: 
– w zakresie przyczyn zgonów wed ug p ci i wieku osób zmar ych w I pó roczu 2012 r. – dane ogólnopolskie – czerwiec 

2013 r. 
Rocznie: 
– dane nieskorelowane z przyczynami zgonów, tj. liczba i struktura osób zmar ych wed ug cech demograficznych i spo ecz-

no-ekonomicznych; informacje o miejscu i okoliczno ciach zgonu – dane ogólnopolskie oraz wed ug regionów, woje-
wództw, podregionów i powiatów – kwiecie /maj 2013 r., 

– dane skorelowane z przyczynami zgonów, tj. liczba i struktura osób zmar ych wed ug cech demograficznych i spo ecz-
no-ekonomicznych; informacje o miejscu i okoliczno ciach zgonu w powi zaniu z przyczynami zgonów – dane ogólnopol-
skie i wed ug województw oraz wybrane dane dla regionów, województw, podregionów i powiatów – grudzie  2013 r., 

– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 
 
Umieralno  i trwanie ycia: 
– standaryzowane wspó czynniki zgonów wed ug wybranych przyczyn za 2012 r. – grudzie  2013 r./stycze  2014 r., 
– rednie trwanie ycia kobiet i m czyzn ( cznie) w 2012 r. – marzec 2013 r., 
– trwanie ycia wed ug województw w 2012 r. (wydruk, no nik magnetyczny) – maj 2013 r. (Internet), 
– przeci tne dalsze trwanie ycia (wydruk i no nik magnetyczny): regiony, województwa, miasta/wie  – tablice pe ne i skróco-

ne; podregiony – tablice skrócone – sierpie  2013 r., 
– „Trwanie ycia w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 
– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 
Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG, WHO i UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych 
Eurostatu, WHO i OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 661 800 z  – bud et GUS 
 574 000 z  – bud et MZ 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.10(035) 

2. Temat badania: Charakterystyka spo eczno-demograficzna i ekonomiczna ludno ci, gospodarstw domo-
wych i rodzin 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Prowadzenie analiz w zakresie gospodarstw domowych i rodzin oraz ludno ci na podstawie danych spisowych i uzyskiwanych 
z bada  bie cych. Analizy maj  na celu aktualizacj  danych dotycz cych ludno ci wed ug cech demograficzno-spo ecznych i 
ekonomicznych oraz struktury gospodarstw domowych i rodzin. Dodatkowo, pozyskanie informacji o strukturze narodowo-
ciowej i etnicznej ludno ci Polski oraz zakresu u ywania j zyków narodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe i rodziny, ludno  (w tym rodziny wielodzietne, niepe ne, z osobami starszymi, niepe nosprawnymi), 
ludno  deklaruj ca narodowo  niepolsk . 

7. Zakres przedmiotowy 

Gospodarstwa domowe i rodziny: liczba i struktura wed ug wielko ci, cech demograficzno-spo ecznych (gospodarstwa domowe 
z osobami niepe nosprawnymi, starszymi, rodziny korzystaj ce z pomocy spo ecznej). 
Ludno : liczba i struktura ludno ci wed ug cech demograficznych (p e , wiek, stan cywilny, dzietno  kobiet), spo ecznych 
(poziom wykszta cenia, niepe nosprawno ci, biorcy wiadcze  spo ecznych) oraz wed ug deklaracji dotycz cej narodowo ci i 
j zyka, charakterystyka wybranych grup ludno ci, koordynacja tematu dotycz cego równego statusu kobiet i m czyzn. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych o liczbie i strukturze demograficznej i spo eczno-ekonomicznej ludno ci, gospodarstw domo-
wych i rodzin, liczbie osób niepe nosprawnych z narodowego spisu powszechnego ludno ci i mieszka  w 2011 r. oraz danych o 
deklaracji dotycz cej przynale no ci narodowej i etnicznej oraz j zyka ze szczególnym uwzgl dnieniem mniejszo ci narodo-
wych i etnicznych oraz spo eczno ci pos uguj cej si  j zykiem regionalnym zgodnie z ustaw  z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniej-
szo ciach narodowych i etnicznych oraz o j zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z pó n. zm.), danych z bada  demogra-
ficznych dotycz cych: urodze , ma e stw, rozwodów, separacji, zgonów, migracji wewn trznych i zagranicznych oraz innych 
bada  spo ecznych; dane z zakresu edukacji i szkolnictwa wy szego oraz dane ze spisu próbnego w 2010 r., wyniki bada  BA-
EL, EU SILC. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba i struktura ludno ci wed ug poziomu wykszta cenia, stanu cywilnego, rodzaju i stopnia niepe nosprawno ci, róde  
utrzymania, deklarowanej narodowo ci i j zyka (w tym biorcy wiadcze  spo ecznych) oraz liczba i struktura rodzin i gospo-
darstw domowych – poziom ogólnokrajowy (wybrane zagadnienia – poziom województwa, powiaty). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe: 
– stan ludno ci oraz struktura demograficzna (p e , wiek, stan cywilny) – kraj ogó em, województwa – IV kwarta  2013 r., 
– stan i struktura gospodarstw domowych wed ug wielko ci – kraj ogó em, województwa – IV kwarta  2013 r., 
– ludno  wed ug róde  utrzymania – kraj ogó em, IV kwarta  2013 r., 
– ludno  wed ug deklarowanej narodowo ci i j zyka na podstawie danych z NSP 2011 – kraj ogó em, województwa – IV 

kwarta  2013 r., 
– mniejszo ci narodowe i etniczne na podstawie danych z NSP 2011 – kraj ogó em, województwa, gminy – IV kwarta  2013 r. 
Dane przekazywane do baz Eurostatu, bazy UNICEF-u, bazy Gender Statistics. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 934 200 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.11(036) 

2. Temat badania: Prognozy demograficzne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowywanie prognoz niezb dnych do tworzenia rz dowych programów polityki spo eczno-gospodarczej i polityki rozwoju 
regionalnego. Podstawowymi prognozami demograficznymi s  prognoza ludno ci wed ug p ci i wieku oraz prognoza gospo-
darstw domowych wed ug liczby osób w gospodarstwie. Sta ym elementem prac nad prognozami jest coroczny monitoring 
trendów w zakresie dzietno ci i umieralno ci oraz ocena przyj tych za o e  prognostycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Ludno  RP wed ug kryterium zamieszkania, gospodarstwa domowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Prognoza liczby i struktury ludno ci w przekroju regionów, województw, podregionów i powiatów oraz prognoza gospodarstw 
domowych w przekroju regionów i województw do 2040 r. D ugookresowe (studialne) prognozy ludno ci i gospodarstw do-
mowych w perspektywie do 2065 r. Tendencje zmian w zakresie dzietno ci, umieralno ci, migracji wewn trznych i zagranicz-
nych oraz zmiany stanu i struktury ludno ci i gospodarstw domowych wed ug wielko ci. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych o liczbie i strukturze ludno ci wed ug p ci i wieku z bilansów ludno ci oraz danych z bada  
demograficznych dotycz cych urodze , zgonów, migracji wewn trznych i zagranicznych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Prognoza w podziale na miasto – wie  i województwa (prognoza gospodarstw domowych). 
Prognoza w podziale na miasto – wie  i powiaty (prognoza ludno ci). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– ocena za o e  i wyników prognozy demograficznej do roku 2040 – notatka – listopad 2013 r., 
– prognoza liczby ludno ci wed ug p ci i wieku do roku 2040 – „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r., 
– prognoza liczby i struktury gospodarstw domowych wed ug ich wielko ci – „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 

2013 r., 
– prognozy liczby ludno ci wed ug p ci, wieku oraz województw – bazy Eurostatu (Joint Demographic Data Collection, RA-

PID), 
– prognozy liczby i struktury ludno ci oraz liczby i struktury gospodarstw domowych wed ug ich wielko ci do roku 2040 – 

dziedzinowa baza danych DEMOGRAFIA. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 482 300 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.12(037) 

2. Temat badania: Narodowy spis powszechny ludno ci i mieszka  2011 r. 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie i upowszechnianie wyników spisu ludno ci przeprowadzonego z wykorzystaniem danych z systemów informa-
cyjnych administracji publicznej i wybranych systemów pozaadministracyjnych oraz wyników spisu (badania) reprezentacyjne-
go w zakresie nast puj cych tematów badawczych: 
– stan i charakterystyka demograficzna ludno ci, 
– edukacja, 
– aktywno  ekonomiczna osób, 
– dojazdy do pracy, 
– ród a utrzymania osób, 
– niepe nosprawno , 
– obywatelstwo i kraj urodzenia, 
– migracje wewn trzne, 
– migracje zagraniczne, 
– narodowo  i j zyk oraz mniejszo ci narodowe i etniczne, 
– wyznanie (przynale no  do ko cio a lub zwi zku wyznaniowego), 
– gospodarstwa domowe i ich sk ad, 
– rodziny i ich charakterystyka, 
– stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki). 
 
Upowszechnienie wyników spisu ludno ci i mieszka  2011 w formie: 
– publikacji tabelaryczno-analitycznych, 
– poprzez Internet, 
– przez Bank Danych Lokalnych (BDL) i z hurtowni danych, 
– udost pnianie danych na no nikach informatycznych oraz przez bezpo redni dost p do baz z wynikowymi informacjami 

statystycznymi. 

6. Zakres podmiotowy 

Wed ug przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011 r. (Dz. U. Nr 
47, poz. 277). 

7. Zakres przedmiotowy 

Wed ug przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011 r. 

8. ród a danych 

Okre lone przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011 r. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o ludno ci, gospodarstwach domowych i rodzinach oraz mieszkaniach i budynkach – wed ug ró nych kryteriów grupo-
wania – w podziale na: kraj ogó em, regiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Publikacje 
Raport z wynikami ze spisu powszechnego – w podstawowym zakresie informacji – czerwiec/lipiec 2012 r. 
 
Publikacje tabelaryczno-analityczne przewidziane do wydania w latach 2012–2013 dotycz ce tematów: 
– charakterystyki demograficzno-spo ecznej ludno ci, 
– charakterystyki spo eczno-ekonomicznej ludno ci, 
– osób niepe nosprawnych, ich gospodarstw domowych i rodzin, 
– aktywno ci ekonomicznej ludno ci, 
– dojazdów do pracy, 
– gospodarstw domowych (w tym z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego), 
– rodzin i ich charakterystyki, 
– migracji zagranicznych ludno ci, 
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– migracji wewn trznych ludno ci, 
– struktury narodowo ciowej i etnicznej spo ecze stwa polskiego, 
– przynale no ci do ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, 
– zasobów mieszkaniowych, 
– budynków mieszkalnych i ich wyposa enia. 
 
W latach 2013–2015 prowadzone b d  prace studialne i analityczne w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 13 249 400 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.14(038) 

2. Temat badania: Zasoby migracyjne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie ma na celu pozyskanie danych o migracjach zagranicznych, zw aszcza struktury zasobów i ich charakterystyki demo-
graficzno-spo ecznej. Realizacja badania jest niezb dna w zwi zku z wej ciem w ycie rozporz dzenia (WE) nr 862/2007 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony mi dzynaro-
dowej oraz uchylaj cego rozporz dzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotycz cych pracowników 
cudzoziemców i zobowi zaniami Polski do przekazywania danych wynikaj cych z przepisów rozporz dzenia oraz rozporz -
dze  wykonawczych Komisji Europejskiej. 

6. Zakres podmiotowy 

1) ludno  Polski wed ug obywatelstwa i kraju urodzenia, 
2) mieszka cy innych krajów przebywaj cy czasowo w Polsce: 
 a) do 1 roku (rezydenci innych krajów), 
 b) co najmniej 12 m-cy (rezydenci Polski), 
3) mieszka cy Polski przebywaj cy czasowo za granic : 
 a) do 1 roku (rezydenci Polski), 
 b) co najmniej 12 miesi cy (rezydenci innych krajów). 

7. Zakres przedmiotowy 

Cechy demograficzno-spo eczne: p e , wiek, stan cywilny, wykszta cenie, kraj urodzenia, obywatelstwo, kraj poprzedniego 
zamieszkania, zamierzony lub faktyczny okres przebywania, status migranta (rodzaj zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca), 
przyczyna migracji. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie wyników: NSP 2011, EU-SILC, BAEL. 
Zbiór PESEL – dane o migracjach na pobyt czasowy. 
Dane z gminnych zbiorów meldunkowych dotycz ce sta ych mieszka ców gminy nieobecnych w zwi zku z wyjazdem za 
granic  na pobyt czasowy oraz sta ych mieszka cach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP. 
Informacje gromadzone przez szko y wy sze o cudzoziemcach studiuj cych w Polsce w badaniu 1.27.05(076) „Szko y wy sze i 
ich finanse”. 
Informacje gromadzone przez Urz d do Spraw Cudzoziemców o liczbie wa nych zezwole  na pobyt cudzoziemców w Polsce. 
Informacje gromadzone przez Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji dotycz ce nabycia i nadania oraz utraty obywatel-
stwa polskiego. 
Dane urz dów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych. 
Zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach przebywaj cych za granic  (baza Eurostatu, baza 
OECD). 
Bazy danych instytucji ubezpieczeniowych i publicznych krajów, w których przebywaj  imigranci z Polski. 
Szacunki rozmiarów i kierunki migracji zagranicznych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Spraw We-

wn trznych i Administracji 
zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludno ci 
(sta ych mieszka cach gminy) nieobecnej w 
zwi zku z wyjazdem za granic  na pobyt czaso-
wy: 
– na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 

ewidencji ludno ci i dowodach osobistych 
(p e , data urodzenia, stan cywilny, miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, kraj wyjazdu, de-
klarowany okres czasowej nieobecno ci 
(dzie , miesi c, rok pocz tku oraz ko ca za-
mierzonego okresu czasowego pobytu za gra-
nic ), miejsce sta ego zameldowania w Pol-
sce); 

– na mocy ustawy z dnia 24 wrze nia 2010 r. o 
ewidencji ludno ci (p e , data urodzenia, stan 

raz w roku – do 
28 lutego 2013 r. – 
dane wed ug stanu 
w dniu 31 grudnia 
2012 r. 

GUS 
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cywilny, kraj urodzenia, obywatelstwo, kraj 
wyjazdu, deklarowany okres czasowej nie-
obecno ci (dzie , miesi c, rok pocz tku oraz 
ko ca zamierzonego okresu czasowego poby-
tu za granic
w Polsce); 

w formie elektronicznej 

2 Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji mieszka cach innych krajów zameldowanych na 

pobyt czasowy na terytorium RP 
– na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 

ewidencji ludno ci i dowodach osobistych 
, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan 

cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowa-
nia na pobyt czasowy, kraj poprzedniego za-
mieszkania, okres zameldowania na pobyt 
czasowy (dzie , miesi c, rok pocz tku oraz 
ko ca zamierzonego czasowego pobytu) 

– na mocy ustawy z dnia 24 wrze nia 2010 r. o 
ewidencji ludno , data urodzenia, kraj 
urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miej-
sce zameldowania na pobyt czasowy, kraj po-
przedniego zamieszkania, okres zameldowa-
nia na pobyt czasowy (dzie , miesi c, rok po-
cz tku oraz ko ca zamierzonego czasowego 
pobytu); 

w formie elektronicznej 

raz w roku – do 
28 lutego 2013 r. – 

w dniu 31 grudnia 
2012 r. 

GUS 

3 Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludno ci 
, 

data urodzenia, miejsce/kraj urodzenia, kraj 
obywatelstwa, miejsce zameldowania na pobyt 

do 28 lutego 
2013 r. – dane 

dniu 31 grudnia 
2012 r. 

GUS 

4 Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

zbiór PESEL; dane jednostkowe o osobach wy-

), które nie posiadaj  
, rok 

urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, 
kraj obywatelstwa, stan cywilny, ostatnie miejsce 
zameldowania w Polsce); w formie elektronicz-
nej 

do 28 lutego 
2013 r. – dane 

dniu 31 grudnia 
2012 r. 

GUS 

5 urz dy gmin zbiór GZM; dane jednostkowe o ludno ci (sta-
cach gminy) nieobecnej w zwi z-

ku z wyjazdem za granic  na pobyt czasowy – na 
mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludno ci i dowodach osobistych oraz 
ustawy z dnia 24 wrze nia 2010 r. o ewidencji 
ludno , data urodzenia, poziom wy-

rowany okres pobytu czasowego); na no niku 
magnetycznym 

raz w roku do 
22 stycznia 2013 r. 

stanu na dzie  
31 grudnia 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

6 urz dy gmin zbiór GZM; dane jednostkowe o ludno ci (sta-
cach innych krajów) zameldowa-

nej na pobyt czasowy na terytorium RP – na 
mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludno ci i dowodach osobistych oraz 
ustawy z dnia 24 wrze nia 2010 r. o ewidencji 
ludno , data urodzenia, stan cywilny, 
obywatelstwo, kraj poprzedniego zamieszkania, 

pobyt czasowy, data przyjazdu, deklarowany 
okres pobytu czasowego); na no niku magne-
tycznym 

raz w roku do 
22 stycznia 2013 r. 

stanu na dzie  
31 grudnia 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 
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7  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

system Pobyt; dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne o nadaniu i nabyciu obywatelstwa 
polskiego wed ug kategorii uzyskania obywatel-
stwa oraz kraju poprzedniego obywatelstwa oraz 
p ci i wieku osób, dane o utracie obywatelstwa 
polskiego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 sierpnia 2013 r. 

GUS 

8  Urz d do Spraw Cudzoziem-
ców 

system Pobyt; dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne o liczbie wa nych zezwole  na 
pobyt cudzoziemców na terytorium RP; w for-
mie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. 

GUS 

9  Urz d do Spraw Cudzoziem-
ców 

system Pobyt; dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne o liczbie wa nych dokumentów 
wydanych obywatelom UE oraz cz onkom ich 
rodzin wed ug obywatelstwa osób; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o osobach przyby ych z zagranicy zameldowanych w RP na pobyt czasowy, wed ug p ci, wieku, stanu cywilnego, wy-
kszta cenia, obywatelstwa i kraju poprzedniego zamieszkania. 
Dane o sta ych mieszka cach RP przebywaj cych czasowo za granic , wed ug p ci, wieku, poziomu wykszta cenia, obywatel-
stwa oraz kraju czasowego przebywania (dane dotycz  osób, które zg osi y wyjazd za granic  w jednostkach ewidencji ludno-
ci). 

Dane o ludno ci RP wed ug obywatelstwa i kraju urodzenia. 
Dane szacunkowe o liczbie imigrantów przebywaj cych w RP czasowo wed ug kraju pochodzenia. 
Dane szacunkowe o liczbie sta ych mieszka ców RP przebywaj cych czasowo za granic  wed ug kraju przebywania. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– liczba i struktura imigrantów i emigrantów na pobyt czasowy oraz cechy demograficzne (w tym wed ug p ci) z uwzgl dnie-
niem podzia u wed ug jednostek terytorialnych, tj. regionów, województw, podregionów i powiatów, kraje emigracji i imi-
gracji – tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – maj 2013 r., 

– zasoby imigracyjne wed ug kraju pochodzenia (regiony, województwa) – czerwiec/lipiec 2013 r., 
– mieszka cy Polski przebywaj cy czasowo za granic  wed ug kraju przebywania (regionów, województw) – czerwiec/lipiec 

2013 r., 
– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 270 900 z  – bud et GUS 
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1.21. LUDNO , PROCESY DEMOGRAFICZNE 

1. Symbol badania: 1.21.15(039) 

2. Temat badania: Polacy i Polonia na wiecie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Ustalenie liczby Polaków oraz ludno ci polskiego pochodzenia wed ug krajów pobytu oraz cech demograficzno-spo ecznych 
tych osób. Ponadto pozyskiwane s  informacje o organizacjach i instytucjach polonijnych wed ug typu, profilu i zasi gu dzia-
alno ci, liczby cz onków i czasu ich powstania. 

Badanie to jest uzupe niaj cym ród em informacji o migracjach zagranicznych Polaków. 

6. Zakres podmiotowy 

Polacy mieszkaj cy stale poza granicami kraju, na emigracji trwa ej, historycznej, zarobkowej, jak równie  obywatele innych 
krajów, którzy maj  genealogiczne zwi zki z narodem polskim, przyznaj  si  do polsko ci, do polskiego dziedzictwa kulturo-
wego. Organizacje i instytucje polskie i polonijne o charakterze spo ecznym, kulturalnym i religijnym. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dane o Polakach przebywaj cych poza granicami kraju wed ug podstawowych cech demograficznych oraz wed ug kraju poby-
tu, dane o organizacjach i instytucjach polonijnych. 

8. ród a danych 

Wyniki spisów ludno ci w krajach pobytu Polaków, dane pozyskiwane ze róde  pozastatystycznych (rejestry, systemy infor-
macyjne, w tym stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), dane Eurostatu, Rady Europy, Biura Statystycznego ONZ, a tak e infor-
macje urz dów statystycznych innych krajów. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Polacy i Polonia wed ug krajów zamieszkania oraz wed ug cech demograficznych. Dane o organizacjach i instytucjach polonij-
nych wed ug typu, profilu i zasi gu dzia alno ci, liczby cz onków, czasu powstania. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane o organizacjach polonijnych – grudzie  2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 33 200 z  – bud et GUS 
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1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE 

1. Symbol badania: 1.22.01(040) 

2. Temat badania: Wyznania religijne w Polsce 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zgromadzenie danych pozwalaj cych scharakteryzowa  poszczególne wyznania pod wzgl dem liczby wyznawców, duchow-
nych, parafii, struktur organizacyjnych i rozmieszczenia terytorialnego. Pozyskiwane s  te  informacje o szkolnictwie, wydaw-
nictwach, obiektach kulturalnych, instytucjach charytatywnych i pomocowych poszczególnych organizacji wyznaniowych. 
Badanie umo liwia sta  obserwacj  liczby ko cio ów, zwi zków i organizacji wyznaniowych w Polsce oraz ustalanie zmian, 
jakie zachodz  w ich liczebno ci i strukturze. 

6. Zakres podmiotowy 

Ko cio y i zwi zki wyznaniowe, z wy czeniem Ko cio a katolickiego, dzia aj ce na podstawie odr bnych przepisów o stosun-
kach z pa stwem lub na podstawie wpisu do rejestru ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczebno  poszczególnych wyzna , rozmieszczenie na terenie kraju, struktura organizacyjna (jednostki podzia u terytorialne-
go), duchowni i ich rozmieszczenie w kraju, przejawy dzia alno ci statutowej (inicjacja religijna, dzia alno  charytatywna, 
katechizacja, kszta cenie, publikacje). Informacje adresowe o nowych ko cio ach i zwi zkach wyznaniowych z rejestru wyzna . 

8. ród a danych 

Ankieta GUS: AW-01 oraz dane z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Spraw We-

wn trznych i Administracji 
rejestr ko cio ów i innych zwi zków wyzna-
niowych; dane jednostkowe – dane adresowe 
ko cio ów i nowo zarejestrowanych zwi zków 
wyznaniowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

2  ko cio y i zwi zki wyzna-
niowe w Polsce, z wy cze-
niem Ko cio a katolickiego, 
dzia aj ce na podstawie 
odr bnych przepisów regulu-
j cych stosunek pa stwa do 
poszczególnych ko cio ów 
na podstawie wpisu do reje-
stru ko cio ów i innych 
zwi zków wyznaniowych 

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

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyznania wed ug rodzajów, z wyodr bnieniem religii najwi kszych pod wzgl dem liczby wiernych, w tym oraz ko cio ów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, dla których uwzgl dnia si  wewn trzne podzia y terytorialne (diecezje, okr gi, 
województwa). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowo ciowe i etniczne w Polsce w latach 2011-2012” – grudzie  2013 r., 
– bank danych wyzna  religijnych – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 109 400 z  – bud et GUS 
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1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE 

1. Symbol badania: 1.22.02(041) 

2. Temat badania: Stowarzyszenia narodowo ciowe i etniczne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Sta a obserwacja i gromadzenie danych statystycznych pozwalaj cych scharakteryzowa  stowarzyszenia pod wzgl dem liczby 
cz onków, obszaru dzia ania, struktur organizacyjnych. Pozyskiwane s  równie  informacje na temat wydawnictw periodycz-
nych wspomaganych przez stowarzyszenia, placówek prowadzonych przez stowarzyszenia, takich jak: biblioteki, czytelnie, 
muzea, domy kultury, instytuty i itp., jak równie  pod wzgl dem dzia alno ci na rzecz popularyzacji kultury, j zyka kraju po-
chodzenia. 

6. Zakres podmiotowy 

Zarejestrowane stowarzyszenia narodowo ciowe i etniczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczebno  poszczególnych stowarzysze , rozmieszczenie na terenie kraju, struktury organizacyjne (oddzia y terenowe i inne 
placówki), niektóre przejawy dzia alno ci statutowej (popularyzacja kultury, nauczanie j zyka). 

8. ród a danych 

Ankieta GUS: SN-01. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

stowarzyszenia narodowo ciowe 
i etniczne 

SN-01 – statystyczna ankieta stowarzysze  
narodowo ciowych; w formie elektronicznej 
lub papierowej; metoda pe na; dobrowolne 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Rodzaje stowarzysze , z wyodr bnieniem tych, które maj  co najmniej 100 cz onków, dla ca ego kraju. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowo ciowe i etniczne w Polsce w latach 2011–2012” – grudzie  2013 r., 
– bank danych stowarzysze  narodowo ciowych i etnicznych – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 81 100 z  – bud et GUS 
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1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE 

1. Symbol badania: 1.22.07(042) 

2. Temat badania: Statystyka obrz dków Ko cio a katolickiego w Polsce 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji dotycz cych Ko cio a katolickiego na poziomie diecezji, jak i parafii o przejawach ycia religijnego, 
takich jak: ró ne formy praktyk religijnych (dominicantes i communicantes), sakramentów (chrzty, luby), oraz organizacyjnych 
i instytucjonalnych aspektów funkcjonowania tych obrz dków: powo ania, dzia alno  charytatywna, ruchy religijne, sanktuaria 
i pielgrzymki, media. 

6. Zakres podmiotowy 

Diecezje i parafie Ko cio a katolickiego wed ug obrz dków: aci skiego, bizantyjsko-ukrai skiego, bizantyjsko-s owia skiego i 
ormia skiego. 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba wiernych wed ug obrz dku i struktury Ko cio a oraz przejawy aktywno ci religijnej (np. uczestnictwo w niedzielnej 
mszy), 

– liczba duchownych diecezjalnych i zakonnych oraz powo a , 
– zakres wiadczonych pos ug religijnych przez instytucje Ko cio a (chrzty, bierzmowania, luby itp.). 

8. ród a danych 

Dane pozyskiwane od Instytutu Statystyki Ko cio a Katolickiego (ISKK) dotycz ce parafii aci skich oraz diecezji Ko cio a 
katolickiego, ankieta AW-01 pozyskiwana od kurii diecezjalnych lub parafii obrz dków wschodnich. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  ISKK dane dotycz ce parafii aci skich Ko cio a 

katolickiego; dane jednostkowe w zakresie 
liczby wiernych, przejawów aktywno ci reli-
gijnej; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za 2012 r. 

GUS 

2  ISKK dane dotycz ce diecezji aci skich Ko cio a 
katolickiego; dane jednostkowe w zakresie 
liczby parafii, duchownych, alumnów, pos ug 
religijnych; w formie papierowej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za 2012 r. 

GUS 

3  parafie lub diecezje obrz d-
ków wschodnich 

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

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za 2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Prezentacja danych charakteryzuj cych wiernych, instytucje oraz hierarchi  Ko cio a katolickiego wed ug obrz dków oraz 
struktury terytorialnej (metropolie, diecezje). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– bank danych wyzna  religijnych – grudzie  2013 r., 
– informacje o Ko ciele katolickim publikowane co dwa lata w publikacji „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowo-

ciowe i etniczne w Polsce w latach 2011-2012” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 44 800 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.01(043) 

2. Temat badania: Badanie aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

BAEL stanowi podstawowe ród o informacji o wielko ci zasobów pracy (kapitale ludzkim) z pe n  charakterystyk  podsta-
wowych cech demograficznych i spo ecznych, przestrzennego ich rozmieszczenia oraz zajmowanego statusu na rynku pracy. 
Dostarcza informacji dotycz cych rozmiarów i struktury populacji osób pracuj cych, bezrobotnych i biernych zawodowo, s u-

cych monitorowaniu tempa i kierunków zmian zachodz cych w poziomie aktywno ci zawodowej ludno ci. BAEL jest pod-
stawowym ród em danych do wska ników strukturalnych z zakresu rynku pracy, a tak e do porówna  mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 15 lat i wi cej, b d ce cz onkami tych gospodarstw, zamieszka e w 54,7 tys. 
mieszka  wylosowanych do badania. 

7. Zakres przedmiotowy 

Rozmiary i struktura populacji osób aktywnych i biernych zawodowo (bez osób zamieszka ych w gospodarstwach zbiorowych, 
tzn. w hotelach pracowniczych, internatach, domach studenckich, koszarach wojskowych, domach opieki spo ecznej itp., oraz 
bez cz onków gospodarstwa domowego przebywaj cych za granic ) w powi zaniu z cechami: p e , wiek, poziom i dziedzina 
wykszta cenia, rok uko czenia szko y, miejsce zamieszkania, stopie  pokrewie stwa z g ow  gospodarstwa domowego, stan 
cywilny, indywidualne ród o utrzymania, niepe nosprawno , rejestracja w urz dzie pracy oraz fakt pobierania zasi ku dla 
bezrobotnych, dokszta canie poza systemem edukacji szkolnej (czas trwania dokszta cania, cel, dziedzina), ucz szczanie do 
szko y, g ówne i dodatkowe ród o utrzymania gospodarstwa domowego, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych 
poza granicami RP lata pobytu w kraju, status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowanie w wypadku przy pracy, dla pracu-
j cych: czas pracy, przyczyny innego ni  zwykle wymiaru czasu pracy, pe ny/niepe ny wymiar czasu pracy, rodzaj dzia alno ci 
g ównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w g ównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor w asno ci g ów-
nego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), 
liczba osób pracuj cych w firmie b d cej g ównym miejscem pracy, rodzaj umowy o prac  w g ównym i dodatkowym miejscu 
pracy (praca na czas nieokre lony i okre lony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysoko  wynagrodzenia netto 
pracowników najemnych, sta  pracy, poszukiwanie pracy innej ni  wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pe nienie obo-
wi zków nadzorczych, umowa o prac  z agencj  pracy tymczasowej, zaanga owanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w 
znalezienie aktualnej pracy, dojazdy do miejsca pracy (odleg o , rodki transportu, cz stotliwo , czas dojazdu); dla bezrobot-
nych: przyczyny oraz data odej cia z ostatniego miejsca pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu 
pracy, sektor w asno ci i rodzaj dzia alno ci ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, 
przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pe ny lub niepe ny wymiar czasu pracy); dla biernych zawodowo 
przyczyny bierno ci zawodowej i mo liwo ci aktywizacji zawodowej. 

8. ród a danych 

Ankiety GUS: ZD, ZG, wtórne wykorzystanie szacunków demograficznych ludno ci (badanie 1.21.07). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  gospodarstwa domowe w 

wylosowanych mieszkaniach 
oraz osoby b d ce cz onkami 
tych gospodarstw domowych 

ZG – kartoteka gospodarstwa domo-
wego, badanie aktywno ci ekonomicz-
nej ludno ci; w formie elektronicznej 
lub papierowej; metoda reprezentacyjna 
(0,4% ogólnej liczby mieszka ); do-
browolne 

raz w kwartale, w wybra-
nym losowo tygodniu, an-
kieta wype niana za poprze-
dzaj cy tydzie  (metoda 
obserwacji ci g ej) 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania osób bada-
nych 

2  osoby w wieku 15 lat i wi -
cej, b d ce cz onkami go-
spodarstw domowych w 
wylosowanych mieszkaniach 

ZD – ankieta, badanie aktywno ci 
ekonomicznej ludno ci; w formie elek-
tronicznej lub papierowej; metoda 
reprezentacyjna (0,4% ogólnej liczby 
mieszka ); dobrowolne 

raz w kwartale, w wybra-
nym losowo tygodniu, an-
kieta wype niana za poprze-
dzaj cy tydzie  (metoda 
obserwacji ci g ej) 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania osób bada-
nych 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Pracuj cy, bezrobotni, bierni zawodowo wed ug cech demograficzno-spo ecznych (p e , wiek, wykszta cenie, stan cywilny). 
Pracuj cy wed ug cech kwalifikacyjno-zawodowych (zawód wykonywany wed ug klasyfikacji zawodów i specjalno ci okre-
lonej rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
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cjalno ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), rodzaj dzia alno ci miejsca pracy we-
d ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) wprowadzonej rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z pó n. zm.), status zatrudnienia wed ug Interna-
tional Classification of Status in Employment oraz czasu pracy. Bezrobotni wed ug cech kwalifikacyjno-zawodowych odnosz -
cych si  do ostatniego miejsca pracy, ponadto czas i metody poszukiwania pracy. Bierni zawodowo wed ug przyczyn bierno ci. 
Kraj ogó em i w podziale na miasto – wie , regiony oraz województwa ogó em i wybrane dane w podziale na miasto i wie . 

10. Terminy i formy udost pniania 

– opracowania sygnalne: 
– monitoring rynku pracy (tabelaryczny) „Kwartalna informacja o rynku pracy” – maj, sierpie , listopad 2012 r., luty 

2013 r., 
– monitoring rynku pracy (opisowy) „Kwartalna informacja o aktywno ci ekonomicznej ludno ci” – czerwiec, wrzesie , 

grudzie  2012 r., marzec 2013 r. 
– „Aktywno  ekonomiczna ludno ci Polski” – lipiec, pa dziernik 2012 r., stycze , kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 41 204 700 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.02(044) 

2. Temat badania: Pracuj cy w gospodarce narodowej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie informacji o pracuj cych w Polsce stanowi podstawowy element bada  rynku pracy. Bie ca, operatywna obser-
wacja zachodz cych zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracuj cych, a obserwacje dokonywane w 
d u szych okresach informuj  o zmianach strukturalnych zachodz cych w gospodarce narodowej. Badanie pracuj cych umo -
liwia okre lenie liczby, dynamiki i zró nicowania pracuj cych wed ug rodzajów dzia alno ci, sektorów i form w asno ci oraz 
ich przestrzennego rozmieszczenia. Wyniki badania s  wykorzystywane do opracowywania informacji na potrzeby: 
– rachunków narodowych, 
– organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– Narodowego Banku Polskiego, 
– organizacji mi dzynarodowych: Eurostatu, OECD, Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz : 
– zaliczone do sektora przedsi biorstw – o liczbie pracuj cych 50 osób i wi cej – badanie pe ne miesi czne i roczne, o liczbie 

pracuj cych od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesi czne (10% jednostek) i roczne badanie pe ne, 
– o liczbie pracuj cych do 9 osób – obj te rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5%), 
– pozosta e jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz  – kwartalne i roczne badanie pe ne. 
Jednostki sfery bud etowej pa stwowej i samorz dowej – kwartalne i roczne badanie pe ne. 

7. Zakres przedmiotowy 

W okresach miesi cznych: liczba pracuj cych wed ug stanu na koniec miesi ca oraz przeci tna liczba zatrudnionych w sektorze 
przedsi biorstw, a ponadto w okresach kwartalnych w pozosta ych jednostkach gospodarki narodowej. 
Dane roczne ogó em, w tym kobiety: pracuj cy ogó em, pracuj cy, dla których jednostka sprawozdawcza jest g ównym miej-
scem pracy, z tego pe nozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy okresowe, niepe nozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy 
okresowe, w a ciciele i wspó w a ciciele cznie z pomagaj cymi cz onkami ich rodzin, osoby wykonuj ce prac  nak adcz , 
agenci, cz onkowie spó dzielni produkcji rolniczej, zatrudnieni w formie telepracy, pracuj cy w porze nocnej, niepe nosprawni, 
cudzoziemcy, emeryci i renci ci, pracuj cy wed ug miast i gmin. Pracownicy udost pniani (zatrudnieni) przez agencje pracy 
tymczasowej, pracownicy zatrudnieni na kontraktach, osoby, z którymi zawarto umow  zlecenie lub umow  o dzie o, a którzy 
nie s  nigdzie zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Przeci tna liczba zatrudnionych ogó em, osoby zatrudnione na podsta-
wie umowy o prac  w celu przygotowania zawodowego, osoby zatrudnione za granic  na rzecz jednostek krajowych, zatrud-
nione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych oraz nauczyciele akademiccy. Liczba pracowników wed ug stanu w 
dniu 31 grudnia otrzymuj cych w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczaj ce minimalnego wynagrodzenia (og aszanego na 
podstawie odr bnych przepisów), liczba osób, wobec których wyst pi y zaleg o ci w wyp acie wynagrodze . 
Przyj cia do pracy pracowników pe nozatrudnionych, w tym kobiety, osoby podejmuj ce prac  po raz pierwszy, w tym absol-
wenci szkó  wy szych, policealnych i rednich zawodowych, liceów ogólnokszta c cych, szkó  zasadniczych; osoby, które 
poprzednio pracowa y, w tym osoby, u których przerwa w pracy nie by a d u sza ni  miesi c, osoby, które wróci y z urlopów 
wychowawczych, osoby skierowane do pracy przez powiatowe urz dy pracy, pozostali przyj ci do pracy. 
Zwolnienia z pracy osób pe nozatrudnionych, w tym kobiety: w drodze wypowiedzenia przez pracodawc , w tym z przyczyn 
niedotycz cych pracownika, w drodze wypowiedzenia przez pracownika, z powodu niezdolno ci do pracy i rehabilitacji, przej-
cia na emerytur , na mocy porozumienia stron, osoby, które otrzyma y urlopy wychowawcze, zwolnieni z up ywem czasu, na 

który zostali zatrudnieni, zwolnieni z innych przyczyn. 
Pracuj cy, w tym kobiety, wed ug faktycznego miejsca pracy (gminy). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, za cznik do Z-06, wtórne wykorzystanie danych z DG-1 (badanie 1.61.04), wtórne wykorzy-
stanie danych z SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o pracuj cych w jednostkach bud etowych prowadz cych dzia alno  w 
zakresie obrony narodowej i bezpiecze stwa publicznego (dane MON i MSWiA), dane z Systemu Informacyjnego ZUS, wtór-
ne wykorzystanie informacji o liczbie duchownych ró nych wyzna  (badanie 1.22.01); szacunki GUS dotycz ce: pracuj cych w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach cz onkowskich, fundacjach, stowarzyszeniach, samo-
rz dach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych i innych organizacjach spo ecznych; pracuj cych w 
jednostkach prowadz cych dzia alno  gospodarcz  o liczbie pracuj cych do 9 osób oraz pracuj cych w „szarej gospodarce”; 
wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów (badanie 1.80.01); wykorzystanie zbiorów danych Zak adu Ubezpiecze  Spo-
ecznych opisanych w za czniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011 r. 

oraz danych omówionych w badaniu 1.80.01, wykorzystanie danych Systemu Informacji Podatkowych Ministerstwa Finansów 
(PIT-4R) (badanie 1.24.01). 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane staty-

styczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  w zakresie: upraw rolnych, chowu i 
hodowli zwierz t, owiectwa, w czaj c 
dzia alno  us ugow  (dzia  01, w tym 
Agencja Nieruchomo ci Rolnych wed ug 
jednostek lokalnych), rybactwa (dzia  03) 
z wy czeniem klasy 03.11 – rybo ówstwo 
w wodach morskich, dzia alno ci finan-
sowej i ubezpieczeniowej wed ug jedno-
stek lokalnych (dzia y 64–66), bada  
naukowych i prac rozwojowych (dzia  72), 
dzia alno ci weterynaryjnej (dzia  75), 
administracji publicznej i obrony narodo-
wej; obowi zkowych zabezpiecze  spo-
ecznych (dzia  84, w tym klasa 84.30 
wed ug jednostek lokalnych), edukacji 
(dzia  85, z wyj tkiem podklasy 85.42.B 
wed ug jednostek lokalnych), opieki 
zdrowotnej i pomocy spo ecznej (dzia y 
86–88, w tym dzia y 87 i 88 wed ug jed-
nostek lokalnych), jednostki sfery bud e-
towej zaklasyfikowane do dzia alno ci 
pozosta ych rodzajów niewymienionych 
wy ej bez wzgl du na liczb  pracuj cych, 
z wy czeniem osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych niemaj cych osobowo ci 
prawnej oraz osób fizycznych prowadz -
cych dzia alno  gospodarcz  o liczbie 
pracuj cych do 9 osób w zakresie sekcji K 
(dzia  64, 66 z wy czeniem banków, 
spó dzielczych kas oszcz dno cio-
wo-kredytowych, instytucji ubezpiecze-
niowych, biur i domów maklerskich, 
towarzystw i funduszy inwestycyjnych 
oraz narodowych funduszy inwestycyj-
nych, towarzystw i funduszy emerytal-
nych), P (z wy czeniem szkolnictwa 
wy szego podklasa 85.42.B), Q (z wy -
czeniem samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej), indywidual-
nych gospodarstw rolnych, fundacji, sto-
warzysze , partii politycznych, zwi zków 
zawodowych, organizacji spo ecznych, 
organizacji pracodawców, samorz du 
gospodarczego i zawodowego 

Z-03 – sprawozdanie o zatrud-
nieniu i wynagrodzeniach; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób 
dopuszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
11. dnia kalendarzo-
wego po I, II i 
III kwartale 2012 r. z 
danymi za okres od 
pocz tku roku do 
ko ca I, II i 
III kwarta u 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

2  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  w zakresie: upraw rolnych, chowu i 
hodowli zwierz t, owiectwa, w czaj c 
dzia alno  us ugow  (dzia  01, w tym 
Agencja Nieruchomo ci Rolnych wed ug 
jednostek lokalnych), rybactwa (dzia  03) 
z wy czeniem klasy 03.11 – rybo ówstwo 
w wodach morskich, dzia alno ci finan-
sowej i ubezpieczeniowej wed ug jedno-
stek lokalnych (dzia y 64–66), bada  
naukowych i prac rozwojowych (dzia  72), 

Z-06 – sprawozdanie o pracuj -
cych, wynagrodzeniach i czasie 
pracy; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób 
dopuszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
18 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 
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dzia alno ci weterynaryjnej (dzia  75), 
administracji publicznej i obrony narodo-
wej; obowi zkowych zabezpiecze  spo-
ecznych (dzia  84, w tym klasa 84.30 
wed ug jednostek lokalnych), edukacji 
(dzia  85, z wyj tkiem podklasy 85.42.B 
wed ug jednostek lokalnych), opieki 
zdrowotnej i pomocy spo ecznej (dzia y 
86–88, w tym dzia y 87 i 88 wed ug jed-
nostek lokalnych), jednostki sfery bud e-
towej zaklasyfikowane do dzia alno ci 
pozosta ych rodzajów niewymienionych 
wy ej bez wzgl du na liczb  pracuj cych, 
z wy czeniem osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych niemaj cych osobowo ci 
prawnej oraz osób fizycznych prowadz -
cych dzia alno  gospodarcz  o liczbie 
pracuj cych do 9 osób w zakresie sekcji K 
(dzia  64, 66 z wy czeniem banków, 
spó dzielczych kas oszcz dno cio-
wo-kredytowych, instytucji ubezpiecze-
niowych, biur i domów maklerskich, 
towarzystw i funduszy inwestycyjnych 
oraz narodowych funduszy inwestycyj-
nych, towarzystw i funduszy emerytal-
nych), P (z wy czeniem szkolnictwa 
wy szego podklasa 85.42.B), Q (z wy -
czeniem samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej), indywidual-
nych gospodarstw rolnych, fundacji, sto-
warzysze , partii politycznych, zwi zków 
zawodowych, organizacji spo ecznych, 
organizacji pracodawców, samorz du 
gospodarczego i zawodowego 

3  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia alno  w zakre-
sie podklasy 85.42.B – szkolnictwo wy -
sze 

za cznik do Z-06 – sprawozda-
nie o zatrudnieniu i wynagrodze-
niach nauczycieli akademickich; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób 
dopuszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
18 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

4  osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz , w których liczba pracuj cych 
wynosi powy ej 9 osób, prowadz ce 
dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD 
do dzia alno ci w zakresie: le nictwa i 
pozyskiwania drewna (dzia  02), rybo ów-
stwa w wodach morskich (klasa 03.11), 
górnictwa i wydobywania (dzia y 05–09), 
przetwórstwa przemys owego (dzia y 10–
33), wytwarzania i zaopatrywania w ener-
gi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor c  
wod  i powietrze do uk adów klimatyza-
cyjnych (dzia  35), dostawy wody; gospo-
darowania ciekami i odpadami oraz dzia-
alno ci zwi zanej z rekultywacj  (dzia y 
36–39), budownictwa (dzia y 41–43), 
handlu hurtowego i detalicznego; naprawy 
pojazdów samochodowych i motocykli 

Z-06 – sprawozdanie o pracuj -
cych, wynagrodzeniach i czasie 
pracy; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj -
cych nie wi kszej ni  5 osób 
dopuszczalne jest przekazywanie 
danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
2 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 
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(dzia y 45–47), transportu i gospodarki 
magazynowej (dzia y 49–53), dzia alno ci 
zwi zanej z zakwaterowaniem i us ugami 
gastronomicznymi (dzia y 55 i 56), infor-
macji i komunikacji (dzia y 58–63), dzia-
alno ci zwi zanej z obs ug  rynku nieru-
chomo ci (dzia  68), dzia alno ci prawni-
czej, rachunkowo-ksi gowej i doradztwa 
podatkowego (dzia  69), dzia alno ci firm 
centralnych (head offices); doradztwa 
zwi zanego z zarz dzaniem (dzia  70), 
dzia alno ci w zakresie architektury i 
in ynierii; bada  i analiz technicznych 
(dzia  71), reklamy, badania rynku i opinii 
publicznej (dzia  73), pozosta ej dzia alno-
ci profesjonalnej, naukowej i technicznej 

(dzia  74), dzia alno ci w zakresie us ug 
administrowania i dzia alno ci wspieraj -
cej (dzia y 77–82), dzia alno ci zwi zanej 
z kultur , rozrywk  i rekreacj  (dzia y 90–
93), naprawy komputerów i artyku ów 
u ytku osobistego i domowego (dzia  95), 
pozosta ej indywidualnej dzia alno ci 
us ugowej (dzia  96) 
 

5  Ministerstwo Obrony Narodowej, Mini-
sterstwo Spraw Wewn trznych i Admini-
stracji 

system informacyjny MON, 
system informacyjny MSWiA; 
dane zagregowane dotycz ce 
liczby pracuj cych w jednostkach 
bud etowych prowadz cych 
dzia alno  w zakresie obrony 
narodowej i bezpiecze stwa 
publicznego, w podziale na p e  
oraz w podziale na o nierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy i 
pracowników cywilnych; w 
formie papierowej 

raz w roku do 
15 maja 2013 r. 
wed ug stanu na 
dzie  31 grudnia 
2012 r. 

GUS 

6  Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych Centralny Rejestr Ubezpieczo-
nych; Centralny Rejestr P atni-
ków Sk adek; dane zagregowane 
dotycz ce liczby ubezpieczo-
nych: 
– zatrudnionych na umow  o 

prac  (pracownicy), 
– prowadz cych pozarolnicz  

dzia alno  gospodarcz  i 
osoby wspó pracuj ce, 

którzy zostali przez p atników 
zg oszeni lub wyrejestrowani do 
(z) ubezpiecze  emerytalnych i 
rentowych w danym kwartale. 
Ponadto dane dotycz ce liczby 
ubezpieczonych, którzy zostali 
zg oszeni do ubezpiecze  emery-
talnych i rentowych wi cej ni  
przez jednego p atnika; w formie 
elektronicznej 

kwartalnie 20 dni po 
kwartale 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba pracuj cych w gospodarce narodowej wed ug rodzaju dzia alno ci PKD, sektorów i form w asno ci, statusu zatrudnienia 
oraz p ci i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy – bez jednostek obj tych 
badaniem prowadzonym na formularzu SP-3. Przeci tna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery bud etowej (w po-
dziale na jednostki pa stwowe i samorz dowe). 
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Zwolnienia z pracy i przyj cia do pracy w ci gu roku w podziale na sekcje i dzia y PKD, województwa, w tym przyj cia absol-
wentów szkó  (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracuj cych do 9 osób). 
Liczba osób, wobec których nast pi y zaleg o ci w wyp acie wynagrodze  (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracuj cych 
do 9 osób). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r., 
– „Pracuj cy w gospodarce narodowej w 2012 r.” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 567 700 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.04(045) 

2. Temat badania: Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw bud etu, finansów publicznych 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o zatrudnieniu i wydatkach na wynagrodzenia w jednostkach b d cych dysponentami rodków bud etu 
pa stwa, niezb dnych na potrzeby kontroli stopnia wykorzystania planowanych wynagrodze  dla pracowników pa stwowej 
sfery bud etowej, wykonania bud etu pa stwa na dany rok w zakresie wynagrodze  w pa stwowych jednostkach bud etowych 
wed ug ustawy bud etowej, sporz dzania sprawozdania dla Sejmu, a tak e analiz w zakresie poziomu przeci tnej liczby zatrud-
nionych i wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki b d ce dysponentami rodków bud etu pa stwa i uczelnie publiczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia w uk adzie dzia ów i rozdzia ów klasyfikacji bud etowej dla nast puj cych grup 
zatrudnionych: osoby nieobj te mno nikowymi systemami wynagrodze , osoby zajmuj ce kierownicze stanowiska pa stwowe, 
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i jego zast pcy, Przewodnicz cy Komisji Nadzoru Finansowego i jego zast pcy, 
cz onkowie korpusu s u by cywilnej, cz onkowie s u by zagranicznej nieb d cy cz onkami korpusu s u by cywilnej, nauczy-
ciele zatrudnieni w szko ach i placówkach prowadzonych przez organa administracji rz dowej, zatrudnieni w placówkach na 
podstawie umów o prac  (zawartych na podstawie prawa polskiego), etatowi cz onkowie samorz dowych kolegiów odwo aw-
czych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urz du Patentowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej, funkcjonariusze S u by Celnej, prokuratorzy, cz onkowie Krajowej Izby Odwo awczej, s dowi kuratorzy 
zawodowi, referendarze s dowi, asystenci s dziów i prokuratorów, aplikanci s dowi, s dziowie delegowani do Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci lub innej jednostki organizacyjnej podleg ej Ministrowi Sprawiedliwo ci, pozostali s dziowie, o nierze zawo-
dowi i funkcjonariusze, pracownicy Rz dowego Centrum Legislacji niezaliczeni do ww. grup pracowniczych. 

8. ród a danych 

Administracyjny system informacyjny w Ministerstwie Finansów o zatrudnieniu i wynagrodzeniach prowadzony na podstawie 
sprawozdania Rb-70. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia wed ug dzia ów i rozdzia ów klasyfikacji bud etowej. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Zestawienia zbiorcze za poszczególne kwarta y – 50 dni po kwartale. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 43 200 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.06(046) 

2. Temat badania: Bezrobotni i poszukuj cy pracy zarejestrowani w urz dach pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw pracy 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukuj cych pracy, zarejestrowanych w powiatowych urz dach 
pracy, wed ug cech demograficzno-spo ecznych, do wiadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o nap ywie i 
odp ywie bezrobotnych i poszukuj cych pracy z rejestrów urz dów pracy, z uwzgl dnieniem przekrojów terytorialnych. Bie -
ca comiesi czna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy realizuj cych zadania wynikaj ce z ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pó n. zm.). 

6. Zakres podmiotowy 

Powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urz dach pracy i zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukuj ce 
pracy. 
Powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy, Komenda G ówna OHP, urz dy wojewódzkie, MPiPS (dysponent Funduszu Pracy) w 
zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy. 
Powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy w zakresie osób niepe nosprawnych (w tym poszukuj cych pracy niepozostaj cych w 
zatrudnieniu) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepe nosprawnych, zarejestrowanych w urz dach pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba i struktura bezrobotnych wed ug: 
– cech demograficzno-spo ecznych (wiek, p e , poziom wykszta cenia), 
– miejsca zamieszkania (miasta, wie ), 
– pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku ycia; bezrobotni d ugotrwale; kobiety, które nie podj y 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powy ej 50. roku ycia; bez kwalifikacji zawodowych; bez do wiadczenia 
zawodowego; bez wykszta cenia redniego; samotnie wychowuj cy co najmniej jedno dziecko do 18. roku ycia; bezrobotni, 
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj li zatrudnienia; niepe nosprawni, po zako czeniu realizacji kontraktu 
socjalnego), 

– do wiadczenia zawodowego (sta  pracy, sektor w asno ci, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy, 
– p ynno ci bezrobocia (nap yw do bezrobocia oraz odp yw z bezrobocia wed ug przyczyn, w tym wybrane kategorie bezro-

botnych: d ugotrwale bezrobotni; do 25. roku ycia; powy ej 50. roku ycia; zamieszkali na wsi; z prawem do zasi ku). 
Liczba i struktura osób poszukuj cych pracy wed ug: 
– cech demograficzno-spo ecznych (wiek, p e , poziom wykszta cenia), 
– miejsca zamieszkania (miasta, wie ), 
– do wiadczenia zawodowego (sta  pracy, sekcje PKD) i czasu pozostawania bez pracy, 
– p ynno ci (nap yw do rejestrów urz dów pracy oraz odp yw z rejestrów wed ug przyczyn), 
– okre lonych ustawowo kategorii (w tym niepe nosprawni niepozostaj cy w zatrudnieniu, pracownicy w wieku 45 lat i powy-

ej). 
Aktywne dzia ania na rzecz promocji zatrudnienia: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, sta e, przygotowanie 
zawodowe doros ych, prace spo ecznie u yteczne, realizacja indywidualnego programu socjalnego lub kontraktu socjalnego, 
realizacja indywidualnego planu dzia ania, us ugi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomoc pracodawcom i 
przedsi biorcom w zakresie wspierania rozwoju zawodowego pracowników oraz w zakresie doboru kandydatów do pracy i w 
okre laniu wymaga  dotycz cych stanowisk pracy (wed ug: sektorów w asno ci, wielko ci przedsi biorstw), pomoc w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy (kluby pracy). 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wed ug sektorów w asno ci i sekcji PKD oraz zawodów. 
Liczba umów zawartych z agencjami zatrudnienia oraz liczba bezrobotnych skierowanych do agencji, w tym b d cych w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Uczestnictwo w programach wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego: projektach systemowych i konkur-
sowych realizowanych przez powiatowe urz dy pracy. 
Liczba programów specjalnych oraz liczba bezrobotnych i poszukuj cych pracy uczestnicz cych w programach. 
Stan rodków Funduszu Pracy, zobowi za  i nale no ci oraz przychody i wydatki Funduszu Pracy. 
Zg oszenia zwolnie  i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane – liczba zak adów pracy oraz liczba osób obj tych tymi 
formami, w podziale na sektor publiczny i prywatny. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MPiPS: MPiPS-01 wraz z za cznikami, MPiPS-02, MPiPS-07. 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  powiatowe urz dy pracy MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy; w 

formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w miesi cu do 
5. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

2  wojewódzkie urz dy pracy komplet sprawozda  MPiPS-01 – sprawozda-
nie o rynku pracy; sporz dzonych przez po-
wiatowe urz dy pracy; w formie elektronicznej

raz w miesi cu do 
7. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

3  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz poszukuj cy pracy wed ug 
czasu pozostawania bez pracy, wieku, pozio-
mu wykszta cenia i sta u pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
8. dnia roboczego w 
kwietniu, lipcu, 
pa dzierniku 2012 r. 
i w styczniu 2013 r. z 
danymi za poprzedni 
kwarta  

wojewódzkie urz dy 
pracy 

4  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – za cznik nr 1 do 
sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz 
poszukuj cy pracy wed ug czasu pozostawania 
bez pracy, wieku, poziomu wykszta cenia i 
sta u pracy; w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
10. dnia roboczego w 
kwietniu, lipcu, 
pa dzierniku 2012 r. 
i w styczniu 2013 r. z 
danymi za poprzedni 
kwarta  

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

5  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni wed ug rodzaju dzia alno ci ostat-
niego miejsca pracy, poszukuj cy pracy oraz 
wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku do 
10. dnia roboczego w 
lipcu 2012 r. z da-
nymi za I pó rocze i 
do 10. dnia robocze-
go w styczniu 2013 r. 
z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

6  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – za cznik nr 2 do 
sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni wed ug 
rodzaju dzia alno ci ostatniego miejsca pracy, 
poszukuj cy pracy oraz wolne miejsca pracy i 
miejsca aktywizacji zawodowej; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku do 
12. dnia roboczego w 
lipcu 2012 r. z da-
nymi za I pó rocze i 
do 12. dnia robocze-
go w styczniu 2013 r. 
z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

7  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej wed ug zawodów i 
specjalno ci; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku do 
10. dnia roboczego w 
lipcu 2012 r. z da-
nymi za I pó rocze i 
do 10. dnia robocze-
go w styczniu 2013 r. 
z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

8  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – za cznik nr 3 do 
sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz 
wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej wed ug zawodów i specjalno ci; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
12. dnia roboczego w 
lipcu 2012 r. z da-
nymi za I pó rocze i 
do 12. dnia robocze-
go w styczniu 2013 r. 
z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 
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9  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – 
poradnictwo zawodowe i informacja zawodo-
wa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
szkolenie bezrobotnych i poszukuj cych pracy, 
sta  i przygotowanie zawodowe doros ych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
12. dnia roboczego w 
styczniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

10  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy – 
za cznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – 
poradnictwo zawodowe i informacja zawodo-
wa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
szkolenie bezrobotnych i poszukuj cych pracy, 
sta  i przygotowanie zawodowe doros ych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
14. dnia roboczego w 
styczniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

11  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz poszukuj cy pracy zamieszka-
li na wsi wed ug czasu pozostawania bez pra-
cy, wieku, poziomu wykszta cenia i sta u 
pracy; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 8. dnia 
roboczego w stycz-
niu 2013 r. z danymi 
za rok 2012 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

12  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – za cznik nr 5 do 
sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz 
poszukuj cy pracy zamieszkali na wsi wed ug 
czasu pozostawania bez pracy, wieku, pozio-
mu wykszta cenia i sta u pracy; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
10. dnia roboczego w 
styczniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

13  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – 
aktywne programy rynku pracy; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
10. dnia roboczego w 
kwietniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

14  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy – 
za cznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – 
aktywne programy rynku pracy; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
12. dnia roboczego w 
kwietniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

15  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni wed ug gmin; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku do 
18. dnia roboczego w 
lipcu 2012 r. z da-
nymi za I pó rocze i 
do 18. dnia robocze-
go w styczniu 2013 r. 
z danymi za II pó ro-
cze 2012 r. 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

16  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – za cznik nr 7 do 
sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni wed ug 
gmin; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
20. dnia roboczego w 
lipcu 2012 r. z da-
nymi za I pó rocze i 
do 20. dnia robocze-
go w styczniu 2013 r. 
z danymi za II pó ro-
cze 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

17  powiatowe urz dy pracy za cznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – 
umowy z agencjami zatrudnienia i programy 
specjalne; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
14. dnia roboczego w 
kwietniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie urz dy 
pracy 
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18  wojewódzkie urz dy pracy komplet za czników sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – za cznik nr 8 do 
sprawozdania MPiPS-01 – umowy z agencja-
mi zatrudnienia i programy specjalne; w for-
mie elektronicznej 

raz w roku: do 
16. dnia roboczego w 
kwietniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

19  powiatowe urz dy pracy MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
8. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

wojewódzkie urz dy 
pracy, do wiadomo-
ci MPiPS w formie 

pisemnej 

20  wojewódzkie urz dy pracy komplet sprawozda  sporz dzonych przez 
powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy – 
MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy, do 
wiadomo ci MPiPS 
w formie pisemnej 

21  Komenda G ówna Ochotni-
czych Hufców Pracy 

MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy, do 
wiadomo ci MPiPS 
w formie pisemnej 

22  urz dy wojewódzkie MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
8. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy, do 
wiadomo ci MPiPS 
w formie pisemnej 

23  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej (dysponent Fun-
duszu Pracy) 

MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i 
wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
poprzedni miesi c 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

24  powiatowe urz dy pracy MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepe -
nosprawnych bezrobotnych i poszukuj cych 
pracy niepozostaj cych w zatrudnieniu; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

dwa razy w roku: do 
2. dnia roboczego w 
sierpniu 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r. i do 2. dnia 
roboczego w lutym 
2013 r. z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

25  wojewódzkie urz dy pracy komplet sprawozda  sporz dzonych przez 
powiatowe urz dy pracy – MPiPS-07 – spra-
wozdanie o osobach niepe nosprawnych bez-
robotnych i poszukuj cych pracy niepozosta-
j cych w zatrudnieniu; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
4. dnia roboczego w 
sierpniu 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r. i do 4. dnia 
roboczego w lutym 
2013 r. z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Bezrobotni zarejestrowani wed ug: p ci, wieku, poziomu wykszta cenia, sta u pracy, czasu pozostawania bez pracy, rodzaju 
dzia alno ci ostatniego miejsca pracy wed ug PKD, zawodu, liczba bezrobotnych obj tych aktywnymi dzia aniami na rzecz 
zatrudnienia (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, sta e, przygotowanie zawodowe doros ych, prace spo ecznie 
u yteczne, indywidualny program socjalny, kontrakt socjalny, indywidualny plan dzia ania, poradnictwo i informacja zawodo-
wa wiadczone przez powiatowe urz dy pracy oraz sie  centrów informacji i planowania kariery zawodowej, dobór kandyda-
tów do pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wiadczona przez kluby pracy). Dane dotycz ce p ynno ci bezrobocia: 
nap ywu (po raz pierwszy, po raz kolejny, w tym po uko czeniu uczestnictwa w aktywnych formach zatrudnienia) oraz odp y-
wu wed ug przyczyn (m. in. podj cia pracy, udzia u w aktywnych formach zatrudnienia, uczestnictwa w centrach integracji 
spo ecznej, nabycia praw emerytalnych lub rentowych, niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy). 
Zarejestrowani poszukuj cy pracy wed ug: p ci, wieku, poziomu wykszta cenia, sta u pracy, czasu pozostawania bez pracy, 
rodzaju dzia alno ci miejsca pracy wed ug PKD, liczba poszukuj cych pracy obj tych aktywnymi dzia aniami na rzecz zatrud-
nienia (szkolenie, przygotowanie zawodowe doros ych, poradnictwo i informacja zawodowa wiadczone przez powiatowe 
urz dy pracy oraz sie  centrów informacji i planowania kariery zawodowej, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wiad-
czona przez klub pracy), liczba poszukuj cych pracy wed ug ustawowo okre lonych kategorii (w tym niepe nosprawni niepozo-
staj cy w zatrudnieniu, pracownicy w wieku 45 lat i powy ej). 
Uczestnictwo w projektach wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Uczestnictwo w programach specjal-
nych. 
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Dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wed ug sektorów w asno ci, sekcji PKD i zawodów oraz 
liczba umów zawartych z agencjami zatrudnienia. 
Dane o liczbie zak adów i osób zg oszonych do zwolnie  grupowych oraz obj tych zwolnieniami grupowymi i zwolnieniami 
monitorowanymi. 
Comiesi czne rejestry wp ywaj cych i wydatkowanych z Funduszu Pracy rodków na realizacj  poszczególnych zada , adre-
sowanych do bezrobotnych (i innych podmiotów) przez dysponenta Funduszu Pracy, powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy, 
urz dy wojewódzkie i Komend  G ówn  OHP. 
Liczba i struktura osób niepe nosprawnych bezrobotnych oraz poszukuj cych pracy niepozostaj cych w zatrudnieniu wed ug 
cech demograficznych, spo ecznych i zdrowotnych w powi zaniu z czasem pozostawania bez pracy. Wolne miejsca pracy i 
aktywizacji zawodowej dla osób niepe nosprawnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Bezrobotni i poszukuj cy pracy zarejestrowani w urz dach pracy: 
– przekroje terytorialne: region, województwo, podregion, powiat, gmina (bezrobotni: ogó em, w tym kobiety; b d cy w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym do 25. roku ycia, powy ej 50. roku ycia oraz d ugotrwale bezrobotni wed ug 
stanu w ko cu I i II pó rocza), 

– tablice wynikowe (forma elektroniczna) – oko o 20 dni po okresie sprawozdawczym, 
– „Informacja o bezrobotnych i poszukuj cych pracy” – miesi c (MPiPS), 
– „Bezrobocie rejestrowane” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., marzec 2013 r. (GUS), 
– „Bezrobocie rejestrowane w Polsce” – raport miesi czny (MPiPS), 
– „Rynek pracy w Polsce” – marzec 2013 r. (MPiPS), 
– tablica „Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia rejestrowanego” – miesi c (GUS), 
– monitoring rynku pracy „Miesi czne informacje o bezrobociu rejestrowanym w Polsce” – miesi c (GUS). 
Liczba i struktura osób niepe nosprawnych bezrobotnych oraz poszukuj cych pracy niepozostaj cych w zatrudnieniu wed ug 
cech demograficznych, spo ecznych i zdrowotnych w powi zaniu z czasem pozostawania bez pracy oraz wolne miejsca pracy i 
aktywizacji zawodowej dla osób niepe nosprawnych: 
– przekroje terytorialne: region, województwo, podregion, powiat, 
– tablice wynikowe (forma elektroniczna) – pa dziernik 2012 r., kwiecie  2013 r. 
Przychody i wydatki Funduszu Pracy – tablice wynikowe (forma elektroniczna) – oko o 21 dni po okresie sprawozdawczym. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 106 700 z  – bud et GUS 
 231 257 z  – bud et MPiPS 
 200 000 z  – rodki PFRON 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.07(047) 

2. Temat badania: Wolne miejsca pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie wolnych miejsc pracy ma na celu okre lenie zmian w liczbie pracuj cych i wolnych miejsc pracy, w tym nowo utwo-
rzonych. Wyniki badania pozwalaj  na pog bion  analiz  sytuacji na rynku pracy, z uwzgl dnieniem miejsc pracy wed ug 
zawodów, sekcji i dzia ów PKD, sektorów w asno ci, regionów, województw oraz ofert pracy zg aszanych do urz dów pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub wi cej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba osób pracuj cych ogó em, w tym kobiety w dniu: 31 marca, 30 czerwca, 30 wrze nia, 31 grudnia 2012 r., nowo utwo-
rzone miejsca pracy, zlikwidowane miejsca pracy, wolne miejsca pracy, pracuj ce osoby niepe nosprawne. Oferty pracy zg a-
szane do urz dów pracy. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: Z-05 oraz wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej ze sprawozdania 
MPiPS-01 z za cznikami nr 2 i 3 (opisane w badaniu 1.23.06). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania da-

nych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  – wed ug jednostek lokal-
nych, w których liczba zatrudnionych wynosi 1 lub 
wi cej osób, prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w 
zakresie: rolnictwa, le nictwa i rybactwa (dzia y: 01–
03), górnictwa i wydobywania (dzia y: 05–09), prze-
twórstwa przemys owego (dzia y: 10–33), wytwa-
rzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz, 
par  wodn , gor c  wod  i powietrze do uk adów 
klimatyzacyjnych (dzia  35), dostaw wody; gospoda-
rowania ciekami i odpadami oraz dzia alno ci zwi -
zanej z rekultywacj  (dzia y: 36–39) budownictwa 
(dzia y: 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; 
napraw pojazdów samochodowych i motocykli 
(dzia y: 45–47), transportu i gospodarki magazyno-
wej (dzia y: 49–53), dzia alno ci zwi zanej z zakwa-
terowaniem i us ugami gastronomicznymi (dzia y: 
55–56), informacji i komunikacji (dzia y: 58–63), 
dzia alno ci finansowej i ubezpieczeniowej (dzia y: 
64–66), dzia alno ci zwi zanej z obs ug  rynku 
nieruchomo ci (dzia  68), dzia alno ci profesjonalnej, 
naukowej i technicznej (dzia y: 69–75), dzia alno ci 
w zakresie administrowania i dzia alno ci wspieraj -
cej (dzia y: 77–82), administracji publicznej i obrony 
narodowej; obowi zkowych zabezpiecze  spo ecz-
nych (dzia  84), edukacji (dzia  85), opieki zdrowot-
nej i pomocy spo ecznej (dzia y: 86–88), dzia alno ci 
zwi zanej z kultur , rozrywk  i rekreacj  (dzia y: 
90–93), dzia alno ci us ugowej pozosta ej (dzia y: 
95–96) 

Z-05 – badanie popytu na 
prac ; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej 
ni  5 osób dopuszczalne 
jest przekazywanie danych 
w formie papierowej; 
metoda reprezentacyjna 
(18%); obowi zkowe 

raz w kwartale do 
8. dnia kalendarzo-
wego po kwartale 
sprawozdawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba osób pracuj cych ogó em, w tym kobiety, liczba i struktura wolnych miejsc pracy wed ug zawodów, sekcji i dzia ów 
PKD, sektorów w asno ci, regionów i województw oraz nowo utworzone oraz zlikwidowane miejsca pracy wed ug sekcji i 
dzia ów PKD, sektorów w asno ci, regionów i województw. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– „Bezrobocie rejestrowane” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., marzec 2013 r. 
– „Popyt na prac  w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– monitoring rynku pracy „Popyt na prac ” – I, I i II, I-III, I-IV kwarta  2012 r., czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., marzec 

2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 079 200 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 126 — Poz. 1030

 

1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.09(048) 

2. Temat badania: Warunki pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Rozpoznanie zagro e  dla zdrowia i ycia i ich rodzajów na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce 
narodowej, pracuj cych w warunkach zagro enia, korzystaj cych ze wiadcze  z tytu u pracy w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia, ponoszonych wiadcze  z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz dzia ania profilaktyczne. Wyniki 
badania s  niezb dne do kszta towania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o liczbie pracowników zatrudnionych w warunkach zagro enia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla 
zdrowia zwi zanymi ze rodowiskiem pracy (substancje chemiczne, w tym rakotwórcze, mutagenne, py y przemys owe, prze-
mys owe py y zw ókniaj ce, przemys owe py y rakotwórcze, inne py y przemys owe, ha as, wibracja, mikroklimat gor cy i 
zimny, promieniowanie: jonizuj ce, laserowe, nadfioletowe i podczerwone, pola elektromagnetyczne), zwi zanymi z uci liwo-
ci  pracy, nadmiernym obci eniem fizycznym, niedostatecznym o wietleniem stanowisk pracy oraz zagro eniem czynnikami 

mechanicznymi zwi zanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. Informacje o liczbie zlikwidowanych lub ograniczo-
nych, a tak e ujawnionych zagro e ; informacje o dzia aniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, a tak e o zastosowaniu odpowiednich rodków, np. technicznych, organizacyjnych i ochrony indywidualnej; informacje 
o liczbie osób korzystaj cych ze wiadcze  z tytu u pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci liwych (stany w dniach: 
31 lipca oraz 15 grudnia), takich jak posi ki profilaktyczne, napoje, inne rodki od ywcze, dodatki pieni ne, skrócony czas 
pracy, dodatkowe urlopy i inne uprawnienia wynikaj ce z pracy w szczególnych warunkach oraz kwoty ponoszonych wiad-
cze  z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: Z-10; informacje z systemu informacyjnego Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych o liczbie i kosztach rent 
wypadkowych, zasi ków chorobowych wypadkowych i wiadcze  rehabilitacyjnych wypadkowych; informacje dotycz ce 
dzia alno ci Pa stwowej Inspekcji Pracy o liczbie skontrolowanych zak adów, liczbie kontroli i wydanych decyzjach. 
 

Lp. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  – wed ug jednostek 
lokalnych, w których liczba pracuj cych wynosi 
10 osób i wi cej, prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  w zakresie: upraw rolnych, chowu i ho-
dowli zwierz t, owiectwa, w czaj c dzia alno  
us ugow  (dzia  01 – bez owiectwa i pozyskiwa-
nia zwierz t ownych, w czaj c dzia alno  us u-
gow  – grupa 01.7), le nictwa i pozyskiwania 
drewna (dzia  02), rybactwa (dzia  03 bez rybo-
ówstwa w wodach morskich – klasa 03.11), 
górnictwa i wydobywania (dzia y 05–09), prze-
twórstwa przemys owego (dzia y 10–33), wytwa-
rzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz, 
par  wodn , gor c  wod  i powietrze do uk adów 
klimatyzacyjnych (dzia  35), dostaw wody; go-
spodarowania ciekami i odpadami oraz dzia al-
no ci zwi zanej z rekultywacj  (dzia y 36–39), 
budownictwa (dzia y 41–43), handlu hurtowego i 
detalicznego; naprawy pojazdów samochodo-
wych, w czaj c motocykle (dzia y 45–47), trans-
portu i gospodarki magazynowej (dzia y 49–53), 
informacji i komunikacji (sekcja J z wy czeniem 
dzia u 59 – dzia alno  zwi zana z produkcj  

Z-10 – sprawozdanie o 
warunkach pracy; w 
formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
15 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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filmów, nagra  wideo, programów telewizyjnych, 
nagra  d wi kowych i muzycznych oraz grupy 
63.9 – dzia alno  us ugowa w zakresie informa-
cji, pozosta a), bada  naukowych i prac rozwojo-
wych (dzia  72), dzia alno ci weterynaryjnej (dzia  
75), wynajmu i dzier awy (dzia  77), dzia alno ci 
organizatorów turystyki, po redników i agentów 
turystycznych oraz pozosta ej dzia alno ci us u-
gowej w zakresie rezerwacji i dzia alno ci z ni  
zwi zanych (dzia  79), pozosta ego sprz tania 
(klasa 81.29), szkó  wy szych (podklasa 85.42.B), 
opieki zdrowotnej (dzia  86), napraw komputerów 
i artyku ów u ytku osobistego i domowego (dzia  
95); 
badaniu nie podlegaj  indywidualne gospodarstwa 
rolne, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, 
zwi zki zawodowe, organizacje spo eczne, orga-
nizacje pracodawców, samorz du gospodarczego 
i zawodowego, ko ció  katolicki, inne ko cio y i 
zwi zki wyznaniowe, przedstawicielstwa zagra-
niczne 

2  Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych systemy emerytal-
no-rentowe EMIR, REN-
TIER; dane zagregowane 
o liczbie i koszcie wiad-
cze  z tytu u wypadków 
przy pracy i chorób za-
wodowych w przekroju 
województw; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba zagro e , rodzaje zagro e  oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagro enia wed ug: sekcji i dzia ów 
PKD, sektorów i form w asno ci, regionów, województw, podregionów, powiatów. 
Korzystaj cy ze wiadcze  z tytu u pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci liwych, wiadczenia z tytu u wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o dzia aniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy wed ug sekcji i dzia ów PKD, sektorów i form w asno ci, regionów, województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Warunki pracy w 2012 r.” – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 190 100 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.10(049) 

2. Temat badania: Wypadki przy pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie danych o zaistnia ych wypadkach przy pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych wypadkach. Informacje te s  
niezb dne przede wszystkim dla profilaktyki, podejmowania dzia a  zapewniaj cych ochron  pracy, zarówno w skali kraju, jak 
i w poszczególnych zak adach pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy pracuj ce w podmiotach gospodarki narodowej, z wyj tkiem jednostek bud e-
towych prowadz cych dzia alno  w zakresie obrony narodowej i bezpiecze stwa publicznego, w których informacje dotycz  
tylko pracowników cywilnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Cechy demograficzno-spo eczne osób poszkodowanych (m.in.: p e , rok urodzenia, obywatelstwo, zawód wykonywany, sta  na 
zajmowanym stanowisku pracy, status zatrudnienia) oraz informacje o zaistnia ym wypadku, tj. dacie, godzinie i miejscu wy-
padku, liczbie osób poszkodowanych, procesie pracy, rodzaju miejsca wypadku, czynno ciach wykonywanych przez osoby 
poszkodowane w chwili wypadku oraz czynniku materialnym zwi zanym z tymi czynno ciami, wydarzeniu b d cym odchyle-
niem od stanu normalnego i zwi zanym z tym czynnikiem materialnym, wydarzeniu powoduj cym uraz, czynniku materialnym 
b d cym ród em urazu, przyczynach, rzeczywistych (cz sto odleg ych) skutkach zdrowotnych u osoby poszkodowanej, umiej-
scowieniu urazu i rodzaju urazu, liczbie dni niezdolno ci do pracy, stracie czasu pracy oraz szacunkowych stratach materialnych 
spowodowanych wypadkiem. 
Liczba wydanych decyzji o przyznaniu jednorazowych odszkodowa  z tytu u wypadków przy pracy w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych wed ug rodzaju zdarze  powoduj cych uszczerbek na zdrowiu. 
Liczba jednorazowych odszkodowa  wypadkowych wyp aconych przez ZUS osobom prowadz cym dzia alno  gospodarcz  i 
osobom z nimi wspó pracuj cym. 

8. ród a danych 

Z-KW – statystyczna karta wypadku – dokument wystawiany na podstawie przepisów rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Spo ecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80, z pó n. zm.); 
dane z systemów administracyjnych: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  – wed ug 
jednostek lokalnych, indywi-
dualne gospodarstwa rolne w 
zakresie pracowników na-
jemnych ubezpieczonych w 
Zak adzie Ubezpiecze  
Spo ecznych – w przypadku 
wyst pienia wypadku 

Z-KW – statystyczna karta wypadku; w formie 
elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

po zatwierdzeniu 
protoko u powypad-
kowego lub sporz -
dzeniu karty wypad-
ku: 
– cz  I karty, nie 

pó niej ni  w ter-
minie 14 dni ro-
boczych, 

– cz  II uzupe -
niaj ca, nie pó -
niej ni  z up y-
wem 6 miesi cy 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Gda sku 

2  Centralny O rodek Informa-
tyki Górnictwa S.A. 

Z-KW – statystyczna karta wypadku; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
13 kwietnia, 16 lipca, 
15 pa dziernika 2012
 r., 24 stycznia 
2013 r. 

Urz d Statystyczny 
w Gda sku 
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3  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; 
systemy emerytalno-rentowe EMIR, REN-
TIER; dane zagregowane (wed ug woje-
wództw) o liczbie i kwocie odszkodowa  
jednorazowych wyp aconych z tytu u wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych – w 
zakresie osób prowadz cych pozarolnicz  
dzia alno  gospodarcz  oraz osób z nimi 
wspó pracuj cych w rozumieniu przepisów o 
systemie ubezpiecze  spo ecznych; w formie 
elektronicznej 

kwarta  – 45 dni po 
kwartale, raz w roku 
– 18 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

4  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

sprawozdanie KRUS-15 o wypadkach przy 
pracy rolniczej i chorobach zawodowych; dane 
zagregowane o przyznaniu jednorazowych 
odszkodowa  z tytu u wypadków przy pracy 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych; w 
formie papierowej 

raz w kwartale – 
21 maja, 22 sierpnia, 
22 listopada 2012 r., 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba osób poszkodowanych wed ug cech spo eczno-demograficznych oraz informacje o zaistnia ym wypadku, m.in. miejscu 
wypadku, wydarzeniach b d cych odchyleniem od stanu normalnego, wydarzeniach powoduj cych uraz, procesie pracy, we-
d ug sekcji i dzia ów PKD, sektorów i form w asno ci, regionów, województw, podregionów, powiatów. 
Dane pochodz ce z KRUS o liczbie jednorazowych odszkodowa  grupowane s  wed ug rodzaju zdarze  powoduj cych 
uszczerbek na zdrowiu oraz województw. 
Dane z ZUS o liczbie jednorazowych odszkodowa  wypadkowych grupowane s  wed ug województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– monitoring rynku pracy – „Wypadki przy pracy” – I, I i II, I-III, I-IV kwarta  2012 r., maj, sierpie , listopad 2012 r., marzec 
2013 r. 

– „Wypadki przy pracy w 2012 r.” – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 315 700 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.11(050) 

2. Temat badania: Strajki. Spory zbiorowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji o liczbie, przyczynach i charakterze strajków zgodnie z Konwencj  Mi dzynarodowej Organizacji Pracy 
w zakresie statystyki pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarki narodowej, w których odby  si  strajk lub spór zbiorowy, niezale nie od liczby pracuj cych i sektora 
w asno ci. 

7. Zakres przedmiotowy 

Daty rozpocz cia i zako czenia strajku, organy, przez które by  og oszony strajk, opinie pracodawcy i zwi zku zawodowego o 
zachowaniu procedury rozwi zywania konfliktów, charakter, czas trwania i przyczyny strajku, liczba zatrudnionych w zak adzie 
obj tym strajkiem, w tym uczestnicz cych w strajku (ogó em, na stanowiskach robotniczych, kobiet), czas nieprzepracowany 
przez pracowników uczestnicz cych w strajku (roboczogodziny, roboczodni) oraz g ówne postulaty strajkuj cych; informacje o 
liczbie pracowników nieuczestnicz cych bezpo rednio w strajku, a niewykonuj cych pracy z powodu trwania strajku, jak rów-
nie  o czasie nieprzepracowanym przez tych pracowników; liczba sporów zbiorowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: Z-KS; system informacyjny Pa stwowej Inspekcji Pracy 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  – wed ug 
jednostek lokalnych w przy-
padku wyst pienia strajku 

Z-KS – karta statystyczna strajku; w formie 
elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 3. dnia roboczego 
po zako czeniu 
strajku 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Gda sku 

2  Pa stwowa Inspekcja Pracy system informacyjny dotycz cy sporów zbio-
rowych; dane zagregowane, zestawienie tabe-
laryczne; w formie papierowej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe dane o strajkach, tj. liczbie strajków, czasie trwania strajków, liczbie osób w nich uczestnicz cych oraz czasie 
nieprzepracowanym z powodu uczestnictwa w strajku wed ug sekcji, dzia ów PKD oraz regionów i województw. 
Liczba sporów zbiorowych w 2012 r. wed ug województw, sekcji PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe – co miesi c w 2012 r., dane roczne – stycze  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 139 200 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.13(051) 

2. Temat badania: Czas pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji b d cych podstaw  do oceny racjonalno ci wykorzystania przez pracowników czasu pracy jako podsta-
wowego czynnika wp ywaj cego bezpo rednio na wydajno  i koszty pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarki narodowej, z wy czeniem podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz  o liczbie pracuj cych do 9 
osób, osoby w wieku 15 lat i wi cej b d ce cz onkami gospodarstw domowych obj tych badaniem aktywno ci ekonomicznej 
ludno ci. 

7. Zakres przedmiotowy 

W sprawozdaniach: kwartalnych – godziny przepracowane pracuj cych, w tym zatrudnionych; rocznych – dane ogó em dla 
pracuj cych, w tym zatrudnionych w zakresie liczby godzin op aconych, przepracowanych godzin normalnych i nadliczbowych 
oraz dla zatrudnionych nieprzepracowane godziny. 
W reprezentacyjnym badaniu aktywno ci ekonomicznej ludno ci: liczba godzin przepracowanych w tygodniu w g ównym i 
dodatkowym miejscu pracy, praca w pe nym i niepe nym wymiarze, przyczyny innego ni  zwykle wymiaru czasu pracy. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04 – kwartalnie), Z-03 i Z-06 (omó-
wionych w badaniu 1.23.02), ankiety ZD i ZG (omówionych w badaniu 1.23.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane kwartalne o godzinach przepracowanych w jednostkach gospodarki narodowej wed ug sekcji i dzia ów PKD, sektorów 
w asno ci oraz klasy jednostek. 
Dane roczne o czasie pracy przepracowanym i nieprzepracowanym wed ug sekcji i dzia ów PKD, sektorów w asno ci oraz klas 
jednostek, województw. 
Dane z badania ankietowego BAEL – godziny przepracowane w tygodniu, praca w pe nym i niepe nym wymiarze oraz przy-
czyny innego ni  zwykle czasu pracy wed ug sekcji PKD, sektorów w asno ci, w podziale na województwa oraz wed ug cech 
demograficzno-zawodowych (wiek, p e , status zatrudnienia, poziom wykszta cenia). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r., 
– „Aktywno  ekonomiczna ludno ci Polski” – lipiec, pa dziernik 2012 r., stycze , kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 138 400 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 132 — Poz. 1030

 

1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.15(052) 

2. Temat badania: Zezwolenia na prac  cudzoziemców w RP 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw pracy 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

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

6. Zakres podmiotowy 

Urz dy wojewódzkie w zakresie wydawania zezwole  na prac  cudzoziemców w RP. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba zezwole  na prac  cudzoziemców w RP wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwzgl dnieniem obywatelstwa, grup pracowniczych, grup zawodów, wy-
branych sekcji PKD, typów zezwole  oraz okresu wa no ci zezwole . 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MPiPS: MPiPS-04. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wojewodowie MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych 
zezwoleniach na prac  cudzoziemców w RP; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

dane za I pó rocze 
2012 r. do 10. dnia 
roboczego w lipcu 
2012 r., dane za 
II pó rocze 2012 r. do 
10. dnia roboczego w 
styczniu 2013 r., 
dane za rok 2012 do 
10. dnia roboczego w 
lutym 2013 r. 

Urz d Statystyczny 
w Bydgoszczy 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba wniosków o wydanie zezwole  na prac  cudzoziemców, liczba odmów wydanych zezwole  oraz liczba uchylonych 
zezwole  wed ug obywatelstwa i typu zezwole . Liczba wydanych zezwole  na prac  cudzoziemców wed ug typów zezwole , 
obywatelstwa, wybranych grup zawodów, grup pracowniczych, rodzaju dzia alno ci wed ug PKD, okresu wa no ci zezwole . 

10. Terminy i formy udost pniania 

Przekrój terytorialny: regiony, województwa – tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – za I pó rocze 2012 r. – lipiec 2012 r., 
za II pó rocze 2012 r. – stycze  2013 r., za rok 2012 – luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 50 000 z  – bud et MPiPS 
 42 100 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.17(053) 

2. Temat badania: Instytucjonalna obs uga rynku pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw pracy 
 

5. Cel badania 

Identyfikacja stanu kadrowego i wyposa enia technicznego urz dów pracy, która stanowi podstaw  oceny o zdolno ci urz dów 
pracy do realizowania powierzonych ustawowo dzia a  w zakresie promocji zatrudnienia. 

6. Zakres podmiotowy 

Powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy w zakresie instytucjonalnej obs ugi rynku pracy. 

7. Zakres przedmiotowy 

Osoby zatrudnione w s u bach zatrudnienia – liczba osób wed ug p ci, wieku, poziomu wykszta cenia, stanowiska (w tym w 
przeliczeniu na etaty), sta u pracy w s u bach zatrudnienia. P ynno  zatrudnienia oraz przyczyny zwolnie  z pracy. Liczba 
osób zatrudnionych w s u bach zatrudnienia uczestnicz cych w kszta ceniu ustawicznym. Wyposa enie s u b zatrudnienia, 
m.in. w sprz t komputerowy i audiowizualny. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MPiPS: MPiPS-06. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  powiatowe urz dy pracy MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej 

obs udze rynku pracy; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 8. dnia 
roboczego w stycz-
niu 2013 r. z danymi 
za rok 2012 

wojewódzkie urz dy 
pracy 

2  wojewódzkie urz dy pracy MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej 
obs udze rynku pracy; komplet sprawozda  
sporz dzonych przez powiatowe i wojewódz-
kie urz dy pracy; w formie elektronicznej 

raz w roku do 10. 
dnia roboczego w 
styczniu 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Spo ecznej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba pracowników zatrudnionych w s u bach zatrudnienia (w tym kierownicy, po rednicy pracy, doradcy zawodowi, specja-
li ci ds. rozwoju zawodowego oraz ds. programów, liderzy klubów pracy, doradcy i asystenci EURES) wed ug p ci, poziomu 
wykszta cenia, sta u pracy, przyczyn zwolnie  z pracy. Liczba pracowników s u b zatrudnienia uczestnicz cych w kszta ceniu 
ustawicznym (w tym w formach pozaszkolnych). Wyposa enie s u b zatrudnienia m.in. w sprz t komputerowy i audiowizual-
ny. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Przekroje terytorialne: wojewódzkie urz dy pracy, powiatowe urz dy pracy, 
– tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – do 20. dnia roboczego w lutym 2013 r., 
– „Informacja w zakresie instytucjonalnej obs ugi rynku pracy w 2012 roku” – kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 61 175 z  – bud et MPiPS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.21(054) 

2. Temat badania: Przej cie z pracy na emerytur  

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie realizowane jako badanie modu owe przy badaniu aktywno ci ekonomicznej ludno ci, uj te przez Eurostat w „Wielo-
letnim programie modu ów ad hoc na lata 2010–2012”. Badanie stanowi ród o informacji o osobach w wieku 50–69 lat wed ug 
cech demograficznych i statusu na rynku pracy, pobierania wiadcze  emerytalnych, przyczyn przechodzenia na emerytur  i 
wieku rozpocz cia pobierania wynagrodzenia emerytalnego, a tak e o osobach pracuj cych w wieku 50–69 lat, które nie s  
jeszcze na emeryturze wed ug planowanego wieku przej cia na emerytur . 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 50–69 lat, b d ce cz onkami tych gospodarstw, zamieszka e w 54,7 tysi cach 
mieszka  wylosowanych do badania aktywno ci ekonomicznej ludno ci. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba i struktura osób w wieku 50–69 lat wed ug cech demograficzno-spo ecznych (wiek, p e , poziom wykszta cenia) i miej-
sca zamieszkania; obecny status na rynku pracy osób w wieku 50–69 lat; status na rynku pracy osób w wieku 50–69 lat bezpo-
rednio po odej ciu z ostatniego miejsca pracy (dla osób, które pracowa y po uko czeniu 49 lat); planowany wiek przej cia na 

emerytur ; g ówne przyczyny przej cia na emerytur , wcze niejsz  emerytur  lub powody rezygnacji z pracy; powody przed u-
enia okresu pracy; faktyczny wiek rozpocz cia pobierania emerytury; plany dotycz ce zaprzestania pracy zawodowej; sk on-

no ci do korzystania z wcze niejszej emerytury; sk onno ci do podejmowania pracy po przej ciu na emerytur . 

8. ród a danych 

Ankieta GUS: ZD-F – ankieta modu owa do badania aktywno ci ekonomicznej ludno ci – BAEL. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

gospodarstwa domowe w wylo-
sowanych mieszkaniach oraz 
osoby w wieku 50–69 lat, b d ce 
cz onkami tych gospodarstw 
domowych 

ZD-F – przej cie z pracy na emerytur  – ankie-
ta modu owa – BAEL; w formie elektronicznej 
lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,4% 
ogólnej liczby mieszka ); dobrowolne 

jednorazowo, w 
wybranym losowo 
tygodniu II kwarta u; 
ankieta wype niana 
za poprzedzaj cy 
tydzie  (metoda 
obserwacji ci g ej). 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania osób bada-
nych 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Osoby w wieku 50–69 lat wed ug cech demograficznych i statusu na rynku pracy. Osoby na emeryturze wed ug g ównych 
przyczyn przej cia na emerytur  i wieku rozpocz cia pobierania wynagrodzenia emerytalnego. Pracuj cy w wieku 50–69 lat, 
którzy nie s  jeszcze na emeryturze wed ug planowanego wieku przej cia na emerytur . 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (no nik magnetyczny) – pa dziernik 2012 r., 
– „Przej cie z pracy na emerytur ” – marzec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 060 900 z  – bud et GUS 
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1.23. RYNEK PRACY 

1. Symbol badania: 1.23.26(055) 

2. Temat badania: Osoby powy ej 50. roku ycia na rynku pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o aktywno ci zawodowej osób powy ej 50. roku ycia na rynku pracy z uwzgl dnieniem cech demogra-
ficznych i spo eczno-zawodowych. Wyniki badania b d  pomocne do prowadzenia polityki aktywizacji zawodowej osób star-
szych. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby bezrobotne powy ej 50. roku ycia zarejestrowane w Powiatowych Urz dach Pracy, respondenci powy ej 50. roku ycia 
bior cy udzia  w Badaniu Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje demograficzne i spo eczno-zawodowe o osobach powy ej 50. roku ycia tj. p e , wiek, miejsce zamieszkania (mia-
sto, wie , województwo), sta  pracy, zawód, ród o utrzymania, poszukiwanie pracy – rejestracja w PUP, d ugo  okresu po-
szukiwania pracy, sposób poszukiwania pracy. 

8. ród a danych 

Wykorzystanie zbiorów danych ze sprawozda  Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej MPiPS-01 (omówionych w badaniu 
1.23.06); Badania aktywno ci ekonomicznej ludno ci za 2011 r. (omówionego w badaniu 1.23.01); wykorzystanie danych z 
systemów informacyjnych: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych – Centralnego Rejestru P atników Sk adek, Centralnego Rejestru 
Ubezpieczonych (omówionych w badaniu 1.80.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o osobach powy ej 50. roku ycia wed ug cech demograficznych i spo eczno-zawodowych – kraj, województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice publikacyjne – grudzie  2012 r., 
– „Osoby powy ej 50. roku ycia na rynku pracy w 2011 r.” – kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 424 500 z  – bud et GUS 
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1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE 

1. Symbol badania: 1.24.01(056) 

2. Temat badania: Wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie danych, które Prezes G ównego Urz du Statystycznego jest zobowi zany og asza  w okre lonych terminach, tj. 
przeci tnych wynagrodze  w gospodarce narodowej, jak i w sektorze przedsi biorstw, w przekrojach wojewódzkich. Regulacje 
prawne uzale niaj  poziom wielu wiadcze  spo ecznych, socjalnych czy te  rozwi za  podatkowych od poziomu przeci tnych 
wynagrodze . Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych maj cych na celu wypracowanie metodologii wykorzysta-
nia danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpiecze  spo ecznych jako bezpo rednich róde  danych dla 
badania oraz uzyskanie danych wynikowych na ni szych poziomach agregacji przestrzennej. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz : 
– zaliczone do sektora przedsi biorstw – o liczbie pracuj cych 50 osób i wi cej – badanie pe ne miesi czne i roczne, o liczbie 

pracuj cych od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesi czne (10% jednostek) i roczne badanie pe ne, 
– o liczbie pracuj cych do 9 osób – obj te rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5%), 
– pozosta e jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz  – kwartalne i roczne badanie pe ne. 
Jednostki sfery bud etowej pa stwowej i samorz dowej – kwartalne i roczne badanie pe ne. 

7. Zakres przedmiotowy 

W okresach miesi cznych w sektorze przedsi biorstw – przeci tna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto ogó em, w 
tym wyp aty z tytu u udzia u w zysku lub w nadwy ce bilansowej w spó dzielniach, obligatoryjne sk adki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe i chorobowe op acane przez ubezpieczonych, godziny przepracowane oraz w okresach kwartalnych w 
pozosta ych jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych powy ej 9 osób i jednostkach sfery bud etowej, w których 
ponadto podaje si  dodatkowe wynagrodzenia roczne. 
Rocznie: 
przeci tna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto nauczycieli akademickich, sk adki na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe i chorobowe op acane przez ubezpieczonych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyj-
nych i robotach publicznych, osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac  w celu przygotowania zawodowego, osób za-
trudnionych poza granicami kraju, a ponadto wynagrodzenia osobowe (w tym za prace w godzinach nadliczbowych oraz osób 
wykonuj cych prac  nak adcz ), wyp aty z tytu u udzia u w zysku lub w nadwy ce bilansowej w spó dzielniach, dodatkowe 
wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery bud etowej, wynagrodzenia z tytu u umowy zlecenia lub umowy o 
dzie o (wynagrodzenia bezosobowe), honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne; liczba pracowników wed ug stanu w 
dniu 31 grudnia otrzymuj cych w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczaj ce minimalnego wynagrodzenia (og aszanego na 
podstawie odr bnych przepisów), liczba osób, wobec których wyst pi y zaleg o ci w wyp acie wynagrodze , oraz wysoko  
tych zaleg o ci. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: Z-03, Z-06, za cznik do Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02), wtórne 
wykorzystanie danych z DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04), wtórne wykorzystanie danych z SP-3 (omówionych w bada-
niu 1.61.05), szacunki wynagrodze  zatrudnionych w podmiotach prowadz cych dzia alno  gospodarcz  o liczbie pracuj cych 
do 9 osób oraz w organizacjach cz onkowskich – fundacjach, stowarzyszeniach, samorz dach gospodarczych, organizacjach 
pracodawców, partiach politycznych, zwi zkach zawodowych i innych organizacjach spo ecznych, dane z Systemu informacyj-
nego Ministerstwa Finansów i jednostek podleg ych, wykorzystanie zbiorów danych Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych opisa-
nych w za czniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011 r. oraz wykorzy-
stanie danych z Systemu Informacyjnego ZUS (omówionych w badaniu 1.23.02). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów System informacyjny Ministerstwa Finansów i 

jednostek podleg ych; dane jednostkowe o p atni-
kach podatku dochodowego od osób fizycznych 
nieprowadz cych samodzielnie dzia alno ci go-
spodarczej wykazanych w lp. 2 w zakresie: NIP 
p atnika, rodzaj p atnika, adres siedziby lub za-
mieszkania p atnika: kod kraju, kod województwa, 
kod powiatu, kod gminy, miejscowo , ulica, 

raz w roku do 
28 lutego 2014 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 2012 

GUS 
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numer domu, kod pocztowy, poczta; w formie 
elektronicznej 

2  Ministerstwo Finansów System informacyjny Ministerstwa Finansów i 
jednostek podleg ych; dane zagregowane (PIT-11, 
PIT-40) dotycz ce podatników podatku dochodo-
wego od osób fizycznych nieprowadz cych samo-
dzielnie dzia alno ci gospodarczej wed ug: NIP 
p atnika, miejsca zamieszkania podatnika (woje-
wództwo, powiat, gmina), p ci podatnika w zakre-
sie: 
– koszty uzyskania przychodu, przychód, dochód, 

dochód zwolniony z podatku, zaliczka pobrana 
przez p atnika wed ug tytu ów: 
– nale no ci ze stosunku: pracy, s u bowego, 

spó dzielczego i z pracy nak adczej, a tak e 
zasi ki pieni ne z ubezpieczenia spo eczne-
go wyp acone przez zak ad pracy, o którym 
mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z 
pó n. zm.), oraz p atników, o których mowa 
w art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, 

– nale no ci z tytu u cz onkowstwa w rolniczej 
spó dzielni produkcyjnej lub innej spó dziel-
ni zajmuj cej si  produkcj  roln  oraz zasi ki 
pieni ne z ubezpieczenia spo ecznego, 

– emerytury/renty zagraniczne, 
– nale no ci za prac  przypadaj ce tymczaso-

wo aresztowanym lub skazanym, 
– wiadczenia wyp acone z Funduszu Pracy i 

Funduszu Gwarantowanych wiadcze  Pra-
cowniczych, 

– dzia alno  wykonywana osobi cie, o której 
mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyj tkiem 
czynno ci wymienionych w nast pnym od-
no niku) i 7–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
w tym z umów zlecenia i umów o dzie o, 
udzia u w organach stanowi cych osób 
prawnych, kontraktów mened erskich, 
umów o zarz dzanie przedsi biorstwem, 

– czynno ci zwi zane z pe nieniem obowi z-
ków spo ecznych lub obywatelskich (art. 13 
pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych), 

– prawa autorskie i inne prawa, o których mo-
wa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, 

– nale no ci wynikaj ce z umowy aktywiza-
cyjnej, 

– inne ród a; 
– sk adki na ubezpieczenia spo eczne i zdrowot-

ne, w tym zagraniczne, przychody pochodz ce 
ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2014 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 2012 

GUS 
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3  Ministerstwo Finansów System informacyjny Ministerstwa Finansów i 
jednostek podleg ych; dane jednostkowe (PIT-4R) 
dotycz ce p atników podatku dochodowego: NIP, 
rodzaj p atnika, REGON, adres siedziby w zakre-
sie: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, 
kod gminy, miejscowo , ulica, numer domu, 
liczba podatników i nale ne zaliczki w poszcze-
gólnych miesi cach (cz  C1 poz. 19–42); w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2014 r. z 
danymi za rok 
podatkowy 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Poziom wynagrodze  ogó em i ich struktura oraz przeci tne wynagrodzenie wed ug sekcji i dzia ów PKD, sektorów ekono-
micznych, sektorów i form w asno ci, organu za o ycielskiego, regionów, województw, podregionów, powiatów (z wyj tkiem 
jednostek obj tych badaniem na sprawozdaniu SP-3), równie  w jednostkach sfery bud etowej (w tym roczne informacje w 
podziale na jednostki pa stwowe i samorz dowe), wynagrodzenia godzinowe ogó em, w tym na stanowiskach robotniczych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– obwieszczenia Prezesa G ównego Urz du Statystycznego (dane miesi czne i kwartalne dotycz ce sektora przedsi biorstw – 
ok. 15. dnia nast pnego miesi ca, kwartalne dotycz ce gospodarki narodowej – ok. 7. dnia roboczego drugiego miesi ca po 
okresie sprawozdawczym), 

– „Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w kwartale” – maj, sierpie , listopad 2012 r., luty 2013 r., 
– „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 012 800 z  – bud et GUS 
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1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE 

1. Symbol badania: 1.24.02(057) 

2. Temat badania: Struktura wynagrodze  

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie struktury i poziomu miesi cznych i godzinowych wynagrodze  brutto wed ug cech osób fizycznych takich jak: p e , 
wiek, poziom wykszta cenia, sta  pracy, wykonywany zawód oraz cech charakteryzuj cych zak ady pracy tych osób, a wi c: 
rodzaj dzia alno ci, sektor w asno ci, wielko  zak adu. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych 10 i wi cej osób. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje demograficzne i spo eczno-zawodowe o osobach pe nozatrudnionych i niepe nozatrudnionych, tj. p e , wiek, po-
ziom wykszta cenia, sta  pracy (ogó em, w tym w jednostce sprawozdawczej), zawód, rodzaj umowy o prac , system czasu 
pracy, struktura wynagrodze  za 2012 r., w tym za pa dziernik 2012 r., w podziale na: wynagrodzenia osobowe (w tym zasad-
nicze, za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, dodatki za prac  zmianow , premie i nagrody), honoraria maj ce 
charakter wynagrodzenia pracowniczego, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery bud etowej, 
wyp aty z tytu u udzia u w zysku lub nadwy ce bilansowej w spó dzielniach, struktura czasu pracy za 2012 r., w tym za pa -
dziernik 2012 r. (godziny op acone ogó em, z tego za czas faktycznie przepracowany i nieprzepracowany – w tym z powodu 
urlopów wypoczynkowych – w czasie nominalnym oraz za prac  w godzinach nadliczbowych), informacje o jednostce spra-
wozdawczej: pracuj cy, rodzaje ustalanych wynagrodze  za prac . 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: Z-12 (co 2 lata). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , w których liczba pracuj -
cych wynosi 10 i wi cej osób, wed ug jednostek 
lokalnych i prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w 
zakresie: rolnictwa, le nictwa i rybactwa (dzia y: 01–
03), górnictwa i wydobywania (dzia y: 05–09), prze-
twórstwa przemys owego (dzia y: 10–33), wytwa-
rzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz, 
par  wodn , gor c  wod  i powietrze do uk adów 
klimatyzacyjnych (dzia  35), dostaw wody; gospoda-
rowania ciekami i odpadami oraz dzia alno ci zwi -
zanej z rekultywacj  (dzia y: 36–39) budownictwa 
(dzia y: 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; 
napraw pojazdów samochodowych i motocykli 
(dzia y: 45–47), transportu i gospodarki magazyno-
wej (dzia y: 49–53), dzia alno ci zwi zanej z zakwa-
terowaniem i us ugami gastronomicznymi (dzia y: 
55–56), informacji i komunikacji (dzia y: 58–63), 
dzia alno ci finansowej i ubezpieczeniowej (dzia y: 
64–66), dzia alno ci zwi zanej z obs ug  rynku 
nieruchomo ci (dzia  68), dzia alno ci profesjonalnej, 
naukowej i technicznej (dzia y: 69–75), dzia alno ci 
w zakresie administrowania i dzia alno ci wspieraj -
cej (dzia y: 77–82), administracji publicznej i obrony 
narodowej; obowi zkowych zabezpiecze  spo ecz-
nych (dzia  84), edukacji (dzia  85), opieki zdrowot-
nej i pomocy spo ecznej (dzia y: 86–88), dzia alno ci 
zwi zanej z kultur , rozrywk  i rekreacj  (dzia y: 
90–93), dzia alno ci us ugowej pozosta ej (dzia y: 
95–96), bez dzia alno ci organizacji cz onkowskich, 

Z-12 – sprawozdanie o struktu-
rze wynagrodze  wed ug za-
wodów; w formie elektronicz-
nej; metoda reprezentacyjna 
(20%); obowi zkowe 

do dnia 29 marca 
2013 r. z danymi 
za rok 2012  

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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gdzie indziej niesklasyfikowanych (dzia : 94); z 
wy czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych, 
fundacji, stowarzysze , partii politycznych, zwi z-
ków zawodowych, organizacji spo ecznych, organi-
zacji pracodawców, samorz du gospodarczego i 
zawodowego 
    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o osobach pe nozatrudnionych i niepe nozatrudnionych (rozk ady) oraz poziom miesi cznych i godzinowych wyna-
grodze  brutto, rozk adzie p ac (decyle), najwy szych i najni szych wynagrodzeniach, a tak e o strukturze wynagrodze  we-
d ug cech demograficznych i spo eczno-zawodowych pracowników w podziale na rodzaje dzia alno ci wed ug PKD, sektory 
w asno ci, województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Struktura wynagrodze  wed ug zawodów za pa dziernik 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– „Warunki ycia ludno ci w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 656 100 z  – bud et GUS 
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1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE 

1. Symbol badania: 1.24.03(058) 

2. Temat badania: wiadczenia z ubezpiecze  spo ecznych i pozaubezpieczeniowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Bie ca obserwacja kwot wydatkowanych na emerytury i renty oraz zasi ki, liczba wiadczeniobiorców. Dane pozwol  na usta-
lanie: przeci tnego miesi cznego poziomu ró nego typu wiadcze , dynamiki zmian w wymiarze nominalnym i realnym, relacji 
do przeci tnych wynagrodze , rozk adu wiadcze  wed ug ich wysoko ci, umo liwi  m.in. okre lenie liczby osób otrzymuj -
cych wiadczenia poni ej lub powy ej przeci tnej emerytury lub renty. 

6. Zakres podmiotowy 

Zbiorowo  wiadczeniobiorców Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Sk adko-
wego Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników, osób otrzymuj cych emerytury i renty z bud etu Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwo ci, osób pobieraj cych wiadczenia z 
Funduszu Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych, osób otrzymuj cych zasi ki i wiadczenia przedemerytalne, rent  so-
cjaln , wiadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. 

7. Zakres przedmiotowy 

Kwoty wiadcze  emerytalno-rentowych, wiadcze  przedemerytalnych oraz rent strukturalnych, liczby wiadczeniobiorców, 
liczby wyp aconych wiadcze  oraz wydatków na zasi ki, wiadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz inne obliga-
toryjne wiadczenia pozaubezpieczeniowe. 
W okresach po waloryzacji – rozk ady wiadcze  emerytalno-rentowych. 

8. ród a danych 

Dane z administracyjnych systemów informacyjnych: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych – emerytalno-rentowych: 
EMIR-SEKS i RENTIER-MANAGER, Kompleksowego systemu informatycznego KSI, systemu obs ugi zasi ków ZCHOR, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego – systemu ewidencji ubezpieczonych, rozliczania sk adek i obs ugi wiadcze  
ubezpieczonych rolników – KRUSNAL, systemu obs ugi emerytur i rent – FARMER, Ministerstwa Obrony Narodowej: 
ROMB, ewidencji ksi gowej KRAB oraz ewidencji pomocniczej w postaci rejestrów, Ministerstwa Spraw Wewn trznych i 
Administracji: systemu dotycz cego obs ugi statystyk wyp at, zwrotów i anulowa , Ministerstwa Sprawiedliwo ci: Systemu 
Obs ugi Emerytur i Rent S u by Wi ziennej – MSI CZZK, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej: Krajowego Systemu Mo-
nitoringu wiadcze  Rodzinnych, systemu o wiadczeniobiorcach funduszu alimentacyjnego. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce prze-
kazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Zak ad Ubezpiecze  Spo-

ecznych 
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; sys-
temy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane 
zagregowane dla kraju ogó em w zakresie: 
– przeci tna liczba wiadczeniobiorców, kwota 

wiadcze  brutto oraz przeci tna miesi czna 
wysoko  wiadczenia brutto wed ug rodzaju 
(emerytury, renty z tytu u niezdolno ci do pra-
cy, renty rodzinne); 

– wyp aty zasi ków oraz jednorazowych odszko-
dowa  powypadkowych; 

– zasi ki i wiadczenia przedemerytalne, renty 
socjalne (liczba, kwota wyp at); 

w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
15. dnia miesi ca z 
danymi za poprzed-
ni miesi c 

GUS 

2  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; sys-
temy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane 
zagregowane dla kraju ogó em i województw w 
zakresie: przeci tna liczba wiadczeniobiorców, 
kwota wiadcze  brutto oraz przeci tna miesi czna 
wysoko  wiadczenia brutto wed ug rodzaju 
(emerytury, renty z tytu u niezdolno ci do pracy, 
renty rodzinne oraz renty socjalne, zasi ki i wiad-
czenia przedemerytalne); w formie elektronicznej 

kwarta  – 45 dni po 
kwartale, pó rocze – 
45 dni po pó roczu, 
raz w roku – 
18 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

GUS 
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3  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; sys-
temy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane 
zagregowane dla kraju ogó em w zakresie – kwota 
wyp at i przeci tna wysoko  zasi ków wed ug 
rodzaju (macierzy skie, chorobowe, opieku cze, 
wyrównawcze, pogrzebowe) oraz wiadcze  reha-
bilitacyjnych i jednorazowych odszkodowa  po-
wypadkowych; w formie elektronicznej 

kwarta  – 45 dni po 
kwartale, pó rocze – 
45 dni po pó roczu, 
raz w roku – 
18 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

GUS 

4  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; sys-
temy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane 
zagregowane dla kraju ogó em w zakre-
sie: informacje o strukturze emerytów i rencistów 
pobieraj cych wiadczenia z Funduszu Ubezpie-
cze  Spo ecznych wed ug p ci i wieku (stan na 
koniec grudnia roku poprzedniego) oraz wed ug 
wysoko ci wiadcze  (stan w marcu roku bie ce-
go); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 lipca 2013 r. 

GUS 

5  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system ewidencji ubezpieczonych, rozliczania 
sk adek i wiadcze  krótkoterminowych; system 
obs ugi emerytur i rent; dane zagregowane dla 
kraju ogó em w zakresie: 
– liczby, kwoty i przeci tnej wysoko ci wiad-

cze  emerytalno-rentowych (emerytury, renty z 
tytu u niezdolno ci do pracy, renty rodzinne) 
ogó em i wiadcze  rolnych, 

– wyp aty zasi ków oraz jednorazowych odszko-
dowa  powypadkowych, 

– rent socjalnych (liczba, kwota wyp at); 
w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
15. dnia miesi ca z 
danymi za poprzed-
ni miesi c 

GUS 

6  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system obs ugi emerytur i rent; dane zagregowane 
dla kraju ogó em i w przekroju województw w 
nast puj cym zakresie: przeci tna liczba wiad-
czeniobiorców, kwota wiadcze  brutto oraz prze-
ci tna miesi czna wysoko  wiadczenia brutto 
wed ug rodzaju (emerytury, renty z tytu u niezdol-
no ci do pracy – w tym wypadkowe, renty rodzin-
ne – w tym wypadkowe oraz renty socjalnej); w 
formie elektronicznej 

kwartalnie narasta-
j co – 45 dni po 
kwartale, pó rocze – 
45 dni po pó roczu, 
raz w roku – 
18 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 – dane wst p-
ne 

GUS 

7  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system ewidencji ubezpieczonych, rozliczania 
sk adek i wiadcze  krótkoterminowych; system 
obs ugi emerytur i rent; dane zagregowane dla 
kraju ogó em w zakresie – kwota wyp at zasi ków 
z ubezpiecze  spo ecznych wed ug rodzaju (macie-
rzy skie, chorobowe, pogrzebowe oraz jednora-
zowe odszkodowania powypadkowe); liczba, 
kwota i przeci tna wysoko  wiadcze  ogó em 
(brutto i netto) oraz wiadcze  rolnych (brutto) 
wed ug rodzajów (emerytury, renty z tytu u nie-
zdolno ci do pracy, rodzinne, strukturalne oraz 
wiadczenia rolne zbiegaj ce si  ze wiadczeniami 

pracowniczymi i zagranicznymi); w formie elek-
tronicznej 

kwartalnie narasta-
j co – 45 dni po 
kwartale, pó rocze – 
45 dni po pó roczu, 
raz w roku – 
18 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 – dane wst p-
ne 

GUS 
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8  Ministerstwo Obrony Naro-
dowej 

system informacyjny ROMB, ewidencja ksi gowa 
KRAB i ewidencja pomocnicza w postaci reje-
strów; dane zagregowane dla kraju ogó em w 
zakresie: 
– przeci tnej liczby wiadczeniobiorców, kwoty 

wiadcze  brutto oraz przeci tnej miesi cznej 
wysoko ci wiadczenia brutto wed ug rodzaju 
(emerytury, renty z tytu u niezdolno ci do pra-
cy, renty rodzinne), 

– zasi ków pogrzebowych (liczba, kwota wyp at), 
– wiadcze  pozaubezpieczeniowych (liczba 

wiadcze , kwota wyp at); 
w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
12. dnia miesi ca 
z danymi za po-
przedni miesi c, 
kwartalnie narasta-
j co – 40 dni po 
kwartale, pó rocze – 
40 dni po pó roczu, 
raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

9  Zak ad Emerytalno-Rentowy 
MSWiA 

system informacyjny dotycz cy obs ugi statystyk 
wyp at, zwrotów i anulowa ; dane zagregowane 
dla kraju ogó em w zakresie: 
– przeci tnej liczby wiadczeniobiorców, kwoty 

wiadcze  brutto oraz przeci tnej miesi cznej 
wysoko ci wiadczenia brutto wed ug rodzaju 
(emerytury, renty z tytu u niezdolno ci do pra-
cy, renty rodzinne), 

– zasi ków pogrzebowych (liczba, kwota wyp at), 
– wiadcze  pozaubezpieczeniowych (liczba 

wiadcze , kwota wyp at); 
w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
12. dnia miesi ca 
z danymi za po-
przedni miesi c, 
kwartalnie narasta-
j co – 40 dni po 
kwartale, pó rocze – 
40 dni po pó roczu, 
raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawoz-
dawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

10  Ministerstwo Sprawiedliwo-
ci 

System Obs ugi Emerytur i Rent S u by Wi zien-
nej MSI CZZK; dane zagregowane dla kraju ogó-
em w zakresie: 
– przeci tnej liczby wiadczeniobiorców, kwoty 

wiadcze  brutto oraz przeci tnej miesi cznej 
wysoko ci wiadczenia brutto wed ug rodzaju 
(emerytury, renty z tytu u niezdolno ci do pra-
cy, renty rodzinne), 

– zasi ków pogrzebowych (liczba, kwota wyp at), 
– wiadcze  pozaubezpieczeniowych (liczba 

wiadcze , kwota wyp at); 
w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
12. dnia miesi ca 
z danymi za po-
przedni miesi c, 
kwartalnie narasta-
j co – 40 dni po 
kwartale, pó rocze – 
40 dni po pó roczu, 
raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

11  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

Krajowy System Monitoringu wiadcze  Rodzin-
nych; dane zagregowane dla kraju ogó em w za-
kresie wiadcze  rodzinnych; w formie elektro-
nicznej 

raz w kwartale – 
65 dni po kwartale 
i raz w roku – 65 dni 
po roku 

GUS 

12  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

Krajowy System Monitoringu wiadcze  Rodzin-
nych; dane zagregowane ze sprawozda  rzeczo-
wo-finansowych o zadaniach z zakresu wiadcze  
rodzinnych zrealizowanych ze rodków bud etu 
pa stwa oraz bud etów gmin; dla kraju ogó em 
oraz w podziale na województwa, powiaty i gmi-
ny; bezpo redni dost p GUS do danych z systemu 

pobieranie danych 
raz w kwartale – 
65 dni po kwartale 

GUS 

13  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

centralna baza danych wiadcze  z funduszu ali-
mentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów 
pochodz cych z realizacji zada  przewidzianych w 
ustawie o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów; dane zagregowane dla kraju ogó em w 
zakresie wiadcze ; w formie elektronicznej i 
papierowej 

raz w kwartale – 65 
dni po kwartale i raz 
w roku 65 dni po 
roku 

GUS 
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14  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

centralna baza danych wiadcze  z funduszu ali-
mentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów 
pochodz cych z realizacji zada  przewidzianych w 
ustawie o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów; dane zagregowane ze sprawozda  rze-
czowo-finansowych o realizacji ustawy z dnia 
7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z 
pó n. zm.) w podziale na województwa, powiaty i 
gminy; bezpo redni dost p GUS do danych z 
systemu 

pobieranie danych 
raz w kwartale – 65 
dni po kwartale 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane z zakresu ubezpiecze  spo ecznych i zaopatrzenia emerytalnego grupowane wed ug rodzaju wyp acanego wiadczenia 
(emerytury i renty, renty strukturalne, zasi ki), informacje dotycz ce wiadcze  pozaubezpieczeniowych wed ug rodzaju 
( wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasi ki i wiadczenia przedemerytalne, renty socjalne, wiad-
czenia z Funduszu Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych) – kwoty i liczba wyp at oraz przeci tna wysoko  wiadcze-
nia. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane zbiorcze – 16 dni po miesi cu w przekroju kraju oraz 47 dni po kwartale i roku w przekroju kraju i województw, 60 dni po 
roku wed ug regionów. 
W przypadku wiadcze  rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego: 
– tablice wynikowe zagregowane na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej (wydruk, forma elektronicz-

na) – raz w kwartale – 67 dni po kwartale i raz w roku – 67 dni po roku, 
– dane w podziale na województwa, powiaty i gminy – raz w kwartale – 67 dni po kwartale – na podstawie danych udost p-

nionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej z Krajowego Systemu Monitoringu wiadcze  Rodzinnych oraz sys-
temu o wiadczeniobiorcach z funduszu alimentacyjnego, 

– „Emerytury i renty w 2012 r.” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 160 800 z  – bud et GUS 
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1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE 

1. Symbol badania: 1.24.04(059) 

2. Temat badania: Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Roczny szacunek kosztów pracy oraz kwartalny indeks kosztów zatrudnienia pozwalaj  na bie c  ocen  zmian w poziomie i 
dynamice kosztów zatrudnienia wed ug rodzajów dzia alno ci, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych 10 i wi cej osób prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w zakresie sekcji 
PKD A-S (roczny szacunek kosztów pracy) i w zakresie sekcji PKD B-S (kwartalny indeks kosztów zatrudnienia). 

7. Zakres przedmiotowy 

Roczny szacunek kosztów pracy obejmuje czas przepracowany, czas op acony, wynagrodzenia ogó em, koszty pracy oraz pod-
stawowe mierniki kosztów pracy, tj. przeci tny miesi czny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt pracy na jedna godzin  
op acon , koszt pracy na jedn  godzin  przepracowan . 
Kwartalny indeks kosztów zatrudnienia obejmuje czas przepracowany, wynagrodzenia ogó em, koszty pracy oraz podstawowe 
mierniki, tj. ogólny indeks kosztów zatrudnienia, p acowy indeks kosztów zatrudnienia, pozap acowy indeks kosztów zatrud-
nienia i indeks kosztów zatrudnienia z wy czeniem nagród. 

8. ród a danych 

Roczne szacunki kosztów pracy – wtórne wykorzystanie danych o zatrudnieniu, godzinach przepracowanych i wynagrodze-
niach z badania na formularzu Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02) oraz struktury kosztów pracy z badania Z-02 (omówio-
nych w badaniu 1.24.10). 
Kwartalne szacunki indeksu kosztów zatrudnienia – wtórne wykorzystanie danych o godzinach przepracowanych i wynagro-
dzeniach z bada  statystycznych realizowanych na: DG-1 (1.61.04), Z-03 i Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02) oraz danych 
o kosztach p acowych z badania Z-02 (omówionych w badaniu 1.24.10). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Przeci tny miesi czny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt pracy na jedn  godzin  op acon , koszt pracy na jedn  go-
dzin  przepracowan  wed ug sekcji i dzia ów PKD oraz sektorów w asno ci. 
Ogólny indeks kosztów zatrudnienia, p acowy indeks kosztów zatrudnienia, pozap acowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks 
kosztów zatrudnienia z wy czeniem nagród wed ug sekcji PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe: 
– kwartalny indeks kosztów zatrudnienia – marzec, czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., 
– roczny szacunek kosztów pracy – czerwiec 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 99 500 z  – bud et GUS 
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1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE 

1. Symbol badania: 1.24.05(060) 

2. Temat badania: Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i obronie narodowej; obowi z-
kowych ubezpieczeniach spo ecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Szef S u by Cywilnej 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie danych, które pos u  do realizowania zada  Szefa S u by Cywilnej, m.in. poprzez opracowywanie komplekso-
wych materia ów analityczno-prognostycznych w zakresie poziomu wynagrodze  cz onków korpusu s u by cywilnej na tle 
wynagrodze  na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej; obowi zkowych ubezpiecze  spo-
ecznych i powszechnych ubezpiecze  zdrowotnych oraz: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Nieruchomo ci Rolnych, Pa stwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, O rodki Pomocy Spo ecznej, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Go-
spodarki Wodnej, O rodki Doradztwa Rolniczego, Archiwa Pa stwowe, Urz d Lotnictwa Cywilnego, Urz dy eglugi ródl -
dowej.  

7. Zakres przedmiotowy 

Zatrudnienie wed ug stanu na dzie  31 XII 2012 r. i przeci tne zatrudnienie w roku 2012, wynagrodzenia brutto z wyodr bnie-
niem wynagrodze  osób zajmuj cych wy sze stanowiska w s u bie cywilnej, pozosta ych cz onków korpusu s u by cywilnej, 
o nierzy i funkcjonariuszy oraz pozosta ych pracowników, a ponadto wynagrodzenia brutto z wyodr bnieniem cz ci sta ej, 

cz ci zmiennej i inne wynagrodzenia oraz przeci tna liczba zatrudnionych w wybranych grupach zawodów i ich wynagrodze-
nia brutto. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie Szefa S u by Cywilnej: Z-14. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej 

Z-14 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wyna-
grodzeniach w administracji publicznej i in-
nych jednostkach; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
10 kwietnia 2013 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Przeci tne zatrudnienie i poziom wynagrodze  ogó em i ich struktura oraz przeci tne wynagrodzenie wed ug: zawodów, regio-
nów, województw, w podziale na jednostki pa stwowe i samorz dowe. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Zatrudnienie i wynagrodzenie w administracji publicznej” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 130 000 z  – bud et Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I 

1. Symbol badania: 1.24.10(061) 

2. Temat badania: Badanie kosztów pracy 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz
 

5. Cel badania 
Badanie kosztów pracy w gospodarce narodowej ma na celu okre lenie poziomu i struktury kosztów pracy, czyli kosztów pono-
szonych przez pracodawc  na rzecz pozyskania, wykorzystania, utrzymania i doskonalenia zasobów pracy. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej. 

7. Zakres przedmiotowy 
Liczba pracuj cych; przeci

nionych oraz uczniów (czas przepracowany w czasie normalnym i nadliczbowym oraz czas nieprzepracowany z powodu: cho-
ów pracy (wynagrodzenia i ar kosztów 

y  i wiadcze
wliczanych w ci ar kosztów jednostki zalicza si nicze, dodatki za sta  

gni cia w wykonywaniu podstawowych zada
wynagrodzenia za prac  w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia za czas choroby, wynagrodzenia za czas przestojów, 

acone przy przej-
ciu na emerytur  lub rent  osobowych); dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikow 

jednostek sfery bud etowej; 

przez pracodawc  
we; wydatki zwi zane z bezpiecze stwem i higien

fundusz wiadcze  socjalnych (odpis w koszty), warto  wiadcze o 
ki bilansowej 

uszu wiadcze
niki kosztów pracy uczniów. 

8. 
Sprawozdanie GUS: Z-02 (co 4 lata) 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

 8.1 8.2 8.3 8.4 
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci 

ci finansowej i ubezpieczeniowej 
i bior-

stwo u yteczno ci publicznej Poczta Polska, Agencja Nieru-
chomo ci Rolnych, klasa 84.30, grupy 85.1, 85.2, 85.3, 85.5, 

ug jednostek 
lokalnych), osoby fizyczne prowadz ce dzialalno  gospodar-
cz , bez wzgl ci oraz 
liczb  pracuj czeniem osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej oraz osób 
fizycznych prowadz  gospodarcz , o liczbie 
pracuj cych do 9 osób, w zakresie: le nictwa i pozyskiwania 

 wydoby-

10–33), wytwarzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , 
gaz, par  wodn , gor c  wod

a cie-
ci zwi zanej z rekultywacj  

hurtowe-
go i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, -
czaj  

ci zwi zanej z zakwa-
6), 

Z-02 – sprawozdanie 
o kosztach pracy; w 
formie elektronicznej; 
metoda reprezentacyj-
na (20%); obowi z-
kowe 

do 18 kwietnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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informacji i komunikacji (dzia y 58–63), dzia alno ci finanso-
wej i ubezpieczeniowej (dzia y 64–66), dzia alno ci zwi zanej 
z obs ug  rynku nieruchomo ci (dzia  68), dzia alno ci profe-
sjonalnej, naukowej i technicznej (dzia y 69–75), dzia alno ci 
w zakresie administrowania i dzia alno ci wspieraj cej (dzia y 
77–82), administracji publicznej i obrony narodowej; obo-
wi zkowych zabezpiecze  spo ecznych (dzia  84), edukacji 
(dzia  85) bez szkolnictwa wy szego (podklasa 85.42.B), 
opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej (dzia y 86–88), dzia-
alno ci zwi zanej z kultur , rozrywk  i rekreacj  (dzia y 90–
93), pozosta ej dzia alno ci us ugowej (dzia y 94, 96) bez 
dzia alno ci organizacji cz onkowskich (dzia  94), z wy cze-
niem indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowa-
rzysze , partii politycznych, zwi zków zawodowych, organi-
zacji spo ecznych, organizacji pracodawców, samorz du go-
spodarczego i zawodowego. 
    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe mierniki kosztów pracy (tj. przeci tny miesi czny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt pracy jednej godzi-
ny op aconej, koszt pracy jednej godziny przepracowanej), struktura kosztów pracy, struktura przeci tnego wynagrodzenia 
miesi cznego, struktura czasu pracy wed ug: sektorów, sekcji, dzia ów PKD, klas wielko ci jednostek. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r.”, listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 249 500 z  – bud et GUS 
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1.25. WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.25.01(062) 

2. Temat badania: Bud ety gospodarstw domowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Prowadzenie analiz warunków ycia ludno ci oraz ocen wp ywu ró nych czynników na kszta towanie si  poziomu i zró nico-
wanie sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw domowych; badanie ubóstwa; tworzenie wag do obliczania indeksów 
cen towarów i us ug konsumpcyjnych; ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia, opracowanie modeli symulacyjnych w 
zakresie obci e  podatkowych gospodarstw domowych i wiadcze  spo ecznych, porówna  mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Bud et gospodarstwa domowego, tzn. wielko  przychodów (w tym dochody w naturze z pracy najemnej) i rozchodów wszyst-
kich cz onków badanego gospodarstwa domowego oraz ilo ciowe spo ycie wybranych produktów ywno ciowych. Informacje 
o cechach demograficznych i spo eczno-ekonomicznych osób wchodz cych w sk ad gospodarstwa domowego, aktywno ci 
ekonomicznej cz onków gospodarstwa domowego w wieku 15 lat i wi cej (zastosowanie zestawu zmiennych podstawowych 
„core variables”), powierzchni gruntów u ytkowanych przez gospodarstwo, warunkach mieszkaniowych, wyposa eniu gospo-
darstwa domowego w przedmioty trwa ego u ytkowania oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstwa domowe-
go. Grupy zagro one ubóstwem; ocena zasi gu i g boko ci ubóstwa obiektywnego i subiektywnego. 

8. ród a danych 

Kwestionariusze GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  gospodarstwa domowe BR-01 – ksi eczka bud etu gospodarstwa 

domowego; w formie elektronicznej lub papie-
rowej; metoda reprezentacyjna (0,3%); do-
browolne 

raz w miesi cu do 
18. dnia po miesi cu 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

2  gospodarstwa domowe BR-01a – badanie bud etów gospodarstw 
domowych. Karta statystyczna gospodarstwa 
domowego; w formie elektronicznej lub papie-
rowej; metoda reprezentacyjna (0,3%); do-
browolne 

raz w miesi cu do 
18. dnia po miesi cu 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

3  gospodarstwa domowe BR-01b – badanie bud etów gospodarstw 
domowych. Informacja o udziale w badaniu; w 
formie elektronicznej lub papierowej; metoda 
reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne 

raz w miesi cu do 
18. dnia po miesi cu 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

4  gospodarstwa domowe BR-04 – badanie bud etów gospodarstw do-
mowych. Informacje uzupe niaj ce o gospo-
darstwie domowym; w formie elektronicznej 
lub papierowej; metoda reprezentacyjna 
(0,3%); dobrowolne 

raz w kwartale do 
30 dni po kwartale 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

5  gospodarstwa domowe BR-05 – badanie bud etów gospodarstw do-
mowych. Dochody w naturze z pracy najem-
nej; w formie elektronicznej lub papierowej; 
metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne 

raz w kwartale do 
30 dni po kwartale 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki dotycz ce poziomu dochodów, wydatków, spo ycia artyku ów ywno ciowych, wyposa enia gospodarstw domowych 
w przedmioty trwa ego u ytkowania w podziale na: 
– grupy spo eczno-ekonomiczne, wielko  gospodarstwa, cechy spo eczno-demograficzne(w tym poziom wykszta cenia), 
– grupy dochodowe, 
– grupy kwintylowe (wed ug poziomu uzyskiwanych dochodów), 
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– klasa miejscowo ci, miasto – wie , stopie  urbanizacji, 
– typy biologiczne gospodarstwa domowego, 
– regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), 
– zasi g i g boko  ubóstwa przy zastosowaniu ró nych granic ubóstwa, 
– gospodarstwa z osobami niepe nosprawnymi. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Badanie bud etów gospodarstw domowych – wyniki wst pne – maj 2013 r. 
– „Bud ety gospodarstw domowych w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– baza danych ”Wska niki warunków ycia ludno ci” tworzona we wspó pracy z UNICEF-em – pa dziernik 2013 r. 
– Sytuacja spo eczno-ekonomiczna gospodarstw domowych zamieszkuj cych miasta i wie  na przestrzeni lat 2000-2010” – 

maj 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 58 209 900 z  – bud et GUS 
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1.25. WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.25.02(063) 

2. Temat badania: Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie wska ników przedstawiaj cych postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie. Diagnostyczne i pro-
gnostyczne wska niki stwarzaj  mo liwo ci prowadzenia analiz strukturalnych i analiz trendów konsumpcji. Wyniki badania s  
wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotycz cych zjawisk gospodarczych i spo ecznych, do opracowy-
wania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby w wieku 16 lat i wi cej w gospodarstwach domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Oceny zmian ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, oceny zmian cen, po-
ziomu bezrobocia, obecnej i przysz ej sk onno ci do zakupów dóbr trwa ego u ytku, obecnej i przysz ej sk onno ci do oszcz -
dzania, planów zakupu samochodu, planów zakupu mieszkania lub wybudowania domu (mieszkania) i wydatków mieszkanio-
wych na podniesienie standardu zajmowanego mieszkania; ponadto informacje o cechach spo eczno-demograficznych i aktyw-
no ci ekonomicznej. 

8. ród a danych 

Kwestionariusze GUS: KGD-1a i KGD-1. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby w wieku 16 lat i wi -

cej w gospodarstwach do-
mowych w mieszkaniach 
wylosowanych do badania 

KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych 
(postawy konsumentów). Wykaz osób za-
mieszka ych w mieszkaniu; w formie elektro-
nicznej lub papierowej; metoda reprezentacyj-
na (0,02%); dobrowolne 

raz w miesi cu; 
pierwszy tydzie  
miesi ca 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

2  losowo wybrana jedna osoba 
w wieku 16 lat i wi cej spo-
ród wszystkich cz onków 

gospodarstwa domowego w 
wylosowanym mieszkaniu 

KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych 
(postawy konsumentów). Kwestionariusz 
respondenta; w formie elektronicznej lub pa-
pierowej; metoda reprezentacyjna (0,02%); 
dobrowolne 

raz w miesi cu; 
pierwszy tydzie  
miesi ca 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wska niki koniunktury konsumenckiej i opinia konsumentów o sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
– ogólnopolskie miesi czne i kwartalne 
– roczne ogólnopolskie z podzia em na: cechy demograficzne, spo eczne, ekonomiczne oraz miasto-wie . 
Analizy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP: 
– analizy tendencji zmian sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, kszta towania si  konsumpcji oraz kierunków inwe-

stowania, oczekiwa  inflacyjnych itp., 
– projekcje sytuacji finansowej gospodarstw domowych (dochodów, konsumpcji, oszcz dno ci) z uwzgl dnieniem bada  

koniunktury konsumenckiej, 
– wska niki wyprzedzaj ce koniunktury konsumenckiej, prognozy inflacji. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje sygnalne miesi czne: do 28. dnia danego miesi ca; kwartalne: 3 tygodnie po zako czeniu kwarta u, 
– raporty o inflacji sporz dzane przez NBP: luty, czerwiec, pa dziernik. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 894 900 z  – bud et GUS 
 820 000 z  – bud et NBP 
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1.25. WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.25.07(064) 

2. Temat badania: Pomoc spo eczna 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie danych w zakresie realizacji zada  okre lonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 
2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pó n. zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zebranie informacji o 
pomocy udzielanej przez jednostki organizacyjne pomocy spo ecznej w celu przygotowania planu bud etu na kolejny rok. Ob-
serwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji spo ecznej. 
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i dzia alno ci placówek ca odobowej opieki i wsparcia. 
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i dzia alno ci stacjonarnych zak adów pomocy spo ecznej, 
placówek opieku czo-wychowawczych oraz rodzin zast pczych. 

6. Zakres podmiotowy 

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej: 
– powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomocy ro-

dzinom zast pczym, integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchod cy lub ochron  uzupe niaj c  jednostek organi-
zacyjnych pomocy spo ecznej zapewniaj cych opiek  i wsparcie, 

– o rodki pomocy spo ecznej w zakresie pomocy dla osób korzystaj cych z pomocy spo ecznej i ubiegaj cych si  o pomoc 
spo eczn , jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej zapewniaj cych opiek  i wsparcie, 

– domy pomocy spo ecznej, 
– urz dy wojewódzkie. 
W badaniach realizowanych przez G ówny Urz d Statystyczny: 
– placówki opieku czo-wychowawcze, 
– rodziny zast pcze, 
– zak ady stacjonarne pomocy spo ecznej. 

7. Zakres przedmiotowy 

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej: 
– rodziny zast pcze; osoby, rodziny korzystaj ce z pomocy spo ecznej; cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchod cy lub 

ochron  uzupe niaj c  wed ug typów wiadcze , liczby wiadcze ; kwoty wydatkowane na wiadczenia; powody przyzna-
nia pomocy spo ecznej; typy rodzin otrzymuj cych wiadczenia z pomocy spo ecznej; zatrudnieni w jednostkach pomocy 
spo ecznej, 

– pe noletni wychowankowie rodzin zast pczych oraz osoby opuszczaj ce domy pomocy spo ecznej dla dzieci i m odzie y 
niepe nosprawnej intelektualnie, zak ady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ca odobowe placówki opieku -
czo-wychowawcze, specjalne o rodki szkolno-wychowawcze, specjalne o rodki wychowawcze, m odzie owe o rodki wy-
chowawcze, m odzie owe o rodki socjoterapii zapewniaj ce ca odobow  opiek  i domy dla matek z ma ymi dzie mi i kobiet 
w ci y, 

– jednostki organizacyjne pomocy spo ecznej o zasi gu lokalnym i ponadgminnym, 
– domy pomocy spo ecznej, rodowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki ca odobowej opieki prowa-

dzone w ramach dzia alno ci gospodarczej i statutowej w zakresie typu placówki, bilansu liczby miejsc i osób oczekuj cych, 
liczby mieszka ców wed ug wieku, zasad i róde  op acania za pobyt, zatrudnienia wed ug liczby etatów i wybranych grup 
zawodów. 

W badaniach realizowanych przez G ówny Urz d Statystyczny: 
– placówki opieku czo-wychowawcze w zakresie: typu placówki, liczby miejsc, liczby dzieci korzystaj cych z opieki wed ug 

wybranych cech demograficznych i spo ecznych, liczby wolontariuszy, powodów opuszczenia placówki ca odobowej, 
– rodziny zast pcze wed ug: typu i podstawowych cech rodziny, liczby dzieci, wybranych cech demograficznych i spo ecz-

nych dzieci, powodów opuszczenia rodziny zast pczej, 
– zak ady stacjonarne pomocy spo ecznej w zakresie: rodzaju zak adu, rodzaju udogodnie  dla osób niepe nosprawnych, liczby 

mieszka ców wed ug p ci i wieku, ród a op acania pobytu mieszka ców, osób pracuj cych w zak adach wed ug wybranych 
grup zawodów. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: PS-01, PS-02, PS-03; sprawozdania MPiPS: MPiPS-03 i MPiPS-05; dane jednostkowe z administracyjne-
go systemu informacyjnego pomocy spo ecznej – Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Spo ecznej; kwestionariusz wy-
wiadu rodowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub ro-
dziny albo w miejscu ich pobytu. 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  powiatowe centra pomocy 

rodzinie, o rodki pomocy 
spo ecznej 

MPiPS-03 – sprawozdanie pó roczne i roczne 
z udzielonych wiadcze  pomocy spo ecznej – 
pieni nych, w naturze i us ugach; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
20 lipca 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r.; do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz d wojewódzki 

2  wojewodowie MPiPS-03 – sprawozdanie pó roczne i roczne 
z udzielonych wiadcze  pomocy spo ecznej – 
pieni nych, w naturze i us ugach; dane zagre-
gowane; w formie elektronicznej i papierowej 

dwa razy w roku: do 
10 sierpnia 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r.; do 10 lutego 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Spo ecznej 

3  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

MPiPS-03 – sprawozdanie pó roczne i roczne 
z udzielonych wiadcze  pomocy spo ecznej – 
pieni nych, w naturze i us ugach; zbiorcze 
zestawienie tabelaryczne ze sprawozdania – 
liczba osób korzystaj cych ze wiadcze  po-
mocy spo ecznej wed ug typu wiadczenia, 
kwoty wiadcze , powody udzielania pomocy, 
dla kraju ogó em oraz województw,gmin ; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
30 wrze nia 2012 r. 
za I pó rocze 2012 r.; 
do 30 czerwca 
2013 r. za rok 2012 

GUS 

4  domy pomocy spo ecznej MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniaj cych ca odobow  opiek  i wspar-
cie; w formie elektronicznej i papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

o rodek pomocy 
spo ecznej, powia-
towe centrum po-
mocy rodzinie, 
urz d wojewódzki 

5  powiatowe centra pomocy 
rodzinie, o rodki pomocy 
spo ecznej 

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniaj cych ca odobow  opiek  i wspar-
cie; w formie elektronicznej i papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz d wojewódzki 

6  wojewodowie MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniaj cych ca odobow  opiek  i wspar-
cie; w formie elektronicznej i papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Spo ecznej 

7  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach 
zapewniaj cych ca odobow  opiek  i wspar-
cie; zbiorcze zestawienie tabelaryczne ze 
sprawozdania – liczba placówek w podziale na 
typ, bilans liczby miejsc i osób oczekuj cych, 
liczba mieszka ców wed ug wieku, róde  
op acania pobytu, zatrudnienie wed ug liczby 
etatów i wybranych grup zawodów; dla kraju 
ogó em oraz województw ; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  powiatowe centra pomocy 
rodzinie 

Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo-
ecznej; dane jednostkowe; w formie elektro-
nicznej 

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

urz d wojewódzki 

9  o rodki pomocy spo ecznej Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo-
ecznej; dane jednostkowe; w formie elektro-
nicznej 

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

urz d wojewódzki 
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10  wojewodowie Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo-
ecznej; dane jednostkowe; w formie elektro-
nicznej 

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

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Spo ecznej 

11  placówki wsparcia dzienne-
go: opieku cze i specjali-
styczne; placówki ca odobo-
we: interwencyjne, rodzinne, 
socjalizacyjne, wielofunk-
cyjne 

PS-01 – sprawozdanie placówki opieku -
czo-wychowawczej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
4 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

12  powiatowe centra pomocy 
rodzinie, miejskie o rodki 
pomocy spo ecznej/rodzinie 

PS-02 – sprawozdanie rodzin zast pczych; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
4 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

13  domy pomocy spo ecznej, 
rodzinne domy pomocy, 
placówki zapewniaj ce ca o-
dobow  opiek  osobom 
niepe nosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w 
podesz ym wieku w ramach 
dzia alno ci gospodarczej lub 
statutowej, wybrane rodo-
wiskowe domy samopomo-
cy, domy dla matek i kobiet 
w ci y, noclegownie, domy 
lub schroniska dla bezdom-
nych, pozosta e 

PS-03 – sprawozdanie zak adu stacjonarnego 
pomocy spo ecznej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o pomocy spo ecznej rodowiskowej w gminach i powiatach wed ug województw, gmin. 
Informacje o domach pomocy spo ecznej, rodowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i placówkach 
ca odobowej opieki prowadzonych w ramach dzia alno ci gospodarczej i statutowej wed ug województw. 
Dane o publicznych i niepublicznych placówkach opieku czo-wychowawczych – tablice wynikowe dla Polski ogó em w po-
dziale na miasto i wie , p e , grupy wiekowe, województwa, podregiony, powiaty i gminy. 
Dane o rodzinach zast pczych – tablice wynikowe dla Polski ogó em w podziale na p e , grupy wiekowe, województwa, podre-
giony i powiaty. 
Dane o publicznych i niepublicznych zak adach stacjonarnych pomocy spo ecznej – tablice wynikowe dla Polski ogó em w 
podziale na miasto i wie , p e , grupy wiekowe, województwa, podregiony, powiaty i gminy. 
Dane o wiadczeniach z pomocy spo ecznej – opracowanie wed ug województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane o pomocy i integracji spo ecznej w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej – wrzesie  2012 r. (dane 
za pó  roku), kwiecie  2013 r. (dane za 2012 r.), 

– dane o placówkach ca odobowej opieki i wsparcia w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej – wrzesie  
2013 r., 

– dane o publicznych i niepublicznych placówkach opieku czo-wychowawczych – tablice wynikowe wed ug województw, 
podregionów i powiatów (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2013 r., 

– dane o rodzinach zast pczych – tablice wynikowe wed ug województw, podregionów i powiatów (wydruk, forma elektro-
niczna) – czerwiec 2013 r., 

– dane o publicznych i niepublicznych zak adach stacjonarnych pomocy spo ecznej – tablice wynikowe wed ug województw, 
podregionów, powiatów i gmin (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2013 r., 

– osoby korzystaj ce z pomocy spo ecznej oraz warto  wiadcze  pieni nych i niepieni nych – wrzesie  2013 r., 
– „Pomoc spo eczna w 2012 r.: infrastruktura, beneficjenci, wiadczenia” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 10 000 z  – bud et MPiPS 
 912 500 z  – bud et GUS 
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1.25. WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.25.08(065) 

2. Temat badania: Europejskie badanie warunków ycia ludno ci (EU-SILC) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obowi zek prowadzenia europejskiego badania warunków ycia ludno ci wynika z zalece  Unii Europejskiej. Celem badania 
jest pozyskanie podstawowych danych porównywalnych na poziomie Unii z zakresu dochodów, ubóstwa materialnego i innych 
aspektów warunków ycia ludno ci. Dotyczy to tak e uzgodnionych wspólnie i przyj tych przez kraje cz onkowskie UE 
wska ników (w tym wska ników strukturalnych) wykorzystywanych do monitorowania, prowadzonej Metod  Otwartej Koor-
dynacji polityki w zakresie spójno ci spo ecznej. Zbierane w badaniu informacje pozwol  na ocen  zró nicowania sytuacji 
materialnej polskiego spo ecze stwa, okre lenie, w jakich grupach spo ecze stwa wyst puje kumulacja korzystnych, a w jakich 
nak adania si  niekorzystnych aspektów warunków ycia, przeanalizowanie czynników determinuj cych poziom ycia. 
Panelowy charakter badania EU-SILC stwarza mo liwo  analizowania zmian, jakie zachodz  w czasie w zakresie obj tych 
badaniem zjawisk spo ecznych, a pe na harmonizacja badania z metodologi  mi dzynarodow  pozwala na porównanie sytuacji 
spo ecznej w Polsce z innymi krajami UE. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 16 lat i wi cej w gospodarstwach domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Gospodarstwa domowe: 
– sk ad gospodarstwa domowego (podstawowe charakterystyki spo eczno-demograficzne), 
– dochody (ca kowity dochód brutto i do dyspozycji, sk adowe dochodu), 
– opieka nad dzie mi, 
– warunki mieszkaniowe (standard, wyposa enie mieszka , koszty utrzymania), problemy zwi zane z terminowym uiszcza-

niem op at za u ytkowane mieszkanie, 
– spo eczne wykluczenie (deprywacja potrzeb), 
– opinie respondentów dotycz ce ró nych materialnych i niematerialnych aspektów warunków ycia. 
Osoby: 
– dane demograficzne, 
– edukacja (wykszta cenie), 
– aktywno  ekonomiczna (sytuacja zawodowa, bezrobocie, poszukiwanie pracy), 
– zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia, niepe nosprawno ), 
– dochody (sk adowe dochodu), 
– opinie respondentów dotycz ce ró nych materialnych i niematerialnych aspektów warunków ycia. 

8. ród a danych 

Kwestionariusze GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  gospodarstwa domowe EU-SILC-G – europejskie badanie warunków 

ycia ludno ci. Kwestionariusz gospodarstwa 
domowego; w formie elektronicznej lub papie-
rowej; metoda reprezentacyjna (0,2%); do-
browolne 

raz w roku – 
maj/czerwiec 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

2  osoby w wieku 16 lat i wi -
cej w gospodarstwie domo-
wym 

EU-SILC-I – europejskie badanie warunków 
ycia ludno ci. Kwestionariusz indywidualny; 

w formie elektronicznej lub papierowej; meto-
da reprezentacyjna (0,2%); dobrowolne 

raz w roku – 
maj/czerwiec 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zró nicowanie sytuacji badanej populacji w ró nych dziedzinach ycia (z uwzgl dnieniem zarówno wska ników obiektyw-
nych, jak i subiektywnych ocen respondentów). 
Porównywalne na poziomie UE wska niki z zakresu rozk adu dochodów, ubóstwa i spo ecznego wykluczenia (w tym wska ni-
ki strukturalne). 
Wyniki reprezentowane dla kraju jako ca o ci w podziale na: 
– grupy spo eczno-ekonomiczne, 
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– wielko  gospodarstwa, 
– klas  miejscowo ci, miasto – wie , 
– regiony (NTS 1), 
– stopie  urbanizacji, 
– cechy spo eczno-demograficzne (w tym poziom wykszta cenia). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– zbiory danych dla Eurostatu (w zakresie obj tym regulacjami prawnymi UE dotycz cymi realizacji EU-SILC) – dane prze-
krojowe – czerwiec 2013 r., panel 2009–2012 – sierpie  2013 r., 

– Europejskie badanie warunków ycia ludno ci – wyniki wst pne – lipiec 2013 r., 
– „Dochody i warunki ycia ludno ci Polski (raport z badania EU-SILC 2012)” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 6 989 700 z  – bud et GUS 
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1.25. WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.25.09(066) 

2. Temat badania: Procesy inflacyjne a oszcz dzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

Analiza czynników determinuj cych oszcz dzanie i konsumpcj  w gospodarstwach domowych oraz badanie ekonomiczno 
spo ecznych uwarunkowa  zró nicowania ich sk onno ci do konsumpcji i do oszcz dzania ze szczególnym uwzgl dnieniem 
zmian wyst puj cych w obszarze cen konsumpcyjnych. Badanie niezb dne dla prowadzenia polityki pieni nej. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe obywateli polskich. Osoby w wieku 16 lat i wi cej w gospodarstwach domowych. Punkty sprzeda y 
detalicznej, jednostki us ugowe i gastronomiczne w wybranych rejonach na terenie kraju, w których prowadzone s  badania cen 
konsumpcyjnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Bud et gospodarstwa domowego: 
– wielko  przychodów i rozchodów wszystkich cz onków badanego gospodarstwa domowego, 
– ilo ciowe spo ycie wybranych artyku ów. 
Gospodarstwo domowe: 
– cechy demograficzne i spo eczno ekonomiczne cz onków gospodarstwa domowego, 
– dochody (dochód brutto i do dyspozycji, sk adniki dochodu), 
– sytuacja finansowa (oszcz dno ci, zad u enie, ród a finansowania wydatków konsumpcyjnych), 
– warunki mieszkaniowe, standard, wyposa enie gospodarstwa domowego w przedmioty trwa ego u ytkowania, 
– koszty utrzymania mieszka , domów, problemy z terminowo ci  regulowania op at za ich u ytkowanie, 
– subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego oraz materialnych i niematerialnych aspektów warunków 

ycia, 
– zagro enie ubóstwem, ocena zasi gu i g boko ci ubóstwa obiektywnego i subiektywnego. 
Osoby: 
– cechy demograficzno spo eczne, 
– aktywno  ekonomiczna, 
– dochody (sk adniki dochodu), 
– opinie respondentów o ró nych materialnych i niematerialnych aspektach warunków ycia. 
Ceny detaliczne: 
– ceny detaliczne oko o 1400 reprezentantów towarów us ug konsumpcyjnych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie wyników bada  bud etów gospodarstw domowych (omówionych w badaniu 1.25.01). 
Wyniki europejskiego badania warunków ycia ludno ci (EU SILC). Wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych wed ug 
klasyfikacji COICOP, wed ug grup gospodarstw domowych obliczane przez GUS. 
Wtórne wykorzystanie zbiorów nieidentyfikowalnych danych jednostkowych z kwestionariuszy GUS: BR 01, BR 01a, BR 01b, 
BR 04 i BR 05 (omówionych w badaniu 1.25.01). 
Wtórne wykorzystanie zbiorów nieidentyfikowalnych danych jednostkowych z kwestionariuszy GUS: EU SILC 1G i EU SILC 
1I (omówionych w badaniu 1.25.08). 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: C 02-10, C 02-11, C 02-13, C 02-30, C 02-40, C 02-91, C 02-92 (omówio-
nych w badaniu 1.64.07). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Opis oddzia ywania procesów inflacyjnych na kszta towanie si  popytu konsumpcyjnego, sk onno ci do oszcz dzania i zad u-
ania si  gospodarstw domowych, z uwzgl dnieniem wp ywu czynników takich, jak: grupy spo eczno ekonomiczne gospo-

darstw domowych, cechy demograficzne, aktywno  ekonomiczna cz onków gospodarstwa domowego, wyposa enie gospo-
darstw domowych w przedmioty trwa ego u ytkowania, spo ycie wybranych artyku ów. 
Wnioski dotycz ce mechanizmów transmisji polityki pieni nej oraz stabilno ci systemu finansowego. 
Prognozy popytu konsumpcyjnego, dochodów, oszcz dno ci. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Raporty o inflacji sporz dzane przez NBP – luty, czerwiec, pa dziernik. 
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Publikacje na temat stabilno ci systemu finansowego, sporz dzane przez NBP – raz w roku (IV kwarta ).  

11. Koszty i sposób finansowania 

 35 900 z  – bud et GUS 
 79 000 z  – bud et NBP 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 159 — Poz. 1030

 

 

1.25. WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA 

1. Symbol badania: 1.25.11(067) 

2. Temat badania: Beneficjenci rodowiskowej pomocy spo ecznej i wiadcze  rodzinnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji niezb dnych do monitorowania zmian poziomu i cz sto ci korzystania ze rodowiskowej pomocy 
spo ecznej i wiadcze  rodzinnych, identyfikacja grup ludno ci oraz grup gospodarstw domowych i rodzin korzystaj cych z 
tych form pomocy w poszczególnych regionach kraju – w szczególno ci na tle sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby, ich gospodarstwa domowe i rodziny, które otrzymywa y z o rodków pomocy spo ecznej wiadczenia wymienione w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pó n. zm.), oraz rodziny, które 
pobiera y wiadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992, z pó n. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 

Wielko , typy i podstawowe grupy spo eczno-ekonomiczne gospodarstw domowych beneficjentów rodowiskowej pomocy 
spo ecznej; grupy pokoleniowe, przeci tny miesi czny dochód na osob  oraz rodzaje problemów b d cych podstaw  otrzyma-
nia pomocy. Charakterystyka gospodarstw domowych na wsi i w miastach. Struktura demograficzno spo eczna beneficjentów 
pomocy spo ecznej i wiadcze  rodzinnych. 

8. ród a danych 

Dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej (Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo ecznej, 
Krajowy System Monitoringu wiadcze  Rodzinnych); wykorzystanie danych ze sprawozda  rzeczowo finansowych MPiPS o 
zadaniach z zakresu wiadcze  rodzinnych zrealizowanych ze rodków bud etu pa stwa oraz bud etów gmin (badanie 1.24.03); 
wykorzystanie danych ze sprawozda : MPiPS-01 wraz z za cznikami, MPiPS-02, MPiPS 07 (badanie 1.23.06), MPiPS-03 
(badanie 1.25.07); wykorzystanie danych z Systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów i jednostek podleg ych (badanie 
1.24.01); wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych oraz systemu informacyjnego 
dotycz cego sprawozdawczo ci jednostek sektora finansów publicznych (badanie 1.67.07); wykorzystanie danych Ministerstwa 
Finansów z Krajowej Ewidencji Podatników oraz Systemu Informacji Podatkowych (badanie 1.80.01); wykorzystanie danych 
ze sprawozda  GUS: PS-01, PS-02, PS-03 (badanie 1.25.07). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Pracy i Polityki 

Spo ecznej 
Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo ecz-
nej; dane jednostkowe: 
– o osobach w zakresie: data urodzenia, p e , 

stan cywilny, stopie  pokrewie stwa, rola w 
rodzinie, rodzaj wykszta cenia, pozycja na 
rynku pracy, ród a dochodu, wysoko  do-
chodu wed ug róde , 

– o rodzinie w zakresie: liczba osób w rodzinie, 
sk ad rodziny (rodzaj zale no ci mi dzy 
cz onkami rodziny), redni miesi czny do-
chód na osob  w rodzinie, klasa miejscowo-
ci, powierzchnia gospodarstwa rolnego w 

hektarach przeliczeniowych, 
– o wiadczeniach w zakresie: rodzaj wiadcze-

nia, warto  wiadcze , liczba wiadcze , 
stopa odp atno ci, przyczyny zaprzestania 
udzielania pomocy, rodzaje problemów wy-
st puj cych w rodzinie, 

– o jednostce organizacyjnej pomocy spo-
ecznej w zakresie: identyfikator jednostki, 

liczba rodzin w bazie, liczba wywiadów 
rodowiskowych, warto  wiadcze  zrea-

lizowanych w kwartale, warto  wiadcze  
wed ug sprawozdania RB-28S, procent 
zgodno ci, liczba pracowników socjalnych 

pobieranie danych 
cztery razy w roku, 
60 dni po: I, II, III 
kwartale oraz 90 
dni po IV kwartale 

GUS 
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wed ug wykszta cenia; 
bezpo redni dost p GUS do danych z systemu 

2  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo ecznej 

Krajowy System Monitoringu wiadcze  Ro-
dzinnych; dane jednostkowe o beneficjentach i 
cz onkach ich rodzin: 
– o osobach w zakresie: rodzaj (wnioskodawca, 

cz onek rodziny), stopie  pokrewie stwa 
cz onka rodziny z osob  ubiegaj c  si  o 
wiadczenie, data urodzenia, stan cywilny, 

obywatelstwo, adres zamieszkania, rodzaj 
niepe nosprawno ci, rodzaj szko y, do której 
ucz szcza dziecko, 

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

– o dochodach rodzin w zakresie: kwota docho-
du rocznego brutto, kwota alimentów wiad-
czonych, kwota op at za placówki, kwota do-
chodu utraconego, kwota dochodu uzyskane-
go, kwota dochodu miesi cznego, 

– o rodzajach i kwotach wiadcze  w zakresie: 
warto  wiadczenia z bud etu, warto  
wiadczenia ze rodków gminy; 

bezpo redni dost p GUS do danych z systemu 

pobieranie danych 
raz w kwartale – 
75 dni po kwartale 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zestaw danych: 
– o gospodarstwach domowych beneficjentów rodowiskowej pomocy spo ecznej wed ug: wielko ci, typów, grup pokolenio-

wych, podstawowych grup spo eczno ekonomicznych, wysoko ci przeci tnego miesi cznego dochodu na osob , powierzch-
ni gospodarstwa rolnego, rodzaju problemów wyst puj cych w rodzinie, rodzaju udzielonej pomocy, 

– o osobach w gospodarstwach domowych beneficjentów rodowiskowej pomocy spo ecznej wed ug: wieku, p ci, stanu cy-
wilnego, poziomu wykszta cenia, aktywno ci ekonomicznej, g ównego ród a utrzymania, miejsca zamieszkania (miasto, 
wie ), 

– o rodzinach korzystaj cych ze wiadcze  rodzinnych wed ug rodzajów wiadcze , 
– o rodzinach korzystaj cych z zasi ków rodzinnych wed ug liczby osób w rodzinie, liczby dzieci, przeci tnego dochodu na 

osob  w rodzinie, 
– o osobach w rodzinach korzystaj cych ze wiadcze  rodzinnych wed ug wieku 
w uk adzie regionów, województw, podregionów, powiatów, gmin, filii o rodków pomocy spo ecznej w du ych miastach. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – w formie elektronicznej – wrzesie  2013 r., 
– informacja sygnalna „Beneficjenci rodowiskowej pomocy spo ecznej w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– informacja sygnalna „Beneficjenci wiadcze  rodzinnych w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– publikacja „Beneficjenci pomocy spo ecznej i wiadcze  rodzinnych” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 382 100 z  – bud et GUS 
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1. Symbol badania: 1.25.12(068) 

2. Temat badania: Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia spo ecznego 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Kompleksowa ocena zjawisk ubóstwa i wykluczenia spo ecznego w Polsce, w tym analiza wspó zale no ci obu tych zjawisk. 
Informacje te s  niezb dne do opracowywania, wdra ania, monitorowania i oceny polityki spo ecznej zarówno w kontek cie 
potrzeb krajowych jak i wymaga  Unii Europejskiej, m.in. do przygotowywania dokumentów strategicznych i raportów doty-
cz cych ochrony socjalnej i integracji spo ecznej. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe, rodziny, osoby w gospodarstwach domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ocena zasi gu ubóstwa ekonomicznego oraz wielowymiarowego (w uj ciu obiektywnym i subiektywnym). Spo eczna percep-
cja zjawisk ubóstwa i wykluczenia spo ecznego. Ró ne formy wykluczenia spo ecznego (izolacja spo eczna, wykluczenie z 
rynku pracy, e-wykluczenie). Czynniki spo eczno-ekonomiczne warunkuj ce ubóstwo i spo eczne wykluczenie. Jako  ycia 
populacji dotkni tej ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych z bada  ankietowych GUS: badania bud etów gospodarstw domowych (pozyskanych w badaniu 
1.25.01), europejskiego badania warunków ycia ludno ci (pozyskanych w badaniu 1.25.08), badania spójno ci spo ecznej 
(pozyskanych w badaniu 1.25.10 zamieszczonym w pbssp na rok 2011). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wska niki zasi gu ubóstwa przy zastosowaniu ró nych (tzw. obiektywnych i subiektywnych) granic ubóstwa; stopie  zagro e-
nia ubóstwem gospodarstw domowych i osób ze wzgl du na ró ne cechy spo eczno-demograficzne (m.in. grupa spo ecz-
no-ekonomiczna gospodarstw domowych, miejsce zamieszkania, poziom wykszta cenia, wiek); wybrane wska niki dotycz ce 
sytuacji bytowej rodzin ubogich; wska niki wykluczenia z ró nych sfer ycia. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Ubóstwo w Polsce w 2011 r. – wyniki wst pne – czerwiec 2012, 
– „Jako  ycia. Kapita  spo eczny, ubóstwo i wykluczenie spo eczne w Polsce” (raport z ankietowego badania spójno ci spo-

ecznej) – pa dziernik 2012 r., 
– „Ubóstwo w Polsce w wietle bada  GUS” – grudzie  2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 130 700 z  – bud et GUS 
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1. Symbol badania: 1.25.13(069) 

2. Temat badania: Charakterystyka warunków ycia rodzin w Polsce 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem badania jest przeprowadzenie analiz warunków ycia rodzin na podstawie danych z bada  ankietowych przeprowadza-
nych na gospodarstwach domowych oraz danych spisowych. Badanie ma tak e na celu okre lenie zakresu dalszych bada  nad 
rodzin . 

6. Zakres podmiotowy 

Rodziny 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba i struktura rodzin wed ug wielko ci, miejsca zamieszkania, cech demograficzno-spo ecznych (rodziny wielodzietne, z 
osobami niepe nosprawnymi, starszymi, korzystaj ce z pomocy spo ecznej, dotkni te d ugotrwa  roz k  z powodu wyjazdów 
do pracy). 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych z narodowego spisu powszechnego i bada  ankietowych GUS: badanie aktywno ci ekonomicz-
nej ludno ci (BAEL) (pozyskanych w badaniu 1.23.01), badanie bud etów gospodarstw domowych (BBGD) (pozyskanych w 
badaniu 1.25.01), europejskie badanie warunków ycia ludno ci (EU-SILC) (pozyskanych w badaniu 1.25.08), europejskie 
badanie ankietowe zdrowia (EHIS) (pozyskanych w badaniu 1.29.19 zamieszczonym w pbssp na rok 2010), badanie bud etu 
czasu (pozyskanych w badaniu 1.25.04 zamieszczonym w pbssp na rok 2004), badanie spo ecze stwa informacyjnego 
(SSI-ICT) (pozyskanych w badaniu 1.43.14), badanie spójno ci spo ecznej (pozyskanych w badaniu 1.25.10 zamieszczonym w 
pbssp na rok 2011). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba i struktura rodzin, w podziale na klas  miejscowo ci, regiony (NTS 1)., poziom wykszta cenia, warunki mieszkaniowe, 
status na rynku pracy, stan zdrowia, ród a utrzymania, zagro enie ubóstwem. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Warunki ycia rodzin w Polsce” – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 41 200 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 163 — Poz. 1030

 

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

1. Symbol badania: 1.26.01(070) 

2. Temat badania: Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie informacji pozwalaj cych na ocen  zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej w zakresie: 
– stanu zasobów mieszkaniowych oraz ich wyposa enia w podstawowe urz dzenia techniczno – sanitarne wed ug szczegó o-

wego podzia u terytorialnego kraju, 
– kosztów utrzymania zasobów lokalowych oraz stawek op at za lokale, 
– gruntów gminnych przeznaczonych i przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe, 
– dodatków mieszkaniowych, 
– mieszka  socjalnych i chronionych. 
Wyniki badania s  wykorzystywane na potrzeby EKG ONZ i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty w adaj ce lub zarz dzaj ce zasobami mieszkaniowymi znajduj cymi si  w budynkach b d cych w asno ci : spó -
dzielni mieszkaniowych, zak adów pracy, Skarbu Pa stwa, towarzystw budownictwa spo ecznego, wspólnot mieszkaniowych, 
jednostek samorz du terytorialnego, urz dów gmin oraz pozosta ych jednostek w odniesieniu do zasobów lokalowych. Jednost-
ki samorz du terytorialnego, gminy, dzielnice m.st. Warszawy w odniesieniu do mieszka  socjalnych, gruntów gminnych pod 
budownictwo mieszkaniowe i wyp acanych przez gminy dodatków mieszkaniowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o: 
– stanie zasobów mieszkaniowych – liczbie mieszka , izb, powierzchni u ytkowej, 
– wyposa eniu mieszka  w urz dzenia techniczno-sanitarne, 
– liczbie mieszka  socjalnych i chronionych, 
– liczbie budynków, w których znajduje si  przynajmniej jedno mieszkanie, 
– powierzchni gruntów przeznaczonych i przekazanych przez gminy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wieloro-

dzinne w podziale wed ug form budownictwa, 
– liczbie i kwocie wyp aconych dodatków mieszkaniowych, 
– kosztach utrzymania zasobów lokalowych ro nych form w asno ci w budynkach mieszkalnych wed ug sk adników kosztów 

oraz o zastosowanych stawkach za lokale przez jednostki w adaj ce lub zarz dzaj ce tymi lokalami. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: M-03, SG-01 (gospodarka mieszkaniowa i komunalna), opracowania wtórne: MPiPS-03, MPiPS-05 
(omówione w badaniu 1.25.07), Baza Budynkowa, Bilans zasobów mieszkaniowych (GKM-11), Wyposa enie mieszka  w 
instalacje sanitarno-techniczne (GKM-12), Ubytki zasobów mieszkaniowych z wtórnym wykorzystaniem administracyjnego 
systemu informacyjnego Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), rejestru TERYT, danych ze sprawozdania B-07 (omówione 
w badaniu 1.47.04) oraz danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2011 (omówione w 
badaniu 1.21.12). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej oraz osoby fizyczne pro-
wadz ce dzia alno  gospodarcz  
dla tych jednostek lokalnych, 
których dzia alno ci  jest w ada-
nie, zarz dzanie, b d  administro-
wanie zasobami mieszkaniowymi 
znajduj cymi si  w budynkach 
b d cych w asno ci : 
– zak adów pracy (z wyj tkiem 

PKP), 
– jednostek samorz du terytorial-

nego, 
– spó dzielni mieszkaniowych, 

M-03 – sprawozdanie o kosztach utrzy-
mania zasobów lokalowych oraz staw-
kach op at w budynkach z lokalami 
mieszkalnymi; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papie-
rowej; 
metoda doboru celowego; obowi zkowe 

co dwa lata do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Lublinie 
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– towarzystw budownictwa spo-
ecznego, 

– Skarbu Pa stwa (z wyj tkiem 
resortów spraw wewn trznych, 
obrony ,narodowej, sprawie-
dliwo ci), 

– wspólnot mieszkaniowych, 
– i pozosta ych jednostek. 

2  gminy (dzielnice m.st. Warszawy) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka 
mieszkaniowa i komunalna; w zakresie 
mieszka  socjalnych, gruntów gminnych 
pod budownictwo mieszkaniowe, dodat-
ków mieszkaniowych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje w zakresie zasobów mieszkaniowych w podziale na regiony, województwa, podregiony i powiaty oraz dodatkowo 
w podziale na miasto i wie , gminy, dzielnice m.st. Warszawy. 
Informacje o kosztach utrzymania zasobów lokalowych w budynkach mieszkalnych wed ug sk adników kosztów oraz stawkach 
op at za lokale wed ug form w asno ci zasobów lokalowych w podziale na regiony, województwa, podregiony i powiaty. 
Informacje o mieszkaniach socjalnych, gruntach przeznaczonych i przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne, wielorodzinne, wyp acanych przez gminy dodatkach mieszkaniowych wed ug podzia u na: regiony, województwa, podre-
giony, powiaty, gminy, dzielnice m.st. Warszawy; 
Informacje o liczbie mieszka  chronionych w podziale na województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r.” – Internet – pa dziernik 2013 r., 
– kwestionariusz Annual Bulletin of Housing and Building – EKG ONZ – pa dziernik 2013 r., 
– kwestionariusz Human settlements statistics questionnaire – EKG ONZ – pa dziernik 2013 r., 
– kwestionariusz OECD – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 911 400 z  – bud et GUS 
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1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

1. Symbol badania: 1.26.04(071) 

2. Temat badania: Obrót nieruchomo ciami 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie informacji o transakcjach kupna/sprzeda y nieruchomo ci wed ug ich struktury rodzajowej i przestrzennej, a 
tak e o poziomie i dynamice rednich cen transakcyjnych nieruchomo ci. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty zajmuj ce si  prowadzeniem rejestrów cen i warto ci nieruchomo ci przy wykorzystaniu aktów notarialnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba i warto  dokonanych transakcji kupna/sprzeda y nieruchomo ci w podziale na: 
– lokale mieszkalne, 
– lokale niemieszkalne, 
– nieruchomo ci budynkowe, 
– nieruchomo ci gruntowe zabudowane, 
– nieruchomo ci gruntowe niezabudowane. 
Ceny transakcyjne nieruchomo ci w odniesieniu do: 
– 1 m2 powierzchni u ytkowej lokali mieszkalnych, 
– 1 m2 powierzchni u ytkowej lokali niemieszkalnych, 
– 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych, 
– 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków niemieszkalnych, 
– 1 m2 powierzchni nieruchomo ci gruntowych zabudowanych, 
– 1 m2 powierzchni nieruchomo ci gruntowych niezabudowanych. 
Liczba aktów notarialnych o sprzeda y nieruchomo ci. 

8. ród a danych 

Rejestr cen i warto ci nieruchomo ci (REJCEN; REJCEN NEWBASE); wykorzystanie danych Narodowego Banku Polskiego 
o cenach nieruchomo ci mieszkaniowych w wybranych miastach Polski (pozyskanych w badaniu 1.26.09); wykorzystanie 
danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci o liczbie aktów notarialnych dotycz cych sprzeda y nieruchomo ci (pozyskanych w 
badaniu 1.03.01). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  starostwa powiatowe, urz dy 

miast na prawach powiatu 
Rejestr Cen i Warto ci Nieruchomo ci; dane 
jednostkowe wed ug rodzaju, tj.: nierucho-
mo  lokalowa (pobierane pola: symbol wo-
jewództwa, symbol powiatu, symbol gminy, 
rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data 
sporz dzenia/zawarcia transakcji, strona sprze-
daj ca, strona kupuj ca, forma obrotu, rodzaj 
nieruchomo ci, funkcja podstawowa lokalu, 
funkcja drugorz dna lokalu, liczba izb, kondy-
gnacja, warto  ca kowita, pole powierzchni 
u ytkowej lokalu), nieruchomo  budynkowa 
(pobierane pola: symbol województwa, sym-
bol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, 
identyfikator transakcji, data sporz dze-
nia/zawarcia transakcji, strona sprzedaj ca, 
strona kupuj ca, forma obrotu, rodzaj nieru-
chomo ci, funkcja podstawowa budynku, 
funkcja drugorz dna, ilo  lokali, warto  
ca kowita, pole powierzchni u ytkowej bu-
dynku, czy ma charakter zabytkowy), nieru-
chomo  gruntowa zabudowana (pobierane 
pola: symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator 

cztery razy w roku: 
do 31 maja 2012 r. z 
danymi za I kwarta  
2012 r., do 
31 sierpnia 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r., do 
30 listopada 2012 r. z 
danymi za III kwarta  
2012 r., do 28 lutego 
2013 r. z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

serwer centralny 
GUS 
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transakcji, data sporz dzenia/zawarcia transak-
cji, strona sprzedaj ca, strona kupuj ca, rodzaj 
prawa do dzia ki obj tej transakcj , forma 
obrotu, rodzaj nieruchomo ci, warto  ca ko-
wita, pole powierzchni ewidencyjnej), nieru-
chomo  gruntowa niezabudowana (pobierane 
pola: symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator 
transakcji, data sporz dzenia/zawarcia transak-
cji, strona sprzedaj ca, strona kupuj ca, rodzaj 
prawa do dzia ki obj tej transakcj , forma 
obrotu, rodzaj nieruchomo ci, rodzaj u ytku 
gruntowego w rolnej nieruchomo ci jednou-
ytkowej, funkcja dominuj ca dzia ki, warto  

ca kowita, pole powierzchni ewidencyjnej); 
plik SWDE; w formie elektronicznej 

2  starostwa powiatowe, urz dy 
miast na prawach powiatu 
(które nie wdro y y RCiWN) 

Rejestr Cen i Warto ci Nieruchomo ci; dane 
jednostkowe wed ug rodzaju, tj.: nierucho-
mo  lokalowa (pobierane pola: symbol wo-
jewództwa, symbol powiatu, symbol gminy, 
rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data 
sporz dzenia/zawarcia transakcji, strona sprze-
daj ca, strona kupuj ca, forma obrotu, rodzaj 
nieruchomo ci, funkcja podstawowa lokalu, 
funkcja drugorz dna lokalu, liczba izb, kondy-
gnacja, warto  ca kowita, pole powierzchni 
u ytkowej lokalu), nieruchomo  budynkowa 
(pobierane pola: symbol województwa, sym-
bol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, 
identyfikator transakcji, data sporz dze-
nia/zawarcia transakcji, strona sprzedaj ca, 
strona kupuj ca, forma obrotu, rodzaj nieru-
chomo ci, funkcja podstawowa budynku, 
funkcja drugorz dna, ilo  lokali, warto  
ca kowita, pole powierzchni u ytkowej bu-
dynku, czy ma charakter zabytkowy), nieru-
chomo  gruntowa zabudowana (pobierane 
pola: symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator 
transakcji, data sporz dzenia/zawarcia transak-
cji, strona sprzedaj ca, strona kupuj ca, rodzaj 
prawa do dzia ki obj tej transakcj , forma 
obrotu, rodzaj nieruchomo ci, warto  ca ko-
wita, pole powierzchni ewidencyjnej), nieru-
chomo  gruntowa niezabudowana (pobierane 
pola: symbol województwa, symbol powiatu, 
symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator 
transakcji, data sporz dzenia/zawarcia transak-
cji, strona sprzedaj ca, strona kupuj ca, rodzaj 
prawa do dzia ki obj tej transakcj , forma 
obrotu, rodzaj nieruchomo ci, rodzaj u ytku 
gruntowego w rolnej nieruchomo ci jednou-
ytkowej, funkcja dominuj ca dzia ki, warto  

ca kowita, pole powierzchni ewidencyjnej); w 
formie elektronicznej 

cztery razy w roku: 
do 31 maja 2012 r. z 
danymi za I kwarta  
2012 r., do 
31 sierpnia 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r., do 
30 listopada 2012 r. z 
danymi za III kwarta  
2012 r., do 28 lutego 
2013 r. z danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

serwer centralny 
GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o liczbie i warto ci dokonanych transakcji kupna/sprzeda y nieruchomo ci w zakresie lokali mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, nieruchomo ci budynkowych i nieruchomo ci gruntowych, a tak e powierzchni sprzedanych nieruchomo ci w 
podziale na województwa i powiaty z wyodr bnieniem transakcji w granicach miast, w miastach na prawach powiatu oraz poza 
granicami miast. Informacje o poziomach i dynamice rednich cen 1 m2 powierzchni dla wybranych kategorii nieruchomo ci. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe transakcje kupna/sprzeda y nieruchomo ci – listopad 2012 r. (za I pó rocze) i maj 2013 r. (za II pó rocze), 
– „Obrót nieruchomo ciami w 2012 r.” – Internet – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 203 800 z  – bud et GUS 
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1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

1. Symbol badania: 1.26.06(072) 

2. Temat badania: Infrastruktura techniczna sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych, ciep owniczych, gazu z 
sieci oraz energii elektrycznej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji pozwalaj cych na ocen  zmian w infrastrukturze komunalnej (wodoci gów i kanalizacji, energii elek-
trycznej, energii cieplnej, gazu z sieci) w zakresie wiadczonych us ug, stanu funkcjonuj cych urz dze  i instalacji. Wyniki 
badania s  wykorzystywane na potrzeby UE i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  w zakresie: dostarczania wody i odbioru cieków od gospodarstw domowych; wywozu nie-
czysto ci ciek ych; dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, gazu z sieci na potrzeby gospo-
darstw domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba budynków pod czonych (lub nie) do infrastruktury technicznej (wodoci g, kanalizacja, gaz z sieci, c.o. z sieci), 
– urz dzenia wodoci gowe – d ugo  czynnej sieci magistralnej i rozdzielczej, liczba przy czy do budynków, liczba zdrojów, 

urz dzenia kanalizacyjne – d ugo  czynnej sieci kana ów krytych oraz liczba przy czy do budynków, eksploatacja wodo-
ci gów i kanalizacji – ilo  wody pobranej z uj  (gruntowych i powierzchniowych), zu ytej na cele technologiczne, straty 
wody w sieci, zakup i sprzeda  hurtowa wody, woda dostarczona odbiorcom (gospodarstwom domowym, jednostkom pro-
dukcyjnym, pozosta ym odbiorcom), zdolno ci produkcyjne urz dze  wodoci gowych, cieki komunalne (od gospodarstw 
domowych oraz od jednostek dzia alno ci produkcyjnej), 

– ilo  nieczysto ci ciek ych wywiezionych ogó em i w podziale na: gospodarstwa domowe, budynki u yteczno ci publicznej i 
jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz , 

– sprzeda  energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, sie  cieplna, kubatura budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie 
(komunalnych, spó dzielczych, prywatnych), liczba kot owni, kot y wed ug rodzaju stosowanego paliwa z uwzgl dnieniem 
urz dze  odpylaj cych, 

– liczba odbiorców i zu ycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, zu ycie energii na jednego odbiorc  i jednego 
mieszka ca w miastach, 

– urz dzenia dla gazu z sieci – d ugo  czynnej sieci przesy owej, liczba czynnych przy czy do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych, odbiorcy gazu, w tym w gospodarstwach domowych, liczba ludno ci korzystaj cej z gazu z sieci, zu ycie 
gazu, w tym w gospodarstwach domowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: M-06, SG-01 (gospodarka mieszkaniowa i komunalna), G-02g, baza koncesyjna Prezesa Urz du Regulacji 
Energetyki w zakresie jednostek posiadajacych koncesje na przesy anie lub dystrybucj  paliw gazowych i obrót paliwami ga-
zowymi oraz wtórne wykorzystanie danych: 
– ze sprawozdania G-02b (omówione w badaniu 1.44.01), 
– ze sprawozdania G-10.8 Ministerstwa Gospodarki (omówione w badaniu 1.44.02), 
– z Bilansu zasobów mieszkaniowych (GKM-11) i Wyposa enia mieszka  w instalacje sanitarno-techniczne (GKM-12), 
oraz danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2011 (omówione w badaniu 1.21.12). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej i ich jednostki lokalne, 
podmioty utworzone przez organy 
administracji samorz dowej i 
rz dowej, których dzia alno ci  
przewa aj c  jest prowadzenie 
wodoci gów i kanalizacji, wywóz 
nieczysto ci ciek ych; osoby 
prawne, jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci prawnej, 
które prowadz  inn  dzia alno  
przewa aj c , a prowadzenie 
dzia alno ci wodoci gowo-kana-

M-06 – sprawozdanie o wodoci gach, 
kanalizacji i wywozie nieczysto ci cie-
k ych gromadzonych w zbiornikach 
bezodp ywowych; w formie elektronicz-
nej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papie-
rowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
2 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
Urz d Statystyczny 
w Lublinie 
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lizacyjnej, wywozu nieczysto ci 
ciek ych stanowi dzia alno  dru-
gorz dn  tj. wojewódzkie zak ady 
us ug wodnych, przedsi biorstwa 
pa stwowe i prywatne, spó dziel-
nie mieszkaniowe, spó ki lub spó -
dzielnie wodoci gowo-kanaliza-
cyjne; kó ka rolnicze – je eli za-
k ad wodoci gowy (kanalizacyjny) 
nie zosta  wydzielony w samo-
dzieln  jednostk , a prowadzenie 
dzia alno ci wodoci gowo-kana-
lizacyjnej stanowi dzia alno  
drugorz dn ; zak ady pracy prze-
mys owe, rolnicze, budowlane, 
które administruj  czynnymi urz -
dzeniami wodoci gowymi (kanali-
zacyjnymi) i jednocze nie dostar-
czaj  wod  do domów mieszkal-
nych lub odprowadzaj  cieki; 
osoby fizyczne dla tych jednostek 
lokalnych, których dzia alno ci  
przewa aj c  jest prowadzenie 
dzia alno ci wodoci gowo-kana-
lizacyjnej; jednostki samorz du 
terytorialnego (gminy, dzielnice 
m.st. Warszawy) 

2  jednostki posiadaj ce koncesje na 
przesy , dystrybucj  paliw gazo-
wych i obrót paliwami gazowymi 

G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, 
odbiorcach i sprzeda y gazu z sieci; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do ko -
ca kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  gminy (dzielnice m.st. Warszawy) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka 
mieszkaniowa i komunalna; w zakresie 
budynków z przy czem (lub nie) do 
systemu infrastruktury technicznej; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  Urz d Regulacji Energetyki Baza koncesyjna Prezesa Urz du Regu-
lacji Energetyki; dane jednostkowe doty-
cz ce przedsi biorstw posiadaj cych 
koncesje na przesy anie lub dystrybucj  
paliw gazowych i obrót paliwami gazo-
wymi: NIP, nr decyzji koncesyjnej, 
nazwa firmy, adres, kod, miasto, woje-
wództwo, dat  wydania koncesji, rodzaj 
koncesji, dat  do kiedy obowi zuje kon-
cesja, dat  cofni cia koncesji i nr decyzji 
cofni cia koncesji; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o kompleksie urz dze  s u cych do dostarczania wody od uj cia do miejsca jej zu ycia i do miejsca odprowadzania 
cieków. Szczegó owy zakres uwzgl dnia: urz dzenia wodoci gowe, urz dzenia kanalizacyjne, eksploatacj  tych urz dze , w 

podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy i dzielnice m.st. Warszawy oraz dane o g sto ci sieci 
wodoci gowej i kanalizacyjnej, stopniu zwodoci gowania i skanalizowania, a tak e ilo ci odebranych nieczysto ci ciek ych, 
liczbie ludno ci korzystaj cej z wodoci gów, kanalizacji, gazu sieciowego w podziale na regiony, województwa, podregiony 
(NTS 3), powiaty, gminy. 
Informacje o ciep ownictwie w sektorze komunalno-bytowym w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), po-
wiaty, gminy. 
Informacje o odbiorcach i zu yciu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w podziale na regiony, województwa, 
podregiony (NTS 3), powiaty, gminy. 
Informacje o sieci gazowej oraz odbiorcach i zu yciu gazu z sieci, w tym w gospodarstwach domowych, w podziale na regiony, 
województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– „Infrastruktura komunalna w 2012 r.” – Internet – pa dziernik 2013 r. – województwa, miasta, wie , 
– kwestionariusz State of the Environment – OECD/Eurostat, pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 060 500 z  – bud et GUS 
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1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

1. Symbol badania: 1.26.08(073) 

2. Temat badania: Odpady komunalne oraz utrzymanie czysto ci i porz dku w gminach 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji pozwalaj cych na ocen  wielko ci zebranych i unieszkodliwionych odpadów komunalnych oraz wiel-
ko ci odpadów komunalnych wytworzonych. Wyniki badania s  wykorzystywane na potrzeby UE i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  w zakresie zbierania, unieszkodliwiania lub recyklingu odpadów komunalnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Odpady komunalne zebrane ogó em, w tym z gospodarstw domowych, handlu, ma ego biznesu, biur i instytucji oraz us ug 
komunalnych; odpady zebrane selektywnie w celu poddania ich procesowi recyklingu; sposoby unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych: termiczne, biologiczne, mechaniczno-biologiczne, deponowanie na sk adowiskach; liczba budynków mieszkal-
nych obj tych zbieraniem odpadów komunalnych; liczba i powierzchnia czynnych sk adowisk kontrolowanych; liczba i po-
wierzchnia sk adowisk o zako czonej eksploatacji; powierzchnia sk adowisk zrekultywowana; liczba i powierzchnia istniej -
cych nielegalnych wysypisk oraz zlikwidowanych w ci gu roku; liczba zbiorników bezodp ywowych, stacji zlewnych i oczysz-
czalni przydomowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: M-09, Za cznik do sprawozdania SG-01 oraz wykorzystanie danych o odpadach komunalnych z admini-
stracyjnego systemu informacyjnego Ministerstwa rodowiska – centralna baza danych (omówione w badaniu 1.01.08) oraz o 
liczbie mieszka  z Bilansu zasobów mieszkaniowych (GKM-11) i liczbie budynków z rejestru TERYT oraz danych uzyska-
nych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2011 (omówione w badaniu 1.21.12). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane statystycz-

ne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby fi-
zyczne zajmuj ce si  oczyszczaniem ulic i 
placów, zbieraniem, segregowaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

M-09 – sprawozdanie o wywo-
zie i unieszkodliwianiu odpa-
dów komunalnych; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracu-
j cych nie wi kszej ni  5 osób 
dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Lublinie 

2  gminy, Biuro Ochrony rodowiska za dziel-
nice m.st. Warszawy 

Za cznik do sprawozdania 
SG-01 – statystyka gminy: 
gospodarka mieszkaniowa i 
komunalna; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o ilo ci odpadów komunalnych zebranych, liczbie budynków mieszkalnych obj tych zbiórk  odpadów komunal-
nych, ilo ci odpadów komunalnych zebranych na jednego mieszka ca; o liczbie i powierzchni sk adowisk czynnych i o zako -
czonej eksploatacji; o powierzchni sk adowisk poddanej rekultywacji; o liczbie sk adowisk z instalacjami do odgazowywania; o 
liczbie i powierzchni istniej cych nielegalnych wysypisk oraz liczbie nielegalnych wysypisk zlikwidowanych w ci gu roku i 
ilo ci odpadów komunalnych zebranych w trakcie ich likwidacji; o liczbie zbiorników bezodp ywowych, stacji zlewnych i 
oczyszczalni przydomowych w podziale na regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), podregiony (NTS 3), powiaty (NTS 4) i 
gminy (NTS 5). 
Informacje o ilo ci odpadów komunalnych unieszkodliwionych i ilo ci odpadów komunalnych unieszkodliwionych na jednego 
mieszka ca w podziale na regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), podregiony (NTS 3) i powiaty (NTS 4). 
Informacje o ilo ci odpadów komunalnych wytworzonych i ilo ci odpadów komunalnych wytworzonych na jednego mieszka -
ca; o ilo ci odpadów komunalnych zebranych selektywnie celem poddania ich procesom recyklingu w podziale na regiony 
(NTS 1) i województwa (NTS 2). 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– „Infrastruktura komunalna w 2012 r.” – Internet – pa dziernik 2013 r. – województwa, miasta, wie , 
– kwestionariusz State of the Environment – OECD/Eurostat, pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 141 600 z  – bud et GUS 
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1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

1. Symbol badania: 1.26.09(074) 

2. Temat badania: Badanie cen nieruchomo ci mieszkaniowych w wybranych miastach Polski 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

Analiza zmian cen mieszka  z punktu widzenia polityki monetarnej i stabilno ci sektora bankowego. 

6. Zakres podmiotowy 

Rynkowe oferty i transakcje mieszkaniowe dotycz ce lokali mieszkalnych znajduj cych si  w budynkach wielorodzinnych 
(dwa i wi cej mieszka  w budynku). Dane pozyskiwane od po redników, deweloperów oraz z aktów notarialnych. Rynek pier-
wotny i wtórny; wybrane miasta Polski. 

7. Zakres przedmiotowy 

Badanie poziomów i dynamiki cen mieszka  na podstawie dost pnych róde  danych. Analiza czynników wp ywaj cych na 
ceny mieszka . 

8. ród a danych 

Ankieta statystyczna NBP oraz wykorzystanie danych z badania GUS: 1.26.04. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Poziom i dynamika redniej ceny mieszkania wed ug: rodzaju ceny (ofertowa, transakcyjna), miasta, rodzaju rynku (pierwotny, 
wtórny). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Raporty o inflacji sporz dzane przez NBP – luty, czerwiec i pa dziernik. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 670 000 z  – bud et NBP 
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1.27. EDUKACJA 

1. Symbol badania: 1.27.01(075) 

2. Temat badania: Szko y podstawowe, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie danych charakteryzuj cych edukacj  podstawow , gimnazjaln  oraz na poziomie ponadgimnazjalnym dla dzieci i 
m odzie y, okre lenie warunków kszta cenia i obserwacja przep ywu dzieci i m odzie y przez system szkolny oraz uzyskanie 
informacji o zakresie uzupe niania edukacji przez doros ych w systemie szkolnym. Dane wykorzystywane s  w pracach meto-
dologicznych oraz w innych badaniach statystycznych. Na podstawie uzyskanych danych s  obliczane mi dzy innymi wska ni-
ki, które b d  s u y  monitorowaniu realizacji programów operacyjnych uj tych w Narodowych Strategicznych Ramach Od-
niesienia na lata 2007–2013. Informacje zgromadzone w badaniu s  przekazywane równie  organizacjom mi dzynarodowym i 
pozwalaj  na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kszta cenia innych krajów. 

6. Zakres podmiotowy 

Szko y podstawowe, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne, w tym policealne, szko y artystyczne, zak ady kszta cenia nauczycie-
li oraz kolegia pracowników s u b spo ecznych, prowadzone przez jednostki administracji rz dowej, jednostki samorz du tery-
torialnego, organizacje spo eczne i stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe oraz inne organizacje, osoby prawne i fizyczne. 
Badaniem s  obj te szko y, zak ady i kolegia publiczne, szko y, zak ady i kolegia niepubliczne o uprawnieniach szkó  publicz-
nych oraz szko y niepubliczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

– organy prowadz ce szko y, zak ady i kolegia, 
– uczniowie s uchacze i absolwenci (wed ug wieku i p ci, typów szkó , klas i oddzia ów, profili kszta cenia ogólnozawodowe-

go oraz zawodów w szkolnictwie zawodowym), 
– uczniowie korzystaj cy z zaj  dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logope-

dycznych i socjoterapeutycznych), 
– uczniowie dowo eni do szkó  i wed ug klas i odleg o ci zamieszkania od szko y 
– uczniowie odbywaj cy praktyczn  nauk  zawodu w formie zaj  praktycznych i praktyk zawodowych, 
– uczniowie i cudzoziemcy (w tym z krajów cz onkowskich Unii Europejskiej), 
– uczniowie obj ci kszta ceniem specjalnym, 
– spe nianie obowi zku szkolnego, 
– wyniki klasyfikacji uczniów i s uchaczy, 
– nauczyciele realizuj cy obowi zuj ce zadania dydaktyczne – pe nozatrudnieni i niepe nozatrudnieni (w przeliczeniu na pe ne 

etaty), 
– nauczanie j zyków obcych, 
– nauczanie j zyka ojczystego mniejszo ci narodowych, etnicznych i j zyka regionalnego oraz organizacja nauczania uczniów 

pochodzenia romskiego, 
– pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, j zyków obcych, wicze  praktycznych, sale lekcyjne, sale 

gimnastyczne, p ywalnie/baseny), 
– liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 
– liczba komputerów w szkole, w tym z dost pem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba komputerów w szkole 

przeznaczonych do u ytku uczniów, w tym z dost pem do Internetu (w tym szerokopasmowym), 
– liczba szkó  posiadaj cych komputery, w tym z dost pem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba szkó  posiadaj -

cych komputery przeznaczone do u ytku uczniów, w tym z dost pem do Internetu (w tym szerokopasmowym) 
– liczba ksi ek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych. 

8. ród a danych 

MEN – system informacji o wiatowej na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji o wiatowej (Dz. U. 
Nr 49, poz. 463, z pó n. zm.). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej 
System Informacji O wiatowej (SIO); liczba 
szkó , oddzia ów, pomieszcze  szkolnych, 
komputerów, ksi ek w bibliotekach szkol-
nych, uczniów, absolwentów, nauczanie j zy-
ków obcych; dane na poziomie szkó ; w for-
mie plików XML na no niku CD 

raz w roku do 
17 grudnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 wrze nia 
2012 r. 

GUS 
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2  Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej 

System Informacji O wiatowej (SIO); liczba 
nauczycieli (na poziomie typów szkó ); w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 wrze nia 
2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje z zakresu przedmiotowego badania s  grupowane w uk adzie: kraj, regiony, województwa i powiaty, w podziale na 
miasto i wie . Wybrane informacje s  tak e opracowywane na poziomie podregionów i w uk adzie miast, gmin. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – marzec/kwiecie  2013 r., 
– „O wiata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013” – lipiec 2013 r., 
– UNICEF – wrzesie  2013 r., 
– „2014 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o uczniach, 

nauczycielach – wrzesie  2014 r. 
– „2013 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o absolwentach -

pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 595 800 z  – bud et GUS 
 375 000 z  – bud et MEN 
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1.27. EDUKACJA 

1. Symbol badania: 1.27.04(076) 

2. Temat badania: Opieka nad dzie mi i m odzie  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Informacje z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz m odzie y w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, 
s u  m.in. do obliczania wska ników charakteryzuj cych warunki kszta cenia, w celu monitorowania realizacji programów 
operacyjnych uj tych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013. Dane wykorzystane s  w pracach 
metodologicznych oraz w innych badaniach statystycznych, s u  równie  potrzebom odbiorców krajowych, a tak e s  przeka-
zywane organizacjom mi dzynarodowym i pozwalaj  na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kszta cenia innych 
krajów. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szko y podstawowe, gimnazja, szko y ponadgimnazjalne, publiczne i 
niepubliczne szko y wy sze, m odzie owe o rodki wychowawcze, m odzie owe o rodki socjoterapii, specjalne o rodki szkol-
no-wychowawcze, specjalne o rodki wychowawcze, o rodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologicz-
no-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pa ace m odzie y, m odzie owe 
domy kultury, mi dzyszkolne o rodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym 
charakterze dzia ania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dzieci cych, wietlice, ko a i zespo y zainteresowa  
w szko ach, internaty, bursy, stancje, sto ówki szkolne, domy studenckie. 

7. Zakres przedmiotowy 

– dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wed ug p ci, wieku, typu niepe nosprawno ci, 
– nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego, 
– uczniowie korzystaj cy z do ywiania w szkole, 
– uczniowie korzystaj cy z internatów, 
– dzieci obj te wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
– gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, 
– uczniowie obj ci kszta ceniem specjalnym, 
– poszczególne formy dzia alno ci opieku czej i wychowawczej, 
– zaj cia pozalekcyjne  
– uczniowie otrzymuj cy stypendia i zasi ki, 
– domy i sto ówki studenckie, 
– formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów, 
– studenci i doktoranci otrzymuj cy stypendia. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: S-11; MEN – system informacji o wiatowej (na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie 
informacji o wiatowej). Dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewn trznych i 
Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  szko y wy sze, które prowa-

dz  dzia alno  na podstawie 
ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wy szym (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365, z pó n. zm.) 

S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i 
socjalnej dla studentów i doktorantów; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
18 grudnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 listopada 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej 

System Informacji O wiatowej (SIO); liczba 
dzieci w placówkach wychowania przedszkol-
nego, placówek opieku czo-wychowawczych, 
internatów i burs, dzieci niepe nosprawnych w 
placówkach wychowania przedszkolnego i 
placówkach opieku czo-wychowawczych 
oraz uczniów obj tych kszta ceniem specjal-
nym, zaj cia pozalekcyjne, placówki wycho-
wania pozaszkolnego, stypendia i zasi ki; dane 
na poziomie placówek edukacyjnych; w for-
mie plików XML na no niku CD 

raz w roku do 
17 grudnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 wrze nia 
2012 r. 

GUS 

3  Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej 

System Informacji O wiatowej (SIO); liczba 
nauczycieli w placówkach wychowania przed-
szkolnego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 wrze nia 
2012 r. 

GUS 

4  Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy szego, Minister-
stwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Mini-
sterstwo Zdrowia, Minister-
stwo Spraw Wewn trznych i 
Administracji, Ministerstwo 
Infrastruktury 

Informacja o liczbie studentów, którym zosta y 
przyznane stypendia ministra; dane zagrego-
wane (w podziale na poszczególne uczelnie); 
w formie elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
29 marca 2013 r. z 
danymi z roku aka-
demickiego 
2012/2013 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane z zakresu przedmiotowego dost pne s  w uk adzie: kraj, regiony, województwa. Wybrane dane dotycz ce wychowania 
przedszkolnego s  opracowywane wed ug podregionów oraz powiatów w uk adzie miast i gmin. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „O wiata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013” – lipiec 2013 r., tablice wynikowe – marzec/kwiecie  2013 r., 
– UNICEF – wrzesie  2013 r., 
– „2014 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – wrzesie  2014 r., 
– „Szko y wy sze i ich finanse w 2012” – sierpie  2013 r., tablice wynikowe – kwiecie /maj 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 188 000 z  – bud et GUS 
 62 000 z  – bud et MEN 
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1.27. EDUKACJA 

1. Symbol badania: 1.27.05(077) 

2. Temat badania: Szko y wy sze i ich finanse 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw szkolnictwa wy szego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie danych o dzia alno ci szkó  wy szych oraz instytucjach prowadz cych studia doktoranckie i kszta cenie podyplo-
mowe. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalaj  mi dzy 
innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkó  wy szych. Zgromadzone informacje pozwalaj  na obliczenie 
wska ników, które b d  s u y  monitorowaniu realizacji programów operacyjnych uj tych w Narodowych Strategicznych 
Ramach Odniesienia na lata 2007-2013. Dane wykorzystywane s  w pracach metodologicznych oraz w innych badaniach staty-
stycznych, s u  potrzebom odbiorców krajowych a tak e s  przekazywane organizacjom mi dzynarodowym i pozwalaj  na 
prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kszta cenia innych krajów. 

6. Zakres podmiotowy 

Publiczne i niepubliczne szko y wy sze, jednostki prowadz ce studia podyplomowe, doktoranckie i przyznaj ce stypendia nau-
kowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

– kandydaci i przyj ci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz na studia drugiego stopnia, 
– studenci i absolwenci wy szych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia, w tym 

cudzoziemcy wed ug kierunków studiów, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kszta cenia na odleg o , 
– studenci i absolwenci z niepe nosprawno ci  wed ug rodzaju niepe nosprawno ci, 
– s uchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy, 
– niepe nosprawni doktoranci wed ug rodzaju niepe nosprawno ci, w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, 
– liczba wszcz tych przewodów doktorskich (liczba przewodów doktorskich wszcz tych przez doktorantów), 
– osoby, które obroni y rozpraw  doktorsk , z wyszczególnieniem osób, które obroni y rozpraw  doktorsk  w roku uko czenia 

studiów, 
– liczba nadanych tytu ów i stopni naukowych, 
– liczba osób pobieraj cych stypendia naukowe (doktoranckie, doktorskie, habilitacyjne), 
– nauka j zyków obcych, 
– pracownicy szkó  wy szych oraz instytutów naukowych i badawczych, w tym cudzoziemcy, 
– liczba komputerów w szkole wy szej dost pnych dla studentów, w tym z szerokopasmowym dost pem do Internetu, 
– finanse szkó  wy szych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, wydatki inwestycyjne. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: S-10, S-12, F-01/s, sprawozdania MNiSW: EN-1. Wykorzystanie danych z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wy szego o nadanych stopniach naukowych oraz danych z Kancelarii Prezydenta RP o przyznanych tytu ach naukowych 
(zebranych w badaniu 1.43.09). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  szko y wy sze, które prowa-

dz  dzia alno  na podstawie 
ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wy szym 

S-10 – sprawozdanie o studiach wy szych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
18 grudnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 listopada 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  szko y wy sze, które prowa-
dz  dzia alno  na podstawie 
ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wy szym, instytuty 
naukowe (w tym instytuty 
Polskiej Akademii Nauk) i 
badawcze  

S-12 – sprawozdanie o stypendiach nauko-
wych, studiach podyplomowych i doktoranc-
kich oraz zatrudnieniu w szko ach wy szych, 
instytutach naukowych i badawczych; w for-
mie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
18 stycznia 2013 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 31 grudnia 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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3  szko y wy sze, które prowa-
dz  dzia alno  na podstawie 
ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wy szym 

F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosz-
tach i wyniku finansowym szkó  wy szych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
29 marca 2013 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 31 grudnia 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  szko y wy sze publiczne i 
niepubliczne 

EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i 
przyj tych na studia stacjonarne i niestacjonar-
ne; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
5 pa dziernika 
2012 r. wed ug stanu 
w dniu 
1 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok akademicki 
2012/2013 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wy -
szego 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Szko y wy sze wed ug typów szkó ; zamiejscowe jednostki organizacyjne, w tym filie, podstawowe zamiejscowe jednostki 
organizacyjne i zamiejscowe o rodki dydaktyczne – dane w uk adzie: kraj, regiony, województwa, podregiony i powiaty; stu-
denci i absolwenci wed ug szkó , p ci, roku urodzenia oraz form studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym), poziomu studiów (studia pierwszego stopnia, 
jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia), kierunków studiów; nauka j zyków obcych; formy kszta cenia z wykorzysta-
niem metod i technik kszta cenia na odleg o , cudzoziemcy wed ug kierunków studiów, cudzoziemcy wed ug poszczególnych 
krajów; zatrudnienie w szko ach wy szych wed ug stanowisk nauczycieli akademickich, w tym cudzoziemców wed ug po-
szczególnych krajów, zatrudnienie pracowników nieb d cych nauczycielami akademickimi; studenci i absolwenci grupowani 
wed ug grup kierunków studiów przy zastosowaniu klasyfikacji ISCED'97 (Mi dzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edu-
kacji) stosowanej przez organizacje mi dzynarodowe. Przyj cia na studia wy sze jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego 
stopnia z wyodr bnieniem laureatów olimpiad. Finanse szkó  wy szych w podziale na szko y publiczne i niepubliczne, wed ug 
typów szkó . 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Szko y wy sze i ich finanse w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– wst pne tablice wynikowe ze sprawozda  o studiach wy szych oraz ze sprawozda  o stypendiach naukowych, studiach 

podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szko ach wy szych, instytutach naukowych i badawczych – 30 marca 
2013, tablice ostateczne – kwiecie /maj 2013 r., 

– UNICEF – wrzesie  2013 r., 
– „2014 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o studentach, nau-

czycielach akademickich, finansach szkó  wy szych – wrzesie /pa dziernik 2014 r. 
– „2013 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o absolwentach – 

pa dziernik 2013 r. 
– wst pne tablice wynikowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkó  wy szych dotycz ce szkó  publicznych i 

niepublicznych w zakresie rodków z bud etu pa stwa – 10 maja 2013 r., tablice ostateczne dotycz ce szkó  publicznych i 
niepublicznych – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 802 900 z  – bud et GUS 
 12 000 z  – bud et MNiSW 
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1.27. EDUKACJA 

1. Symbol badania: 1.27.09(078) 

2. Temat badania: Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i m odzie y szkolnej, liczba uczniów 
w szko ach 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw o wiaty i wychowania 
 

5. Cel badania 

Zebranie danych niezb dnych do wydania aktów prawnych dotycz cych regulacji p ac nauczycieli, oceny stanu bezpiecze stwa 
i higieny w szko ach i placówkach, oceny stanu organizacji wypoczynku dzieci i m odzie y. Dane o liczbie uczniów s  nie-
zb dne do oszacowania wst pnej wysoko ci cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szko y podstawowe, gimnazja, szko y ponadgimnazjalne, artystyczne, 
bursy, domy wczasów dzieci cych, placówki kszta cenia ustawicznego, placówki kszta cenia praktycznego oraz o rodki do-
kszta cania i doskonalenia zawodowego, specjalne o rodki szkolno-wychowawcze, specjalne o rodki wychowawcze, o rodki 
rewalidacyjno-wychowawcze, m odzie owe o rodki wychowawcze i m odzie owe o rodki socjoterapii, placówki o wiato-
wo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska m odzie owe, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, placówki opieku -
czo-wychowawcze i o rodki adopcyjno-opieku cze – w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej, po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zak ady kszta cenia i placówki doskonalenia nauczycieli, 
kolegia pracowników s u b spo ecznych, biblioteki pedagogiczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

– nauczyciele pe nozatrudnieni i niepe nozatrudnieni wed ug poziomu wykszta cenia i stopnia awansu zawodowego, 
– nauczyciele realizuj cy podwy szone pensum, 
– nauczyciele uprawnieni do dodatku funkcyjnego, 
– nauczyciele, z którymi rozwi zano stosunek pracy, przeniesiono ich w stan nieczynny b d  do innej szko y (placówki), 
– nauczyciele uprawnieni do otrzymywania dodatku z tytu u zatrudnienia na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszka ców, 
– wynagrodzenie i kwalifikacje nauczycieli, 
– pracownicy nieb d cy nauczycielami, zatrudnieni w danej szkole (placówce) – tylko w szko ach i placówkach publicznych, 
– uczniowie i wychowankowie, którzy ulegli wypadkom, 
– uczniowie korzystaj cy z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, 
– liczba uczniów i s uchaczy w szko ach. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MEN – system informacji o wiatowej (na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji 
o wiatowej). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  przedszkola, i inne formy 

wychowania przedszkolne-
go, szko y podstawowe, 
gimnazja, szko y ponadgim-
nazjalne oraz artystyczne, 
placówki o wiatowo-wycho-
wawcze, w tym szkolne 
schroniska m odzie owe, 
placówki artystyczne – ogni-
ska artystyczne, placówki 
kszta cenia ustawicznego i 
placówki kszta cenia prak-
tycznego oraz o rodki do-
kszta cania i doskonalenia 
zawodowego, specjalne 
o rodki szkolno-wychowaw-
cze, specjalne o rodki wy-
chowawcze, m odzie owe 
o rodki wychowawcze, 
m odzie owe o rodki socjo-
terapii, placówki zapewnia-

System Informacji O wiatowej (SIO); w 
zakresie: 
– danych dotycz cych nauczycieli, 
 
 
– danych dotycz cych wypoczynku w 

okresie ferii zimowych, 
 
– danych dotycz cych zak adów kszta -

cenia nauczycieli i kolegiów pracow-
ników s u b spo ecznych, 

 
– pozosta e dane; 
w formie elektronicznej 

 
 
raz w roku do 13 wrze nia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2012/2013; 
raz w roku do 4 kwietnia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2011/2012; 
raz w roku do 
15 pa dziernika 2012 r. z 
danymi za rok szkolny 
2012/2013; 
raz w roku do 
3 pa dziernika 2012 r. z 
danymi za rok szkolny 
2012/2013 

organ prowadz cy 
szko  (placówk , 
zak ad) 
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j ce opiek  i wychowanie 
uczniom w okresie pobiera-
nia nauki poza miejscem 
sta ego zamieszkania, o rod-
ki rewalidacyjno-wycho-
wawcze oraz placówki opie-
ku czo wychowawcze i 
o rodki adopcyjno-opieku -
cze, poradnie psychologicz-
no-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne, 
zak ady kszta cenia i pla-
cówki doskonalenia nauczy-
cieli, biblioteki pedagogicz-
ne, kolegia pracowników 
s u b spo ecznych 

2  jednostki samorz du teryto-
rialnego prowadz ce szko  
(placówk , zak ad) 

System Informacji O wiatowej (SIO); w 
zakresie: 
– danych dotycz cych nauczycieli, 
 
 
– danych dotycz cych wypoczynku w 

okresie ferii zimowych, 
 
– pozosta e dane; 
w formie elektronicznej 

 
 
raz w roku do 20 wrze nia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2012/2013; 
raz w roku do 18 kwietnia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2011/2012; 
raz w roku do 
17 pa dziernika 2012 r. z 
danymi za rok szkolny 
2012/2013 

kuratorium o wiaty 

3  kuratoria o wiaty System Informacji O wiatowej (SIO); w 
zakresie: 
– danych dotycz cych nauczycieli, 
 
 
– danych dotycz cych wypoczynku w 

okresie ferii zimowych, 
 
– pozosta e dane; 
w formie elektronicznej 

 
 
raz w roku do 27 wrze nia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2012/2013; 
raz w roku do 27 kwietnia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2011/2012; 
raz w roku do 
26 pa dziernika 2012 r. z 
danymi za rok szkolny 
2012/2013 

Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej 

4  organy administracji rz do-
wej prowadz ce szko  (pla-
cówk , zak ad) 

System Informacji O wiatowej (SIO); w 
zakresie: 
– danych dotycz cych nauczycieli, 
 
 
– danych dotycz cych wypoczynku w 

okresie ferii zimowych, 
 
– pozosta e dane; 
w formie elektronicznej 

 
 
raz w roku do 24 wrze nia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2012/2013; 
raz w roku do 18 kwietnia 
2012 r. z danymi za rok 
szkolny 2011/2012; 
raz w roku do 
17 pa dziernika 2012 r. z 
danymi za rok szkolny 
2012/2013 

Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba nauczycieli i wychowawców wed ug wykszta cenia, stopnia awansu zawodowego, typów szkó , placówek opieku -
czo-wychowawczych i o rodków adopcyjno-opieku czych, placówek i zak adów kszta cenia nauczycieli wed ug województw, 
powiatów i gmin. 
Liczba uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom miertelnym, ci kim i innym, wed ug typów szkó  i rodzaju placó-
wek o wiatowo-wychowawczych wed ug powiatów i województw. 
Liczba uczniów w szko ach dla m odzie y, którzy korzystali z wypoczynku w formie wyjazdowej w kraju i za granic , w tym 
mieszkaj cych na wsi, z wypoczynku w miejscu zamieszkania, w tym mieszkaj cych na wsi, oraz innej formy wypoczynku 
wed ug powiatów i województw. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje dotycz ce: 
– stanu zatrudnionych – listopad 2012 r., 
– wypadków uczniów i wychowanków – grudzie  2012 r., 
– wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej: 

– za okres ferii zimowych – maj 2012 r., 
– za okres ferii letnich – listopad 2012 r. 

Liczba uczniów i s uchaczy wed ug typów szkó  – do 8 pa dziernika 2012 r. 
Dane b d  udost pnione w formie tablic wynikowych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 57 800 z  – bud et MEN 
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1. Symbol badania: 1.27.12(079) 

2. Temat badania: Kszta cenie doros ych 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zdobycie informacji na temat: 
– uczestnictwa osób badanych w kszta ceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, 
– znajomo ci j zyków obcych, 
– umiej tno ci korzystania z komputera, 
– uczestnictwa osób badanych w wydarzeniach kulturalnych i yciu spo ecznym. 
Dane pos u  odbiorcom krajowym, a tak e zostan  przekazane organizacjom mi dzynarodowym i pozwol  na zaprezentowa-
nie informacji na temat uczenia si  przez ca e ycie w Polsce na tle kszta cenia w innych krajach Unii Europejskiej. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 18-69 lat b d ce ich cz onkami, zamieszka e w wylosowanych do badania miesz-
kaniach. Liczebno  próby 25000 mieszka . 

7. Zakres przedmiotowy 

Wielko  i struktura populacji osób korzystaj cych z kszta cenia w systemie edukacji szkolnej, dokszta caj cych si  poza sys-
temem szkolnym lub kszta c cych si  nieformalnie w powi zaniu z cechami: p e , wiek, miejsce zamieszkania, poziom i dzie-
dzina posiadanego wykszta cenia oraz charakterystyk  przedsi wzi  edukacyjnych: rodzaj, poziom i dziedzina kszta cenia, 
czas po wi cony na szkolenie, przyczyny podj cia kszta cenia, poziom wykorzystania zdobytej wiedzy lub umiej tno ci, meto-
dy kszta cenia nieformalnego. Ponadto poziom wykszta cenia obojga rodziców, umiej tno ci zwi zane z obs ug  komputera, 
znajomo  j zyków obcych, uczestniczenie w imprezach kulturalnych, a tak e sytuacja respondenta rodzinna (w tym miesi cz-
ny dochód gospodarstwa domowego) oraz na rynku pracy (w tym dla osób pracuj cych cechy charakteryzuj ce g ówne miejsce 
pracy). 

8. ród a danych 

Ankiety GUS: KD-1G, KD-1I. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  gospodarstwa domowe w 

wylosowanych mieszkaniach 
KD-1G – kszta cenie doros ych, kwestiona-
riusz gospodarstwa domowego; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda repre-
zentacyjna (0,2% ogólnej liczby mieszka ); 
dobrowolne 

jednorazowo, w I 
kwartale 2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania osób bada-
nych 

2  osoby w wieku 18–69 lat, 
b d ce cz onkami gospo-
darstw domowych 

KD-1I – kszta cenie doros ych, kwestionariusz 
indywidualny; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda reprezentacyjna; dobro-
wolne 

jednorazowo, w I 
kwartale 2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania osób bada-
nych 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Osoby w wieku 18 – 69 lata kszta c ce si  wed ug systemu kszta cenia i jego charakterystyki w powi zaniu z cechami demogra-
ficzno-spo ecznymi oraz statusem na rynku pracy (dla osób pracuj cych dodatkowo cechy charakteryzuj ce g ówne miejsce 
pracy). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Tablice wynikowe (forma elektroniczna) – lipiec 2012 r. 
– „Kszta cenie doros ych” – luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 784 400 z  – bud et GUS 
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1.28. KULTURA 

1. Symbol badania: 1.28.01(080) 

2. Temat badania: Obiekty i dzia alno  instytucji kultury 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie s u y uzyskaniu podstawowych informacji o sieci i dzia alno ci instytucji kultury i innych jednostek prowadz cych 
dzia alno  kulturaln  na potrzeby odbiorców krajowych. Zebrane dane o instytucjonalnych formach prowadzenia dzia alno ci 
kulturalnej pozwalaj  tak e na uzyskanie wielko ci charakteryzuj cych ofert  kulturaln  na potrzeby informacji bie cej, s u -
cej ocenie realizacji polityki kulturalnej pa stwa, w tym niezb dnych do monitorowania programów operacyjnych i rozwijania 
kultury w regionach, oraz do porówna  mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Pa stwowe i samorz dowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizuj ce i prowadz ce dzia alno  kulturaln  (w tym in-
stytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, rezerwaty przyrody udost pniane w sposób rejestrowany, nie-
b d ce muzeami zamki i pa ace, planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne). 

7. Zakres przedmiotowy 

– rodzaje, struktura i dzia alno  instytucji kultury, dostosowanie do potrzeb osób niepe nosprawnych, 
– oferta i zasoby instytucji kultury, liczba uczestników, 
– informatyzacja instytucji kultury, 
– zbiory przeznaczone dla osób niewidz cych i s abowidz cych, 
– zatrudnienie i ród a finansowania. 

8. ród a danych 

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

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  jednostki organizuj ce dzia-

alno  artystyczn  i rozryw-
kow  – profesjonalne teatry 
dramatyczne i muzyczne, 
filharmonie, orkiestry, chóry, 
zespo y pie ni i ta ca, przed-
si biorstwa i agencje roz-
rywkowe 

K-01 – sprawozdanie z dzia alno ci artystycz-
nej i rozrywkowej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

2  muzea i jednostki o charakte-
rze paramuzealnym 

K-02 – sprawozdanie z dzia alno ci muzeum i 
instytucji paramuzealnej; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

3  biblioteki publiczne, nauko-
we i pedagogiczne oraz ich 
filie, fachowe, facho-
wo-beletrystyczne, towa-
rzystw naukowych, o rodka 
informacji naukowej, tech-
nicznej i ekonomicznej 

K-03 – sprawozdanie biblioteki; w formie 
elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
8 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

4  podmioty prowadz ce galerie K-05 – sprawozdanie z dzia alno ci wysta-
wienniczej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 
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5  domy kultury, o rodki kultu-
ry, kluby i wietlice 

K-07 – sprawozdanie z dzia alno ci domu 
kultury, o rodka kultury, klubu, wietlicy; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
17 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje obj te zakresem przedmiotowym badania s  opracowywane wed ug regionów, województw, podregionów i powia-
tów, w podziale na miasto – wie , wed ug rodzajów dzia alno ci i instytucji; organu za o ycielskiego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj/czerwiec 2013 r., 
– informacja sygnalna „Dzia alno  instytucji kultury w Polsce w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 
– informacja sygnalna „Wydatki na kultur  w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– „Kultura w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 077 500 z  – bud et GUS 
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1.28. KULTURA 

1. Symbol badania: 1.28.02(081) 

2. Temat badania: Dzia alno  w zakresie kinematografii 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
 

5. Cel badania 

Badanie s u y uzyskaniu wielko ci charakteryzuj cych produkcj  filmow , rynek dystrybucji filmów pe nometra owych oraz 
ofert  kinow  i jej wykorzystanie, z uwzgl dnieniem prezentacji filmów produkcji polskiej. Prowadzone jest dla oceny stanu 
ró nych aspektów kinematografii – na potrzeby odbiorców krajowych dla informacji bie cej, prowadzenia analiz, s u cych 
ocenie realizacji polityki kulturalnej pa stwa, w tym niezb dnych do monitorowania programów operacyjnych i rozwijania 
kultury w regionach, oraz do porówna  mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki zajmuj ce si  produkcj  filmów, us ugami filmowymi, produkcj  kopii filmowych do rozpowszechniania w kinach, 
telewizji i wypo yczalniach, do sprzeda y bezpo redniej, opracowaniem filmów zagranicznych, dystrybucj  i publiczn  projek-
cj  filmów. 

7. Zakres przedmiotowy 

– produkcja filmów wed ug rodzajów, metra u, tytu ów, no nika, form opracowania, 
– produkcja kopii filmowych, 
– rozpowszechnianie filmów pe nometra owych wprowadzonych do kin w danym roku (tytu  polski i oryginalny, re yser, kraj 

produkcji, data premiery, kopie, widzowie, wp ywy z eksploatacji), 
– rodzaje i dzia alno  kin, dostosowanie do potrzeb osób niepe nosprawnych, informatyzacja, 
– zatrudnienie i ród a finansowania. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: K-06, K-08, sprawozdanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: KK-1. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty zajmuj ce si  

publiczn  projekcj  filmów, 
których dzia alno  zosta a 
zgodnie z PKD zaklasyfiko-
wana do klasy 59.14 

K-08 – sprawozdanie kina; w formie elektro-
nicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

2  podmioty zajmuj ce si  
produkcj  filmów, kopii 
filmowych i opracowaniem 
filmów zagranicznych, któ-
rych dzia alno  zosta a 
zgodnie z PKD zaklasyfiko-
wana do klas: 59.11, 59.12 i 
18.20 

K-06 – sprawozdanie z produkcji i us ug fil-
mowych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
8 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  jednostki zajmuj ce si  dys-
trybucj  filmów, których 
dzia alno  zosta a zaklasyfi-
kowana zgodnie z PKD do 
klasy 59.13 

KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach d u-
gometra owych wprowadzonych do rozpo-
wszechniania w kinach; w formie elektronicz-
nej i papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
16 lutego 2013 r. 
z danymi za rok 2012 

Polski Instytut Sztu-
ki Filmowej 

4  Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej 

Zestawienie zbiorcze na podstawie sprawoz-
dania KK-1; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kina wed ug rodzajów, okresu dzia alno ci i aparatury projekcyjnej, miejsca na widowni, seanse, widzowie – w uk adzie regio-
nów i województw; wybrane informacje (kina sta e, miejsca, seanse, widzowie) s  opracowywane w uk adzie powiatowym i na 
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poziomie podregionów. Filmy wyprodukowane wed ug no nika, metra u, gatunku oraz rodzaje us ug filmowych, liczba wy-
produkowanych kopii filmowych. Liczba filmów d ugometra owych wprowadzonych do rozpowszechniania w ci gu roku – 
wed ug krajów produkcji i liczby widzów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj/czerwiec 2013 r., 
– informacja sygnalna – „Dzia alno  instytucji kultury w Polsce w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 
– informacja sygnalna „Wydatki na kultur  w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– „Kultura w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 

11. Koszty i sposób finansowania 

 310 200 z  – bud et GUS 
 2 000 z  – bud et PISF 
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1.28. KULTURA 

1. Symbol badania: 1.28.03(082) 

2. Temat badania: rodki komunikacji masowej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie s u y rozpoznaniu skali i zasi gu wybranych rodków masowego przekazu, radia i telewizji oraz wydawnictw perio-
dycznych i nieperiodycznych, w powi zaniu z odbiorem spo ecznym, na potrzeby odbiorców krajowych i do prowadzenia po-
równa  mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki radiofonii i telewizji publicznej oraz koncesjonowane, prywatne stacje radiowe i telewizyjne, a tak e gospodarstwa 
domowe i jednostki wydawnicze. 

7. Zakres przedmiotowy 

– wydane koncesje na prowadzenie dzia alno ci radiowej i telewizyjnej, stacje radiowe i telewizyjne, sieci telewizji kablowej, 
ich operatorzy i rozprowadzane przez nich programy, platformy cyfrowe i inne us ugi operatorów (np. video on demand), 

– abonenci radia i telewizji, wp ywy z op at abonamentu radiowo-telewizyjnego, 
– emitowane programy radiowe i telewizyjne wed ug zasi gu, sposobu rozpowszechniania i charakteru, 
– nadania produkcji krajowej oraz produkcji niezale nej w programach telewizyjnych, 
– ksi ki i broszury wydane: nak ady, tytu y, j zyk wydania, tematyka, literatura dla dzieci i m odzie y, 
– gazety i czasopisma: nak ady, tytu y, cz stotliwo  ukazywania si , tematyka, periodyki dla dzieci i m odzie y, 
– wyposa enie gospodarstw domowych i wydatki na zakup sprz tu audiowizualnego. 

8. ród a danych 

Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotycz ce przyznanych koncesji na prowadzenie dzia alno ci radiowej i telewizyj-
nej oraz emitowanych programów radiowych i telewizyjnych; dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotycz ce wp ywów 
z op at abonamentu radiowo telewizyjnego; dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotycz ce liczby nada  produkcji kra-
jowej i produkcji niezaleznej w programach telewizyjnych; dane Biblioteki Narodowej dotycz ce produkcji wydawniczej wy-
dawców krajowych. 
Wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: BR-01 i BR-04 (badanie 1.25.01) oraz z zestawie : Poczty Polskiej S.A. – P-3 i 
Urz du Komunikacji Elektronicznej – T-7 (badanie 1.48.06). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji 
wykaz przyznanych koncesji na rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych 
oraz zestawienie emitowanych programów 
radiowych i telewizyjnych; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. 
wed ug stanu w dniu 
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

2  Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji 

system informacyjny dotycz cy wp ywów z 
op at abonamentowych za u ywanie odbiorni-
ków radiofonicznych oraz telewizyjnych; dane 
zagregowane dotycz ce wp ywów z op at 
abonamentu radiowo-telewizyjnego; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. 
wed ug stanu w dniu 
31 grudnia 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

3  Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji 

system informacyjny KRRiT; dane zagrego-
wane dotycz ce liczby nada  produkcji krajo-
wej i produkcji niezale nej w programach 
telewizyjnych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 3013 r. 
wed ug stanu w dniu 
31 grudnia 2012 r. 

Urz d Statystyczny 
w Krakowie 
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4  Biblioteka Narodowa w 
Warszawie 

system dotycz cy produkcji wydawniczej; 
dane zagregowane dotycz ce ksi ek, broszur 
i czasopism; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 
– dane w zakresie 
podstawowym, raz w 
roku do 18 czerwca 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 – dane w 
zakresie rozszerzo-
nym 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Abonenci RTV – kraj, regiony, województwa, miasto, wie . Rodzaje stacji radiowych i telewizyjnych oraz zasi g ich dzia alno-
ci; sieci telewizji kablowej oraz ich operatorzy; emitowane programy radiowe i telewizyjne wed ug zasi gu, sposobu rozpo-

wszechniania i charakteru. Wp ywy z op at abonamentu radiowo-telewizyjnego – kraj, województwa. Produkcja wydawnicza – 
nak ady, tytu y, dzia y tematyczne, cz stotliwo  ukazywania si , t umaczenia, wydania pierwsze. Wyposa enie gospodarstw 
domowych w wybrany sprz t audiowizualny oraz wydatki zwi zane z zakupem artyku ów i us ug audiowizualnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj/czerwiec 2013 r., 
– „Kultura w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 

11. Koszty i sposób finansowania 

 37 800 z  – bud et GUS 
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1.28. KULTURA 

1. Symbol badania: 1.28.05(083) 

2. Temat badania: Dzia alno  archiwalna 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
 

5. Cel badania 

Udokumentowanie stanu zasobu archiwalnego zgromadzonego w archiwach pa stwowych, z uwzgl dnieniem nadzoru nad 
pa stwowym zasobem archiwalnym narastaj cym w pa stwowych i samorz dowych jednostkach organizacyjnych – na potrze-
by zarz dzania pa stwowym zasobem archiwalnym. 

6. Zakres podmiotowy 

Archiwa pa stwowe podleg e Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Pa stwowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wielko , stan informacyjny, wykorzystanie i popularyzacja zasobu archiwów pa stwowych, kszta towanie pa stwowego za-
sobu archiwalnego narastaj cego w pa stwowych i samorz dowych jednostkach organizacyjnych, przedsi wzi cia popularyza-
torskie, wykonywanie kopii materia ów archiwalnych, baza lokalowa archiwów pa stwowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MKiDN: KN-1. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

archiwa pa stwowe KN-1 – dzia alno  archiwalna; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi z danymi za 
rok 2012 

Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Pa -
stwowych 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zbiory i zespo y archiwalne (ogó em i zewidencjonowane), rozmiar zasobu archiwalnego w jednostkach miary w a ciwych dla 
rodzajów dokumentacji, bie ca inwentaryzacja zasobu, zmiany w rozmiarach zasobu, ewidencja zasobu, archiwalne pomoce 
informacyjne, udost pnianie zasobu archiwalnego, kwerendy archiwalne, popularyzacja zasobu archiwalnego, nadzorowane 
pa stwowe i samorz dowe jednostki organizacyjne oraz podejmowane wobec nich czynno ci kontrolne, liczba zabezpieczaj -
cych i u ytkowych kopii materia ów archiwalnych, pomieszczenia archiwów pa stwowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe – kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 36 541 z  – bud et MKiDN 
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1.28. KULTURA 

1. Symbol badania: 1.28.08(084) 

2. Temat badania: Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji na temat liczby imprez, ich rodzajów, organizatorów, cz stotliwo ci, oraz uczestników. Zebrane dane 
b d  istotnym uzupe nieniem wielko ci charakteryzuj cych aktywno  kulturaln , zarówno podmiotów organizuj cych, jak i 
odbiorców imprez. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki samorz du terytorialnego na poziomie gmin. 

7. Zakres przedmiotowy 

– rodzaje i organizacja imprez, 
– uczestnicy. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: K-09. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

jednostki samorz du terytorialne-
go w a ciwe ze wzgl du na miej-
sce przeprowadzenia imprezy 
masowej 

K-09 – sprawozdanie z organizacji imprez 
masowych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje obj te zakresem przedmiotowym badania b d  opracowywane wed ug województw, podregionów i powiatów, 
rodzaju imprezy, rodzaju obiektu oraz rodzaju organizatora. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj 2013 r., 
– informacja sygnalna „Dzia alno  instytucji kultury w Polsce w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 
– „Kultura w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 

11. Koszty i sposób finansowania 

 54 000 z  – bud et GUS 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.01(085) 

2. Temat badania: Stan zdrowia ludno ci. Monitoring zdrowia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Bie ca ocena wybranych aspektów sytuacji zdrowotnej ludno ci kraju i jej uwarunkowa  w powi zaniu z charakterystyk  
demograficzno-spo eczn . Pozyskanie wska ników do monitorowania stanu zdrowia ludno ci oraz porówna  mi dzynarodo-
wych. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby leczone ambulatoryjnie oraz hospitalizowane, osoby niepe nosprawne oraz ich rodziny. Cz onkowie gospodarstw do-
mowych w wylosowanych mieszkaniach. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zachorowalno  na wybrane choroby (np. zaka ne, nowotwory z o liwe, choroby i zaburzenia psychiczne), przyczyny hospita-
lizacji szpitalnej oraz realizacja planu szczepie  ochronnych. 
Stan zdrowia Polaków i jego uwarunkowania (g ównie styl ycia). 
Opracowanie – na podstawie danych z lat 2003–2010 – zestawu wska ników s u cych do monitorowania stanu zdrowia ludno-
ci oraz w celu uzyskania danych do porówna  mi dzynarodowych w ramach wspó pracy ze wiatow  Organizacj  Zdrowia i 

Uni  Europejsk  (podstawa prawna – decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 
2007 r. ustanawiaj ca drugi wspólnotowy program dzia a  w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (tekst maj cy znaczenie dla 
EOG) (Dz. Urz. UE L 301 z 20.11.2007, str. 3)). 
Zestaw wska ników obejmuje: 
– dane demograficzne, 
– zachorowalno , profilaktyk  zdrowotn , 
– umieralno  (zw aszcza przyczyny zgonu), trwanie ycia, 
– niepe nosprawno  biologiczn , 
– wybrane elementy stylu ycia (palenie tytoniu, konsumpcja alkoholu, aktywno  fizyczna, warunki ycia), 
– rodowisko (w domu i pracy, zanieczyszczenia rodowiska naturalnego), 
– infrastruktur  ochrony zdrowia, koszty ochrony zdrowia. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie zbiorów danych dotycz cych zachorowalno ci, ze sprawozda  MZ o symbolach: MZ-11, MZ-13, 
MZ-15, MZ-56, MZ-57, MZ-58, indywidualne karty o symbolu MZ/N-1a (pozyskanych w badaniu 1.29.02) oraz indywidualne 
karty o symbolach: MZ/Szp-11, MZ/Szp-11b (pozyskanych w badaniu 1.29.03). Wyniki badania ankietowego – Europejskie 
Ankietowe Badanie Zdrowia z 2009 r. (pozyskanych w badaniu 1.29.19 zamieszczonym w pbssp na rok 2010), sta e badania 
statystyczne typu demograficznego (zw aszcza zgony – pozyskanych w badaniu 1.21.09), jak równie  ochrony rodowiska, 
warunków ycia i pracy oraz funkcjonowania s u by zdrowia (pozyskanych w badaniach 1.29.06 i 1.29.07), a w przypadku 
pozosta ych bada  – wszelkie dost pne badania obejmuj ce problematyk  stanu zdrowia ludno ci, g ównie wyniki minimalnego 
europejskiego modu u zdrowia w badaniu EU-SILC (pozyskanych w badaniu 1.25.08). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– W przekroju ogólnokrajowym – zestaw wska ników s u cych do oceny stanu zdrowia, zgodny z zleceniami Komisji UE i 
potrzebami krajowymi, zawieraj cy szeroki zestaw danych statystycznych dotycz cych wybranych aspektów zdrowotno ci, 
zw aszcza zachorowalno  na wybrane choroby, poziom niepe nosprawno ci biologicznej, samoocena stanu zdrowia, wyst -
powanie d ugotrwa ych problemów zdrowotnych (chorzy przewlekle), a ponadto dane demograficzne dotycz ce umieralno-
ci i przeci tnego trwania ycia, ochrony rodowiska, stylu ycia, warunków ycia i pracy oraz funkcjonowania s u by zdro-

wia, 
– W przekroju regionalnym i wojewódzkim – zachorowalno  na wybrane choroby, wska niki hospitalizacji wed ug przyczyn 

leczenia – liczby bezwzgl dne oraz wska niki, odsetki osób zaszczepionych na poszczególne choroby. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Prezentacja danych monitoringu zdrowia za lata 2003–2010 – Internet – maj 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 176 800 z  – bud et GUS 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.02(086) 

2. Temat badania: Zachorowania i leczeni na wybrane choroby 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
Minister w a ciwy do spraw wewn trznych 
 

5. Cel badania 

Badania prowadzone w ramach tego tematu s  ród em informacji o stanie zdrowia ludno ci, w tym leczonych ambulatoryjnie 
na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlek e przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy 
specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzale nie . 
Dane s  wykorzystywane na ró nych poziomach zarz dzania, a bardzo szczegó owe analizowane na poziomie wojewódzkim do 
ledzenia zmian zachorowalno ci na wybrane jednostki chorobowe, w tym choroby spo eczne takie, jak gru lica, choroby prze-

noszone drog  p ciow  i inne. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz , wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne. 
Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej MSWiA. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zachorowania i chorzy leczeni ambulatoryjnie z powodu: gru licy i chorób p uc, zaburze  psychicznych i zaburze  zachowa-
nia, chorób uk adu kr enia oraz cukrzycy. Zachorowania na choroby zaka ne oraz zatrucia, choroby weneryczne, nowotwory 
z o liwe oraz choroby zawodowe. Do kodowania jednostek chorobowych stosuje si  Mi dzynarodow  Klasyfikacj  Chorób i 
Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MZ: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58 oraz indywidualna karta o sym-
bolu MZ/N 1a. Sprawozdania MSWiA: MSWiA-34, MSWiA-35, MSWiA-36. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekazania 
danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty wykonuj ce dzia-

alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdro-
wotnej. Indywidualne i gru-
powe praktyki piel gniarek i 
po o nych maj ce kontrakty 
na opiek  profilaktyczn  nad 
dzie mi do lat 3 

MZ-11 – sprawozdanie o dzia alno ci i pracu-
j cych w podstawowej ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego 
lub inna komórka 
w a ciwa w sprawach 
statystyki medycznej 
wskazana przez woje-
wod  

2  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-11 – sprawozdanie o dzia alno ci i pracu-
j cych w podstawowej ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej; komplet sprawozda  jednostko-
wych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

3  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych, specjali-
stycznych wiadcze  zdro-
wotnych w zakresie chorób 
p uc i gru licy 

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gru licy i chorób p uc; w formie elek-
tronicznej; 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzka poradnia 
gru licy i chorób p uc 
lub inna placówka 
koordynuj ca leczenie 
gru licy wskazana 
przez wojewod  
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4  wojewódzkie poradnie gru -
licy i chorób p uc lub inne 
placówki koordynuj ce 
leczenie gru licy wskazane 
przez wojewod  

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gru licy i chorób p uc; komplet spra-
wozda  jednostkowych; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego 
lub inna komórka 
w a ciwa w sprawach 
statystyki medycznej 
wskazana przez woje-
wod  

5  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gru licy i chorób p uc; komplet spra-
wozda  jednostkowych; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Gru licy i 
Chorób P uc 

6  Instytut Gru licy i Chorób 
P uc 

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni gru licy i chorób p uc; tablice wyni-
kowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

7  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych, specjali-
stycznych wiadcze  zdro-
wotnych w zakresie chorób 
przenoszonych drog  p cio-
w  

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni skórno-wenerologicznej; w formie 
elektronicznej; 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego 
lub inna komórka 
w a ciwa w sprawach 
statystyki medycznej 
wskazana przez woje-
wod  

8  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w 
poradni skórno-wenerologicznej; komplet 
sprawozda  jednostkowych; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

9  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych, specjali-
stycznych wiadcze  zdro-
wotnych w zakresie zdrowia 
psychicznego 

MZ-15 – sprawozdanie z dzia alno ci jednost-
ki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, osób uzale nio-
nych od alkoholu oraz innych substancji psy-
choaktywnych; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego 
lub inna komórka 
w a ciwa w sprawach 
statystyki medycznej 
wskazana przez woje-
wod  

10  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-15 – sprawozdanie z dzia alno ci jednost-
ki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, osób uzale nio-
nych od alkoholu oraz innych substancji psy-
choaktywnych; komplet sprawozda  jednost-
kowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

11  Instytut Psychiatrii i Neuro-
logii 

MZ-15 – sprawozdanie z dzia alno ci jednost-
ki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, osób uzale nio-
nych od alkoholu oraz innych substancji psy-
choaktywnych; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
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12  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych, specjali-
stycznych wiadcze  zdro-
wotnych w zakresie leczenia 
rodowiskowego 

MZ-19 – sprawozdanie z dzia alno ci zespo-
u/oddzia u leczenia rodowiskowe-
go/domowego; w formie elektronicznej; 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego 
lub inna komórka 
w a ciwa w sprawach 
statystyki medycznej 
wskazana przez woje-
wod  

13  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-19 – sprawozdanie z dzia alno ci zespo-
u/oddzia u leczenia rodowiskowe-
go/domowego; komplet sprawozda  jednost-
kowych i zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

14  Instytut Psychiatrii i Neuro-
logii 

MZ-19 – sprawozdanie z dzia alno ci zespo-
u/oddzia u leczenia rodowiskowe-
go/domowego; zestawienie zbiorcze danych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

15  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  

MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na 
gryp ; w formie elektronicznej lub papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

cztery razy w 
miesi cu, tj. w 
dniach: 7., 15., 22. 
i ostatnim dniu 
miesi ca po za-
ko czeniu przyj  

powiatowa stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

16  powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zaka ne, zaka eniach i zatruciach; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

dwa razy w mie-
si cu: za okresy od 
1. do 15. dnia 
miesi ca i od 
16. do ostatniego 
dnia miesi ca 
1 dzie  po okresie 
sprawozdawczym 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

17  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zaka ne, zaka eniach i zatruciach; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

dwa razy w mie-
si cu: za okresy od 
1. do 15. dnia 
miesi ca i od 
16. do ostatniego 
dnia miesi ca 2 dni 
po okresie spra-
wozdawczym 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Pa stwowy Zak ad 
Higieny 

18  powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zaka ne, zaka eniach i zatruciach; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

4 razy w roku: do 
7 kwietnia 2012 r., 
do 7 lipca 2012 r., 
do 7 pa dziernika 
2012 r., do 
7 stycznia 2013 r. 
za poprzedni kwar-
ta  

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 
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19  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zaka ne, zaka eniach i zatruciach; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

4 razy w roku: do 
14 kwietnia 
2012 r., do 14 lipca 
2012 r., do 
14 pa dziernika 
2012 r., do 
14 stycznia 2013 r. 
za poprzedni kwar-
ta  

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Pa stwowy Zak ad 
Higieny 

20  powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zaka ne, zaka eniach i zatruciach; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
20 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

21  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne 
sprawozdanie o zachorowaniach na choroby 
zaka ne, zaka eniach i zatruciach; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Pa stwowy Zak ad 
Higieny 

22  powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowa-
niach na wybrane choroby zaka ne wed ug 
p ci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich 
sezonowo ci; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

23  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowa-
niach na wybrane choroby zaka ne wed ug 
p ci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich 
sezonowo ci; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Pa stwowy Zak ad 
Higieny 

24  powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowa-
niach na wybrane choroby zaka ne wed ug 
stanu zaszczepienia, p ci, wieku oraz miejsca 
zamieszkania; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

25  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowa-
niach na wybrane choroby zaka ne wed ug 
stanu zaszczepienia, p ci, wieku oraz miejsca 
zamieszkania; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego 
– Pa stwowy Zak ad 
Higieny 

26  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych, stacjonar-
nych i ca odobowych wiad-
cze  zdrowotnych, w zwi z-
ku z rozpoznaniem i podej-
rzeniem nowotworu z o li-
wego 

MZ/N-1a – karta zg oszenia nowotworu z o-
liwego; w formie elektronicznej lub papiero-

wej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
15. dnia miesi ca 
nast puj cego po 
rozpoznaniu cho-
roby 

regionalny rejestr 
onkologiczny 

27  regionalny rejestr onkolo-
giczny 

MZ/N-1a – karta zg oszenia nowotworu z o-
liwego; w formie elektronicznej; metoda 

pe na; obowi zkowe 

do 30 czerwca 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Krajowy Rejestr Cho-
rób Nowotworowych, 
Centrum Onkologii 

28  Krajowy Rejestr Chorób 
Nowotworowych; Centrum 
Onkologii – Instytut im. 
Marii Sk odowskiej-Curie 

MZ/N-1a – karta zg oszenia nowotworu z o-
liwego; zestawienie zbiorcze; w formie elek-

tronicznej 

do 15 grudnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

29  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-34 – sprawozdanie o zarejestrowa-
nych w poradni kardiologicznej; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
26 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Ad-
ministracji 
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30  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-35 – sprawozdanie o leczonych w 
poradni skórno-wenerologicznej; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Ad-
ministracji 

31  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-36 – sprawozdanie z dzia alno ci 
poradni zdrowia psychicznego; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Ad-
ministracji 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

W badaniach MZ: 
– liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowa , w tym dla niektórych chorób zaka nych, wed ug p ci, grup wieku, 

rodowiska, 
– chorzy leczeni wed ug przyczyn – przekroje dla kraju, regionów, województw, dla nowotworów z o liwych, tak e w podzia-

le na p e  oraz miejsce zamieszkania, 
– zakres opracowa  statystycznych zró nicowany dla poszczególnych grup chorób. 
W badaniach MSWiA: 
– liczba stwierdzonych przypadków zachorowa , w tym pracowników resortu spraw wewn trznych i administracji, w przekro-

ju terytorialnym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

W badaniach MZ: tablice wynikowe (wydruk), publikacje statystyczne, opracowania analityczne resortowe instytutów naukowo 
badawczych (np. „Gru lica i choroby uk adu oddechowego w 2013 r.”, „Choroby zaka ne i zatrucia w Polsce w 2013 roku”, 
„Nowotwory z o liwe w Polsce w 2013 r.”). Zestawienia zbiorcze danych ze sprawozda : MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, 
MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58, w postaci tablic wynikowych (wydruk) za rok 2012 do 31 maja 2013 r. 
Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia – sierpie  2012 r. – wersja elektroniczna. 
W badaniach MSWiA: tablice statystyczne z dzia alno ci s u by zdrowia MSWiA za rok 2012 – II kwarta  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 7 771 z  – bud et MZ 
 10 737 z  – bud et MSWiA 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.03(087) 

2. Temat badania: Hospitalizacja 

4. Prowadz ciwy do spraw zdrowia 
 

5. Cel badania 
Badanie jest ci hospitalizacji dla wszyst-
kich osób leczonych w szpitalach bez wzgl du na ich status ubezpieczenia i miejsce zamieszkania w kraju lub za granic
starcza ono informacji o poszczególnych pacjentach z uwzgl ej, a jego 
wyniki s  wykorzystywane w sektorze zdrowia na potrzeby planowania i analiz opieki szpitalnej, a tak e ocen stanu zdrowia 
ludno ci i zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. 

 przekazywane równie  do organizacji mi

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty wykonuj  lecznicz  udzielaj wiadcze  zdrowotnych. 

7. Zakres przedmiotowy 
Osoby chore leczone w podmiotach wykonuj  lecznicz  udzielaj wiad-
cze ci pobytu, miejsca leczenia, miejsca zamieszkania, a ponadto w karcie 

chorobowych stosuje si  Mi dzynarodow  Klasyfikacj wania proce-
dur medycznych stosuje si  Mi dzynarodow  Klasyfikacj  Procedur Medycznych. 

8. 
Indywidualne karty statystyczne MZ: MZ/Szp-11 i MZ/Szp-11B. 
 

Lp.
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty wykonuj ce dzia-

 lecznicz  udzielaj ce 

wych wiadcze  zdrowot-
nych z wyj tkiem szpitali lub 

i stacji dializ 

MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna 
ogólna; podmioty wykonuj  
lecznicz  udzielaj
bowych wiadcze  zdrowotnych z wyj tkiem 

obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20 dni po okresie 
sprawozdawczym 

wojewódzkie cen-
trum zdrowia pu-
blicznego lub inna 

ciwa 
w sprawach staty-
styki medycznej 
wskazana przez 
wojewod , Naro-
dowy Instytut 
Zdrowia Publiczne-
go – Pa stwowy 

(cz  szpitali w 
ramach projektu 
pilota owego) 

2  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-

ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

system informatyczny szpitala; zestawienie 
informacji dotycz cych osób hospitalizowa-
nych w zakresie zgodnym z elektronicznym 
standardem przekazywania danych; w formie 
elektronicznej 

raz w miesi cu do 
50. dni po okresie 
sprawozdawczym 

Narodowy Instytut 
Zdrowia Publiczne-
go – Pa stwowy 

3  podmioty wykonuj ce dzia-
 lecznicz  udzielaj ce 

wych wiadcze  zdrowot-
nych w zakresie zdrowia 
psychicznego 

MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychia-
tryczna; w formie elektronicznej; metoda 

zkowe 

raz w miesi cu dla 
pacjentów wypisa-
nych ze szpitala w 
miesi cu poprzed-
nim, raz w roku do 
15 lutego 2013 r. dla 
pacjentów przebywa-
j cych w szpitalu w 
dniu 31 grudnia 
2012 r. 

Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

    



Dziennik Ustaw Nr 173 — 199 — Poz. 1030

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o hospitalizowanych wed ug przyczyny, wska niki hospitalizacji wed ug rozpoznania, p ci, grup wieku, regionów i woje-
wództw. 
Dane o hospitalizowanych w psychiatrycznych podmiotach wykonuj cych dzia alno  lecznicz  wed ug rodzajów placówek. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane z karty statystycznej ogólnej MZ/Szp 11 – Internet – sierpie  2013 r., 
– dane z karty statystycznej psychiatrycznej MZ/Szp 11B w formie tablic wynikowych (wydruk) – czerwiec 2013 r., 
– „Sytuacja zdrowotna ludno ci Polski w roku 2011” – listopad 2012 r. – wersja elektroniczna. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 100 000 z  – bud et MZ 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.04(088) 

2. Temat badania: Profilaktyka 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
Minister w a ciwy do spraw wewn trznych 
 

5. Cel badania 

ledzenie cz sto ci wykonywania bada  profilaktycznych, bada  przesiewowych oraz klasyfikuj cych do podj cia nauki zawo-
du, m odzie y szkolnej i cz sto ci wykonywania bada  profilaktycznych pracuj cych oraz liczby wydanych orzecze  o braku 
lub istnieniu przeciwwskaza  do wykonywania pracy na okre lonym stanowisku. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz  udzielaj ce ambulatoryjnych wiadcze  zdrowotnych w zakresie opieki profilak-
tycznej, samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotne MSWiA oraz jednostki bud etowe tworzone przez ministra w a ci-
wego do spraw wewn trznych posiadaj ce w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Lekarska i piel gniarska opieka zdrowotna w placówkach o wiatowo wychowawczych, planowa opieka stomatologiczna nad 
dzie mi w wieku do lat 6 i uczniami szkó  podstawowych wed ug klas oraz nad uczniami szkó  zawodowych i m odzie  aka-
demick , opieka zdrowotna nad dzie mi do lat 3, stan zdrowia dzieci i m odzie y stwierdzony na podstawie bada  powszech-
nych profilaktycznych lekarskich, stan zdrowia osób w wieku 19 lat i wi cej, kobiety ci arne obj te opiek  profilaktyczn , stan 
zdrowia osób obj tych opiek  profilaktyczn  s u by medycyny pracy oraz w badaniu MSWiA: liczba funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych poszczególnych rodzajów s u b przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, struktura 
zachorowalno ci i chorobowo ci w okre lonych grupach schorze  z uwzgl dnieniem p ci, wieku i sta u s u by (pracy). 

8. ród a danych 

Sprawozdania MZ: MZ-06, MZ-35A, MZ-35B. Sprawozdanie MSWiA: MSWiA-41. Wtórne wykorzystanie danych ze spra-
wozdania MZ-11 (opisanego w badaniu 1.29.02). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty wykonuj ce dzia-

alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
opieki profilaktycznej nad 
dzie mi i m odzie  szkoln  

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w 
szko ach; w formie elektronicznej; 
 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok szkol-
ny 2012/2013 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie cen-
trum zdrowia pu-
blicznego lub inna 
komórka w a ciwa 
w sprawach staty-
styki medycznej 
wskazana przez 
wojewod  

2  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w 
szko ach; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok szkolny 
2012/2013 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Matki i 
Dziecka 

3  Instytut Matki i Dziecka MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w 
szko ach; tablice wynikowe; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
30 listopada 2013 r. z 
danymi za rok szkol-
ny 2012/2013 

Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
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4  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
bada  profilaktycznych 
pracowników 

MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowa-
dzaj cego badania profilaktyczne pracuj cych; 
w formie elektronicznej; 
 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzki o rodek 
medycyny pracy 

5  wojewódzkie o rodki medy-
cyny pracy 

MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowa-
dzaj cego badania profilaktyczne pracuj cych; 
dane jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Medycyny 
Pracy 

6  Instytut Medycyny Pracy MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowa-
dzaj cego badania profilaktyczne pracuj cych; 
zestawienie zbiorcze danych wed ug woje-
wództw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  podmioty wykonuj ce dzia-
alno ci lecznicz  lub wy-
dzielone cz ci podmiotów 
b d ce jednostkami organi-
zacyjnymi s u by medycyny 
pracy 

MZ-35B – sprawozdanie z dzia alno ci pod-
miotu wykonuj cego dzialalno  lecznicz  
realizuj cego wiadczenia z zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; 
w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzki o rodek 
medycyny pracy 

8  wojewódzkie o rodki medy-
cyny pracy 

MZ-35B – sprawozdanie z dzia alno ci pod-
miotu wykonuj cego dzialalno  lecznicz  
realizuj cego wiadczenia z zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; 
dane jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Medycyny 
Pracy w odzi 

9  Instytut Medycyny Pracy w 
odzi 

MZ-35B – sprawozdanie z dzia alno ci pod-
miotu wykonuj cego dzialalno  lecznicz  
realizuj cego wiadczenia z zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; 
zestawienie zbiorcze danych wed ug woje-
wództw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

10  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA, jednostki bud eto-
we tworzone przez ministra 
w a ciwego do spraw we-
wn trznych posiadaj ce w 
strukturze organizacyjnej 
ambulatorium lub lekarza 
podstawowej opieki zdro-
wotnej 

MSWiA-41 – sprawozdanie z dzia alno ci 
profilaktycznej; w formie elektronicznej; me-
toda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i 
Administracji 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje MZ obj te zakresem przedmiotowym badania w podziale wed ug regionów i województw, rodzajów placówek. 
Zestawienia wed ug jednostek organizacyjnych s u by zdrowia MSWiA w uk adzie terytorialnym, wed ug rodzajów s u b i 
rodzaju zatrudnienia w powi zaniu ze sta em s u by (pracy). 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– MZ – tablice wynikowe (wydruk) i „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – sierpie  2013 r. – wersja elektroniczna, 
– MSWiA – tablice wynikowe (wydruk) – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 40 000 z  – bud et MZ 
 17 369 z  – bud et MSWiA 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.05(089) 

2. Temat badania: Szczepienia ochronne 

4. Prowadz ciwy do spraw zdrowia 

5. Cel badania 
Bie ca ocena stanu zaszczepienia ludno ci przeciw wybranym chorobom zaka nym, pozyskanie danych przekazywanych do 
organizacji mi dzynarodowych (w tym: WHO, ECDC, Eurostat) oraz monitorowanie realizacji „Programu Szczepie  Ochron-
nych”. 

6. Zakres podmiotowy 
Podmioty wykonuj  lecznicz  udzielaj wiadcze  zdrowot-
nych bior nitarno epidemiologiczne. 

7. Zakres przedmiotowy 
Osi gni ty w roku sprawozdawczym stan zaszczepienia dzieci y w wieku 0-18 lat przeciw chorobom zaka nym 
obj tym obowi zkowymi szczepieniami ochronnymi oraz liczba osób zaszczepionych przeciw chorobom zaka nym obj tym 
szczepieniami zalecanymi – zgodnie z obowi zuj cym „Programem Szczepie  Ochronnych”. 

8. 
Sprawozdanie MZ: MZ-54. 

Lp.
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin

Miejsce przekazania 
danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1 podmioty wykonuj ce dzia-

 lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych i stacjonar-
nych wiadcze  zdrowot-
nych bior
pieniach ochronnych 

MZ-54 – roczne sprawozdanie ze 
szczepie  ochronnych; w formie 
elektronicznej lub papierowej; meto-

zkowe 

raz w roku do 
21 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

powiatowa stacja sanitar-
no-epidemiologiczna 

2 powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-54 – roczne sprawozdanie ze 
szczepie  ochronnych; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektro-
nicznej lub papierowej 

raz w roku do 10 lutego 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja sani-
tarno-epidemiologiczna 

3 wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-54 – roczne sprawozdanie ze 
szczepie  ochronnych; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektro-
nicznej lub papierowej 

raz w roku do 28 lutego 
2013 r. z danymi za rok 
2012 

Narodowy Instytut Zdro-
wia Publicznego – Pa -

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zaka  w 
wieku 0-18 lat), grup wieku, grup ryzyka, stanu zaszczepienia, regionów oraz województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 
Szczepienia ochronne w Polsce – tablice wynikowe – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
et MZ 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.06(090) 

2. Temat badania: Kadra medyczna ochrony zdrowia 

4. Prowadz ciwy do spraw zdrowia 

ciwy do spraw wewn trznych 
 

5. Cel badania 
Zebranie informacji na temat zasobów kadrowych ochrony zdrowia, pracuj cych w ochronie zdrowia i ró nych form zatrudnie-
nia oraz osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. 
Wyniki bada  s  wykorzystywane m.in. na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych, dane s  przekazywane równie  do 
Eurostat, OECD, WHO i publikowane w publikacjach bran owych. 

6. Zakres podmiotowy 
W badaniach realizowanych przez MZ: 
– wybrany personel medyczny pracuj cy w podmiotach wykonuj  lecznicz  udzielaj ce ambulatoryjnych i 

stacjonarnych wiadcze  zdrowotnych oraz stacjach krwiodawstwa, w placówkach naukowo-badawczych, na uniwersytetach 
cych kadr  medyczn , w jednostkach administracji rz dowej i samo-

rz dowej i NFZ, 
– izby piel nych, izby lekarskie, izby aptekarskie, samorz d diagnostów laboratoryjnych w zakresie liczby osób 

zarejestrowanych i uprawnionych do wykonywania zawodu, 
– urz dy administracji rz dowej i samorz dowej, fundusze administruj ce obowi zkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi w 

zakresie liczby lekarzy i lekarzy dentystów, piel nych, farmaceutów zatrudnionych w komórkach organizacyj-
nych, których zadaniem jest legislacja, regulacja, prowadzenie polityki zdrowotnej i administrowanie ubezpieczeniami zdro-
wotnymi. 

twa medycznego, 
W badaniach realizowanych przez MSWiA – samodzielne
Opieki Zdrowotnej MON. 

7. Zakres przedmiotowy 
W badaniach realizowanych przez MZ: 

ych, 
a pracy i zawodów, 

– pracownicy z wy ci, w tym lekarze i lekarze denty
zacji, 

– uprawnieni do wykonywania zawodu: lekarza i lekar
– uprawnieni do wykonywania zawodu farmaceuty, piel nej, diagnosty laboratoryjnego. 
W badaniach realizowanych przez GUS: 
– pracuj agistrzy farmacji i technicy farmaceutyczni, z wyodr bnie-

niem kobiet, 
– pracuj cy lekarze, piel gniarki, rehabilitanci i inne osoby pracuj
– pracuj cy lekarze, piel gniarki, ratownicy medyczni i inne osoby pracuj

wiu ratunkowym i transporcie sanitarnym, 
– pracuj cy lekarze i piel gniarki pracuj ce w 
W badaniach realizowanych przez MSWiA: 

ci medycznych i wy-
miaru zatrudnienia. 

8. 
Sprawozdania MZ: MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-10D, MZ-12, MZ-35, MZ-88, MZ-88A, MZ-89; wtórne wykorzystanie 
danych ze sprawozda  GUS: ZD-5 (opisane w badaniu 1.29.09), ZD-6 (opisane w badaniu 1.29.08), ZD-4 (opisane w badaniu 
1.29.07) i PS-03 (opisane w badaniu 1.25.07); ze sprawozda  MZ: MZ-11 i MZ-15 (opisane w badaniu 1.29.02), MZ-29, 
MZ-29A, MZ-30 (opisane w badaniu 1.29.07). 
Sprawozdania MSWiA: MSWiA-29 i MSWiA-30. 
Zestawienia zbiorcze danych MON. 
Dane z rejestrów Naczelnej Izby Aptekarskiej. 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  okr gowe izby lekarskie MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza denty-
sty; dane zagregowane; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

2  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza denty-
sty; zestawienie zbiorcze danych w przekroju 
terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

3  okr gowe izby piel gniarek i 
po o nych 

MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu piel gniarki i po o nej; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

4  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu piel gniarki i po o nej; 
zestawienie zbiorcze danych w przekroju 
terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

5  okr gowe izby aptekarskie MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu farmaceuty; dane za-
gregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

6  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu farmaceuty; zestawie-
nie zbiorcze danych w przekroju terytorial-
nym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

GUS 

7  okr gowe izby diagnostów 
laboratoryjnych 

MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryj-
nego; dane zagregowane; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

8  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryj-
nego; zestawienie zbiorcze danych w przekro-
ju terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

9  Naczelna Izba Aptekarska Rejestr farmaceutów uprawnionych do wyko-
nywania zawodu; dane jednostkowe o farma-
ceutach w zakresie: p e , data urodzenia, oby-
watelstwo, rodzaj i stopie  posiadanej specjali-
zacji, miejsce zatrudnienia (nazwa zak adu 
pracy, adres), numer prawa wykonywania 
zawodu; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 stycznia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 
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10  podmioty wykonuj ce dzia-
alno ci lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
domowej i dziennej opieki 
d ugoterminowej 

MZ-12 – sprawozdanie o dzia alno ci i pracu-
j cych w ambulatoryjnej, specjalistycznej 
opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
1 kwietnia 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie cen-
trum zdrowia pu-
blicznego lub inna 
komórka w a ciwa 
w sprawach staty-
styki medycznej 
wskazana przez 
wojewod  

11  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-12 – sprawozdanie o dzia alno ci i pracu-
j cych w ambulatoryjnej, specjalistycznej 
opiece zdrowotnej; komplet sprawozda  jed-
nostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

12  wojewódzkie o rodki medy-
cyny pracy 

MZ-35 – sprawozdanie z dzia alno ci woje-
wódzkiego o rodka medycyny pracy; w for-
mie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
Instytut Medycyny 
Pracy w odzi 

13  Instytut Medycyny Pracy im. 
prof. J. Nofera w odzi 

MZ-35 – sprawozdanie z dzia alno ci woje-
wódzkiego o rodka medycyny pracy; zesta-
wienie zbiorcze danych wed ug województw; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 wrze nia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

14  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych i stacjonar-
nych wiadcze  zdrowot-
nych oraz regionalne centra 
krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa 

MZ-88 – sprawozdanie o pracuj cych w pod-
miotach wykonuj cych dzia alno  lecznicz ; 
w formie elektronicznej; 
 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie cen-
trum zdrowia pu-
blicznego lub inna 
komórka w a ciwa 
w sprawach staty-
styki medycznej 
wskazana przez 
wojewod  

15  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-88 – sprawozdanie o pracuj cych w pod-
miotach wykonuj cych dzia alno  lecznicz ; 
komplet sprawozda  jednostkowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

16  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-88 – sprawozdanie o pracuj cych w pod-
miotach wykonuj cych dzia alno  lecznicz ; 
zestawienie zbiorcze danych w przekroju 
terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 
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17  urz dy wojewódzkie i mar-
sza kowskie, starostwa po-
wiatowe, Narodowy Fundusz 
Zdrowia (centrala i oddzia y 
wojewódzkie), uniwersytety 
medyczne oraz inne szko y 
wy sze kszta c ce kadr  
medyczn , Centrum Me-
dyczne Kszta cenia Pody-
plomowego, Centrum Eg-
zaminów Medycznych, 
Centrum Kszta cenia Pody-
plomowego Piel gniarek i 
Po o nych, wojewódzkie 
centra zdrowia publicznego 

MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wy-
branej kadry medycznej w administracji i 
szko ach wy szych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

18  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wy-
branej kadry medycznej w administracji i 
szko ach wy szych; zestawienie zbiorcze 
danych w przekroju terytorialnym; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

19  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych i stacjonar-
nych wiadcze  zdrowot-
nych oraz, regionalne centra 
krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa 

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrud-
nionych w podmiotach wykonuj cych dzia al-
no  lecznicz ; w formie elektronicznej; 
 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; 
wojewódzkie cen-
trum zdrowia pu-
blicznego lub inna 
komórka w a ciwa 
w sprawach staty-
styki medycznej 
wskazana przez 
wojewod  

20  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrud-
nionych w podmiotach wykonuj cych dzia al-
no  lecznicz ; komplet sprawozda  jednost-
kowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

21  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrud-
nionych w podmiotach wykonuj cych dzia al-
no  lecznicz ; zestawienie zbiorcze danych w 
przekroju terytorialnym; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

22  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA, Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
MSWiA 

MSWiA-29 – sprawozdanie o pracuj cych w 
samodzielnych publicznych zak adach opieki 
zdrowotnej MSWiA; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 2013 r. 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i 
Administracji 

23  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

MSWiA-29 – sprawozdanie o pracuj cych w 
samodzielnych publicznych zak adach opieki 
zdrowotnej MSWiA; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

24  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA, Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
MSWiA 

MSWiA-30 – sprawozdanie o specjalistach 
pracuj cych w samodzielnych publicznych 
zak adach opieki zdrowotnej MSWiA; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
25 stycznia 2013 r. 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i 
Administracji 
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25  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

MSWiA-30 – sprawozdanie o specjalistach 
pracuj cych w samodzielnych publicznych 
zak adach opieki zdrowotnej MSWiA; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. 
za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– Badania MZ: dane o pracuj cych wed ug zawodów medycznych w uk adzie regionalnym i wojewódzkim, wybrane dane 
wed ug powiatów, wed ug rodzajów jednostek organizacyjnych, a tak e wed ug podstawowego miejsca pracy. 

Dane o uprawnionych do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, piel gniarki, po o nej, mgr farmacji, diagnosty labo-
ratoryjnego. 
Dane MZ: tablice wynikowe o pracuj cej kadrze medycznej w podmiotach wykonuj cych dzia alno  lecznicz , urz dach ad-
ministracji rz dowej i samorz dowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szko ach wy szych kszta c cych kadr  
medyczn , w powiatowych, wojewódzkich i granicznych stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa. 
 
– Badania GUS – dla aptek i punktów aptecznych oraz zak adów stacjonarnych pomocy spo ecznej – wed ug regionów, woje-

wództw, wybranych grup zawodów, placówek oraz wybrane dane dotycz ce pracuj cych w aptekach i zak adach stacjonar-
nych pomocy spo ecznej wed ug podregionów, powiatów i gmin. Dane o farmaceutach wed ug województw oraz wybranych 
cech spo eczno-demograficznych (z rejestru Naczelnej Izby Aptekarskiej). Wybrane dane dotycz ce pracuj cych w zespo-
ach ratownictwa medycznego wed ug regionów, województw, podregionów. 

 
– Badania MSWiA – samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej MSWiA oraz CKiK MSWiA. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– zestawienia zbiorcze danych ze sprawozda : MZ-15, MZ-35, w postaci tabulogramów przekazane do MZ do 30 czerwca 
2013 r. za rok 2012, 

– „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – sierpie  2013 r., 
– „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2012 r.” – listopad 2013 r. 
– MSWiA – tablice wynikowe – II kwarta  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 56 000 z  – bud et MZ 
 212 600 z  – bud et GUS 
 14 594 z  – bud et MSWiA 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.07(091) 

2. Temat badania: Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw wewn trznych 
Minister Obrony Narodowej 
 

5. Cel badania 

Zebranie informacji o infrastrukturze i dzia alno ci podmiotów wykonuj cych dzia alno  lecznicz  wed ug ich rodzajów (m.in. 
szpitale, zak ady opieki d ugoterminowej, sanatoria, zak ady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego). 
Dane s  przekazywane do Eurostat, OECD, WHO i publikowane w publikacjach bran owych. 

6. Zakres podmiotowy 

W badaniach realizowanych przez MZ: 
– poradnie medycyny pracy, 
– podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz  udzielaj ce stacjonarnych wiadcze  zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej i 

stacjonarnej opieki psychiatrycznej, 
– szpitale ogólne, 
– podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz  udzielaj ce stacjonarnych wiadcze  zdrowotnych w zakresie opieki d ugoter-

minowej i hospicyjnej 
– regionalne centra oraz oddzia y terenowe krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 
 
W badaniach realizowanych przez GUS: 
– podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz  w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej; w 

przypadku praktyk zawodowych wy cznie praktyki indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe lekarzy i le-
karzy dentystów realizuj ce wiadczenia zdrowotne finansowane ze rodków publicznych, 

– podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz  w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, oraz stacjonarnej rehabilitacji leczniczej 
– podmioty wykonuj ce dzia alno  lecznicz  w zakresie pomocy dora nej, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. 
 
W badaniach realizowanych przez MSWiA: samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej MSWiA oraz jednostki bud e-
towe utworzone przez ministra w a ciwego do spraw wewn trznych posiadaj ce w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

7. Zakres przedmiotowy 

W badaniach realizowanych przez MZ: 
– liczba podmiotów wykonuj cych dzia alno  lecznicz , ó ek, leczonych, osobodni leczenia w szpitalach ogólnych; informa-

cje o dzia alno ci szpitala ogólnego (dzia alno  oddzia ów ze szczególnym uwzgl dnieniem oddzia u po o niczo ginekolo-
gicznego), zabiegach przerywania ci y wed ug przyczyn, 

– liczba podmiotów wykonuj cych dzia alno  lecznicz , miejsc oraz liczba osób przebywaj cych w zak adach opieku czo 
leczniczych, piel gnacyjno opieku czych i hospicjach wed ug grup wieku, 

– liczba podmiotów wykonuj cych dzia alno  lecznicz  w zakresie psychiatrii, ó ek, oddzia ów, leczonych, osobodni lecze-
nia, udzielonych porad, 

– liczba centrów krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz liczba ich oddzia ów terenowych, 
– wybrana specjalistyczna aparatura medyczna, 
– poradnie medycyny szkolnej, formy opieki dziennej oraz dzia alno  s u b medycyny pracy. 
Wszystkie informacje w przekroju wojewódzkim, wybrane w przekroju powiatowym. 
W badaniach realizowanych przez GUS: 
– liczba podmiotów dzia alno ci leczniczej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, udzielonych porad, w tym w podziale 

na wiek i p e  pacjentów, posiadane przez jednostk  udogodnienia dla potrzeb osób niepe nosprawnych 
– liczba podmiotów dzia alno ci leczniczej w zakresie opieki sanatoryjnej i stacjonarnej rehabilitacji ó ek, leczonych, osobod-

ni leczenia, udzielonych porad, w tym w podziale na wiek i p e  pacjentów, posiadane przez jednostk  udogodnienia dla po-
trzeb osób niepe nosprawnych 

– liczba zespo ów ratownictwa medycznego, dzia alno  szpitalnych oddzia ów ratunkowych, liczba osób, którym udzielono 
pomocy medycznej wed ug wybranych p ci i grup wieku, liczba wyjazdów zespo ów ratownictwa medycznego. 

W badaniach realizowanych przez MSWiA: 
– w dziedzinie lecznictwa stacjonarnego – dzia alno  szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów – w zakresie liczby 

oddzia ów, ó ek, leczonych, osobodni leczenia, struktury leczonych, miertelno ci szpitalnej, 
– w dziedzinie lecznictwa otwartego – liczba i dzia alno  poradni podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, udzielone 

porady, liczba pracowni diagnostycznych i ich wyposa enie w aparatur  medyczn , liczba i dzia alno  pracowni usprawnia-
nia leczniczego i liczba usprawnianych osób. 
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8. ród a danych 

Sprawozdania MZ: MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-42. 
Sprawozdania GUS: ZD-2, ZD-3, ZD-4. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: SP-3 (opisane w badaniu 1.61.05) i sprawozda  MZ: MZ-06, MZ-35A 
(opisane w badaniu 1.29.04), MZ-11, MZ-15, MZ-19 (opisane w badaniu 1.29.02), MZ-35 (opisane w badaniu 1.29.06). 
Sprawozdania MSWiA: MSWiA-32, MSWiA-33, MSWiA-37, MSWiA-38, MSWiA-42, MSWiA-43, MSWiA-44, 
MSWiA-45. 
Dane z systemów informacyjnych NFZ; dane z systemów informacyjnych wojewodów w zakresie ratownictwa medycznego. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekazania 
danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty wykonuj ce dzia-

alno  lecznicz  udzielaj ce 
ambulatoryjnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
ginekologii i po o nictwa 

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach 
ci y wykonanych w placówkach ambulato-
ryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektro-
nicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl;  
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego lub 
inna komórka w a ciwa 
w sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewod  

2  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach 
ci y wykonanych w placówkach ambulato-
ryjnej opieki zdrowotnej; komplet sprawozda  
jednostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

3  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
stacjonarnych i ca odobo-
wych wiadcze  zdrowot-
nych w zakresie leczenia 
szpitalnego z wy czeniem 
szpitali psychiatrycznych 

MZ-29 – sprawozdanie o dzia alno ci szpitala 
ogólnego; w formie elektronicznej; 
 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl;  
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego lub 
inna komórka w a ciwa 
w sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewod  

4  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-29 – sprawozdanie o dzia alno ci szpitala 
ogólnego; komplet sprawozda  jednostko-
wych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

5  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-29 – sprawozdanie o dzia alno ci szpitala 
ogólnego; zestawienie zbiorcze danych w 
uk adzie terytorialnym; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. za rok 
2012 

GUS 

6  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
stacjonarnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
opieki d ugoterminowej i 
hospicyjnej 

MZ-29A – sprawozdanie o dzia alno ci pod-
miotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz  w 
zakresie d ugoterminowej, stacjonarnej opieki 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl;  
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego lub 
inna komórka w a ciwa 
w sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewod  
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7  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-29A – sprawozdanie o dzia alno ci pod-
miotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz  w 
zakresie d ugoterminowej, stacjonarnej opieki 
zdrowotnej; komplet sprawozda  jednostko-
wych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

8  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-29A – sprawozdanie o dzia alno ci pod-
miotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz  w 
zakresie d ugoterminowej, stacjonarnej opieki 
zdrowotnej; zestawienie zbiorcze danych w 
uk adzie terytorialnym; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. za rok 
2012 

GUS 

9  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  udzielaj ce 
stacjonarnych wiadcze  
zdrowotnych w zakresie 
zdrowia psychicznego, le-
czenia odwykowego, rehabi-
litacji narkomanów z wy -
czeniem szpitali ogólnych 
oraz regionalne o rodki 
psychiatrii s dowej, Krajowy 
O rodek Psychiatrii S dowej 
dla Nieletnich 

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonuj -
cego dzia alno  lecznicz  w zakresie psychia-
trycznej opieki stacjonarnej; w formie elektro-
nicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 
2013 r. za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl;  
wojewódzkie centrum 
zdrowia publicznego lub 
inna komórka w a ciwa 
w sprawach statystyki 
medycznej wskazana 
przez wojewod  

10  wojewódzkie centra zdrowia 
publicznego lub inne komór-
ki w a ciwe w sprawach 
statystyki medycznej wska-
zane przez wojewod  

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonuj -
cego dzia alno  lecznicz  w zakresie psychia-
trycznej opieki stacjonarnej; komplet sprawoz-
da  jednostkowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. 
za rok 2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl; In-
stytut Psychiatrii i Neu-
rologii 

11  Instytut Psychiatrii i Neuro-
logii 

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonuj -
cego dzia alno  lecznicz  w zakresie psychia-
trycznej opieki stacjonarnej; w formie elektro-
nicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. za rok 
2012 

Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 

12  oddzia y terenowe regional-
nego centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa 

MZ-42 – sprawozdanie z dzia alno ci regio-
nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa; w formie elektronicznej; 
 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 stycznia 
2013 r. za rok 
2012 

portal sprawozdawczy 
Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 
www.csioz.gov.pl;  
regionalne centra krwio-
dawstwa i krwiolecznic-
twa 

13  regionalne centra krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa 

MZ-42 – sprawozdanie z dzia alno ci regio-
nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa; zestawienie zbiorcze danych; publika-
cja w formie papierowej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. 
za rok 2012 

Narodowe Centrum 
Krwi 

14  Narodowe Centrum Krwi MZ-42 – sprawozdanie z dzia alno ci regio-
nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa; zestawienie zbiorcze danych; publika-
cja w formie papierowej 

raz w roku do 
18 marca 2013 r. 
za rok 2012 

Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia 

15  Narodowe Centrum Krwi MZ-42 – sprawozdanie z dzia alno ci regio-
nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa; zestawienie zbiorcze danych w uk a-
dzie terytorialnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
3 kwietnia 
2013 r. za rok 
2012 

GUS 
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16  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  w zakresie 
lecznictwa uzdrowiskowego 
i rehabilitacji stacjonarnej 
prowadz ce dzia alno  
zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do grupy 86.10 i zare-
jestrowane w rejestrze pod-
miotów wykonuj cych dzia-
alno  lecznicz  

ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowi-
skowego, stacjonarnych zak adów rehabilitacji 
leczniczej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

17  Narodowy Fundusz Zdrowia Centralny Wykaz wiadczeniodawców; dane 
jednostkowe obejmuj ce: 
– informacje o wiadczeniodawcach: RE-

GON, symbol oddzia u wojewódzkiego 
NFZ, kod w oddziale wojewódzkim NFZ, 
kod i nazw  formy organizacyjnej, numer 
ksi gi rejestrowej, nazw  pe n  i skrócon , 
NIP, kod TERYT, kod pocztowy, miejsco-
wo , ulic , numer domu, numer telefonu, 
numer faksu, adres e-mail, 

– informacje o jednostce organizacyjnej (w 
ramach danego wiadczeniodawcy): identy-
fikator, nazw , kod pocztowy, miejsco-
wo , ulic , numer domu i numer telefonu, 

– informacje o komórce organizacyjnej wy-
konuj cej wiadczenie (w ramach jednostki 
danego wiadczeniodawcy): kod resortowy 
specjalizacji (VIII cz  kodu resortowego), 
nazw , kod TERYT, kod pocztowy, miej-
scowo , ulic , numer domu i numer tele-
fonu; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 
2012 r. wed ug 
stanu w dniu 
31 lipca 2012 r. 

GUS 

18  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  w zakresie 
ambulatoryjnej opieki zdro-
wotnej zaklasyfikowan  
wed ug PKD do klas: 86.21, 
86.22 i 86.23 wiadcz ce 
us ugi zdrowotne i zareje-
strowane w rejestrze podmio-
tów wykonuj cych dzia al-
no  lecznicz ; w przypadku 
praktyk zawodowych – 
praktyki lekarskie wiadcz -
ce us ugi wy cznie w ra-
mach rodków publicznych  

ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
Urz d Statystyczny w 
Krakowie 

19  podmioty wykonuj ce dzia-
alno  lecznicz  w zakresie 
pomocy dora nej i ratownic-
twa medycznego zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do 
podklasy 86.90.B oraz pod-
mioty, które utworzy y ze-
spo y ratownictwa medycz-
nego i zg osi y je do systemu 

ZD-4 – sprawozdanie z pomocy dora nej i 
ratownictwa medycznego; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
22 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
Urz d Statystyczny w 
Krakowie 

20  wojewodowie system informacyjny dotycz cy dzia alno ci 
systemu ratownictwa medycznego; dane za-
gregowane w zakresie informacji o strukturze i 
dzia alno ci systemu ratownictwa medyczne-
go; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 
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21  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-32 – sprawozdanie z dzia alno ci 
ambulatoryjnej samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej MSWiA; w for-
mie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

22  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

MSWiA-32 – sprawozdanie z dzia alno ci 
ambulatoryjnej samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej MSWiA; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 

23  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-33 – sprawozdanie z dzia alno ci 
zak adu d ugoterminowej, stacjonarnej opieki 
zdrowotnej MSWiA; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

24  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane 
z dzia alno ci pracowni ortodontycznej i prote-
tyki stomatologicznej; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

25  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-38 – sprawozdanie z dzia alno ci 
dzia ów usprawniania leczniczego; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

26  jednostki bud etowe tworzo-
ne przez ministra w a ciwego 
do spraw wewn trznych 
posiadaj ce w strukturze 
organizacyjnej ambulatorium 
lub lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej 

MSWiA-42 – sprawozdanie z dzia alno ci 
ambulatoriów; w formie elektronicznej; meto-
da pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

27  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA 

MSWiA-43 – sprawozdanie z dzia alno ci 
szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

28  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

MSWiA-43 – sprawozdanie z dzia alno ci 
szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego; 
dane zagregowane w uk adzie terytorialnym; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 

29  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 
MSWiA, Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
MSWiA 

MSWiA-44 – sprawozdanie z pobra  krwi w 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
MSWiA, poza Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSWiA oraz zu ycia krwi i 
jej sk adników; w formie elektronicznej; me-
toda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

30  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

MSWiA-44 – sprawozdanie z pobra  krwi w 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
MSWiA, poza Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa MSWiA oraz zu ycia krwi i 
jej sk adników; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 

31  samodzielne publiczne za-
k ady opieki zdrowotnej 

MSWiA-45 – sprawozdanie z lecznictwa 
uzdrowiskowego, stacjonarnych zak adów 
rehabilitacji leczniczej; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Admi-
nistracji 

32  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

MSWiA-45 – sprawozdanie z lecznictwa 
uzdrowiskowego, stacjonarnych zak adów 
rehabilitacji leczniczej; dane zagregowane w 
uk adzie terytorialnym; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
30 kwietnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– w badaniach MZ: podstawowe dane z zakresu przedmiotowego w uk adzie regionalnym i wojewódzkim, a tak e wed ug 
rodzajów jednostek organizacyjnych oraz rodzajów us ug i rodzajów specjalistycznej aparatury medycznej, 

– w badaniach GUS – liczba i dzia alno  stacjonarnych i ambulatoryjnych zak adów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich 
oraz pomocy dora nej, ratownictwa medycznego, pogotowia ratunkowego wed ug rodzajów zak adów, form w asno ci w 
uk adzie regionów i województw oraz wybrane dane wed ug podregionów, powiatów i gmin, 

– w badaniach MSWiA – samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej MSWiA, jednostki bud etowe tworzone przez 
ministra w a ciwego do spraw wewn trznych posiadaj ce w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej oraz CKiK MSWiA. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane z bada  MZ – tablice wynikowe – czerwiec 2013 r., 
– „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – sierpie  2013 r., 
– dane z bada  MSWiA – tablice wynikowe – maj 2013 r., 
– dane GUS – tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – czerwiec 2013 r., 
– „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2012 r.” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 146 700 z  – bud et GUS 
 232 300 z  – bud et MZ 
 29 921 z  – bud et MSWiA 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.08(092) 

2. Temat badania:  obki i kluby dzieci ce 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji o sieci oraz dzia alno ci obków i innych placówek b d cych cz ci  systemu dziennej opieki nad ma-
ym dzieckiem. Wyniki bada  s  wykorzystywane na potrzeby organów samorz dowych. Wybrane dane s  przekazywane 

równie  do UNICEF-u i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

obki, oddzia y obkowe, kluby dzieci ce oraz inne podmioty prowadzone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie-
maj ce osobowo ci prawnej i osoby fizyczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

Miejsca w obkach, oddzia ach obkowych, klubach dzieci cych i innych podmiotach, dzieci przebywaj ce w nich wed ug 
p ci, wieku, czas pobytu (osobodni), czas pracy placówki, personel w placówkach (ogó em, w tym lekarze, piel gniarki, nau-
czyciele), wolontariat, udogodnienia dla potrzeb osób niepe nosprawnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: OD-1. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej, osoby fizyczne prowa-
dz ce dzia alno  zaklasyfikowa-
n  wed ug PKD do klasy 88.91 

OD-1 – obki i kluby dzieci ce; w formie 
elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

obki, oddzia y obkowe, kluby dzieci ce, inne podmioty – wed ug organu za o ycielskiego, czasu pracy placówki, regionów, 
województw, wybrane dane wed ug podregionów, powiatów i gmin (placówki, miejsca w placówkach, dzieci przebywaj ce i 
wypisane w ci gu roku), udogodnienia dla potrzeb osób niepe nosprawnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 106 500 z  – bud et GUS 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.09(093) 

2. Temat badania: Apteki 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie danych o aptekach i ich typach, o rozmieszczeniu, czasie pracy placówek oraz o osobach pracuj cych (w tym far-
maceutach) na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Dane o pracuj cych w aptekach (wed ug zawodów) s  przeka-
zywane do Eurostatu, OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Apteki ogólnodost pne i zak adowe oraz punkty apteczne. 

7. Zakres przedmiotowy 

Rodzaje placówek, lokalizacja, podmiot prowadz cy aptek , rodzaje posiadanych udogodnie  dla potrzeb osób niepe nospraw-
nych. Osoby pracuj ce w aptekach i punktach aptecznych ogó em, w tym farmaceuci ( cznie z praktykantami) i technicy far-
maceutyczni, z wyodr bnieniem kobiet. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: ZD-5 (lub rejestry wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do klasy 47.73 

ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecz-
nego; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

2  wojewódzkie inspektoraty 
farmaceutyczne 

rejestr aptek ogólnodost pnych i punktów 
aptecznych; dane jednostkowe w zakresie: 
nazwa i siedziba podmiotu, na rzecz którego 
zosta o wydane zezwolenie, REGON, gmina, 
na której obszarze apteka zosta a utworzona, 
adres prowadzenia apteki, numer zezwolenia 
na prowadzenie apteki, termin wa no ci ze-
zwolenia na prowadzenie apteki, je eli jest 
oznaczony; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  wojewódzkie inspektoraty 
farmaceutyczne 

rejestr aptek zak adowych; dane jednostkowe 
w zakresie: nazwa zak adu opieki zdrowotnej 
utworzonego przez Ministra Obrony Narodo-
wej lub Ministra Sprawiedliwo ci, adres pro-
wadzenia apteki; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
14 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Apteki i punkty apteczne – wed ug form w asno ci oraz regionów i województw z wyodr bnieniem wsi. Pracuj cy w aptekach, 
w tym magistrowie farmacji wed ug regionów i województw. Wybrane dane wed ug podregionów, powiatów i gmin (z wyod-
r bnieniem wsi). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2012 r.” – listopad 2013 r., 
– dane wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 461 900 z  – bud et GUS 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.14(094) 

2. Temat badania: Dzia alno  Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
Minister w a ciwy do spraw wewn trznych 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o dzia alno ci stacji sanitarno epidemiologicznych obrazuj cych stan higieny ywno ci ywienia i 
przedmiotów u ytku, higieny rodowiska, higieny pracy, higieny dzieci i m odzie y, higieny radiacyjnej oraz efektach prowa-
dzonych kontroli, niezb dnych do podejmowania dzia a  zapobiegawczych eliminuj cych negatywne zjawiska w obszarze 
zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wp ywem szkodliwo ci i uci liwo ci rodowi-
skowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zaka nych i zawodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Stacje sanitarno-epidemiologiczne (oko o 340 jednostek) oraz Samodzielne Publiczne Zespo y Zak adów Opieki Zdrowotnej 
MSWiA. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dzia alno  kontrolna, zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena rodowiska, higiena ywno ci, ywienia i przedmiotów u ytku, 
higiena pracy, higiena radiacyjna, higiena dzieci i m odzie y szkolnej. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MZ: MZ-45, MZ-45A, MZ-46, MZ-48, MZ-50, MZ-52, MZ-53 i sprawozdanie MSWiA: MSWiA-47a. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekazania 
danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  powiatowe, graniczne stacje 

sanitarno-epidemiologiczne 
MZ-45 – sprawozdanie o dzia alno ci kontrol-
no-represyjnej oraz w zakresie zapobiegaw-
czego nadzoru sanitarnego; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

2  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-45 – sprawozdanie o dzia alno ci kontrol-
no-represyjnej oraz w zakresie zapobiegaw-
czego nadzoru sanitarnego; zestawienie zbior-
cze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

3  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

4  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia; ze-
stawienie zbiorcze danych; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

5  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-46 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny komunalnej; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

6  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-46 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny komunalnej; zestawienie zbiorcze 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

7  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-48 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny ywno ci, ywienia i przedmiotów 
u ytku; w formie elektronicznej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 
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8  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-48 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny ywno ci, ywienia i przedmiotów 
u ytku; zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

Powiatowa Stacja 
Sanitar-
no-Epidemiologiczna 
w Wa brzychu 

9  Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w 
Wa brzychu 

MZ-48 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny ywno ci, ywienia i przedmiotów 
u ytku; zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej lub papierowej 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

10  G ówny Inspektorat Sanitar-
ny 

MZ-48 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny ywno ci, ywienia i przedmiotów 
u ytku; zestawienie zbiorcze danych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
29 kwietnia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

GUS 

11  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-49 – sprawozdanie z dzia alno ci o wia-
towo-zdrowotnej i promocji zdrowia; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

co dwa lata do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

12  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-49 – sprawozdanie z dzia alno ci o wia-
towo-zdrowotnej i promocji zdrowia; zesta-
wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz-
nej 

co dwa lata do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

13  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-50 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny pracy; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

14  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-50 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny pracy; zestawienie zbiorcze da-
nych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

Wojewódzka Stacja 
Sanitar-
no-Epidemiologiczna 
w Bydgoszczy 

15  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny 
radiacyjnej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

16  powiatowe, graniczne stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

MZ-53 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny dzieci i m odzie y; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

wojewódzka stacja 
sanitar-
no-epidemiologiczna 

17  wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne 

MZ-53 – sprawozdanie z dzia alno ci w zakre-
sie higieny dzieci i m odzie y; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

G ówny Inspektorat 
Sanitarny 

18  Pa stwowa Inspekcja Sani-
tarna MSWiA 

MSWiA-47a – sprawozdanie z dzia alno ci 
sanitarno-epidemiologicznej; w formie elek-
tronicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe informacje z zakresu przedmiotowego wed ug regionów, województw oraz wed ug rodzajów dzia alno ci, grup i 
rodzajów obiektów kontrolowanych oraz kontrolowanych produktów spo ywczych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– GIS – dane wst pne – kwiecie , dane ostateczne w formie tablic wynikowych – czerwiec 2012 r., 
– MSWiA – tablice wynikowe – maj 2012 r., 
– „Rocznik Rolnictwa 2012” – grudzie  2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 35 000 z  – bud et MZ 
 139 738 z  – bud et MSWiA 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.16(095) 

2. Temat badania: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o stanie aktywów i pasywów, zobowi za  i nale no ci oraz o przychodach, kosztach samodzielnych 
publicznych zak adów opieki zdrowotnej. 

6. Zakres podmiotowy 

Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadz ce badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie nauk medycznych uczestnicz ce w systemie ochrony zdrowia. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o stanie aktywów i pasywów, w szczególno ci zobowi za , w tym wymagalnych, i nale no ci, oraz informacje o 
przychodach, kosztach samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MZ: MZ-03 oraz wewn trzne systemy informacyjne MSWiA i MON. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  samodzielne publiczne za-

k ady opieki zdrowotnej i 
instytuty badawcze prowa-
dz ce badania naukowe i 
prace rozwojowe w dziedzi-
nie nauk medycznych 
uczestnicz ce w systemie 
ochrony zdrowia 

MZ-03 – sprawozdanie o finansach samo-
dzielnych publicznych zak adów opieki zdro-
wotnej; w formie elektronicznej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: 
– do 17 sierpnia 

2012 r. z danymi 
za I pó rocze 
2012 r., 

– do 12 kwietnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia 
www.csioz.gov.pl 

2  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

MZ-03 – sprawozdanie o finansach samo-
dzielnych publicznych zak adów opieki zdro-
wotnej; dane zagregowane dla Polski ogó em i 
województw wed ug typów jednostek, form 
w asno ci i klas PKD; w formie elektronicznej 

– do 1 pa dziernika 
2012 r. za I pó ro-
cze 2012 r., 

– do 1 czerwca 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane z zakresu przedmiotowego ogó em wed ug regionów, województw, organów za o ycielskich, typów jednostek, a tak e 
symulacje wed ug rodzaju prowadzonej dzia alno ci (stacjonarna, ambulatoryjna, d ugoterminowa). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wst pne: za I pó rocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r., za rok 2012 – 10 maja 2013 r., 
– dane ostateczne: za I pó rocze 2013 r. – 15 wrze nia 2013 r., za rok 2012 – 1 sierpnia 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 465 000 z  – bud et MZ 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.17(096) 

2. Temat badania: Narodowy Rachunek Zdrowia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zestawienie wydatków na ochron  zdrowia (publicznych i prywatnych) wed ug klasyfikacji ICHA w celu zabezpieczenia po-
trzeb odbiorców krajowych (m.in. MZ) i zagranicznych, w tym coroczne przekazanie danych w postaci Wspólnego Kwestiona-
riusza OECD/Eurostat/WHO. 

6. Zakres podmiotowy 

Wszyscy p atnicy/ ród a finansowania wydatków publicznych i prywatnych na ochron  zdrowia (MZ, MSWiA, MPiPS, MON, 
MF, MS, NFZ, ZUS, KRUS, gospodarstwa domowe, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje non-profit, przedsi biorstwa w 
zakresie wydatków na ochron  zdrowia). 

7. Zakres przedmiotowy 

Wydatki na ochron  zdrowia (bie ce, inwestycyjne i powi zane z ochron  zdrowia), zestawione zgodnie z mi dzynarodow  
klasyfikacj  ICHA wed ug klasyfikacji HP – dostawców us ug, HF – p atników i HC – klasyfikacji funkcjonalnej wiadczonych 
us ug zdrowotnych i wzajemne powi zania (HCxHF, HPxHF i HCxHP). 

8. ród a danych 

Zestawienia wydatków na ochron  zdrowia z poszczególnych podmiotów (resortów i innych jednostek ponosz cych wydatki na 
ochron  zdrowia), przygotowane w postaci trójwymiarowej tablicy ICHA. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda : Rb-28, Rb-28S (opisane w badaniu 1.65.19) i MZ-35A (opisane w badaniu 
1.29.04). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

p atnicy/ ród a finansowania 
wydatków publicznych na ochro-
n  zdrowia (MZ, MSWiA, 
MPiPS, MON, MS, NFZ, ZUS, 
KRUS) 

systemy informacyjne dotycz ce wydatków na 
ochron  zdrowia; Kompleksowy System In-
formatyczny ZUS; systemy emerytal-
no-rentowe EMIR, RENTIER; System Wspo-
magania Ekonomiki Zak adu SAP ERP; Sys-
tem ewidencji ubezpieczonych, rozliczania 
sk adek i wiadcze  krótkoterminowych; Sys-
tem obs ugi emerytur i rent; System finanso-
wo-ksi gowy; dane zagregowane – tablica 
trójwymiarowa wydatków na ochron  zdrowia 
wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji ICHA – 
wydatki poniesione na ochron  zdrowia w 
danym roku, liczone zgodnie z mi dzynarodo-
w  metodologi  rachunków zdrowia, wed ug 
klasyfikacji ICHA, w przekrojach: p atników 
(HF), wiadczeniodawców (HP) i rodzajów 
us ug opieki zdrowotnej (HC); w formie elek-
tronicznej 

raz w roku, trzyna-
cie miesi cy po 

roku, którego rachu-
nek dotyczy 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wydatki na ochron  zdrowia (bie ce, inwestycyjne i powi zane z ochron  zdrowia) zestawione zgodnie z mi dzynarodow  
klasyfikacj  ICHA wed ug ICHA-HC – funkcji wiadczonych us ug, ICHA-HP – dostawców us ug, ICHA-HF – p atników oraz 
we wzajemnych powi zaniach HCxHF, HPxHF, HCxHP. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 r., wybrane dane – czerwiec 2012 – Internet, 
– publikacja bran owa „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2011 r.” – listopad 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 416 300 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 221 — Poz. 1030

 

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.18(097) 

2. Temat badania: Dzia alno  samorz dów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw zdrowia 
 

5. Cel badania 

Diagnoza stanu zasobów i deficytów oraz porównanie zakresu i dynamiki dzia a  w sferze profilaktyki i rozwi zywania pro-
blemów alkoholowych w poszczególnych województwach, a tak e wskazanie okre lonych gmin, które osi gn y wysoki 
wska nik realizacji ró nych zada  z ww. problematyki. 

6. Zakres podmiotowy 

Profilaktyka i rozwi zywanie problemów alkoholowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Uchwa y rady gminy, rynek napojów alkoholowych (np. liczba punktów sprzeda y napojów alkoholowych, liczba wydanych 
zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych), gminne programy profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych, 
gminne komisje rozwi zywania problemów alkoholowych (np. zespo y dzia aj ce w ramach komisji), pomoc dla osób z pro-
blemem alkoholowym (np. placówki lecznictwa odwykowego, grupy samopomocowe), profilaktyka szkolna i rodowiskowa 
zwi zana z problematyk  alkoholow  (np. programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy, wietlice socjoterapeutycz-
ne), edukacja publiczna (np. lokalne kampanie profilaktyczne), nietrze wo  w miejscach publicznych, wspó praca mi dzy 
samorz dami. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie PARPA: PARPA-G1. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wójtowie (burmistrzowie, 

prezydenci miast) 
PARPA-G1 – sprawozdanie z dzia alno ci 
samorz dów gminnych w zakresie profilaktyki 
i rozwi zywania problemów alkoholowych; w 
formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz dy marsza kow-
skie 

2  zarz dy województw PARPA-G1 – sprawozdanie z dzia alno ci 
samorz dów gminnych w zakresie profilaktyki 
i rozwi zywania problemów alkoholowych; w 
formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
15 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Pa stwowa Agencja 
Rozwi zywania 
Problemów Alkoho-
lowych 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Opracowania analityczne i wybrane dane zagregowane na poziomie województw (tak e w przeliczeniu na 1 tys. mieszka ców). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– biuletyn informacyjny, opracowywany przez Pa stwow  Agencj  Rozwi zywania Problemów Alkoholowych – grudzie  
2013 r., 

– „Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z pó n. zm.)” przygotowywane corocznie przez Pa stwow  Agencj  Rozwi zywa-
nia Problemów Alkoholowych, przyjmowane przez Sejm RP – III kwarta  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 42 000 z  – bud et MZ 
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1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 

1. Symbol badania: 1.29.20(098) 

2. Temat badania: Europejskie Badanie Zdrowia i Integracji Spo ecznej 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe (fakultatywne) 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Oszacowanie populacji osób, maj cych trudno ci z integracj  spo eczn  ze wzgl du na problemy zdrowotne lub ograniczenia w 
funkcjonowaniu. Uzyskanie informacji o osobach do wiadczaj cych barier w dziesi ciu podstawowych dziedzinach ycia co-
dziennego i spo ecznego oraz przyczynach tych barier. Ustalenie, w jakim stopniu czynniki osobiste i rodowiskowe wp ywaj  
na ograniczenia w ród osób z problemami zdrowotnymi i bez nich. 
Wyniki badania b d  wykorzystane do wprowadzenia odpowiedniej polityki w obszarze statystyki niepe nosprawno ci na po-
ziomie UE oraz wype nienia zobowi za  wynikaj cych z wniosków Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepe nosprawnych 
(rezolucja 61/106 z 13 grudnia 2006 r.). 
Badanie fakultatywne – jego realizacja jest uzale niona od mo liwo ci pozyskania przez GUS rodków z UE” 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe i osoby w wieku 15 lat i wi cej w wylosowanych mieszkaniach. 

7. Zakres przedmiotowy 

Trzy obszary badawcze: 
– kondycja zdrowotna, tj. samoocena stanu zdrowia, wyst powanie d ugotrwa ych problemów zdrowotnych i ogranicze , 

funkcjonowanie narz dów zmys u i ruchu, 
– ocena funkcjonowania w wybranych dziedzinach ycia codziennego i spo ecznego, umo liwiaj cych jednostce pe n  inte-

gracj  ze spo ecze stwem (tj. mobilno , transport, dost p do budynków, dost p do mo liwo ci kszta cenia i zatrudnienia, 
korzystanie z Internetu, kontakty i wsparcie spo eczne, sp dzanie czasu wolnego, poziom ycia oraz postawy i zachowania.), 

– charakterystyka gospodarstwa domowego oraz cechy spo eczno-demograficzne osób wed ug standardu unijnego (core social 
variables). 

8. ród a danych 

Kwestionariusze GUS: ZIS-1G, ZIS-1I. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  gospodarstwa domowe ZIS-1G – kwestionariusz gospodarstwa do-

mowego; w formie papierowej; badanie repre-
zentacyjne (0,06%); dobrowolne 

jednorazowo, pa -
dziernik/listopad 
2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

2  osoby w wieku 15 lat i wi -
cej 

ZIS-1I – kwestionariusz indywidualny dla 
osoby doros ej; w formie papierowej; badanie 
reprezentacyjne (0,06%); dobrowolne 

jednorazowo, pa -
dziernik/listopad 
2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane zostan  przedstawione w kontek cie ogranicze  w funkcjonowaniu i zdrowotnych, zgodnie z biospo ecznym modelem 
niepe nosprawno ci – wed ug cech spo eczno-demograficznych osób; tylko na poziomie ogólnokrajowym. 
Dla ka dego z 10 obszarów zostan  opracowane dane dotycz ce osób: 
– z barier  dla integracji spo ecznej w powi zaniu ze stanem zdrowia, problemami zdrowotnymi lub chorobami lub ogranicze-

niami aktywno ci, ale bez powi zania z czynnikami osobowymi lub rodowiskowymi; 
– z barier  dla integracji spo ecznej w powi zaniu ze stanem zdrowia, problemami zdrowotnymi lub chorobami lub ogranicze-

niami aktywno ci i w powi zaniu z czynnikami osobowymi lub rodowiskowymi; 
– z barier  dla integracji spo ecznej, bez powi zania ze stanem zdrowia, problemami zdrowotnymi lub chorobami lub ograni-

czeniami aktywno ci, ale w powi zaniu z czynnikami osobowymi lub rodowiskowymi; 
– niepostrzegaj cych bariery dla uczestnictwa lub niezainteresowanych uczestnictwem. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– zbiory danych dla Eurostatu – grudzie  2013 r. 
– notatka sygnalna – luty 2014 r. 
– tablice wynikowe na stronie internetowej GUS – II kwarta  2014 r. 
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11. Koszty i sposób finansowania 

 z  – dotacja KE 
 225 000 z  – bud et GUS 
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1.30. TURYSTYKA I SPORT 

1. Symbol badania: 1.30.01(099) 

2. Temat badania: Sport 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw kultury fizycznej 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Informacje o stanie i dzia alno ci klubów sportowych, polskich zwi zków sportowych i organizacji kultury fizycznej s u  do 
oceny poziomu sportu w szerokim uj ciu, a tak e do oceny realizacji zada  wynikaj cych ze strategii rozwoju sportu. 

6. Zakres podmiotowy 

Kluby sportowe, polskie zwi zki sportowe, organizacje kultury fizycznej. 

7. Zakres przedmiotowy 

– sekcje i rodzaje sportów w klubach sportowych, 
– osoby wicz ce, w tym kobiety i m odzie , 
– kadra w klubach sportowych, 
– kadra oraz bud et polskiego zwi zku sportowego, 
– liczba zawodników w podziale na kategorie w poszczególnych sportach, w polskich zwi zkach sportowych, 
– liczba trenerów, instruktorów, s dziów sportowych, zawodników, kursów szkoleniowych i ich uczestników, 
– jednostki organizacyjne, cz onkowie, wicz cy, imprezy i ich uczestnicy. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: KFT-1, sprawozdanie MSiT: KFT-2, dane organizacji kultury fizycznej. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  kluby sportowe KFT-1 – sprawozdanie z dzia alno ci klubu 

sportowego; w formie elektronicznej lub pa-
pierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

cyklicznie co 2 lata 
do 25 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Rzeszowie 

2  polskie zwi zki sportowe KFT-2 – sprawozdanie z dzia alno ci polskie-
go zwi zku sportowego; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

3  Akademicki Zwi zek Spor-
towy (AZS), Ludowe Zespo-
y Sportowe (LZS), Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej (TKKF), Polski 
Zwi zek Sportu Niepe no-
sprawnych „START” 

dzia alno  organizacji kultury fizycznej; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o klubach sportowych, sekcjach, cz onkach klubów, wicz cych z wyodr bnieniem kobiet i m odzie y do lat 18, 
zawodnikach zarejestrowanych, trenerach i instruktorach w uk adzie województw, podregionów i powiatów, a dane o wicz -
cych i kadrze szkoleniowej wed ug rodzajów sportów w uk adzie województw. Informacje o zawodnikach opracowywane we-
d ug województw, rodzajów sportów i p ci, o s dziach, trenerach i instruktorach wed ug województw i rodzajów sportów, a 
pozosta e dane wed ug polskich zwi zków sportowych. Dane o organizacjach kultury fizycznej w zakresie jednostek organiza-
cyjnych, cz onków, wicz cych, imprez i ich uczestników na poziomie województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) – maj/czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 214 700 z  – bud et GUS 
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1.30. TURYSTYKA I SPORT 

1. Symbol badania: 1.30.03(100) 

2. Temat badania: Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie danych dotycz cych turystycznej bazy noclegowej na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Dane 
miesi czne i roczne s  przekazywane do Eurostatu, OECD i UNWTO. 
Weryfikacja liczby jednostek wiadcz cych us ugi noclegowe. 

6. Zakres podmiotowy 

Turystyczna baza noclegowa bez wzgl du na rodzaj obiektu, w a ciciela i lokalizacj , a tak e obiekty o innym podstawowym 
przeznaczeniu (niezwi zane z turystyk ), które s  czasowo wykorzystywane przez turystów (np. domy studenckie, o rodki 
sportowo-rekreacyjne). Gminy, miasta na prawach powiatu, dzielnice m.st. Warszawy. 

7. Zakres przedmiotowy 

Charakterystyka obiektów i ich wykorzystanie: 
– rodzaje obiektów, a dla niektórych tak e kategorie, 
– pokoje, w tym z azienk  i WC, 
– miejsca noclegowe, 
– placówki gastronomiczne wed ug rodzajów, 
– liczba dni dzia alno ci obiektów, 
– osoby korzystaj ce, wynaj te pokoje, udzielone noclegi – z wyodr bnieniem turystów zagranicznych wed ug kraju sta ego 

zamieszkania. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: badanie pe ne na formularzach KT-1 dla podmiotów posiadaj cych 10 i wi cej miejsc noclegowych. 
Ankieta KT-2 – badanie reprezentacyjne dla podmiotów posiadaj cych mniej ni  10 miejsc noclegowych. 
Ewidencja obiektów wiadcz cych us ugi noclegowe prowadzona przez urz dy gmin na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o us ugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z pó n. zm.). Informacje urz dów marsza kowskich – 
wykazy skategoryzowanych obiektów noclegowych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wójtowie (burmistrzowie, 

prezydenci miast) 
Ewidencja innych obiektów, w których wiad-
czone s  us ugi noclegowe; dane obejmuj ce: 
– numer REGON i NIP, 
– nazw  i adres obiektu, 
– informacj  o sta ym lub sezonowym cha-

rakterze wiadczenia us ug, 
– rodzaj obiektu, 
– liczb  miejsc noclegowych, 
– informacje dodatkowe: e-mail i numer 

telefonu; 
w formie elektronicznej; metoda reprezenta-
cyjna (20%) 

do 3. dnia roboczego 
po zarejestrowaniu 
obiektu 

serwer centralny 
GUS 

2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grup: 55.1, 
55.2, 55.3 posiadaj ce 10 i 
wi cej miejsc noclegowych 

KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu tury-
stycznego obiektu noclegowego; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w miesi cu, do 
10. dnia po miesi cu 
sprawozdawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Rzeszowie 
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3  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grup: 55.1, 
55.2, 55.3 posiadaj ce mniej 
ni  10 miejsc noclegowych 

KT-2 – wykorzystanie turystycznego obiektu 
noclegowego; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda reprezentacyjna (20%); 
obowi zkowe 

raz do roku do 
20 stycznia z danymi 
za rok poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Rzeszowie 

4  urz dy marsza kowskie wykazy skategoryzowanych obiektów nocle-
gowych; dane jednostkowe dotycz ce: 
– numeru REGON i NIP, 
– nazwy i adresu obiektu, 
– rodzaju obiektu, 
– liczby miejsc noclegowych, 
– emaila i numeru telefonu; 
w formie elektronicznej 

raz w roku: do 
7 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Rzeszowie 

5  urz dy marsza kowskie wykazy nowopowsta ych i zlikwidowanych w 
ci gu kwarta u skategoryzowanych obiektów 
noclegowych; dane jednostkowe dotycz ce: 
– numeru REGON i NIP, 
– nazwy i adresu obiektu, 
– rodzaju obiektu, 
– liczby miejsc noclegowych, 
– emaila i numeru telefonu; 
w formie elektronicznej 

3 razy w roku: do 7 
dnia kalendarzowego 
po I, II i III kwartale 
z danymi za ka dy 
kwarta  

Urz d Statystyczny 
w Rzeszowie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba i wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej wed ug rodzajów obiektów (dla niektórych tak e wed ug kategorii) w 
uk adzie regionów i województw, podstawowe dane wed ug podregionów, powiatów, gmin. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Turystyka w 2012 r.” – lipiec 2013 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Eurostat, UNWTO, OECD, 
– podstawowe informacje dotycz ce obiektów wiadcz cych us ugi noclegowe i ich wykorzystanie, w tym tablica: Tury ci 

zagraniczni wed ug krajów zamieszkania (korzystaj cy, udzielone noclegi) – 60 dni roboczych po miesi cu sprawozdaw-
czym – Internet. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 432 000 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 227 — Poz. 1030

 

1.30. TURYSTYKA I SPORT 

1. Symbol badania: 1.30.05(101) 

2. Temat badania: Turystyka zagraniczna 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw turystyki 
Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

Kwartalne i roczne oszacowanie liczby wizyt w Polsce turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 
kraju sta ego zamieszkania; oszacowanie wp ywów z tytu u przyjazdu cudzoziemców w uj ciu kwartalnym i rocznym oraz 
charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce wed ug kraju sta ego zamieszkania i podstawowych cech analizowa-
nych w turystyce mi dzynarodowej. 

6. Zakres podmiotowy 

Cudzoziemcy (tury ci zagraniczni i odwiedzaj cy jednodniowi) wyje d aj cy z Polski. Przekroczenia granicy, podstawowa 
charakterystyka pobytu cudzoziemców i ich wydatki. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba i struktura przekrocze  granicy przez cudzoziemców wed ug przej  granicznych (wyjazd). 
 
Charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce wed ug g ównego celu przyjazdu, d ugo ci pobytu, formy organiza-
cyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzanych województw i rodka transportu. 
Charakterystyka turystów zagranicznych wed ug kraju sta ego zamieszkania, p ci i wieku. 

czne i dzienne wydatki turystów zagranicznych poniesione w Polsce wed ug rodzaju (noclegi, wy ywienie, us ugi rekreacyj-
ne, zakupy), wed ug celów podró y i kraju sta ego zamieszkania. Wydatki w zwi zku z podró  poniesione w kraju sta ego 
zamieszkania. 
 
Charakterystyka pobytu odwiedzaj cych jednodniowych w Polsce wed ug g ównego celu przyjazdu. 
Charakterystyka odwiedzaj cych jednodniowych wed ug kraju sta ego zamieszkania. 
Wydatki odwiedzaj cych jednodniowych wed ug rodzaju (wy ywienie, us ugi rekreacyjne, zakupy, w tym w celu odsprzeda y) 
i kraju sta ego zamieszkania. 
 
Kwartalne i roczne oszacowanie liczby wizyt turystów zagranicznych i odwiedzaj cych jednodniowych w Polsce wed ug kraju 
sta ego zamieszkania. 
Oszacowanie wp ywów z tytu u przyjazdów cudzoziemców w uj ciu kwartalnym i rocznym zgodnie ze standardowymi wyma-
ganiami statystyki turystyki oraz bilansu p atniczego, okre lonymi przez Eurostat i Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy. 

8. ród a danych 

Ankiety Ministerstwa Sportu i Turystyki: ZAG, DT-TZ i DT-OJ oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: 
KT-1 (badanie 1.30.03) i wyników badania „Ruch graniczny” (badanie 1.30.11). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  ankieterzy wykonawcy na 

przej ciach granicznych 
ZAG – zestawienie zbiorcze z przej  granicz-
nych – liczba dokonanych obserwacji pomia-
rowych wed ug czasu i miejsca pomiaru; w 
formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna 
(0,1%); dobrowolne 

osiem razy w roku: 
luty, marzec, maj, 
czerwiec, sierpie , 
wrzesie , listopad, 
grudzie  2012 r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

2  tury ci zagraniczni – sp dza-
j cy w Polsce co najmniej 
jedn  noc (wyje d aj cy z 
Polski) 

DT-TZ – charakterystyka turystów zagranicz-
nych odwiedzaj cych Polsk , charakterystyka 
ich pobytu w Polsce, w tym wielko  wydat-
ków; w formie elektronicznej; metoda repre-
zentacyjna (0,1%); dobrowolne 

osiem razy w roku: 
luty, marzec, maj, 
czerwiec, sierpie , 
wrzesie , listopad, 
grudzie  2012 r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

3  odwiedzaj cy jednodniowi 
(wyje d aj cy z Polski) 

DT-OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i 
wydatki poniesione przez odwiedzaj cych 
jednodniowych na terenie Polski; w formie 
elektronicznej; metoda reprezentacyjna 
(0,3%); dobrowolne 

osiem razy w roku: 
luty, marzec, maj, 
czerwiec, sierpie , 
wrzesie , listopad, 
grudzie  2012 r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

W odniesieniu do turystów wyniki wed ug: kraju sta ego zamieszkania, p ci i wieku, g ównego celu przyjazdu, d ugo ci pobytu, 
formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzanych województw i rodka transportu; 

czne i dzienne wydatki turystów zagranicznych poniesione w Polsce wed ug rodzaju (noclegi, wy ywienie, us ugi rekreacyjne, 
zakupy) i kraju sta ego zamieszkania, wydatki w zwi zku z podró  poniesione w miejscu zamieszkania. 
W odniesieniu do odwiedzaj cych jednodniowych wyniki wed ug: kraju sta ego zamieszkania, g ównego celu przyjazdu i spo-
sobu podró owania na terenie Polski (maksymalna odleg o  od granicy); dzienne wydatki poniesione w Polsce wed ug rodzaju 
(noclegi, wy ywienie, us ugi rekreacyjne, zakupy) i kraju sta ego zamieszkania. 

cznie: wp ywy z tytu u przyjazdów cudzoziemców w uj ciu kwartalnym i rocznym z uwzgl dnieniem celu podró y oraz 
struktury geograficznej wed ug kraju sta ego zamieszkania, w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jedno-
dniowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 
kraju sta ego zamieszkania w I kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – maj 2012 r., 

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku” – maj 2012 r., 
– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 

kraju sta ego zamieszkania w II kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – sierpie  2012 r., 
– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej po owie 2012 roku” – sierpie  2012 r., 
– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 

kraju sta ego zamieszkania w III kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – listopad 2012 r., 
– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie stycze  – wrzesie  2012 roku” – listopad 2012 r., 
– „Przyjazdy do Polski w 2012 roku” – synteza wyników bada  przeprowadzonych w 2012 r. oraz oszacowanie (na podstawie 

danych z 6 tur bada ) podstawowych wielko ci dotycz cych turystyki zagranicznej za rok 2012 – grudzie  2012 r., 
– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 

kraju sta ego zamieszkania w IV kwartale 2012 r. – wst pne tablice wynikowe – grudzie  2012 r., 
– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 

kraju sta ego zamieszkania w IV kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – luty 2013 r., 
– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2012 roku” – wyniki zbiorcze z uwzgl dnieniem czwartego kwarta u 2012 r. – 

grudzie  2012 r., 
– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w pierwszym kwartale 2012 roku” – maj 2012 r., 
– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w drugim kwartale 2012 roku” – sierpie  2012 r., 
– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w trzecim kwartale 2012 roku” – listopad 2012 r., 
– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w czwartym kwartale 2012 roku” – luty 2013 r., 
– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2012 roku” – maj 2013 r., 
– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzaj cych jednodniowych, wed ug 

kraju sta ego zamieszkania w 2012 r. – tablice wynikowe – grudzie  2012 r., 
– „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku” – grudzie  2012 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: UNWTO (Yearbook of Tourism Statistics, Tourism Market 

Trends, Compendium of Tourism Statistics, Travel and Tourism Barometer) – dostarczane sukcesywnie, 
– informacje w Internecie – dwa miesi ce po zako czeniu kwarta u. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 700 000 z  – bud et MSiT 
 285 000 z  – bud et NBP 
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1.30. TURYSTYKA I SPORT 

1. Symbol badania: 1.30.06(102) 

2. Temat badania: Aktywno  turystyczna Polaków 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw turystyki 
Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie skali uczestnictwa mieszka ców Polski w wieku 15 i wi cej lat w turystyce oraz charakterystyka wyjazdów w 
2012 r., z uwzgl dnieniem krajowych wyjazdów d ugookresowych (na 5 dni i d u ej), krajowych wyjazdów krótkookresowych 
(2-4 dni) oraz wyjazdów zagranicznych (jednodniowych oraz turystycznych, tj. co najmniej z jednym noclegiem); kontynuacja 
sta ego monitorowania krajowych i zagranicznych wyjazdów mieszka ców Polski w 2012 r. w uk adzie kwartalnym, ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem wydatków zwi zanych z wyjazdami turystycznymi; opracowywanie danych kwartalnych z zakresu 
popytu turystycznego przekazywanych do Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Mieszka cy Polski w wieku 15 lat i wi cej. 
Mieszka cy Polski (tury ci i odwiedzaj cy jednodniowi) uczestnicz cy w podró ach zagranicznych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba i struktura podró y krajowych d ugookresowych (co najmniej pi ciodniowych) i krótkookresowych (2-4 dni) oraz za-
granicznych. Kierunki wyjazdów wed ug odwiedzanych województw i krajów. 
Sezonowo  podró y, forma organizacyjna, cele podró y, d ugo  podró y, rodzaj wykorzystywanej bazy noclegowej, rodki 
transportu. 
Populacja wyje d aj cych wed ug miejsca zamieszkania, cech spo eczno demograficznych, sytuacji materialnej. 
Sta e monitorowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów mieszka ców Polski (kierunki wyjazdów, wydatki ponoszone na 
krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne). 

czne i dzienne wydatki turystów poniesione za granic  – wed ug odwiedzanych krajów, celu podró y, formy organizacyjnej 
wyjazdu, d ugo ci pobytu, rodzajów wydatków (noclegi, wy ywienie, us ugi rekreacyjne, zakupy). Wydatki w zwi zku z po-
dró  poniesione w Polsce przez turystów przed wyjazdem (z wyodr bnieniem kosztów zakupu us ug turystycznych za grani-
c ). 
Wydatki odwiedzaj cych jednodniowych – wed ug odwiedzanych krajów i rodzajów wydatków (wy ywienie, us ugi rekreacyj-
ne) oraz wed ug celów podró y. Oszacowanie cznej kwoty wydatków w uj ciu kwartalnym i rocznym. 

8. ród a danych 

Ankiety Ministerstwa Sportu i Turystyki: POL, DT-TKR, DT-POL. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  mieszka cy Polski w wieku 

15 lat i wi cej 
DT-TKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy 
turystyczne Polaków w ci gu 3 miesi cy po-
przedzaj cych badanie; w formie elektronicz-
nej; metoda reprezentacyjna (0,0145%); do-
browolne 

cztery razy w roku: 
kwiecie , lipiec, 
pa dziernik, grudzie  
2012 r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

2  ankieterzy wykonawcy na 
przej ciach granicznych 

POL – zestawienie zbiorcze z przej  granicz-
nych – liczba dokonanych obserwacji pomia-
rowych wed ug czasu i miejsca pomiaru; w 
formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna 
(0,1%); dobrowolne 

osiem razy w roku: 
luty, marzec, maj, 
czerwiec, sierpie , 
wrzesie , listopad, 
grudzie  2012 r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

3  odwiedzaj cy jednodniowi – 
Polacy powracaj cy do Pol-
ski po jednodniowym poby-
cie za granic  

DT-POL – wydatki poniesione przez odwie-
dzaj cych jednodniowych za granic ; w for-
mie papierowej; badanie reprezentacyjne 
(0,02%); dobrowolne 

osiem razy w roku: 
luty, marzec, maj, 
czerwiec, sierpie , 
wrzesie , listopad, 
grudzie  2012 r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki wed ug: czasu wyjazdu, kierunków wyjazdów (w kraju i za granic ), form organizacyjnych, celów podró y, czasu 
trwania, rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej, rodków transportu, cech spo eczno demograficznych respondentów, miej-
sca zamieszkania i sytuacji materialnej badanych oraz wysoko  wydatków ponoszonych na wyjazdy turystyczne. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Monitoring aktywno ci turystycznej Polaków: 
– komunikaty z bada  dotycz ce podró y Polaków w poszczególnych kwarta ach 2012 r. – 30 dni po up ywie danego kwarta-

u, 
– „Podró e Polaków w I kwartale 2012 roku” – maj 2012 r., 
– „Podró e Polaków w pierwszym pó roczu 2012 roku” – sierpie  2012 r., 
– „Podró e Polaków w lecie 2012 roku” – pa dziernik 2012 r., 
– „Podró e Polaków w pierwszych trzech kwarta ach 2012 roku” – pa dziernik 2012 r., 
– „Podró e Polaków w 2012 r. Podstawowe wyniki bada ” – grudzie  2012 r., 
– „Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2012 roku” – grudzie  2012 r., 
– „Aktywno  turystyczna dzieci i m odzie y w 2012 roku” – grudzie  2012 r., 
– „Wydatki Polaków za granic  w pierwszym kwartale 2012 roku” – maj 2012 r., 
– „Wydatki Polaków za granic  w drugim kwartale 2012 roku” – sierpie  2012 r., 
– „Wydatki Polaków za granic  w trzecim kwartale 2012 roku” – listopad 2012 r., 
– „Wydatki Polaków za granic  w czwartym kwartale 2012 roku” – luty 2013 r., 
– „Wydatki Polaków za granic  w 2012 roku” – maj 2013 r., 
– kwartalne tabele standardowe Eurostat (Domain: TOUR, Collection Tourism demand: domestic and outbound tourism) – 

przed up ywem kolejnego kwarta u, 
– roczne tabele standardowe Eurostat (Tourism demand) – czerwiec 2013 r., 
– informacja w Internecie – nie pó niej ni  jeden miesi c po zako czeniu tury bada . 

11. Koszty i sposób finansowania 

 900 000 z  – bud et MSiT 
 315 000 z  – bud et NBP 
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1.30. TURYSTYKA I SPORT 

1. Symbol badania: 1.30.11(103) 

2. Temat badania: Ruch graniczny 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie danych dotycz cych wielko ci i struktury ruchu granicznego osób i rodków transportu na zewn trznych grani-
cach UE z wykorzystaniem róde  administracyjnych. Szacunki ruchu osobowego na wewn trznych granicach UE i Polski na 
podstawie dost pnych róde  danych. 

6. Zakres podmiotowy 

Ruch na przej ciach granicznych zlokalizowanych na zewn trznych granicach UE, tj. l dowych z Rosj , Bia orusi , Ukrain , 
granicy morskiej oraz lotniskach. Ruch osób na wewn trznych granicach UE na podstawie dost pnych róde  danych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– przekroczenia granicy przez Polaków – wed ug poszczególnych przej  na zewn trznych granicach UE i kierunku przekra-
czania granicy (wjazd, wyjazd), 

– przekroczenia granicy przez cudzoziemców wed ug poszczególnych przej  na zewn trznych granicach UE i kierunku prze-
kraczania granicy (wjazd, wyjazd), 

– przekroczenia granicy przez rodki transportu – wed ug rodzajów rodka transportu, przej  granicznych i kierunku przekra-
czania granicy (wjazd, wyjazd). 

Szacunki ruchu osobowego wed ug granic i kierunku przekrocze  przez Polaków i cudzoziemców na wewn trznych granicach 
UE i Polski. 

8. ród a danych 

Dane Komendy G ównej Stra y Granicznej z Zintegrowanego Systemu Ewidencji. 
Wtórne wykorzystanie dost pnych róde  danych do sporz dzania szacunków ruchu na wewn trznych granicach UE i Polski. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Komenda G ówna Stra y Gra-
nicznej 

Zintegrowany System Ewidencji ZSE; dane 
zagregowane wed ug przej  granicznych; w 
formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
10. dnia ka dego 
miesi ca z danymi za 
miesi c poprzedni 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o przekroczeniach zewn trznych granic UE s  opracowywane z cz stotliwo ci  miesi czn , kwartaln  i roczn  
wed ug przej  granicznych imiennie, ich rodzajów i usytuowania. 
Informacje o ruchu osób na wewn trznych granicach UE i Polski z cz stotliwo ci  roczn . 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe dotycz ce ruchu na zewn trznych granicach UE – 25 dni po miesi cu, 
– szacunkowa liczba osób przekraczaj cych wewn trzne granice UE i Polski, 
– „Turystyka w 2012 r.” – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 394 000 z  – bud et GUS 
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1. Symbol badania: 1.30.15(104) 

rekreacji ruchowej 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz

5. Cel badania 
spodarstw domowych w sporcie i rekreacji ruchowej oraz o czynnikach 

cych na aktywno  sportow . Wyniki badania wykorzystane s  równie  do oceny realizacji zada  wynikaj cych ze 
strategii rozwoju sportu w Polsce. 

6. Zakres podmiotowy 

7. Zakres przedmiotowy 
Stopie h w rekreacji ruchowej i zaj ciach sportowych, w kulturze 
fizycznej, zakres i charakter tego uczestnictwa, powody nieuczestniczenia w rekreacji ruchowej. Wydatki gospodarstw na sport i 
rekreacj . 

8. 
Kwestionariusze GUS: DS-52 G i DS-52 I  

Lp.
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1 gospodarstwa domowe DS-52 G – uczestnictwo Polaków w sporcie i 

rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodar-
stwa domowego; w formie papierowej; meto-
da reprezentacyjna (0,04% próby badania 
gospodarstw domowych); dobrowolne 

do 15 pa dziernika 
2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

2 osoby w gospodarstwach 
domowych 

DS-52 I – uczestnictwo Polaków w sporcie i 
rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidu-
alny; w formie papierowej; metoda reprezenta-
cyjna (0,04% próby badania gospodarstw 
domowych); dobrowolne 

do 15 pa dziernika 
2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania gospodarstwa 
domowego 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 
Wyniki ogólnopolskie. 
Wyposa enie gospodarstw domowych w sprz t sportowy, wydatki na zakup sprz tu sportowego, wydatki na sport i rekreacj
ruchow ziomu 
uzyskiwanych dochodów); miasto – wie . 

no-demograficznych i uczestnictwa w zaj ciach sportowych, cz stotliwo  takiego uczestnictwa, deklarowane umiej tno ci 
sportowe i przyczyny nieuczestniczenia w zaj
no-demograficznych, miejsca zamieszkania badanego, dochodowych grup kwintylowych gospodarstwa domowego. 

10. Terminy i formy udost pniania 
– tablice wynikowe – 30 stycznia 2013 r., 
– „Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.” – maj 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
et GUS 
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1.30. TURYSTYKA I SPORT 

1. Symbol badania: 1.30.16(105) 

2. Temat badania: Dzia alno  wybranych organizacji powi zanych z turystyk  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Informacje o stanie i dzia alno ci wybranych organizacji zwi zanych z turystyk  s u  do oceny rozwoju krajoznawstwa i tury-
styki kwalifikowanej, a tak e do oceny realizacji zada  wynikaj cych z okre lenia warunków bezpiecze stwa osób przebywaj -
cych w górach, p ywaj cych i k pi cych si . 

6. Zakres podmiotowy 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Tatrza skie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR). 

7. Zakres przedmiotowy 

– jednostki organizacyjne PTTK, cz onkowie, wycieczki turystyki powszechnej i kwalifikowanej oraz ich uczestnicy, 
– kadra szkoleniowa PTTK, wycieczki i imprezy w ramach turystyki kwalifikowanej wed ug dyscyplin, przewodnicy tury-

styczni, przyznane odznaki, d ugo  szlaków turystycznych, 
– ratownicy i dzia alno  GOPR i TOPR, 
– cz onkowie i ratownicy WOPR oraz ich dzia ania. 

8. ród a danych 

Dane organizacji powi zanych z turystyk : PTTK-u, GOPR-u, TOPR-u i WOPR-u. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Polskie Towarzystwo Tury-

styczno-Krajoznawcze 
dane dotycz ce rocznej dzia alno ci; zestawie-
nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

2  Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe 

dane dotycz ce rocznej dzia alno ci; zestawie-
nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  Tatrza skie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

dane dotycz ce rocznej dzia alno ci; zestawie-
nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

4  Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe 

dane dotycz ce rocznej dzia alno ci; zestawie-
nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

PTTK – jednostki organizacyjne, liczba cz onków, wycieczki turystyki powszechnej i kwalifikowanej oraz liczba uczestników. 
Informacje o kadrze szkoleniowej PTTK, wycieczkach i imprezach w ramach turystyki kwalifikowanej wed ug dyscyplin, licz-
bie przewodników turystycznych, przyznanych odznakach i d ugo ci szlaków turystycznych. 
GOPR i TOPR – liczba: ratowników, interwencji, wypadków, wypraw ratunkowych. 
WOPR – liczba: cz onków, ratowników, osób wyratowanych, utoni . 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Turystyka w 2012 r.” – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 16 500 z  – bud et GUS 
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1.42. PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE I STRUKTURALNE 

1. Symbol badania: 1.42.01(106) 

2. Temat badania: Prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych i jej efekty gospodarcze 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja tempa, form i zakresu prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych oraz jej efektów, a tak e obserwacja sytuacji 
prawnej i ekonomicznej przedsi biorstw pa stwowych. Dostarczanie informacji o zagospodarowaniu gruntów w czonych do 
Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. Wyniki bada  s  wykorzystywane na potrzeby organów rz dowych, samorz do-
wych oraz u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorstwa pa stwowe, jednoosobowe spó ki Skarbu Pa stwa powsta e na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó n. zm.) oraz wszystkie podmioty powsta e w 
wyniku prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych w okresie 1990–2012. Mienie Agencji Nieruchomo ci Rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Podstawowe rodzaje i sposoby prywatyzacji, efektywno  gospodarowania jednostek sprywatyzowanych, skomercjalizowanych 
oraz przedsi biorstw pa stwowych. Liczba podmiotów sprywatyzowanych po rednio, poprzez obejmowanie akcji w podwy -
szonym kapitale zak adowym i bezpo rednio oraz zlikwidowanych. Liczba przedsi biorstw pa stwowych. Wyniki finansowe, 
podstawowe wska niki finansowe, pracuj cy. Pochodzenie kapita u w procesie prywatyzacji. Grunty przej te, rozdysponowane 
na trwa e u ytkowanie i pozostaj ce w Zasobie WRSP. 

8. ród a danych 

Wykaz przedsi biorstw pa stwowych, zintegrowany system informatyczny MSP, system informacyjny ANR; wtórne wykorzy-
stanie danych ze sprawozda  GUS: F-01/I-01 (omówionych w badaniu 1.61.01), DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04), F-02 
i SP (omówionych w badaniu 1.61.05). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  pa stwowe jednostki organi-

zacyjne pe ni ce funkcje 
za o ycielskie dla przedsi -
biorstw pa stwowych 

system informacyjny jednostek pe ni cych funk-
cje za o ycielskie dla przedsi biorstw pa stwo-
wych; dane jednostkowe – wykaz przedsi -
biorstw pa stwowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
26 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

GUS 

2  Ministerstwo Skarbu Pa -
stwa 

Zintegrowany System Informatyczny MSP (ZSI 
db); dane jednostkowe o nowo powsta ych spó -
kach z udzia em Skarbu Pa stwa, spó kach 
sprywatyzowanych po rednio i poprzez obej-
mowanie akcji w podwy szonym kapitale zak a-
dowym, przedsi biorstwach sprywatyzowanych 
bezpo rednio, zlikwidowanych, spó kach uczest-
nicz cych w Programie Narodowych Funduszy 
Inwestycyjnych, przychodach z prywatyzacji; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

GUS 

3  Agencja Nieruchomo ci 
Rolnych 

system informacyjny ANR; dane zagregowane o 
gruntach przej tych z pa stwowych przedsi -
biorstw gospodarki rolnej i Pa stwowego Fundu-
szu Ziemi, gruntach rozdysponowanych na trwa-
e u ytkowanie (sprzeda , przekazanie nieod-
p atne, wniesienie do spó ek, w inny sposób) i 
gruntach pozostaj cych w Zasobie WRSP w 
podziale na wydzier awione, przekazane w 
trwa y zarz d i pozostaj ce w wieczystym u yt-
kowaniu, w administrowanie, zagospodarowane 
w inny sposób, oczekuj ce na zagospodarowa-
nie, obce grunty w Zasobie WRSP; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
12 kwietnia 2013 r. 
z danymi za rok 
2012 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania grupowane wed ug: 
– województw, 
– PKD (sekcje i wybrane dzia y). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Notatka informacyjna – maj 2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – maj 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 246 300 z  – bud et GUS 
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1.42. PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE I STRUKTURALNE 

1. Symbol badania: 1.42.03(107) 

2. Temat badania: Podmioty z kapita em zagranicznym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja zjawiska nap ywu kapita u zagranicznego do polskich przedsi biorstw. Badanie umo liwia zidentyfikowanie kraju, 
z którego pochodzi zagraniczny kapita , okre lenie wielko ci i struktury tego kapita u oraz ocen  efektywno ci dzia ania pod-
miotów z udzia em kapita u zagranicznego na tle pozosta ych przedsi biorstw. Wyniki badania s  wykorzystywane: 
– do opracowania rocznej publikacji na temat dzia alno ci podmiotów z kapita em zagranicznym, 
– na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– na potrzeby Unii Europejskiej i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty z udzia em kapita u zagranicznego (z wy czeniem banków, spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych, 
instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy 
emerytalnych). 

7. Zakres przedmiotowy 

– warto  zagranicznych wk adów pieni nych i niepieni nych zadeklarowanych w dniu rejestracji spó ki, 
– wielko  kapita u podstawowego (zak adowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, 
– kraj pochodzenia kapita u zagranicznego, 
– warto  eksportu i importu, 
– wyniki finansowe (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), 
– nak ady na pozyskanie aktywów trwa ych, 
– liczba pracuj cych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: KZ, z systemu informacyjnego NBP oraz wtórne wykorzystanie danych: ze sprawozda  GUS: F-02, SP 
(pozyskanych w badaniu 1.61.05). Wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów: z bazy danych o podatnikach podatku od 
towarów i us ug (pozyskanych w badaniu 1.61.01); z bazy danych o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób 
prawnych (CIT) (pozyskanych w badaniu 1.80.01); z Krajowej Ewidencji Podatników w zakresie danych dotycz cych osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej, osób fizycznych prowadz cych samodzieln  dzia al-
no  gospodarcz  (pozyskanych w badaniu 1.80.01); z Krajowego Rejestru S dowego Ministerstwa Sprawiedliwo ci w zakresie 
podmiotów podlegaj cych wpisowi do rejestru przedsi biorców (pozyskanych w badaniu 1.04.01). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty z kapita em zagra-

nicznym prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  na tery-
torium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

KZ – sprawozdanie podmiotów z kapita em 
zagranicznym; podmioty zobowi zane jedno-
cze nie do sporz dzania SP – rocznej ankiety 
przedsi biortswa lub statystycznego sprawoz-
dania finansowego F-02 (zgodnie z opisem 
badania 1.61.05), wype niaj  do czony modu  
dotycz cy kapita u zagranicznego (KZ); w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
 
 
 
Urz d Statystyczny 
w Warszawie 

2  Narodowy Bank Polski system informacyjny dotycz cy podmiotów z 
kapita em zagranicznym; dane jednostkowe; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wymienione w zakresie przedmiotowym badania grupowane wed ug: 
– PKD (sekcje, dzia y w sekcji przetwórstwo przemys owe), 
– wielko ci kapita u podstawowego podmiotów, 
– wielko ci udzia u zagranicznego kapita u w kapitale podstawowym podmiotów, 
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– województw (zgodnie z siedzib  zarz du podmiotów), 
– kraju pochodzenia kapita u, 
– klas wielko ci ze wzgl du na liczb  pracuj cych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Dzia alno  gospodarcza podmiotów z kapita em zagranicznym w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – stycze  2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 207 300 z  – bud et GUS 
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1.42. PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE I STRUKTURALNE 

1. Symbol badania: 1.42.05(108) 

2. Temat badania: Dzia alno  podmiotów posiadaj cych udzia y w podmiotach z siedzib  za granic  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Polsce, które posiadaj  udzia y w podmiotach maj cych 
siedzib  za granic . Badanie umo liwia zidentyfikowanie kraju, w którym polskie przedsi biorstwo ma udzia y, okre lenie 
wielko ci i struktury tych udzia ów, opis charakteru powi za  podmiotu polskiego z podmiotem za granic  oraz ocen  efektyw-
no ci dzia ania podmiotu zagranicznego (przychody, eksport, import, zatrudnienie). Wyniki bada  b d  wykorzystywane: 
– do opracowania bie cych informacji o podmiotach prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Polsce i posiadaj cych udzia y 

w jednostkach maj cych siedzib  za granic , 
– na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– na potrzeby Unii Europejskiej i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w Polsce, posiadaj ce za granic  udzia y, oddzia y lub zak ady (z wy czeniem 
banków, spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towa-
rzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych). 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba podmiotów posiadaj cych udzia y za granic , 
– liczba podmiotów z siedzib  za granic , w których podmioty krajowe posiadaj  udzia y (podmioty zagraniczne), 
– rodzaj dzia alno ci podmiotów zagranicznych, 
– liczba pracuj cych w podmiotach zagranicznych, 
– przychody ze sprzeda y produktów osi gane przez podmioty zagraniczne, 
– eksport realizowany przez podmioty zagraniczne, 
– import realizowany przez podmioty zagraniczne, 
– nak ady na rzeczowe aktywa trwa e ponoszone przez podmioty zagraniczne. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: KZZ oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: SP i F-02 (zebranych w badaniu 1.61.05), 
GP (zebranych w badaniu 1.61.12); system informacyjny NBP. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty prowadz ce dzia-

alno  gospodarcz  w Pol-
sce, które posiadaj  za grani-
c  udzia y, oddzia y lub 
zak ady (z wy czeniem 
instytucji kredytowych i 
ubezpieczeniowych) 

KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadaj -
cych za granic  udzia y, oddzia y lub zak ady; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Warszawie 

2  Narodowy Bank Polski system informacyjny dotycz cy podmiotów z 
kapita em zagranicznym; dane jednostkowe 
dotycz ce rezydentów posiadaj cych udzia y 
w spó kach z siedzib  za granic  w zakresie 
numerów REGON; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  Narodowy Bank Polski system informacyjny dotycz cy podmiotów z 
kapita em zagranicznym; dane jednostkowe 
dotycz ce rezydentów posiadaj cych udzia y 
w spó kach z siedzib  za granic  w zakresie 
warto ci udzia u rezydenta w kapitale spó ki 
maj cej siedzib  za granic ; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
30 listopada 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wymienione w zakresie przedmiotowym badania wed ug: 
– kraju lokalizacji, 
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– rodzaju dzia alno ci PKD (sekcje), 
– województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne – „Dzia alno  podmiotów posiadaj cych udzia y w podmiotach z siedzib  za granic  w 
2012 r.” – kwiecie  2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 608 300 z  – bud et GUS 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.01(109) 

2. Temat badania: Dzia alno  badawcza i rozwojowa (B + R) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Jednostki naukowe, w tym jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz szko y wy sze, mi dzynaro-
dowe instytuty naukowe, dzia aj ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiej tno ci oraz inne jednostki 
organizacyjne prowadz ce badania w sposób ci g y. 
Jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz  z ró nych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rz dowego i samorz dowego 
oraz jednostki podleg e. Jednostki sektora prywatnych instytucji niedochodowych dzia aj cych na rzecz gospodarstw domo-
wych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki naukowe, w tym jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz szko y wy sze, mi dzynaro-
dowe instytuty naukowe, dzia aj ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiej tno ci oraz inne jednostki 
organizacyjne prowadz ce badania w sposób ci g y. 
Jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz  z ró nych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rz dowego i samorz dowego 
oraz jednostki podleg e. Jednostki sektora prywatnych instytucji niedochodowych dzia aj cych na rzecz gospodarstw domo-
wych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– nak ady finansowe na prace B + R poniesione wewn trz jednostek sprawozdawczych wed ug róde  finansowania ( rodki: 
bud etowe, instytutów badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, przedsi biorstw, prywatnych instytucji 
niedochodowych, organizacji mi dzynarodowych i instytucji zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej oraz fundusze 
strukturalne i rodki w asne), w tym nak ady bie ce oraz nak ady inwestycyjne, finansowanie po rednie dzia alno ci B + R 
ze rodków publicznych, 

– nak ady na prace B + R wykonane poza jednostk  sprawozdawcz  (w tym na prace B + R wykonane za granic ), 
– nak ady na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe, 
– zatrudnienie w dzia alno ci B + R wed ug grup stanowisk (w tym pracownicy naukowo badawczy, kobiety oraz cudzoziem-

cy), mierzone liczb  osób oraz liczb  ekwiwalentów pe nego czasu pracy, 
– zatrudnienie w dzia alno ci B + R wed ug poziomu wykszta cenia, 
– wynagrodzenia zatrudnionych w dzia alno ci B + R wed ug grup stanowisk i poziomu wykszta cenia oraz wynagrodzenia 

kobiet zatrudnionych na stanowiskach naukowo badawczych, 
– warto  i przychód aparatury naukowo badawczej zaliczonej do rodków trwa ych, 
– projekty badawcze finansowane ze rodków przeznaczonych w bud ecie pa stwa na nauk , 
– liczba, zasoby i dzia alno  (akta udost pnione i kwerendy) archiwów pa stwowych, 
– bibliometria – liczba publikacji autorów polskich w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowa . 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: PNT-01, PNT-01/s, PNT-01/a dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego dotycz ce projektów 
badawczych finansowanych ze rodków przeznaczonych w bud ecie pa stwa na nauk  oraz bibliometrii, dane Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Pa stwowych dotycz ce dzia alno ci archiwów pa stwowych, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  
DNU-K, DNU-R (omówione w badaniu 1.51.09). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz 
osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , w 
których: 
– rodzaj dzia alno ci jest 

zaklasyfikowany wed ug 
klasyfikacji PKD jako 
dzia alno  w zakresie 
prowadzenia bada  nau-
kowych i prac rozwojo-

PNT-01 – sprawozdanie o dzia alno ci badaw-
czej i rozwojowej (B + R); w formie elektro-
nicznej; metoda pe na/metoda doboru celowe-
go; obowi zkowe 

raz w roku do 
18 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 
 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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wych – dzia  72 (metoda 
pe na); 

– prowadzone s  prace 
badawczo-rozwojowe ob-
ok innej przewa aj cej 
dzia alno ci bez wzgl du 
na liczb  pracuj cych 
(metoda doboru celowe-
go) 

 

2  szko y wy sze, które prowa-
dz  dzia alno  na podstawie 
ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wy szym 

PNT-01/s – sprawozdanie o dzia alno ci ba-
dawczej i rozwojowej (B + R) w szko ach 
wy szych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
22 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Ministerstwa, 
urz dy marsza kowskie, 
Wojewódzkie Urz dy Pracy 
(metoda pe na); Urz dy 
centralne, urz dy miast i 
gmin (metoda doboru celo-
wego) 

PNT-01/a – sprawozdanie o dzia alno ci ba-
dawczej i rozwojowej (B + R) oraz o rodkach 
asygnowanych na prace badawcze i rozwojo-
we w jednostkach rz dowych i samorz do-
wych; w formie elektronicznej; metoda pe -
na/metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w roku do 
22 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 
dotycz cymi nak a-
dów i zatrudnionych 
w B + R, oraz rod-
ków asygnowanych 
na dzia alno  B + R 
i z danymi dotycz -
cymi rodków asy-
gnowanych na dzia-
alno  B + R na rok 
2013 (bud et prowi-
zoryczny) 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy szego 

system informacyjny dotycz cy projektów 
badawczych finansowanych ze rodków prze-
znaczonych w bud ecie pa stwa na nauk ; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie 

5  Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy szego 

system informacyjny dotycz cy bibliometrii; 
dane zagregowane w zakresie: liczby publika-
cji naukowych w Polsce i w innych krajach 
OECD, liczby publikacji naukowych na 1 mln 
mieszka ców w Polsce na tle innych krajów, 
procentowego udzia u publikacji polskich na 
wiecie wed ug dziedzin nauki; w formie 

elektronicznej 

raz w roku do 
3 grudnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie 

6  Naczelna Dyrekcja Archi-
wów Pa stwowych 

zbiór danych dotycz cy dzia alno ci archiwów 
pa stwowych; dane zagregowane w zakresie: 
zasobu archiwalnego, akt udost pnionych, 
kwerend; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Nak ady na dzia alno  B + R, zatrudnienie i warto  aparatury naukowo badawczej wed ug sektorów instytucjonalnych (sektor 
przedsi biorstw, rz dowy, prywatnych instytucji niedochodowych, szkolnictwa wy szego) i kierunków dzia alno ci, na których 
rzecz s  prowadzone prace B + R w sektorze przedsi biorstw, dziedzin nauk, rodzajów jednostek, rodzajów bada , regionów i 
województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wst pne dla Eurostatu – do 30 pa dziernika 2013 r., 
– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 602 600 z  – bud et GUS 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.02(110) 

2. Temat badania: Innowacje w przemy le 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie wiedzy o dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw w przemy le dla oceny stopnia innowacyjno ci polskiej gospo-
darki. Na poziomie krajowym wyniki bada  s u  opracowywaniu i ocenie realizacji specjalnych programów i strategii maj -
cych na celu wzrost innowacyjno ci i konkurencyjno ci polskiej gospodarki, takich jak: „Narodowa Strategia Spójno ci”, „Kie-
runki zwi kszenia innowacyjno ci gospodarki na lata 2007–2013”. Na poziomie regionalnym s  elementem opracowywanych 
regionalnych strategii innowacyjnych (RIS). 
Dane przekazywane s  do Komisji Europejskiej (Eurostatu). Badanie prowadzone jest w ramach mi dzynarodowego programu 
badawczego Community Innovation Survey i s u y ocenie dzia alno ci innowacyjnej w krajach UE, EFTA i krajach kandyduj -
cych do UE. Dane z badania s  jednym z g ównych róde  opracowywanego przez Komisj  zbioru wska ników s u cych do 
prowadzenia polityki gospodarczej i naukowo technicznej (European Innovation Scoreboard – EIS). Wyniki bada  innowacji s  
wykorzystywane tak e przez inne organizacje mi dzynarodowe, np. OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD w zakresie górnictwa i wydobywania (sekcja B), 
przetwórstwa przemys owego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor c  wod  i 
powietrze do uk adów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostaw wody; gospodarowania ciekami i odpadami oraz dzia alno ci 
zwi zanej z rekultywacj  (sekcja E), w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej – badanie pe ne oraz próba repre-
zentacyjna jednostek o liczbie pracuj cych od 10 do 49 osób. 

7. Zakres przedmiotowy 

– aktywno  innowacyjna przedsi biorstw (wdro enie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych), 
– nak ady na innowacje wed ug rodzajów dzia alno ci innowacyjnej oraz wed ug róde  finansowania nak adów, 
– sprzeda  produktów – nowych lub istotnie ulepszonych b d cych nowo ci  dla rynku oraz b d cych nowo ci  tylko dla 

przedsi biorstwa, 
– publiczne wsparcie dla dzia alno ci innowacyjnej, 
– ród a informacji dla innowacji, 
– wspó praca w zakresie dzia alno ci innowacyjnej, 
– cele dzia alno ci innowacyjnej, 
– innowacje organizacyjne, 
– innowacje marketingowe, 
– nabycie i sprzeda  technologii (transfer technologii), 
– wyposa enie przedsi biorstw w rodki automatyzacji, 
– ochrona w asno ci intelektualnej. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: PNT-02. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , których dzia alno  zaklasy-
fikowana jest wed ug PKD do zakresu górnictwa i 
wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemys owe-
go (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energi  
elektryczn , gaz, par  wodn , gor c  wod  i powietrze 
do uk adów klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz dostaw 
wody; gospodarowania ciekami i odpadami oraz 
dzia alno ci zwi zanej z rekultywacj  (sekcja E), w 
których liczba pracuj cych wynosi 50 osób lub wi cej 
– badanie pe ne oraz próba reprezentacyjna przedsi -
biorstw o liczbie pracuj cych od 10 do 49 

PNT-02 – sprawozdanie 
o innowacjach w przemy-
le; w formie elektronicz-

nej; metoda pe na / repre-
zentacyjna (25%); obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
14 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Aktywno  innowacyjna przedsi biorstw, nak ady na dzia alno  innowacyjn , sprzeda  produktów innowacyjnych, publiczne 
wsparcie dla dzia alno ci innowacyjnej, ród a informacji dla innowacji, wspó praca w zakresie dzia alno ci innowacyjnej, cele 
dzia alno ci innowacyjnej, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe, transfer technologii, rodki automatyzacji proce-
sów produkcyjnych oraz ochrona w asno ci intelektualnej wed ug sekcji i dzia ów PKD, sektorów w asno ci, wielko ci przed-
si biorstw i województw. 
Licencje – zakup i sprzeda  wed ug wybranych grup krajów. Liczba krajowych i zagranicznych umów licencyjnych, z których 
przedsi biorstwo korzysta o. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane dla Eurostatu – czerwiec 2013 r., 
– „Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw w latach 2010–2012” – pa dziernik 2013 r., 
– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 445 900 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 244 — Poz. 1030

 

 

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.05(111) 

2. Temat badania: Ochrona w asno ci przemys owej w Polsce 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Urz du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji z zakresu ochrony w asno ci intelektualnej, ze szczególnym uwzgl dnieniem tematyki ochrony w asno ci 
przemys owej w Polsce (wynalazki, wzory u ytkowe, przemys owe, znaki towarowe itp.). Wska niki z zakresu statystyki paten-
tów s  stosowane do oceny efektów dzia alno ci B + R i innowacyjnej. 

6. Zakres podmiotowy 

Zg aszaj cy przedmioty w asno ci przemys owej do ochrony prawnej w Urz dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 
trybie krajowym i mi dzynarodowym. Podmioty, które uzyska y ochron  na terytorium RP na podstawie Konwencji o udziela-
niu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporz dzonej w Monachium dnia 5 pa dziernika 1973 r., 
zmienionej aktem zmieniaj cym artyku  63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Euro-
pejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pa dziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 
10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko ami stanowi cymi jej integraln  cz  (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737, z pó n. zm.). Rezy-
denci zg aszaj cy wynalazki do ochrony prawnej za granic . 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba zg oszonych wynalazków i wzorów u ytkowych oraz liczba udzielonych praw wy cznych na te przedmioty, 
– liczba zg oszonych znaków towarowych, wzorów przemys owych, topografii uk adów scalonych i oznacze  geograficznych 

oraz udzielonych praw wy cznych na te przedmioty, 
– liczba patentów europejskich, które uprawomocni y si  na terytorium RP. 

8. ród a danych 

System informacyjny Urz du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz dane wiatowej Organizacji W asno ci Intelektualnej 
(WIPO). 
 

 Podmioty przekazuj ce 
dane statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce prze-

kazania danych
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Urz d Patentowy Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

system informacyjny Urz du Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne – liczba 
zg oszonych wynalazków i wzorów u ytkowych oraz liczba 
udzielonych praw wy cznych na te przedmioty; liczba zg o-
szonych znaków towarowych, wzorów przemys owych, topo-
grafii uk adów scalonych i oznacze  geograficznych oraz 
udzielonych praw wy cznych na te przedmioty; liczba paten-
tów europejskich, które uprawomocni y si  na terytorium RP; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 kwietnia 
2013 r. z da-
nymi za rok 
2012 

Urz d Staty-
styczny w 
Szczecinie 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zg oszenia oraz udzielone prawa wy czne na wynalazki i wzory u ytkowe w Polsce: w trybie krajowym i mi dzynarodowym, 
w podziale na krajowe i zagraniczne oraz wed ug Mi dzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP). 
Zg oszenia i udzielone prawa wy czne na wynalazki krajowe i wzory u ytkowe wed ug regionów i województw. 
Zg oszenia na wynalazki i wzory u ytkowe krajowe wed ug podmiotów zg aszaj cych i województw. 
Zg oszenia i udzielone prawa wy czne na znaki towarowe: w trybie krajowym i mi dzynarodowym, w podziale na krajowe i 
zagraniczne. 
Zg oszenia oraz udzielone prawa na wzory przemys owe i topografie uk adów scalonych w podziale na krajowe i zagraniczne. 
Zg oszenia oraz udzielone prawa wy czne na wynalazki krajowe za granic . 
Uzyskana w Polsce ochrona na wynalazki przez podmioty krajowe i zagraniczne na podstawie Konwencji o patencie europej-
skim. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych – w zale no ci od potrzeb. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 26 000 z  – bud et UP RP 
 51 800 z  – bud et GUS 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.06(112) 

2. Temat badania: Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji dotycz cych bada  w zakresie wysokiej techniki, w której sk ad wchodz  dziedziny i wyroby odznaczaj -
ce si  wysok  technik , tzw. intensywno ci  B + R. Jednym z mierników jest relacja nak adów na dzia alno  B + R do warto ci 
produkcji (sprzeda y). 
Dane s u  mi dzy innymi do opracowywania i monitorowania „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”, „Narodowej 
Strategii Spójno ci” oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty realizuj ce obroty z krajami spoza UE oraz podmioty obj te programem statystycznym realizuj ce obroty z krajami 
UE; w zakresie produkcji – jednostki zaliczane wed ug PKD do przetwórstwa przemys owego; w zakresie zatrudnienia w tzw. 
sektorze us ug opartych na wiedzy oraz w przetwórstwie przemys owym – osoby w wieku 15 lat i wi cej b d ce cz onkami 
gospodarstw domowych wylosowanych do badania. Wyniki przedsi biorstw w przetwórstwie przemys owym wysokiej techniki 
i w us ugach opartych na wiedzy. 

7. Zakres przedmiotowy 

Eksport i import wyrobów zaliczanych do „wysokiej techniki” wed ug Mi dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu 
(SITC) na podstawie list wyrobów wysokiej techniki opracowanych przez OECD. Produkcja sprzedana wed ug poziomów 
techniki wed ug listy dziedzinowej OECD. Wska niki przedsi biorstw w przetwórstwie przemys owym wysokiej techniki i 
us ugach opartych na wiedzy na podstawie statystyk strukturalnych przedsi biorstw. 
Pracuj cy w przetwórstwie przemys owym wed ug poziomów techniki i w sektorze us ug opartych na wiedzy, wed ug listy 
zaproponowanej przez OECD i Eurostat. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: P-01 (badanie 1.46.04), Z-05 (badanie 1.23.07) i Z-06 (badanie 1.23.02), 
SP i F-02 (badanie 1.61.05), danych zbiorczych GUS opracowanych na podstawie dokumentu SAD (badanie 1.51.01), danych z 
Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci – BAEL (badanie 1.23.01). Dane z systemu INTRASTAT (badanie 1.51.07). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wielko  i struktura eksportu i importu oraz wska niki relacji importu do eksportu i udzia u w eksporcie i imporcie ogó em grup 
wyrobów zaliczanych do wysokiej techniki. 
Warto ci bezwzgl dne oraz udzia  sprzeda y w dziedzinach podzielonych wed ug poziomu techniki w przetwórstwie przemy-
s owym oraz sektorze us ug. Wska niki przedsi biorstw: liczba przedsi biorstw, warto  produkcji, obrót, warto  dodana, 
inwestycje brutto w przetwórstwie przemys owym wysokiej techniki i us ugach opartych na wiedzy. Pracuj cy w przetwórstwie 
przemys owym i us ugach z podzia em na p e . Udzia  pracuj cych wed ug poziomów intensywno ci B + R. Dane w uj ciu 
ogólnopolskim i w podziale na województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 81 300 z  – bud et GUS 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.09(113) 

2. Temat badania: Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji na temat wielko ci populacji osób zatrudnionych w tzw. zawodach N + T lub/i posiadaj cych wykszta ce-
nie wy sze, potencjalnie mog cych zaj  si  prac  zwi zan  z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem 
wiedzy naukowo technicznej w uj ciu wed ug mi dzynarodowego podr cznika metodologicznego Canberra Manual w zakre-
sie: wielko ci populacji HRST oraz cech demograficznych i spo eczno zawodowych osób wchodz cych w jej sk ad. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby z wy szym wykszta ceniem oraz osoby zatrudnione w zawodach N + T. 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba osób z wy szym wykszta ceniem w Polsce; wed ug p ci i cech spo eczno zawodowych, 
– liczba osób pracuj cych w zawodach N + T, wed ug p ci i cech spo eczno zawodowych, 
– liczba osób z wy szym wykszta ceniem przyje d aj cych do Polski oraz wyje d aj cych za granic  na pobyt sta y, 
– liczba studentów, w tym cudzoziemców i absolwentów szkó  wy szych; wed ug p ci i kierunków studiów, 
– liczba uczestników studiów doktoranckich z podzia em na dziedziny nauk, 
– liczba cz onków Polskiej Akademii Nauk. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: PNT-01, PNT-01/s, S-10, S-12 (badania 1.43.01, 1.27.05), Narodowego 
Spisu Powszechnego 2002, Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci – BAEL (badanie 1.23.01) oraz informacji ewiden-
cyjnych gmin o migracjach na pobyt sta y (badania 1.21.03 i 1.21.04). Dane Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wy szego oraz Polskiej Akademii Nauk. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Kancelaria Prezydenta RP informacja o przyznanych tytu ach naukowych 

profesora; dane jednostkowe; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

2  Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy szego 

informacja o przyznanych stopniach nauko-
wych doktora i doktora habilitowanego; ze-
stawienie zbiorcze danych; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie 

3  Polska Akademia Nauk informacja o cz onkach PAN; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wielko  populacji HRST w podziale wed ug wieku, p ci, poziomu wykszta cenia, kategorii zaanga owania w procesie pracy 
(pracuj cy, bezrobotni, bierni zawodowo), zawodów, województw. Studenci szkó  wy szych wed ug grup kierunków studiów. 
Cz onkowie Polskiej Akademii Nauk wed ug p ci i dziedzin nauk. Saldo migracji zagranicznych osób z wy szym wykszta ce-
niem na pobyt sta y. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 38 200 z  – bud et GUS 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.12(114) 

2. Temat badania: Biotechnologia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw nauki 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie danych statystycznych do analiz na potrzeby organizacji mi dzynarodowych (OECD i Eurostatu) z uwzgl dnie-
niem nast puj cych kierunków zastosowania biotechnologii: zdrowie (cz owieka i zwierz t), rolnictwo, ywno  i produkcja 
napojów, zasoby naturalne, rodowisko naturalne, procesy przemys owe, bioinformatyka i zastosowania niespecyficzne (np. 
narz dzia badawcze). Badanie pozwoli na okre lenie poziomu wiadczonych dóbr i us ug z zastosowaniem metod biotechnolo-
gicznych oraz na ocen  krajowego potencja u badawczego i gospodarczego – na podstawie opracowanych przez OECD mi -
dzynarodowych standardów metodologicznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauki, jednostki naukowe, uczelnie, podmioty dzia aj ce na rzecz nauki, centra nauko-
wo-przemys owe. Polska Akademia Umiej tno ci oraz przedsi biorstwa z ró nych dziedzin gospodarki. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dzia alno  w dziedzinie biotechnologii, z tego: 
– nak ady finansowe na dzia alno  B + R wed ug róde  finansowania, w tym nak ady inwestycyjne, 
– warto  sprzeda y wyników prac (us ug) B + R wed ug róde  finansowania kosztów wytworzenia, 
– zatrudnienie w dzia alno ci B + R wed ug poziomu wykszta cenia, grup stanowisk oraz p ci, 
– warto  sprzeda y wyrobów biotechnologicznych, 
– stosowane metody biotechnologiczne, 
– kierunki zastosowania w gospodarce, 
– zg oszone wynalazki i uzyskane patenty, 
– czynniki wp ywaj ce na dzia alno  B + R i komercjalizacj  rozwi za  biotechnologicznych w przedsi biorstwie, 
– publikacje w czasopismach rejestrowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (USA), 
– uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MNiSW: MN-01 i MN-02. 
 

Lp. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowa-
dz ce dzia alno  gospodarcz , w których prze-
wa aj cy rodzaj dzia alno ci jest zaklasyfikowany 
wed ug PKD jako badania naukowe i prace roz-
wojowe – dzia  72 (klasa 72.11 i 72.19) bez 
wzgl du na liczb  pracuj cych 

MN-01 – sprawozdanie o 
dzia alno ci badawczej i 
rozwojowej w dziedzinie 
biotechnologii w jednost-
kach naukowych; w 
formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowa-
dz ce dzia alno  gospodarcz , w których: 
– dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug PKD 

do dzia ów: 01 – uprawy rolne, chów i hodow-
la zwierz t, owiectwo, w czaj c dzia alno  
us ugow ; 02 – le nictwo i pozyskiwanie 
drewna; 03 – rybactwo; 05 – wydobywanie 
w gla kamiennego i w gla brunatnego (ligni-
tu); 06 – górnictwo ropy naftowej i gazu ziem-
nego; 10 – produkcja artyku ów spo ywczych; 
11 – produkcja napojów 13 – produkcja wyro-
bów tekstylnych; 14 – produkcja odzie y; 15 – 
produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawio-
nych; grup: 17.1 – produkcja masy w óknistej, 

MN-02 – sprawozdanie o 
dzia alno ci w dziedzinie 
biotechnologii w przed-
si biorstwach; w formie 
elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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papieru i tektury; 19.2 – wytwarzanie i prze-
twarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; 
dzia ów: 20 – produkcja chemikaliów i wyro-
bów chemicznych; 23 – produkcja wyrobów z 
pozosta ych mineralnych surowców niemeta-
licznych; 24 – produkcja metali; grupy 32.5 – 
produkcja urz dze , instrumentów oraz wyro-
bów medycznych, w czaj c dentystyczne; 
dzia ów: 35 – wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor c  
wod  i powietrze do uk adów klimatyzacyj-
nych; 36 – pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody; 37 – odprowadzanie i oczyszczanie 
cieków; 38 – dzia alno  zwi zana ze zbiera-

niem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców; 39 – dzia alno  
zwi zana z rekultywacj  i pozosta a dzia al-
no  us ugowa zwi zana z gospodark  odpa-
dami; 41 – roboty budowlane zwi zane ze 
wznoszeniem budynków; grupy 46.2 – sprze-
da  hurtowa p odów rolnych i ywych zwie-
rz t; dzia ów: 62 – dzia alno  zwi zana z 
oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz dzia alno  powi zana; 72 – 
badania naukowe i prace rozwojowe; 75 – 
dzia alno  weterynaryjna: 86 – opieka zdro-
wotna; bez wzgl du na liczb  pracuj cych, do 
których zwróci si  urz d statystyczny, 

– prowadzona jest dzia alno  w dziedzinie 
biotechnologii obok innej przewa aj cej dzia-
alno ci; do których zwróci si  urz d staty-
styczny 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Nak ady na dzia alno  B + R, zatrudnienie, wed ug dzia ów i grup PKD, dziedziny biotechnologii, liczba publikacji, liczba 
nadanych stopni naukowych, wed ug rodzajów jednostek, regionów i województw, wynalazki zg oszone do opatentowania w 
dziedzinie biotechnologii. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wynikowe – grudzie  2012 r., 
– dane do organizacji mi dzynarodowych (OECD i Eurostatu), 
– „OECD Biotechnology Statistics 2013” – OECD 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 000 z  – bud et GUS 
 60 000 z  – bud et MNiSW 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.13(115) 

2. Temat badania: Innowacje w sektorze us ug 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie wiedzy o dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw w sektorze us ug dla oceny stopnia innowacyjno ci polskiej 
gospodarki. 
Na poziomie krajowym wyniki badania s u  opracowywaniu i ocenie realizacji specjalnych programów i strategii maj cych na 
celu wzrost innowacyjno ci i konkurencyjno ci polskiej gospodarki, takich jak: „Narodowa Strategia Spójno ci”, „Kierunki 
zwi kszania innowacyjno ci gospodarki na lata 2007–2013”. Na poziomie regionalnym s  elementem opracowywanych regio-
nalnych strategii innowacyjnych (RIS). 
Dane przekazywane s  do Komisji Europejskiej (Eurostatu). Badanie prowadzone jest w ramach mi dzynarodowego programu 
badawczego Community Innovation Survey i s u y ocenie dzia alno ci innowacyjnej w krajach UE, EFTA i krajach kandyduj -
cych do UE. Dane z badania s  jednym z g ównych róde  opracowywanego przez Komisj  zbioru wska ników s u cych do 
prowadzenia polityki gospodarczej i naukowo technicznej (European Innovation Scoreboard – EIS). Wyniki bada  innowacji s  
wykorzystywane tak e przez inne organizacje mi dzynarodowe, np. OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej, prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do: 
dzia u 46, sekcji H, dzia ów: 58, 61, 62, 63, sekcji K, dzia u 71. 

7. Zakres przedmiotowy 

– aktywno  innowacyjna przedsi biorstw (wdro enie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych), 
– nak ady na innowacje wed ug rodzajów dzia alno ci innowacyjnej oraz wed ug róde  finansowania nak adów, 
– sprzeda  produktów – nowych lub istotnie ulepszonych b d cych nowo ci  dla rynku oraz b d cych nowo ci  tylko dla 

przedsi biorstwa, 
– publiczne wsparcie dla dzia alno ci innowacyjnej, 
– ród a informacji dla innowacji, 
– wspó praca w zakresie dzia alno ci innowacyjnej,  
– cele dzia alno ci innowacyjnej, 
– innowacje organizacyjne, 
– innowacje marketingowe, 
– ochrona w asno ci intelektualnej. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: PNT-02/u. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , w których liczba pracuj cych 
wynosi 10 osób i wi cej, a dzia alno  zaklasyfikowa-
na jest wed ug PKD do dzia u 46 – handel hurtowy, z 
wy czeniem handlu pojazdami samochodowymi; 
sekcji H – transport i gospodarka magazynowa; dzia u 
58 – dzia alno  wydawnicza; dzia u 61 – telekomuni-
kacja; dzia u 62 – dzia alno  zwi zana z oprogramo-
waniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
dzia alno  powi zana; dzia u 63 – dzia alno  us u-
gowa w zakresie informacji; sekcji K – dzia alno  
finansowa i ubezpieczeniowa; dzia u 71 – dzia alno  
w zakresie architektury i in ynierii; badania i analizy 
techniczne 

PNT-02/u – sprawozda-
nie o innowacjach 
w sektorze us ug; w for-
mie elektronicznej; meto-
da reprezentacyjna (oko o 
25%); obowi zkowe 

raz w roku do 
5 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Aktywno  innowacyjna przedsi biorstw, nak ady na dzia alno  innowacyjn , sprzeda  produktów innowacyjnych, publiczne 
wsparcie dla dzia alno ci innowacyjnej, ród a informacji dla dzia alno ci innowacyjnej, wspó praca w zakresie dzia alno ci 
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no asno ci intelektu-
ci, wielko ci przedsi biorstw i województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 
– dane dla Eurostatu – czerwiec 2013 r. 

 innowacyjna przedsi biorstw w latach 2010–2012” – pa dziernik 2013 r. 
– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 
et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 251 — Poz. 1030

 

 

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.14(116) 

2. Temat badania: Wska niki spo ecze stwa informacyjnego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie poziomu dost pu i wykorzystania technologii informacyjno telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, gospodar-
stwach domowych i w ród osób indywidualnych. Na poziomie krajowym dane s u  mi dzy innymi do monitorowania realiza-
cji „Strategii Rozwoju Spo ecze stwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”, „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”, 
„Kierunków Zwi kszania Innowacyjno ci Gospodarki na lata 2007–2013” oraz innych programów operacyjnych. Ponadto dane 
przekazywane s  do Komisji Europejskiej, gdzie s u  do analiz i porówna  mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodar-
cz , w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej, a dzia alno  zosta a zaklasyfikowana wed ug PKD do sekcji: C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S oraz gospodarstwa domowe z osobami w wieku od 16 do 74 lat i ich cz onkowie w tym wieku. 

7. Zakres przedmiotowy 

Odsetek pracowników wykorzystuj cych komputery, wyposa enie przedsi biorstw i gospodarstw domowych w technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne, dost p do Internetu, cele wykorzystywania Internetu, transakcje kupna i sprzeda y realizowa-
ne za po rednictwem Internetu, zakupy internetowe osób prywatnych, cz stotliwo  i miejsce wykorzystywania Internetu przez 
osoby indywidualne, rozwój umiej tno ci cz onków gospodarstw domowych zwi zanych z wykorzystywaniem nowoczesnych 
technologii, procesy biznesowe wspomagane przez stosowanie ICT w przedsi biorstwach, ICT . 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: SSI-01, SSI-02 i kwestionariusze: SSI-10G, SSI-10I. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty prowadz ce dzia-

alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji: C, D, E, F, G, H, I, J, 
L, M, N, S, w których liczba 
pracuj cych wynosi 10 osób 
i wi cej 

SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu tech-
nologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
w przedsi biorstwach; w formie elektronicz-
nej; metoda reprezentacyjna (18%); obowi z-
kowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji K, w których liczba 
pracuj cych wynosi 10 osób 
i wi cej 

SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu tech-
nologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 
przedsi biorstwach sektora finansowego; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  gospodarstwa domowe z 
osobami w wieku od 16 do 
74 lat 

SSI-10G – wykorzystanie technologii infor-
macyjno-telekomunikacyjnych w gospodar-
stwach domowych; w formie elektronicznej 
lub papierowej; metoda reprezentacyjna 
(0,06%); dobrowolne 

raz w roku do 
30 kwietnia 2012 r. 

ankieter statystyczny

4  osoby w gospodarstwach 
domowych w wieku od 16 
do 74 lat 

SSI-10I – wykorzystanie technologii informa-
cyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych; w formie elektronicznej lub papie-
rowej; metoda reprezentacyjna; dobrowolne 

raz w roku do 
30 kwietnia 2012 r. 

ankieter statystyczny

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wska niki dotycz ce wykorzystania technologii informacyjno telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach i gospodarstwach 
domowych. 
Wyniki w zakresie przedsi biorstw reprezentowane dla kraju jako ca o ci, w podziale na regiony NUTS 1, województwa, ro-
dzaje dzia alno ci wed ug PKD, klasy wielko ci przedsi biorstw (o liczbie pracuj cych 10–49, 50–249, 250 i wi cej osób). 
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Wyniki w zakresie gospodarstw domowych reprezentowane dla kraju jako ca o ci, w podziale na du e miasta (powy ej 100 tys. 
mieszka ców), mniejsze miasta (do 100 tys. mieszka ców) i obszary wiejskie oraz wed ug stopnia urbanizacji, a tak e wed ug 
dochodu miesi cznego netto (w przedzia ach kwartylowych) i sk adu osobowego gospodarstwa domowego (z dzie mi lub bez) 
oraz w podziale na regiony NTS 1. 
Wyniki w zakresie osób indywidualnych reprezentowane dla kraju jako ca o ci, z uwzgl dnieniem cech spo eczno demogra-
ficznych respondentów, tj. p ci, wieku i poziomu wykszta cenia, aktywno ci zawodowej i miejsca zamieszkania oraz w podziale 
na regiony NTS 1. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– zbiory danych dla Eurostatu w zakresie obj tym rozporz dzeniem (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 kwietnia 2004 r. dotycz cym statystyk Wspólnoty w sprawie spo ecze stwa informacyjnego (Tekst maj cy znacze-
nie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 2, str. 49, z 
pó n. zm.) – pa dziernik 2012 r., 

– tablice wynikowe na stronie internetowej GUS – I kwarta  2013 r., 
– „Spo ecze stwo informacyjne w Polsce w latach 2008–2012 r.” – listopad 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 536 800 z  – bud et GUS 
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1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE 

1. Symbol badania: 1.43.15(117) 

2. Temat badania: rodki finansowe asygnowane przez rz d na dzia alno  badawczo-rozwojow  wed ug 
celów spo eczno-ekonomicznych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw nauki 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji na temat finansowania bud etowego nauki w rozbiciu na cele spo eczno-ekonomiczne wed ug mi dzy-
narodowej klasyfikacji NABS (Nomenklatura dla analizy i porówna  programów i bud etów naukowych) – dla celów polityki 
naukowej i naukowo-technicznej pa stwa. 
Konieczno  przekazywania danych do Komisji Europejskiej i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Bud et pa stwa: cz  28 – Nauka. 

7. Zakres przedmiotowy 

rodki finansowe asygnowane przez rz d na dzia alno  badawczo-rozwojow  (tzw. GBAORD – Government Budget Appro-
priations or Outlays on Research and Development) wed ug celów spo eczno-ekonomicznych na podstawie mi dzynarodowej 
klasyfikacji NABS. 

8. ród a danych 

– Sprawozdanie z wykonania bud etu w 2011 r., cz  28 – Nauka, 
– Administracyjne systemy informacyjne MNiSW (bazy danych projektów badawczych). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

rodki finansowe asygnowane przez rz d na dzia alno  badawczo-rozwojow  w rozbiciu na cele spo eczno-ekonomiczne na 
podstawie klasyfikacji NABS. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych (Eurostat, OECD). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 45 000 z  – bud et MNiSW 
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1. Symbol badania: 1.43.17(118) 

2. Temat badania: Nanotechnologia 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie danych statystycznych do analiz na potrzeby organizacji mi dzynarodowych (OECD i Eurostatu) z uwzgl dnie-
niem kierunków zastosowania nanotechnologii. Badanie pozwoli na okre lenie poziomu wytwarzanych dóbr i wiadczonych 
us ug z zastosowaniem metod nanotechnologicznych oraz na ocen  krajowego potencja u badawczego i gospodarczego – na 
podstawie opracowanych przez OECD mi dzynarodowych standardów metodologicznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki naukowe, w tym jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz szko y wy sze, mi dzynaro-
dowe instytuty naukowe, dzia aj ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne jednostki organizacyjne prowadz ce 
badania w sposób ci g y, podmioty dzia aj ce na rzecz nauki, centra naukowo-przemys owe. Jednostki prowadz ce dzia alno  
gospodarcz  z ró nych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rz dowego i samorz dowego oraz jednostki podleg e. Jednostki 
sektora prywatnych instytucji niedochodowych dzia aj cych na rzecz gospodarstw domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dzia alno  w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii, z tego: 
– nak ady finansowe na prace B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii poniesione wewn trz jednostek sprawozdaw-

czych wed ug róde  finansowania ( rodki: bud etowe, jednostek badawczo rozwojowych i placówek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, przedsi biorstw, prywatnych instytucji niedochodowych, organizacji mi dzynarodowych i instytucji zagra-
nicznych, w tym Komisji Europejskiej oraz fundusze strukturalne i rodki w asne), w tym nak ady bie ce oraz nak ady in-
westycyjne, finansowanie po rednie dzia alno ci B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii ze rodków publicznych, 

– warto  sprzeda y wyników prac (us ug) B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii wed ug róde  finansowania 
kosztów wytworzenia, 

– zatrudnienie w dzia alno ci B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii wed ug grup stanowisk (w tym pracownicy 
naukowo badawczy, kobiety oraz cudzoziemcy), mierzone liczb  osób oraz liczb  ekwiwalentów pe nego czasu pracy, 

– warto  sprzeda y wyrobów nanotechnologicznych, 
– stosowane metody nanotechnologiczne, 
– kierunki zastosowania nanonauk lub nanotechnologii w gospodarce, 
– zg oszone wynalazki i uzyskane patenty w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii, 
– czynniki wp ywaj ce na dzia alno  B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii i komercjalizacj  rozwi za  nano-

technologicznych w przedsi biorstwie, 
– publikacje w czasopismach rejestrowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (USA) z zakresu nanonauk lub 

nanotechnologii, 
– uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: PNT-05, PNT-06. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, w 
których rodzaj prowadzonej 
dzia alno ci jest zaklasyfi-
kowany wed ug PKD jako 
badania naukowe i prace 
rozwojowe – dzia  72 (klasa 
72.11 i 72.19) bez wzgl du 
na liczb  pracuj cych 

PNT-05 – sprawozdanie o dzia alno ci badaw-
czej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnolo-
gii w jednostkach naukowych; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz 
osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , w 
których prowadzona jest 
dzia alno  w dziedzinie 
nanotechnologii; bez wzgl -
du na liczb  pracuj cych, do 
których zwróci si  urz d 
statystyczny. 

PNT-06 – sprawozdanie o dzia alno ci w 
dziedzinie nanotechnologii w przedsi bior-
stwach; w formie elektronicznej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Nak ady na dzia alno  B + R, zatrudnienie, wed ug dzia ów i grup PKD, techniki i obszary zastosowa  nanotechnologii, liczba 
publikacji, liczba nadanych stopni naukowych, wed ug rodzajów jednostek, regionów i województw, wynalazki zg oszone do 
opatentowania w dziedzinie nanotechnologii. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wynikowe – grudzie  2013 r., 
– dane do organizacji mi dzynarodowych (OECD i Eurostatu), 
– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 180 300 z  – bud et GUS 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.01(119) 

2. Temat badania: Bilanse paliw i energii 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie organom pa stwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a tak e spo ecze stwu, rze-
telnych i obiektywnych informacji o gospodarowaniu paliwami i energi  – opracowywanie bilansów paliwowo-energetycznych 
kraju (syntetyczny bilans paliwowo-energetyczny, bilanse poszczególnych no ników energii, bilanse przemian energetycznych, 
bilans energii uzyskiwanej ze róde  odnawialnych). Dostarczanie informacji niezb dnych dla monitorowania sytuacji w zakre-
sie bezpiecze stwa energetycznego i ochrony rodowiska, poziomu cen no ników energii, oceny energoch onno ci gospodarki, 
zwi kszania efektywno ci u ytkowania paliw i energii oraz umo liwienia opracowywania prognoz zapotrzebowania na no niki 
energii, projektów za o e  polityki energetycznej, inwentaryzacji emisji zanieczyszcze  atmosfery ze róde  energetycznych i 
transportowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty wybrane metod  doboru celowego, których dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug PKD do sekcji:  
A – Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo, B – Górnictwo i wydobywanie, C – Przetwórstwo przemys owe, D – Wytwa-
rzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor c  wod  i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych, E – 
Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dzia alno  zwi zana z rekultywacj , F – Budownictwo, G – Handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w czaj c motocykle, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – 
Dzia alno  zwi zana z zakwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Dzia alno  finan-
sowa i ubezpieczeniowa, L – Dzia alno  zwi zana z obs ug  rynku nieruchomo ci, M – Dzia alno  profesjonalna, naukowa i 
techniczna, N – Dzia alno  w zakresie us ug administrowania i dzia alno  wspieraj ca, O – Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowi zkowe zabezpieczenia spo eczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna, R – Dzia alno  
zwi zana z kultur , rozrywk  i rekreacj , S – Pozosta a dzia alno  us ugowa. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zapasy (pocz tkowy i ko cowy), produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewn trzwspólnotowy), sprzeda , zu ycie (w tym 
eksport i wywóz wewn trzwspólnotowy) paliw i energii. Zu ycie na przemiany (wsad), zu ycie bezpo rednie, zu ycie na wy-
rób lub kierunek u ytkowania. Wytwarzanie i dystrybucja paliw sta ych, ciek ych, gazowych, energii elektrycznej i ciep a wraz 
z uwzgl dnieniem odnawialnych róde  energii, infrastruktura techniczna ciep ownictwa, koszty, ceny, sprawno  wytwarzania 
energii elektrycznej i ciep a. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: G-02a, G-02b, G-03, G-02o; administracyjny system informacyjny Prezesa Urz du Regulacji Energetyki 
(URE) w zakresie biokomponentów, paliw ciek ych i biopaliw ciek ych; rejestry Prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR): rolni-
ków wytwarzaj cych biopaliwa ciek e na w asny u ytek oraz przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si  wytwarzaniem 
biogazu rolniczego. 
Wtórne wykorzystanie danych: 
– ze sprawozda  GUS: G-02g (omówione w badaniu 1.26.06), P-01, P-02 (omówione w badaniu 1.46.04), 
– pochodz cych z badania 1.44.04, 
– za lata 2008-2012: ze sprawozda  GUS: T-06, TD-E (omówione w badaniu 1.48.02), T-08 – dane od 2012 (omówione w 

badaniu 1.48.05), T-11/k – dane od 2010 (omówione w badaniu 1.48.09) oraz z administracyjnego systemu informacyjnego 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sieci drogowej (omówione w badaniu 1.48.02), 

– ze sprawozda  MG: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2, G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G-10.m, G-10.1k, 
G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-10.5, G-10.6, G-10.7, G-10.7(P), G-10.8 (omówione 
w badaniach: 1.44.02, 1.44.11, 1.44.16), 

– z bazy danych Prezesa Urz du Regulacji Energetyki: ewidencja wiadectw pochodzenia energii odnawialnej, ewidencja 
wiadectw pochodzenia z kogeneracji, koncesjonowana energetyka cieplna, 

– Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 
1.51.01, 

– z wewn trznych systemów informacyjnych w zakresie: paliw sta ych – Agencji Rozwoju Przemys u S.A.; paliw ciek ych, 
gazowych i energii elektrycznej, koncesjonowanych operatorów i dystrybutorów; obrotu drewnem – Generalnej Dyrekcji La-
sów Pa stwowych (omówione w badaniu 1.45.24). 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do 
sekcji: A–J, L–N, R i S 

G-02a – sprawozdanie bilansowe no ników 
energii; w formie elektronicznej; metoda dobo-
ru celowego; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
15. dnia kalendarzo-
wego po I, II, 
III kwartale z danymi 
od 1 stycznia do 
ko ca ka dego kwar-
ta u 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do 
sekcji: A–J, L–N, R i S 

G-03 – sprawozdanie o zu yciu paliw i ener-
gii; w formie elektronicznej; metoda doboru 
celowego; obowi zkowe 

raz w roku do 
14 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do 
sekcji: A–S 

G-02b – sprawozdanie bilansowe no ników 
energii i infrastruktury ciep owniczej; w for-
mie elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
14 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej i ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do 
sekcji: A–S w przypadku, 
gdy wytwarzaj  ciep o ze 
róde  odnawialnych 

G-02o – sprawozdanie o cieple ze róde  od-
nawialnych; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowi zkowe 

raz w roku do 
14 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

5  Agencja Rozwoju Przemys u 
S.A. Oddzia  w Katowicach 

system informacyjny dotycz cy obrotu w -
glem oraz mechanicznej przeróbki w gla; dane 
zagregowane o obrocie w glem oraz mecha-
nicznej przeróbce w gla; w formie papierowej 

raz w miesi cu do 
28. dnia kalendarzo-
wego z danymi za 
ostatni miesi c 

GUS 

6  Urz d Regulacji Energetyki administracyjny system informacyjny Prezesa 
URE; dane jednostkowe i zagregowane doty-
cz ce biokomponentów, paliw ciek ych i bio-
paliw ciek ych; w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
75 dni po zako cze-
niu kwarta u z da-
nymi za poprzedni 
kwarta  

Ministerstwo Go-
spodarki 

7  Agencja Rynku Rolnego rejestr rolników wytwarzaj cych biopaliwa 
ciek e na w asny u ytek; dane jednostkowe i 
zagregowane dotycz ce surowców u ytych do 
wytworzenia biopaliw ciek ych oraz wytwo-
rzonych i zu ytych na w asny u ytek biopaliw 
ciek ych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Go-
spodarki 
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8  Agencja Rynku Rolnego rejestr przedsi biorstw energetycznych zajmu-
j cych si  wytwarzaniem biogazu rolniczego; 
dane jednostkowe i zagregowane dotycz ce 
surowców wykorzystanych do wytworzenia 
biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzo-
nego biogazu rolniczego, ciep a i energii elek-
trycznej wytworzonej z biogazu rolniczego; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Go-
spodarki 

9  Ministerstwo Gospodarki administracyjny system informacyjny Prezesa 
URE; dane jednostkowe i zagregowane doty-
cz ce biokomponentów, paliw ciek ych i bio-
paliw ciek ych; w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
90 dni po zako cze-
niu kwarta u z da-
nymi za poprzedni 
kwarta  

GUS 

10  Ministerstwo Gospodarki rejestr rolników wytwarzaj cych biopaliwa 
ciek e na w asny u ytek; dane jednostkowe i 
zagregowane dotycz ce surowców u ytych do 
wytworzenia biopaliw ciek ych oraz wytwo-
rzonych i zu ytych na w asny u ytek biopaliw 
ciek ych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

11  Ministerstwo Gospodarki rejestr przedsi biorstw energetycznych zajmu-
j cych si  wytwarzaniem biogazu rolniczego; 
dane jednostkowe i zagregowane dotycz ce 
surowców wykorzystanych do wytworzenia 
biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzo-
nego biogazu rolniczego, ciep a i energii elek-
trycznej wytworzonej z biogazu rolniczego; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Pozyskanie i zu ycie poszczególnych no ników (w jednostkach naturalnych i jednostkach energii – d ulach). Syntetyczny bi-
lans energii (pierwotnej, pochodnej) oraz bilanse przemian energetycznych dla kraju, a tak e bilanse paliwowo-energetyczne dla 
sekcji, dzia ów i grup PKD. rednie ceny no ników energii w uk adzie terytorialnym oraz wed ug PKD. 
Informacje o energoch onno ci wybranych wyrobów przemys owych oraz niektórych kierunków u ytkowania energii (energo-
ch onno  bezpo rednia). 
Dane o infrastrukturze ciep owniczej w uk adzie terytorialnym oraz wed ug PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Gospodarka paliwowo energetyczna w latach 2011–2012” – pa dziernik 2013 r., 
– „Zu ycie paliw i no ników energii w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– „Efektywno  wykorzystania energii w latach 2001–2011” – lipiec 2013 r., 
– „Energia ze róde  odnawialnych w 2012 r.” – listopad 2013 r., 
– „Infrastruktura komunalna w 2012 r.” – pa dziernik 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – grudzie  2013 r. 
Publikacje opracowywane i wydawane przez Agencj  Rynku Energii S.A (ARE S.A.): 
– „Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii” – I, II, III, IV kwarta  2012 r. – czerwiec, sierpie , listopad 

2012 r., kwiecie  2013 r., 
– „Biuletyn Ciep ownictwa” – I, II, III, IV kwarta  2012 r. – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r., 
– „Bilans energii pierwotnej w latach 1997-2012” – maj 2013 r., 
– „Statystyka ciep ownictwa polskiego 2012” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 706 100 z  – bud et GUS 
 1 592 477 z  – bud et MG 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.02(120) 

2. Temat badania: Elektroenergetyka i ciep ownictwo 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
Prezes Urz du Regulacji Energetyki 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciep ownictwa umo liwiaj cych sprawowanie nadzoru nad 
funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpiecze stwa energetycznego kraju, 
prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporz dzanie projektów za o e  polityki energetycznej, krajowych 
bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemys owa) oraz krajowych bilansów paliw w zakresie zu ycia paliw 
w elektroenergetyce zawodowej. Dostarczenie informacji niezb dnych do wype niania sprawozda  w zakresie energii elek-
trycznej i ciep a sporz dzanych dla organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do grup: 05.2, 35.1 i 35.3 oraz jednostki prowa-
dz ce dzia alno  w innym zakresie, je li wytwarzaj , przesy aj , dystrybuuj  lub prowadz  obrót energi  elektryczn , ciep em i 
energi  mechaniczn . 

7. Zakres przedmiotowy 

Wytwarzanie, przesy anie, dystrybucja i obrót energi  elektryczn  i ciep em; infrastruktura techniczna elektroenergetyki; koszty, 
ceny, zu ycie paliw oraz zanieczyszczenie i ochrona rodowiska naturalnego; sprawno  wytwarzania energii elektrycznej i 
ciep a. Wydobycie w gla brunatnego. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MG: G-09.3, G-10.m, G-10.1k, G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-10.5, 
G-10.6, G-10.7, G-10.7(P), G-10.8, G-11e; bazy danych Prezesa Urz du Regulacji Energetyki: ewidencja wiadectw pochodze-
nia energii odnawialnej, ewidencja wiadectw pochodzenia z kogeneracji, koncesjonowana energetyka cieplna; bazy danych 
Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (omówione w badaniu 1.44.01) oraz z ankiety 
GUS i MG: E-GD (omówiona w badaniu 1.44.04). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przeka-
zania danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  producenci energii elektrycz-

nej, w tym elektrownie i 
elektrociep ownie zawodowe 
oraz przemys owe dla swo-
ich jednostek lokalnych 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej), a tak e 
podmioty gospodarcze zaj-
muj ce si  przesy aniem, 
dystrybucj  lub obrotem 
energi  elektryczn  oraz 
wyodr bnione w ich struktu-
rze oddzia y terenowe (osoby 
prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej) 

G-10.m – miesi czne dane o energii elektrycz-
nej; w formie elektronicznej; metoda doboru 
celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 10. 
dnia ka dego miesi -
ca; za grudzie  2012 r. 
do 20 stycznia 2013 r. 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

2  elektrownie cieplne i elektro-
ciep ownie zawodowe dla 
swoich jednostek lokalnych 
(osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej) 

G-10.1k – sprawozdanie o dzia alno ci elek-
trowni cieplnej zawodowej; w formie elektro-
nicznej; metoda doboru celowego; obowi z-
kowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesi ca po zako cze-
niu kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. za IV 
kwarta  2012 r. 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 
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3  elektrownie cieplne i elektro-
ciep ownie zawodowe dla 
swoich jednostek lokalnych 
(osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej) 

G-10.2 – sprawozdanie o dzia alno ci elek-
trowni cieplnej zawodowej; w formie elektro-
nicznej; metoda doboru celowego; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

4  elektrownie wodne i elek-
trownie wiatrowe (osoby 
prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej), a tak e podmio-

ty gospodarcze zajmuj ce si  
przesy aniem, dystrybucj  
lub obrotem energi  elek-
tryczn  lub wyodr bnione w 
ich strukturze oddzia y tere-
nowe (osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci praw-
nej) 

G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji 
elektrowni wodnych, wiatrowych i innych 
róde  odnawialnych; w formie elektronicznej; 

metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

5  elektrociep ownie przemy-
s owe dla swoich jednostek 
lokalnych (osoby prawne i 
jednostki organizacyjne 
niemaj ce osobowo ci praw-
nej) 

G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji 
energii elektrycznej i ciep a elektrowni (elek-
trociep owni) przemys owej; w formie elek-
tronicznej; metoda doboru celowego; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

6  elektrownie wodne i elek-
trownie wiatrowe (osoby 
prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej) 

G-10.1(w)k – sprawozdanie o dzia alno ci 
elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej; w 
formie elektronicznej; metoda doboru celowe-
go; obowi zkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesi ca po zako cze-
niu kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. za IV 
kwarta  2012 r. oraz do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

7  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie dystrybucji energii 
elektrycznej 

G-10.4(D)k – sprawozdanie o dzia alno ci 
przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego 
si  dystrybucj  energii elektrycznej; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowi zkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesi ca po zako cze-
niu kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. za IV 
kwarta  2012 r. oraz do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

8  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie obrotu lub dystrybucji 
energii elektrycznej oraz 
wyodr bnione w ich struktu-
rze oddzia y terenowe (osoby 
prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej) 

G-10.8 – sprawozdanie o sprzeda y/dostawie 
oraz zu yciu energii elektrycznej wed ug jed-
nostek podzia u administracyjnego; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

9  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie przesy ania lub dys-
trybucji energii elektrycznej 
oraz wyodr bnione w ich 
strukturze oddzia y terenowe 
(osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej) 

G-10.5 – sprawozdanie o stanie urz dze  
elektrycznych; w formie elektronicznej; meto-
da doboru celowego; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 
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10  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie dystrybucji energii 
elektrycznej oraz wyodr b-
nione w ich strukturze od-
dzia y terenowe (osoby 
prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej) 

G-10.7 – sprawozdanie o przep ywie energii 
elektrycznej (wed ug napi ) w sieci przedsi -
biorstw energetycznych zajmuj cych si  dys-
trybucj  energii elektrycznej; w formie elek-
tronicznej; metoda doboru celowego; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

11  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie dystrybucji lub obrotu 
energi  elektryczn  oraz 
wyodr bnione w ich struktu-
rze oddzia y terenowe (osoby 
prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej) 

G-11e – sprawozdanie o cenach energii elek-
trycznej wed ug kategorii standardowych 
odbiorców ko cowych; w formie elektronicz-
nej; metoda doboru celowego; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
20 stycznia 2012 r. i 
do 20 lipca 2012 r. 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

12  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie przesy ania energii 
elektrycznej 

G-10.4(P)k – sprawozdanie o dzia alno ci 
operatora systemu przesy owego elektroener-
getycznego; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesi ca po zako cze-
niu kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. za IV 
kwarta  2012 r. oraz do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

13  podmioty gospodarcze pro-
wadz ce dzia alno  w za-
kresie przesy ania energii 
elektrycznej 

G-10.7(P) – sprawozdanie o przep ywie ener-
gii elektrycznej (wed ug napi ) w sieci naj-
wy szych napi ; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

14  przedsi biorstwa zajmuj ce 
si  obrotem energi  elek-
tryczn  

G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsi biorstwa 
energetycznego prowadz cego obrót energi  
elektryczn ; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowi zkowe 

raz w kwartale do 20. 
dnia kalendarzowego 
miesi ca po zako cze-
niu kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. za IV 
kwarta  2012 r. oraz do 
31 marca 2013 r. za 
rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

15  kopalnie w gla brunatnego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie 
w glem brunatnym; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego miesi -
ca 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

16  Urz d Regulacji Energetyki dane pochodz ce ze wiadectw pochodzenia 
wydanych na energi  elektryczn  wytworzon  
w odnawialnych ród ach energii; dane jed-
nostkowe i zagregowane; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za okres wy-
twarzania od 
1 stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. 

Ministerstwo 
Gospodarki 

17  Urz d Regulacji Energetyki dane pochodz ce ze wiadectw pochodzenia z 
kogeneracji wydanych na energi  elektryczn  
wytworzon  w wysokosprawnej kogeneracji; 
dane jednostkowe i zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za okres wy-
twarzania od 
1 stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. 

Ministerstwo 
Gospodarki 

18  Urz d Regulacji Energetyki dane dotycz ce produkcji, dystrybucji i obrotu 
ciep em z bazy koncesjonowana energetyka 
cieplna; dane jednostkowe; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo 
Gospodarki 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Energia elektryczna i ciep o wed ug producentów oraz zu ycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociep ownie 
zawodowe i przemys owe oraz ciep ownie. Energia elektryczna i ciep o z odnawialnych róde  energii. Krajowa produkcja 
energii elektrycznej i ciep a z kogeneracji. Energia elektryczna: sprzeda , przep ywy w sieciach. 
Sprzeda  energii elektrycznej i ciep a w przekrojach administracyjnych. Koszty wytwarzania, przesy ania, dystrybucji energii 
elektrycznej i ciep a i obrotu energi  elektryczn  i ciep em, stan maj tku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce. 
Wielko  emisji zanieczyszcze  rodowiska naturalnego przez elektroenergetyk  zawodow . 
Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciep a. 
Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej. Moc zainstalowana, osi galna, produkcja i zu ycie energii 
elektrycznej wed ug podzia u administracyjnego kraju. 
Wydobycie, sprzeda , parametry jako ciowe w gla brunatnego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane zawieraj ce ceny energii elektrycznej – dla odbiorców przemys owych wed ug dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/92/WE z dnia 22 pa dziernika 2008 r. dotycz cej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzysto ci cen ga-
zu i energii elektrycznej dla ko cowych odbiorców przemys owych (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 298 z 
07.11.2008, str. 9) i dla gospodarstw domowych (na zasadzie dobrowolno ci): Eurostat – luty, sierpie  2012 r., 

– dane do Banku Danych Lokalnych oraz wydawnictw GUS, 
– dane o imporcie w gla kamiennego z krajów spoza UE: Komisja Europejska – 2 miesi ce po pó roczu sprawozdawczym, 
– Short Eurostat Questionnaire on Monthly Electricity Supply for Euro-Indicators: Eurostat – miesi c po okresie sprawozdaw-

czym, 
– Questionnaire on Indicators to Monitor the Progress of Competition in the Electricity Market: Eurostat – grudzie  2013 r., 
– Electricity Monthly Questionnaire: Eurostat – 2 miesi ce po okresie sprawozdawczym. 
Publikacje opracowywane i wydawane przez ARE S.A.: 
– „Informacja statystyczna o energii elektrycznej” – miesi c – 35 dni po okresie sprawozdawczym, 
– „Sytuacja w Elektroenergetyce” – I, II, III, IV kwarta  2012 r. – 2 miesi ce po okresie sprawozdawczym, 
– „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2012” – pa dziernik 2013 r., 
– „Emitor 2012. Emisja Zanieczyszcze  rodowiska w Elektrowniach i Elektrociep owniach Zawodowych” – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 592 948 z  – bud et MG 
 160 000 z  – bud et URE 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.03(121) 

2. Temat badania: Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Sporz dzenie informacji statystycznych na temat paliw, energii elektrycznej i ciep a na potrzeby Unii Europejskiej i innych 
organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsi biorstwa dokonuj ce przywozu lub wywozu wewn trzwspólnotowego, dystrybuto-
rzy, konsumenci no ników energii. 

7. Zakres przedmiotowy 

Produkcja, zu ycie, import, przywóz wewn trzwspólnotowy, eksport, wywóz wewn trzwspólnotowy, zapasy, obrót no nikami 
energii: paliwa sta e, ciek e i gazowe, energia elektryczna i ciep o, energia odnawialna oraz ceny no ników energii i informacje 
na temat rynku gazu ziemnego. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: G-02, G-03, P-01, P-02 (omówione w badaniach: 1.44.01, 1.46.04); MG: 
GAZ, RAF (omówione w badaniu 1.44.11), G-09 i G-10 (omówione w badaniu 1.44.02), MG-15 (omówione w badaniu 
1.46.08) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i sys-
temów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Bilanse lub elementy bilansów (produkcja, import, eksport, zapasy, dostawy na rynek krajowy, zu ycie) dla paliw sta ych, cie-
k ych, gazowych, energii elektrycznej i ciep a, energii odnawialnej w zakresie zgodnym z wymaganiami poszczególnych kwe-
stionariuszy oraz ceny no ników energii i informacje o rynku gazu ziemnego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– kwestionariusz Monthly Oil&Gas: IEA OECD, Eurostat – miesi c – 1 miesi c i 25 dni po zako czeniu okresu sprawozdaw-
czego, 

– kwestionariusz Monthly Electricity Survey: IEA OECD – miesi c – 2 miesi ce po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Joint Oil Data Initiative: IEA OECD, Eurostat – miesi c – 25 dni po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Gas JODI OECD: IEA OECD – miesi c – 25 dni po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Gas Trade Flows: IEA OECD – miesi c – 25 dni po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Monthly Solid Fuels: Eurostat – miesi c – 3 miesi ce po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Energy Prices and Taxes: IEA OECD – kwarta  – 2 miesi ce po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– kwestionariusz Annual Coal Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2013 r., 
– kwestionariusz Annual Oil Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2013 r., 
– kwestionariusz Annual Natural Gas Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2013 r., 
– kwestionariusz Annual Electricity and Heat Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2013 r., 
– kwestionariusz Annual Renewables and Wastes Statistics: IEA OECD, Eurostat – rok – listopad 2013 r., 
– kwestionariusz Mini on Coal, Electricity, Gas and Renewables: IEA OECD – rok – maj 2013 r., 
– Energy Efficiency Indicators: IEA OECD – rok, 
– Questionnaire on Indicators to Monitor the Progress of Competition in the Natural Gas Market: Eurostat – rok – listopad 

2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 573 800 z  – bud et GUS 
 852 200 z  – bud et MG 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.04(122) 

2. Temat badania: Badanie zu ycia paliw i energii w gospodarstwach domowych 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie szczegó owych informacji o zu yciu paliw i energii w gospodarstwach domowych (z uwzgl dnieniem energii pozy-
skiwanej ze róde  odnawialnych), w celu monitorowania realizacji postanowie  dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno ci ko cowego wykorzystania energii i us ug energetycznych oraz 
uchylaj cej dyrektyw  Rady 93/76/EWG(Tekst maj cy znaczenie dla EOG)(Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64, z pó n. 
zm.). Wype nienie obowi zków okre lonych w rozporz dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 
22 pa dziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii(Tekst maj cy znaczenie dla EOG)(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1). 
Wykonanie badania pozwoli na popraw  jako ci i dok adno ci krajowych bilansów energii oraz na rzeteln  ocen  potencja u 
poprawy efektywno ci energetycznej sektora gospodarstw domowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa domowe wybrane metod  reprezentacyjn  z populacji gospodarstw domowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Charakterystyka gospodarstwa domowego (liczba osób, powierzchnia mieszkania, wiek i charakterystyka budynku), wyposa e-
nie w urz dzenia zu ywaj ce paliwa i energi , sposób ogrzewania mieszkania i przygotowania ciep ej wody, prywatne rodki 
transportu, zu ycie no ników energii oraz wydatki na paliwa i energi . 

8. ród a danych 

Ankieta GUS i MG: E-GD. 
Wtórne wykorzystanie danych z kwestionariuszy, sprawozda  i zestawie  GUS: BR-01a, BR-04 (omówione w badaniu 
1.25.01), M-03, SG-01, GKM-11, GKM-12 (omówione w badaniu 1.26.01) i B-07 (omówione w badaniu 1.47.04). 
Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciep a o wielko ciach zu ycia no ników energii na poszczegól-
ne cele (ogrzewanie mieszka , przygotowanie ciep ej wody, gotowanie posi ków, o wietlenie itd.). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

gospodarstwa domowe w miesz-
kaniach wylosowanych do bada-
nia 

E-GD – ankieta o zu yciu paliw i energii w 
gospodarstwach domowych; w formie papie-
rowej; metoda reprezentacyjna (0,03%) ; do-
browolne 

I kwarta  2013 r. z 
danymi za rok 2012 
(co 2-3 lata) 

ankieter GUS – MG 
(ARE S.A.) 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje dotycz ce mieszka  i ich wyposa enia w urz dzenia zu ywaj ce energi , sposobów ogrzewania mieszka , przygo-
towania ciep ej wody, zu ycia poszczególnych no ników energii, wydatków na energi . 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Zu ycie energii w gospodarstwach domowych” – koniec IV kw. 2013 r. lub I kw. 2014 r., 
– zestawienia na potrzeby krajowe oraz organizacji mi dzynarodowych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 422 500 z  – bud et GUS 
 375 303 z  – bud et MG 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.05(123) 

2. Temat badania: Gospodarowanie materia ami 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie organom pa stwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a tak e spo ecze stwu infor-
macji niezb dnej do analizy i oceny zaopatrzenia gospodarki w materia y, w tym materia y hutnicze, opracowywanie bilansów 
krajowych materia ów zawieraj cych informacj  o przychodach wed ug g ównych kierunków pozyskiwania, tj. produkcji i 
imporcie oraz rozchodach wed ug g ównych kierunków rozdysponowania, tj. zu yciu krajowym i eksporcie, opracowywanie 
dostaw na zaopatrzenie kraju, okre lenie g ównych kierunków zu ycia materia ów na wytworzenie produktów oraz poziomu 
zapasów materia ów, analiza i ocena gospodarowania podstawowymi surowcami wtórnymi metalicznymi i niemetalicznymi. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty zu ywaj ce materia y, w których liczba pracuj cych wynosi: 
– 10 osób i wi cej, i prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 01, 13, 15–18, 20–33, 35, 36–39, 42, 

43, 52, 58, 61 i grupy 41.2, 
– 50 osób i wi cej, i prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 05–12, 14, 19, 49–51. 
Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w zakresie skupu i sprzeda y surowców wtórnych bez wzgl du na liczb  pracu-
j cych oraz podmioty wytwarzaj ce surowce wtórne, w których liczba pracuj cych wynosi: 
– 10 osób i wi cej, i prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 13, 17, 18, 22–25, 32, 33, 36–39, 41–

43, 49–51, 58 i klas 84.24 i 84.25, 
– 50 osób i wi cej, i prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 05–12, 14, 15, 19–21, 26–30, 35. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zu ycie materia ów (w tym sektorowe zu ycie materia ów hutniczych) wed ug kierunków rozchodu, tj. produkcyj-
no-eksploatacyjne, budowlano-monta owe i inne (np. na cele socjalne), w uj ciu ilo ciowym i warto ciowym oraz zapasy w 
uj ciu ilo ciowym i surowców wtórnych – zapas na pocz tek roku, skup od dostawców krajowych, w tym od jednostek produk-
cyjnych i od jednostek handlowych, import, sprzeda  odbiorcom krajowym, eksport, ubytki i straty oraz zapas na koniec okresu 
sprawozdawczego. W jednostkach produkcyjnych badane s  ilo ci powsta e w wyniku w asnej dzia alno ci oraz zu ycie. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: G-01, G-06, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania P-01 i meldunku P-02 (omówione w badaniu 
1.46.04) oraz sprawozda  MG: MG-01 i MG-02r (omówione w badaniu 1.46.06 – w zakresie wybranych wyrobów hutniczych) 
oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów 
pozyskiwanych w badaniu 1.51.01. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne niemaj ce osobowo ci praw-
nej oraz osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , w których: 
– liczba pracuj cych wynosi 

10 osób i wi cej, i prowadz ce 
dzia alno  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do dzia ów: 01 (z wy-

czeniem Agencji Nieruchomo-
ci Rolnych oraz osób fizycznych 

prowadz cych indywidualne go-
spodarstwa rolne), 13, 15–18, 20–
33, 35, 36–39, 42, 43, 52, 58, 61 i 
grupy 41.2, 

– liczba pracuj cych wynosi 
50 osób i wi cej, i prowadz ce 
dzia alno  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do dzia ów: 05–12, 14, 
19, 49–51 

G-01 – sprawozdanie o zu yciu i zapa-
sach wybranych materia ów; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
4 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne niemaj ce osobowo ci praw-
nej oraz osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  w zakresie 
skupu i sprzeda y surowców wtór-
nych – bez wzgl du na liczb  pracu-
j cych oraz podmioty wytwarzaj ce 
surowce wtórne, w których: 
– liczba pracuj cych wynosi 

10 osób i wi cej, i prowadz ce 
dzia alno  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do dzia ów: 13, 17, 18, 
22–25, 32, 33, 36–39, 41–43, 49–
51, 58 i klas 84.24 i 84.25, 

– liczba pracuj cych wynosi 
50 osób i wi cej, i prowadz ce 
dzia alno  zaklasyfikowan  we-
d ug PKD dzia ów: 05–12, 14, 
15, 19–21, 26–30 i 35 

G-06 – sprawozdanie o surowcach 
wtórnych; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych 
nie wi kszej ni  5 osób dopuszczalne 
jest przekazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
18 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Rzeszowie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wybrane materia y: ogó em kraj, wed ug sekcji, dzia ów, grup i klas PKD oraz form w asno ci, regionów i województw. 
Bilans krajowy, dostawy na zaopatrzenie kraju, zu ycie i zapasy w uj ciu ilo ciowym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Gospodarka materia owa w 2012 r.” – pa dziernik 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 110 100 z  – bud et GUS 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.08(124) 

2. Temat badania: Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie ilo ci i warto ci produkcji, realizacji dostaw oraz transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strate-
gicznym. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorcy realizuj cy produkcj  specjaln  na podstawie z o onych zamówie  przez MON, MSWiA i inne ministerstwa 
oraz posiadaj cy zezwolenia lub koncesje na handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym. 

7. Zakres przedmiotowy 

– zamówienia i dostawy towarów o znaczeniu strategicznym realizowane przez przedsi biorców dla okre lonych resortów, 
– eksport i import towarów o znaczeniu strategicznym przez przedsi biorców realizuj cych zagraniczne transakcje handlowe, 
– dane o jednostkach realizuj cych zamówienia i dostawy towarów o znaczeniu strategicznym dotycz ce parku maszynowego, 

przeci tnego zatrudnienia, kosztów w asnych i materia owych itp., z uwzgl dnieniem produkcji ”S”. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: DS-01, DS-01a, DS-01b. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne realizuj ce produk-
cj  specjaln  

DS-01 – sprawozdanie z przyj tych zamówie  
na towary o znaczeniu strategicznym i zreali-
zowanych dostaw; w formie papierowej; me-
toda pe na; obowi zkowe 

raz w pó roczu do 
23 lipca za I pó rocze 
i do 25 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne realizuj ce produk-
cj  specjaln  

DS-01a – za cznik do sprawozdania DS-01; 
w formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
25 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne realizuj ce produk-
cj  specjaln  posiadaj ce 
zezwolenia lub koncesje na 
prowadzenie transakcji w 
handlu zagranicznym towa-
rami o znaczeniu strategicz-
nym 

DS-01b – zestawienie z zawartych umów i 
zrealizowanych transakcji w handlu zagra-
nicznym towarami o znaczeniu strategicznym; 
w formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w pó roczu do 
23 lipca za I pó rocze 
i do 25 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Ilo  i warto  wyrobów z uwzgl dnieniem kierunków dostaw oraz pa stw, z którymi s  dokonywane transakcje handlowe – 
wed ug grup wyrobów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Wyniki badania dost pne w trybie okre lonym ustaw  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – 60 dni po 
zako czeniu badania. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 130 200 z  – bud et GUS 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.11(125) 

2. Temat badania: Paliwa ciek e i gazowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
Prezes Urz du Regulacji Energetyki 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie szczegó owych informacji w celu monitorowania bezpiecze stwa energetycznego na poziomie kraju i UE. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do klas: 06.10, 06.20, 19.10, 19.20, 35.21, 35.22, 
35.23 (oraz koncesjonowani dostawcy gazu nienale cy do tej klasy), 47.30, 46.71 (oraz koncesjonowani dostawcy produktów 
naftowych nienale cy do tej klasy), 49.50, 52.10 oraz Agencja Rezerw Materia owych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zapasy, produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewn trzwspólnotowy), sprzeda  (w tym eksport i wywóz wewn trzwspól-
notowy) i zu ycie paliw ciek ych i gazowych, przesy , dystrybucja i magazynowanie oraz infrastruktura techniczna gazownic-
twa i infrastruktura przesy owa i magazynowa ropy naftowej i paliw. 
Ceny gazu dla standardowych kategorii ko cowych odbiorców przemys owych oraz ceny rynkowe produktów naftowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MG: RAF-1, RAF-2, GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, G-11g i G-11n; bazy danych Agencji Rynku Energii S.A. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  rafinerie ropy naftowej RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu 

przemiany w przedsi biorstwach wytwarzaj -
cych i przerabiaj cych produkty rafinacji ropy 
naftowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
15. dnia kalendarzo-
wego po ka dym 
miesi cu sprawoz-
dawczym oraz do 
5 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

2  podmioty wytwarzaj ce i 
przerabiaj ce produkty rafi-
nacji ropy naftowej 

RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu 
przemiany w przedsi biorstwach wytwarzaj -
cych i przerabiaj cych produkty rafinacji ropy 
naftowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
5 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

3  producenci produktów prze-
robu ropy naftowej, konce-
sjonowane jednostki prowa-
dz ce obrót produktami 
przerobu ropy naftowej i ich 
cz ci sk adowe (zak ady i 
oddzia y), operatorzy lub 
w a ciciele infrastruktury 
magazynowej, przesy owej 
ropy naftowej i paliw, Agen-
cja Rezerw Materia owych 

RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, 
zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i 
przesy owej ropy naftowej i produktów nafto-
wych; w formie elektronicznej; metoda doboru 
celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
15. dnia kalendarzo-
wego po ka dym 
okresie sprawozdaw-
czym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

4  podmioty prowadz ce dzia-
alno  w zakresie obrotu 
produktami naftowymi 

G-11n – sprawozdanie o cenach produktów 
naftowych i biopaliw; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowi zkowe 

w cyklu tygodnio-
wym w ka dy ponie-
dzia ek, w cyklu 
miesi cznym do 
ostatniego dnia ka -
dego miesi ca spra-
wozdawczego 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 
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5  koksownie i podmioty pro-
wadz ce obrót gazem kok-
sowniczym 

GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem kok-
sowniczym; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego po ka dym 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

6  kopalnie w gla oraz podmio-
ty prowadz ce obrót gazem z 
odmetanowania kopal  

GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem 
ziemnym z odmetanowania kopal ; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego po ka dym 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

7  podmioty prowadz ce dzia-
alno  w zakresie: wydoby-
cia, przesy u, dystrybucji, 
magazynowania paliw ga-
zowych i obrotu paliwami 
gazowymi 

GAZ-3 – sprawozdanie o dzia alno ci przed-
si biorstw gazowniczych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego po ka dym 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

8  podmioty prowadz ce dzia-
alno  w zakresie dystrybu-
cji gazu ziemnego i obrotu 
gazem ziemnym 

G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemne-
go wed ug kategorii standardowych odbiorców 
ko cowych; w formie elektronicznej; metoda 
doboru celowego; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
20 stycznia 2012 r. i 
do 20 lipca 2012 r. 

Agencja Rynku 
Energii S.A., portal 
sprawozdawczy 
www.are.waw.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje dotycz ce: zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewn trzwspólnotowego, zakupu, sprzeda y i 
zu ycia paliw ciek ych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemno ci magazynowych i transportu ruroci gowego ropy i 
paliw. Informacja statystyczna o rynku gazu ziemnego. 
Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– kwestionariusz Short Eurostat Questionnaire on Monthly Gas Supply for Euro Indicators: Eurostat – miesi c – 1 miesi c po 
zako czeniu okresu sprawozdawczego, 

– Monthly Report on Oil Stocks: Komisja Europejska – miesi c – 1 miesi c 25 dni po zako czeniu okresu sprawozdawczego, 
– Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the Community: Komisja Europejska – miesi c – 2 miesi ce po zako -

czeniu okresu sprawozdawczego, 
– Government Reporting Form for Crude Oil Imports: IEA OECD – miesi c – 2 miesi ce po zako czeniu okresu sprawoz-

dawczego, 
– tablice wynikowe zawieraj ce ceny gazu – dla odbiorców przemys owych (wed ug dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/92/WE z dnia 22 pa dziernika 2008 r. dotycz cej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzysto ci cen ga-
zu i energii elektrycznej dla ko cowych odbiorców przemys owych) i dla gospodarstw domowych (informacja pomocnicza 
w zakresie cen gazu stosowana do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniaj ca dyrektyw  Rady 
90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotycz cych cen gazu i energii elektrycznej 
dla ko cowych odbiorców przemys owych (zbieranie cen dla gospodarstw domowych na zasadzie dobrowolno ci)); Eurostat 
– luty, sierpie  2011 r., 

– tablice wynikowe zawieraj ce ceny produktów naftowych: Komisja Europejska – tydzie , miesi c – w cyklu tygodniowym 
(za poniedzia ek do godz. 12 we wtorek), w cyklu miesi cznym ceny z 15. dnia do 15. dnia nast pnego miesi ca, 

– „Informacja statystyczna o rynku paliw ciek ych” – miesi c, dwa miesi ce po okresie sprawozdawczym. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 376 250 z  – bud et MG 
 60 000 z  – bud et URE 
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1.44. RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

1. Symbol badania: 1.44.16(126) 

2. Temat badania: Górnictwo w gla kamiennego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) w gla kamiennego ze róde  krajowych, pozyskiwaniu w gla kamiennego 
ze róde  zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jako ciowych, o przychodach, kosztach i wynikach z dzia alno ci, za-
trudnieniu, wydajno ci pracy, p acach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach modernizacyjnych, odtworzeniowych i 
udost pniaj cych nowe zasoby w gla kamiennego, o p atno ciach publiczno – i cywilnoprawnych, strukturze zobowi za  pu-
bliczno – i cywilnoprawnych, nale no ciach, o zasobach w gla kamiennego, skutkach rodowiskowych dzia alno ci górnictwa 
w gla kamiennego, odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodz cego z kopal  w gla kamiennego. 
Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Generalny Energii i Transportu – W giel i Ropa) oraz Euracol-u 
(Europejskie Stowarzyszenie dla W gla Kamiennego i Brunatnego). 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do grup: 05.1, 19.1, 35.1, 35.3 oraz do grupy 
46.7. 

7. Zakres przedmiotowy 

Pozyskanie i dystrybucja w gla kamiennego, zatrudnienie, wydajno , p ace w górnictwie w gla kamiennego, dzia alno  inwe-
stycyjna oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, koszty pozyskania w gla kamiennego, zasoby w gla kamiennego, skutki rodo-
wiskowe dzia alno ci górnictwa w gla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodz cego z kopal  
w gla kamiennego. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MG: G-09.1, G-09.2, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09-8, G-09.9, G-09.10, G-09.11 oraz bazy danych 
Agencji Rozwoju Przemys u S.A. Oddzia  w Katowicach. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty prowadz ce dzia-

alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.1 – sprawozdanie o obrocie w glem 
kamiennym; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca – cz  1; raz w 
kwartale do 20. dania 
kalendarzowego po 
kwartale sprawoz-
dawczym – cz  2 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

2  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej prze-
róbce w gla; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

3  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grup: 05.1, 19.1, 35.1, 35.3, 
46.7 

G-09.4 – sprawozdanie o imporcie oraz kosz-
tach transportu w gla kamiennego od granicy 
do odbiorców krajowych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

4  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosz-
tach i wynikach z dzia alno ci w górnictwie 
w gla kamiennego; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

5  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydaj-
no ci, p acach i przepracowanym czasie pracy 
w górnictwie w gla kamiennego; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 
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6  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w 
górnictwie w gla kamiennego; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

7  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.8 – sprawozdanie o p atno ciach pu-
bliczno – i cywilnoprawnych realizowanych 
przez górnictwo w gla kamiennego oraz o 
strukturze zobowi za  i nale no ci górnictwa 
w gla kamiennego; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia kalendarzo-
wego ka dego mie-
si ca 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

8  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.9 – sprawozdanie o zasobach w gla 
kamiennego; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 4 
miesi cy po zako -
czeniu ka dego roku 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

9  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.10 – sprawozdanie o skutkach rodowi-
skowych dzia alno ci górnictwa w gla ka-
miennego; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 25. 
dnia miesi ca po 
zako czeniu kwarta-
u 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

10  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
grupy 05.1 

G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu 
i zagospodarowaniu metanu pochodz cego z 
kopal  w gla kamiennego; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w pó roczu do 30. 
dnia drugiego mie-
si ca po zako czeniu 
ka dego pó rocza 

Agencja Rozwoju 
Przemys u S.A. 
Oddzia  w Katowi-
cach 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Pozyskanie (wydobycie netto), sprzeda  z podzia em na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje 
UE przy uwzgl dnieniu cen zbytu (loco kopalnia), parametrów jako ciowych, rodzajów, typów i sortymentów w gla kamien-
nego oraz wykorzystania w gla (wed ug nomenklatury UE), import w gla kamiennego z podzia em na kierunki dostaw (od-
biorcy krajowi), przy uwzgl dnieniu cen zbytu na rynku krajowym (na granicy) oraz rodzajów rynków zbytu, parametrów jako-
ciowych, rodzajów, typów i sortymentów w gla kamiennego i wykorzystania w gla (wed ug nomenklatury UE), koszty trans-

portu w gla od granicy do odbiorców krajowych, koszty i wyniki produkcji oraz sprzeda y w gla kamiennego przy uwzgl d-
nieniu rodzajowych kosztów nak adowych i jednostkowych, wynikach poszczególnych rodzajów dzia alno ci, bilans zatrudnie-
nia, wydajno  pracy, przeci tne p ace przy uwzgl dnieniu kategorii stanowisk, przepracowany czas pracy w górnictwie w gla 
kamiennego przy uwzgl dnieniu czasu normatywnego i ponadnormatywnego w sektorze górnictwa w gla kamiennego przy 
uwzgl dnieniu miejsca zatrudnienia, nak ady inwestycyjne i ród a ich finansowania, przy uwzgl dnieniu rodzajów inwestycji 
(modernizacyjne, odtworzeniowe, pocz tkowe), wysoko  obci e  publiczno – i cywilnoprawnych, stan i struktura zobowi -
za  d ugo – i krótkoterminowych publiczno – i cywilnoprawnych wed ug wierzycieli, stan i struktura nale no ci, kapita y, ich 
struktura i wykorzystanie w górnictwie, bilans zasobów w gla kamiennego przy uwzgl dnieniu rodzajów w gla, okresu wa no-
ci koncesji na wydobywanie w gla, rodzajów w gla, g boko ci zalegania, wielko ci rzeczowo – finansowe charakteryzuj ce 

skutki rodowiskowe dzia alno ci górnictwa w gla kamiennego, dane o ilo ci metanu wydzielonego w procesie eksploatacji 
w gla kamiennego oraz jego zagospodarowaniu. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Sprawozdanie o obrocie w glem kamiennym G-09.1” – miesi c (biuletyn ARP S.A.), 
– „Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce w gla G-09.2” – miesi c (biuletyn ARP S.A.), 
– „Ceny zbytu i kierunki sprzeda y w gla kamiennego” – miesi c i w rachunku narastaj cym (Syntetyczna informacja o ce-

nach zbytu i kierunkach sprzeda y w gla kamiennego, sporz dzana przez ARP S.A.), 
– „Produkcja w gla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zak ady wzbogacania i u redniania w gla” – 

miesi c (biuletyn ARP S.A.), 
– „Sprawozdanie o imporcie oraz kosztach transportu w gla kamiennego od granicy do odbiorców krajowych G-09.4” – mie-

si c (Informator ARP S.A.), 
– „Sprawozdanie o przychodach, kosztach produkcji i sprzeda y oraz o wynikach z dzia alno ci górnictwa w gla kamiennego 

G-09.5” – miesi c (Syntetyczna informacja o przychodach, kosztach produkcji i sprzeda y oraz o wynikach z dzia alno ci 
górnictwa w gla kamiennego, sporz dzana przez ARP S.A.), 

– „Sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajno ci, p acach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie w gla kamiennego 
G-09.6” – miesi c (Syntetyczna informacja o zatrudnieniu, wydajno ci, p acach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie 
w gla kamiennego, sporz dzana przez ARP S.A.), 

– „Sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie w gla kamiennego G-09.7” – miesi c (Informator ARP S.A.), 
–  „Sprawozdanie o p atno ciach publiczno – i cywilnoprawnych oraz o strukturze zobowi za  i nale no ci górnictwa w gla 

kamiennego G-09.8” – miesi c (Informator ARP S.A.),  
– „Sprawozdanie o zasobach w gla kamiennego G-09.9” – rok (Informator ARP S.A.), 
– „Sprawozdanie o skutkach rodowiskowych dzia alno ci górnictwa w gla kamiennego i obci eniu górnictwa w gla ka-

miennego z tego tytu u” – kwarta  (Informator ARP S.A.), 
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– „Sprawozdanie o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodz cego z kopal  w gla kamiennego” – rok (Informator 
ARP S.A.). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 256 849 z  – bud et MG 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.02(127) 

2. Temat badania: Gospodarka ziemi  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi 
 

5. Cel badania 

Badanie post powa  z wykonania prac zwi zanych z popraw  struktury agrarnej w drodze scale  i wymiany gruntów oraz 
innych prac geodezyjno urz dzeniowych na potrzeby rolnictwa, przyczyniaj cych si  do modernizacji obszarów wiejskich. 

6. Zakres podmiotowy 

Prace scaleniowe i geodezyjno urz dzeniowe prowadzone przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), wydzia y do spraw 
geodezji, katastru i nieruchomo ci urz dów powiatowych i wojewódzkich, urz dy marsza kowskie – w a ciwe komórki do 
spraw geodezji i kartografii oraz biura geodezji i terenów rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Personel wykonawczy, obszary obj te pracami scaleniowymi i wymiennymi, liczba wykonanych prac geodezyjno urz dzenio-
wych na potrzeby rolnictwa wed ug rodzajów robót i jednostek wykonawczych, okre lenie skali i tempa zmian w strukturze 
obszarowej gospodarstw rolnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MRiRW: RRW-8 i RRW-9. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wójtowie (burmistrzowie, 

prezydenci miast), zarz dy 
powiatów, urz dy marsza -
kowskie (biura geodezji i 
terenów rolnych) 

RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac 
geodezyjno-urz dzeniowych na potrzeby 
rolnictwa; w formie papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
10 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz d wojewódzki 

2  wojewodowie RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac 
geodezyjno-urz dzeniowych na potrzeby 
rolnictwa; zestawienie zbiorcze w przekrojach 
wojewódzkich; w formie papierowej 

raz w roku do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

3  zarz dy powiatów RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac 
scaleniowych; w formie papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
10 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

urz d wojewódzki 

4  wojewodowie RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac 
scaleniowych; zestawienie zbiorcze; w formie 
papierowej 

raz w roku do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

5  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

tablice wynikowe; w formie papierowej raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe dane wynikowe z zakresu zmian w strukturze agrarnej, z uwzgl dnieniem mi dzy innymi scale  i wymiany grun-
tów oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przekroju kraju oraz wed ug regionów, województw, podregionów, 
powiatów i gmin. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) raz w roku za 2012 rok: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 lutego 
2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 19 000 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.03(128) 

2. Temat badania: U ytkowanie gruntów 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie aktualnych informacji dotycz cych gruntów wed ug rodzaju u ytków rolnych i grup u ytkowników w granicach 
administracyjnych oraz wed ug siedziby u ytkownika gospodarstwa rolnego. Badanie dostarcza równie  informacji w zakresie 
zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególno ci takich zjawisk, jak: 
– przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Agencji Nieruchomo ci Rolnych, 
– przep yw ziemi mi dzy gospodarstwami. 
Wyniki zostan  wykorzystane do sporz dzenia bilansu gruntów wed ug rodzaju u ytków rolnych dla zaspokojenia potrzeb 
krajowych i mi dzynarodowych, w tym Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ek sektora publicznego i prywatnego oraz inne 
podmioty, które s  u ytkownikami u ytków rolnych. 
Mienie Agencji Nieruchomo ci Rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– u ytkowanie gruntów wed ug rodzaju u ytków, 
– przejmowanie mienia do zasobów Agencji Nieruchomo ci Rolnych, 
– kierunki i formy zagospodarowania mienia Agencji Nieruchomo ci Rolnych, kszta towanie liczebno ci i wielko ci gospo-

darstw rolnych, przep yw ziemi mi dzy gospodarstwami, zmiany w grupach obszarowych gospodarstw. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-05, R-CzSR. 
Dane G ównego Urz du Geodezji i Kartografii z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powia-
towe; urz dów marsza kowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe; starostw 
powiatowych z systemu ewidencji gruntów i budynków; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego z systemu informacyj-
nego KRUS oraz roczny raport Agencji Nieruchomo ci Rolnych. 
Wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z systemu informacyjnego o gospodar-
stwie rolnym. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej za 
swoje jednostki lokalne 
prowadz ce dzia alno  
zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do dzia alno ci w za-
kresie sekcji A, dzia  01, 
grupy: 01.1 – uprawy rolne 
inne ni  wieloletnie, 01.2 – 
uprawa ro lin wieloletnich, 
01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.4 – chów i hodowla zwie-
rz t, 01.5 – uprawy rolne 
po czone z chowem i ho-
dowl  zwierz t, a tak e nie-
zale nie od zakwalifikowa-
nia dzia alno ci, gdy w grun-
tach u ytkowanych przez 
jednostk  powierzchnia 
u ytków rolnych przekracza 
1 ha 

R-05 – sprawozdanie o u ytkowaniu gruntów, 
powierzchni zasiewów i zbiorach; u ytkowa-
nie gruntów, powierzchnia zasiewów; w for-
mie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 4 lipca 
2012 r. z danymi 
wed ug stanu w dniu 
30 czerwca 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 
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2  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej za 
swoje jednostki lokalne 
prowadz ce dzia alno  
zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do dzia alno ci w za-
kresie sekcji A, dz. 01, gru-
py: 01.1 – uprawy rolne inne 
ni  wieloletnie, 01.2 – upra-
wa ro lin wieloletnich, 01.3 – 
rozmna anie ro lin, 01.4 – 
chów i hodowla zwierz t, 
01.5 – uprawy rolne po -
czone z chowem i hodowl  
zwierz t, a tak e niezale nie 
od zakwalifikowania dzia al-
no ci, gdy w gruntach u yt-
kowanych przez jednostk  
powierzchnia u ytków rol-
nych przekracza 1 ha 

R-05 – sprawozdanie o u ytkowaniu gruntów, 
powierzchni zasiewów i zbiorach; produkcja 
wa niejszych upraw rolnych, powierzchnia, 
plony i zbiory z k trwa ych; w formie elek-
tronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

trzy razy w roku: do 
4 lipca 2012 r. plony 
i zbiory wed ug stanu 
w dniu 30 czerwca 
2012 r., do 
24 sierpnia 2012 r. 
plony i zbiory we-
d ug stanu w dniu 
22 sierpnia 2012 r., 
do 25 pa dziernika 
2012 r. ostateczne 
dane o plonach i 
zbiorach 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

3  wylosowane gospodarstwa 
indywidualne 

R-CzSR – u ytkowanie gruntów, powierzch-
nia zasiewów, pog owie zwierz t gospodar-
skich; u ytkowanie gruntów, powierzchnia 
zasiewów, pog owie zwierz t gospodarskich 
oraz informacje dodatkowe: 
– zu ycie nawozów mineralnych (w podziale 

na azotowe, fosforowe, potasowe) oraz 
wapniowych, 

– gospodarka le na w 2011 r., 
– ceny zakupu/sprzeda y oraz dzier awy 

wybranych u ytków rolnych przeznaczo-
nych na dzia alno  rolnicz  w II kwartale 
2012 r.; w formie papierowej; metoda re-
prezentacyjna (3%); obowi zkowe 

raz w roku do 4 lipca 
2012 r. wed ug stanu 
w dniu 15 czerwca 
2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

4  starostwa powiatowe ewidencja gruntów i budynków (kataster nie-
ruchomo ci); dane zagregowane wed ug gmin 
i powiatów – dane obj te ewidencj  gruntów i 
budynków, sporz dzone na podstawie wyka-
zów gruntów, wykazów budynków i wykazów 
lokali z zachowaniem formy i tre ci tych wy-
kazów; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 1 stycznia 
2012 r. 

urz dy marsza kow-
skie 

5  urz dy marsza kowskie dane obj te ewidencj  gruntów i budynków na 
podstawie zestawie  powiatowych; dane za-
gregowane wed ug województw wraz z po-
wiatowymi i gminnymi zestawieniami zbior-
czymi przekazanymi przez starostwa powia-
towe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 1 stycznia 
2012 r. 

G ówny Urz d 
Geodezji i Kartogra-
fii 

6  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

dane obj te ewidencj  gruntów i budynków na 
podstawie zestawie  wojewódzkich; dane 
zagregowane dla kraju wraz z wojewódzkimi, 
powiatowymi i gminnymi zestawieniami 
zbiorczymi przekazanymi przez urz dy mar-
sza kowskie – dane wed ug województw, 
powiatów i gmin; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 1 stycznia 
2012 r. 

GUS 

7  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system informacyjny KRUS; dane zagrego-
wane (wed ug województw) dotycz ce liczby 
gospodarstw rolnych przekazanych w zwi zku 
z otrzymaniem uprawnie  do emerytury lub 
renty – kwartalna informacja statystyczna; w 
formie papierowej 

raz w roku do 
29 marca 2013 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2012 

GUS 
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8  Agencja Nieruchomo ci 
Rolnych 

roczny raport z dzia alno ci dla kraju i wed ug 
oddzia ów terenowych; dane zagregowane; 
publikacja w formie papierowej 

czerwiec 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Olsztynie, GUS 

9  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

zbiory danych jednostkowych z systemu in-
formacyjnego ARiMR; o gospodarstwie rol-
nym w zakresie: identyfikator nadany podmio-
towi przy wpisie do ewidencji producentów, 
identyfikator dzia ki ewidencyjnej wraz z 
powierzchni  ca kowit  dzia ki ewidencyjnej 
zadeklarowan  we wniosku o przyznanie 
p atno ci oraz powierzchni  gruntów rolnych 
na dzia ce ewidencyjnej ogó em, sumaryczna 
powierzchnia dzia ek rolnych – deklarowana 
we wniosku o przyznanie p atno ci w ramach 
jednolitej p atno ci obszarowej, sumaryczna 
powierzchnia dzia ek rolnych – stwierdzona 
we wniosku o przyznanie p atno ci obszaro-
wej, powierzchnia gruntów rolnych deklaro-
wana w ramach jednolitej p atno ci obszaro-
wej, powierzchnia gruntów rolnych stwierdzo-
na w ramach jednolitej p atno ci obszarowej, 
deklarowana powierzchnia upraw ro lin 
str czkowych i motylkowych drobnonasien-
nych, stwierdzona powierzchnia upraw ro lin 
str czkowych i motylkowych drobnonasien-
nych, deklarowana powierzchnia uprawy 
konopi, stwierdzona powierzchnia uprawy 
konopi; dla gospodarstw rolnych obj tych 
dzia aniem „Program rolno rodowiskowy” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007–2013 – deklarowana powierzchnia 
ca kowita gospodarstwa rolnego oraz deklaro-
wane powierzchnie poszczególnych gatunków 
uprawianych ro lin; dla gospodarstw rolnych 
obj tych dzia aniem „Program rolno rodowi-
skowy” w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007–2013 – stwierdzona 
powierzchnia ca kowita gospodarstwa rolnego 
oraz stwierdzone powierzchnie poszczegól-
nych gatunków uprawianych ro lin; w formie 
elektronicznej 

dwa razy w roku: 
dane wst pne do 
29 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012; 
dane ostateczne do 
31 lipca 2013 r. za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

U ytkowanie gruntów wed ug siedziby u ytkownika – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w asno ci, formy 
w asno ci i u ytkowania, grupy u ytków, uprawy i grupy upraw, grupy obszarowe gospodarstw, u ytków rolnych i upraw. 
Kszta towanie liczebno ci i wielko ci gospodarstw rolnych wed ug grup obszarowych, sektorów i form w asno ci. 
Kierunki i formy zagospodarowania mienia Agencji Nieruchomo ci Rolnych – kraj, regiony i województwa; zmiany zachodz -
ce w grupach obszarowych wed ug sektorów i form w asno ci – kraj, regiony i województwa; inne grupowania wed ug potrzeb. 
Informacja dotycz ca powierzchni u ytków rolnych (grunty orne, sady, ki i pastwiska, pozosta e), lasów i gruntów le nych 
oraz pozosta ych gruntów – kraj, regiony, województwa, sektory w asno ci, formy w asno ci i u ytkowania, grupy u ytków. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane Agencji Nieruchomo ci Rolnych w zakresie kierunków i form zagospodarowania mienia – listopad 2012 r., 
– „U ytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pog owie zwierz t gospodarskich w 2012 r.” – listopad 2012 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– powierzchnia u ytków rolnych wed ug rodzaju – dane przekazywane do Eurostatu – marzec 2013 r., wrzesie  2013 r., 
– powierzchnia u ytków rolnych wed ug rodzaju – dane wst pne przekazywane do FAO – wrzesie  2012 r., 
– powierzchnia u ytków rolnych wed ug rodzaju – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012” – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 674 500 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 277 — Poz. 1030

 

 

1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.05(129) 

2. Temat badania: Powierzchnia zasiewów 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie aktualnych informacji dotycz cych powierzchni zasiewów poszczególnych upraw zbó , ro lin oleistych, buraków 
cukrowych, ro lin w óknistych i innych upraw przemys owych, ziemniaków, str czkowych pastewnych wed ug gatunków, 
upraw pastewnych na gruntach ornych, warzyw, truskawek oraz pozosta ych upraw. 
Wyniki zostan  wykorzystane do oszacowania produkcji g ównych upraw rolnych i ogrodniczych oraz dla zaspokojenia potrzeb 
krajowych i mi dzynarodowych, w tym Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ek sektora publicznego i prywatnego oraz inne 
podmioty, które s  u ytkownikami u ytków rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Dane dotycz ce gospodarstw rol-
nych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-06, R-CzSR (opisane w badaniu 1.45.03) i R-KSRB (opisane w 
badaniu 1.45.10) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych. 
Wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z systemu informacyjnego o gospodarstwie rolnym 
(opisanych w badaniu 1.80.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej za swoje jednostki lokal-
ne prowadz ce dzia alno  zakla-
syfikowan  wed ug PKD do 
dzia alno ci w zakresie sekcji A, 
dzia  01, grupy: 01.1 – uprawy 
rolne inne ni  wieloletnie, 01.2 – 
uprawa ro lin wieloletnich, 01.3 – 
rozmna anie ro lin, 01.4 – chów i 
hodowla zwierz t, 01.5 – uprawy 
rolne po czone z chowem i 
hodowl  zwierz t, a tak e nieza-
le nie od zakwalifikowania dzia-
alno ci, gdy w gruntach u ytko-
wanych przez jednostk  po-
wierzchnia u ytków rolnych 
przekracza 1 ha 

R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach 
ro lin pastewnych i pozosta ych wed ug u yt-
kowania; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
25 pa dziernika z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych – kraj, regiony (NTS 1), wojewódz-
twa (NTS 2), sektory w asno ci, grupy producentów, uprawy i grupy upraw, grupy obszarowe gospodarstw i upraw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Wyniki produkcji ro linnej w 2012 r.” – kwiecie  2013 r., 
– „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2012 r.” – kwiecie  2013 r., 
– „U ytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pog owie zwierz t gospodarskich w 2012 r.” – listopad 2012 r., 
– dane wynikowe z zakresu powierzchni upraw g ównych ziemiop odów rolnych oraz warzyw gruntowych i truskawek – 

kwiecie  2013 r., 
– powierzchnia zasiewów g ównych upraw rolnych – dane przekazywane do Eurostatu – stycze , czerwiec, sierpie , wrzesie  

2012 r., luty, marzec, kwiecie , maj, czerwiec, lipiec, sierpie , pa dziernik 2012 r., stycze  , wrzesie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
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– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– powierzchnia zasiewów g ównych upraw rolnych oraz warzyw gruntowych i truskawek – dane wst pne przekazywane do 

FAO – wrzesie  2012 r., 
– powierzchnia zasiewów g ównych upraw rolnych oraz warzyw gruntowych i truskawek – dane wynikowe przekazywane do 

FAO – luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 673 200 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.06(130) 

2. Temat badania: Okresowe oceny stanu upraw 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie aktualnych informacji dotycz cych: prognozy powierzchni zasiewów, m.in. upraw jarych i ozimych, szacunku 
strat zimowych i wiosennych w uprawach rolnych i ogrodniczych, oceny stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, które na 
etapie wczesnych przewidywa  pozwalaj  wnioskowa  o wysoko ci plonów poszczególnych upraw rolnych. W ramach tej 
tematyki dokonuje si  tak e ocen bie cej i przewidywanej sytuacji w rolnictwie oraz strat w przechowywanych ziemiop odach. 
Wyniki zostan  wykorzystane do opracowania wiosennej i jesiennej oceny stanu upraw, a tak e dla okre lenia powierzchni 
zasiewów upraw ozimych i jarych na etapie wczesnych szacunków równie  na potrzeby Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne – na podstawie terenowych ocen eksperckich. Gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze i spó-
ek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które s  u ytkownikami u ytków rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ocena stanu upraw w zakresie: 
– przewidywanej powierzchni zasiewów zbó , ro lin okopowych oraz powierzchni trwa ych u ytków zielonych, 
– ocen stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, 
– ocen kwitnienia drzew owocowych, 
– procentu przewidywanych strat w powierzchni zasiewów. 
W wiosennej ocenie stanu upraw rolnych i ogrodniczych ujmuje si  badanie wielko ci strat w masie przechowywanych ziemio-
p odów. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-04, R-KSRB (opisane w badaniu 1.45.10) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych. 
Informacje z bada  Instytutu Geodezji i Kartografii z wykorzystaniem metody teledetekcji oraz z prac metodologicz-
no-wdro eniowych prowadzonych we wspó pracy z GUS przy wykorzystaniu technik satelitarnych i komputerowych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej za swoje jednostki lokal-
ne prowadz ce dzia alno  zakla-
syfikowan  wed ug PKD do 
dzia alno ci w zakresie sekcji A, 
dzia  01, grupy: 01.1 – uprawy 
rolne inne ni  wieloletnie, 01.2 – 
uprawa ro lin wieloletnich, 01.3 – 
rozmna anie ro lin, 01.4 – chów i 
hodowla zwierz t, 01.5 – uprawy 
rolne po czone z chowem i 
hodowl  zwierz t, a tak e nieza-
le nie od zakwalifikowania dzia-
alno ci, gdy w gruntach u ytko-
wanych przez jednostk  po-
wierzchnia u ytków rolnych 
przekracza 1 ha 

R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych 
wed ug oceny wiosennej; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
11 maja 2012 r. 
wed ug stanu w dniu 
9 maja 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Ocena stanu upraw wed ug form jarych i ozimych – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w asno ci, formy 
w asno ci i u ytkowania, grupy u ytków, uprawy i grupy upraw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje sygnalne: 
– wst pna ocena przezimowania upraw – kwiecie  2012 r., 
– wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych – maj/czerwiec 2012 r., 
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– wynikowy szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych – grudzie  2012 r., 
– dane dotycz ce jesiennej oceny stanu upraw – kwiecie  2013 r., 
– „Wyniki produkcji ro linnej w 2012 r.” – kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 104 400 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.07(131) 

2. Temat badania: Produkcja wa niejszych upraw rolnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie aktualnych informacji dotycz cych plonów i zbiorów podstawowych upraw rolnych na etapie prognoz i przewi-
dywa  (szacunek przedwst pny, wst pny), szacunku przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, oceny jako ci 
zebranej produkcji oraz przewidywanych kierunków rozchodów uzyskanej produkcji ro linnej. 
Wyniki zostan  wykorzystane do sporz dzenia szacunków produkcji g ównych ziemiop odów rolnych na potrzeby krajowe i 
mi dzynarodowe, w tym Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ek sektora publicznego i prywatnego oraz inne 
podmioty, które s  u ytkownikami u ytków rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– szacunek przedwst pny (badanie na etapie prognoz i przewidywa  – metod  ekspertyz prowadzonych przez ekspertów tere-
nowych GUS) – obejmuje produkcj  ziemniaków wczesnych i zbó  podstawowych, 

– szacunek wst pny – obejmuje produkcj  zbó  wed ug gatunków i form u ytkowania, str czkowych jadalnych, oleistych, 
siana kowego, ocen  stanu upraw kukurydzy na zielonk , ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyj-
nych). Szacunek metod  pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbó  ozi-
mych) w powi zaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczo ci 
z gospodarstw pa stwowych, spó dzielczych i spó ek, 

– szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcj  zbó  wed ug gatunków i form u ytkowania, str czkowych jadalnych, olei-
stych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonk . Szacunek metod  pomiarów biometrycznych w wylosowa-
nych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbó  i rzepaku i rzepiku metod  repre-
zentacyjn  (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powi zaniu z ocenami terenowych i centralnych 
ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczo ci z jednostek pa stwowych, spó dzielczych i spó ek, 

– szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcj  ziarna i s omy zbó  wed ug gatunków i 
form u ytkowania, produkcj  oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, w óknistych i innych prze-
mys owych, ziemniaków, str czkowych pastewnych wed ug gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwa ych 
u ytków zielonych wed ug kierunków u ytkowania (na pasz , nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i 
wsiewek, li ci ro lin okopowych, s omy ro lin str czkowych, plew ro lin motylkowych, wys odków buraczanych). 

Szacunek metod  reprezentacyjn  (wywiadów w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych dla wybranych upraw) w 
powi zaniu z wynikami ocen ekspertów terenowych i centralnych oraz wynikami sprawozdawczo ci z jednostek pa stwowych, 
spó dzielczych i spó ek, a tak e metod  rozlicze  bilansowych. Dla wybranych upraw bada si  ilo  zbiorów przewidywan  do 
sprzeda y, a tak e przeprowadza si  szacunek kierunków rozchodów produkcji. Dla niektórych ziemiop odów ustala si  szacu-
nek wielko ci przewidywanych strat w przechowywaniu oraz wielko ci posiadanych zapasów. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-06 (opisane w badaniu 1.45.05), R-CzSR (opisane w badaniu 
1.45.03), R-r-oz, R-r-z, R-r-zb, R-r-pw; oceny i szacunki ekspertów terenowych; dane G ównego Inspektoratu Jako ci Handlo-
wej Artyku ów Rolno-Spo ywczych oraz Agencji Rynku Rolnego. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wylosowane gospodarstwa 

indywidualne 
R-r-oz – badanie plonów zbó  ozimych; w 
formie papierowej; metoda reprezentacyjna 
(0,5%); obowi zkowe 

raz w roku do 4 lipca 
2012 r. z danymi za 
rok 2012 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

2  wylosowane gospodarstwa 
indywidualne 

R-r-z – badanie plonów ziemniaków; w formie 
papierowej; metoda reprezentacyjna (0,5%); 
obowi zkowe 

raz w roku do 
24 sierpnia 2012 r. 
z danymi za rok 2012 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 
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3  wylosowane gospodarstwa 
indywidualne 

R-r-zb – badanie plonów zbó  oraz rzepaku i 
rzepiku; w formie papierowej; metoda repre-
zentacyjna (1%); obowi zkowe 

raz w roku do 
24 sierpnia 2012 r. 
z danymi za rok 2012 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

4  wylosowane gospodarstwa 
indywidualne 

R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemio-
p odów rolnych; w formie papierowej; metoda 
reprezentacyjna (1%); obowi zkowe 

raz w roku do 
10 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2012 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

5  G ówny Inspektorat Jako ci 
Handlowej Artyku ów Rol-
no-Spo ywczych 

Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i 
zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji 
i plantatorów; dane zagregowane wed ug 
województw; w formie papierowej 

raz w roku do 
28 marca 2013 r. 
(powierzchnia) i do 
26 kwietnia 2013 r. 
(zbiory) z danymi za 
rok 2012 

GUS 

6  Agencja Rynku Rolnego Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i 
zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych 
do produkcji cukru; dane zagregowane wed ug 
producentów i województw; w formie papie-
rowej 

raz w roku do 
28 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w asno ci, formy w asno-
ci, uprawy i grupy upraw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje sygnalne: 
– „Wst pny szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych” – lipiec 2012 r., 
– „Przedwynikowy szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych” – wrzesie  2012 r., 
– „Wynikowy szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych” – grudzie  2012 r., 

– „Wyniki produkcji ro linnej w 2012 r.” – kwiecie  2013 r., 
– „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2012 r.” – kwiecie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– plony i zbiory g ównych upraw rolnych (wydruk, no nik elektroniczny) – kwiecie  2013 r., 
– plony i zbiory g ównych upraw rolnych – dane przekazywane do Eurostatu – sierpie , wrzesie , pa dziernik 2012 r., luty, 

marzec, kwiecie , maj, czerwiec, lipiec, sierpie , wrzesie , pa dziernik 2012 r., stycze , wrzesie  2013 r.,  
– plony i zbiory g ównych upraw rolnych – dane wst pne przekazywane do FAO – wrzesie  2012 r., 
– plony i zbiory g ównych upraw rolnych – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 5 709 600 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.08(132) 

2. Temat badania: Produkcja wa niejszych upraw ogrodniczych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie aktualnych informacji dotycz cych upraw sadowniczych i warzywniczych wed ug gatunków drzew i krzewów 
owocowych z uwzgl dnieniem nasadze  drzew oraz krzewów i wykarczowa , a tak e powierzchni szkó ek drzew i krzewów, 
powierzchnia uprawy, plony i zbiory warzyw i upraw sadowniczych na etapie prognoz (szacunek wst pny), szacunku przedwy-
nikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, a tak e ocena jako ci zbiorów. 
Wyniki zostan  wykorzystane do sporz dzenia szacunków g ównych ziemiop odów ogrodniczych na potrzeby krajowe i mi -
dzynarodowe, w tym Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ek sektora publicznego i prywatnego oraz inne 
podmioty, które s  u ytkownikami u ytków rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– szacunek wst pny – obejmuje produkcj  warzyw gruntowych i wiosenn  ocen  produkcji warzyw spod os on wed ug gatun-
ków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych – na podstawie wyników ocen ogrodniczych 
ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczo ci z gospodarstw pa stwowych, spó dzielczych i spó ek, 

– szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcj  warzyw gruntowych wed ug gatunków oraz poszczególnych gatunków 
owoców z drzew i owoców jagodowych – szacunek metod  ocen ekspertów ogrodniczych szczebla wojewódzkiego i cen-
tralnego, 

– szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcj  warzyw gruntowych wed ug gatunków; 
jesienn  produkcj  warzyw spod os on wed ug gatunków oraz powierzchni  kwiatów pod os onami; produkcj  owoców z 
drzew wed ug gatunków; produkcj  owoców jagodowych wed ug gatunków; ocen  wykarczowa  i nasadze  drzew i krze-
wów owocowych, powierzchni  szkó ek drzew i krzewów owocowych ( badanie reprezentacyjne sadów w ok. 45 tys. go-
spodarstw indywidualnych z upraw  sadów ) oraz metod  szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w 
powi zaniu z wynikami sprawozdawczo ci z jednostek pa stwowych, spó dzielczych i spó ek. Badanie obejmuje równie  
wielko ci strat w przechowywanych ziemiop odach. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-08 z za cznikiem nr 1 i 2, R-r-s, R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-CzSR (opisane w badaniu 
1.45.03) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych. 
 

Lp. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania da-

nych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
maj ce osobowo ci prawnej za swoje jednost-
ki lokalne prowadz ce dzia alno  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do dzia alno ci w zakre-
sie sekcji A, dzia  01, grupy: 01.1 – uprawy 
rolne inne ni  wieloletnie, 01.2 – uprawa 
ro lin wieloletnich, 01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.4 – chów i hodowla zwierz t, 01.5 – upra-
wy rolne po czone z chowem i hodowl  
zwierz t, a tak e niezale nie od zakwalifiko-
wania dzia alno ci, gdy w gruntach u ytko-
wanych przez jednostk  powierzchnia u yt-
ków rolnych przekracza 1 ha i niezale nie od 
zaklasyfikowania, gdy prowadzone s  uprawy 
ogrodnicze pod os onami na powierzchni 
powy ej 100 m2, sporz dza si  za cznik nr 1 
do sprawozdania R-08 

R-08 – sprawozdanie o wyni-
kach produkcji ogrodniczej; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej ni  
5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w 
formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
4 lipca 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 30 czerwca 
2012 r., do 
5 listopada 2012 r. 
dane ostateczne 
 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 284 — Poz. 1030

 

2  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
maj ce osobowo ci prawnej za swoje jednost-
ki lokalne prowadz ce dzia alno  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do dzia alno ci w zakre-
sie sekcji A, dzia  01, grupy: 01.1 – uprawy 
rolne inne ni  wieloletnie, 01.2 – uprawa 
ro lin wieloletnich, 01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.04 – chów i hodowla zwierz t, 01.5 – 
uprawy rolne po czone z chowem i hodowl  
zwierz t, a tak e niezale nie od zakwalifiko-
wania dzia alno ci, gdy w gruntach u ytko-
wanych przez jednostk  powierzchnia u yt-
ków rolnych przekracza 1 ha i niezale nie od 
zaklasyfikowania, gdy prowadzone s  uprawy 
ogrodnicze pod os onami na powierzchni 
powy ej 100 m2 

za cznik nr 1 do R-08 – 
sprawozdanie o powierzchni 
upraw ogrodniczych pod 
os onami; uprawy wiosenne; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej ni  
5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w 
formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 4 lipca 2012 r. portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

3  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
maj ce osobowo ci prawnej za swoje jednost-
ki lokalne prowadz ce dzia alno  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do dzia alno ci w zakre-
sie sekcji A, dzia  01, grupy: 01.1 – uprawy 
rolne inne ni  wieloletnie, 01.2 – uprawa 
ro lin wieloletnich, 01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.04 – chów i hodowla zwierz t, 01.5 – 
uprawy rolne po czone z chowem i hodowl  
zwierz t, a tak e niezale nie od zakwalifiko-
wania dzia alno ci, gdy w gruntach u ytko-
wanych przez jednostk  powierzchnia u yt-
ków rolnych przekracza 1 ha i niezale nie od 
zaklasyfikowania, gdy prowadzone s  uprawy 
ogrodnicze pod os onami na powierzchni 
powy ej 100 m2 

za cznik nr 1 do R-08 – 
sprawozdanie o powierzchni 
upraw ogrodniczych pod 
os onami; dane o powierzchni 
zaj tej pod jesienn  upraw  
warzyw i kwiatów; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej ni  
5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w 
formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 25 pa dziernika 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
 
 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

4  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
maj ce osobowo ci prawnej za swoje jednost-
ki lokalne prowadz ce dzia alno  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do dzia alno ci w zakre-
sie sekcji A, dzia  01, grupy: 01.1 – uprawy 
rolne inne ni  wieloletnie, 01.2 – uprawa 
ro lin wieloletnich, 01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.04 – chów i hodowla zwierz t, 01.5 – 
uprawy rolne po czone z chowem i hodowl  
zwierz t, a tak e niezale nie od zakwalifiko-
wania dzia alno ci, gdy w gruntach u ytko-
wanych przez jednostk  powierzchnia u yt-
ków rolnych przekracza 1 ha 

za cznik nr 2 do R-08 – 
sprawozdanie o badaniu 
sadów wed ug gatunków i 
odmian; w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej ni  
5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w 
formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
8 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

5  wylosowane gospodarstwa indywidualne (z 
uwzgl dnieniem gospodarstw posiadaj cych 
sady ) 

R-r-s – badanie sadów we-
d ug gatunków i odmian; w 
formie papierowej; metoda 
reprezentacyjna (1,7%); 
obowi zkowe 

raz w roku do 
8 pa dziernika 2012 
z danymi za rok 2012 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych wed ug gatunków – kraj, regiony (NTS 1), województwa 
(NTS 2), sektory w asno ci, formy w asno ci, uprawy i grupy upraw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

–  informacje sygnalne: 
– „Wst pny szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych” – lipiec 2012 r., 
– „Przedwynikowy szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych” – wrzesie  2012 r., 
– „Wynikowy szacunek g ównych ziemiop odów rolnych i ogrodniczych” – grudzie  2012 r., 

– „Badanie sadów w 2012 r.” – pa dziernik 2013 r., 
– „Wyniki produkcji ro linnej w 2012 r.” – kwiecie  2013 r., 
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– „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2012 r.” – kwiecie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych (wydruk, no nik elektroniczny) – kwiecie  2013 r., pa dziernik 2013 r., 
– powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych – dane przekazywane do Eurostatu – warzywa i truskawki – marzec 

2013 r. ( maj, czerwiec, lipiec, sierpie , wrzesie , pa dziernik, listopad 2012 r.), owoce z drzew i owoce jagodowe – marzec, 
wrzesie  2013 r. (maj, czerwiec, lipiec, sierpie , wrzesie , pa dziernik, listopad 2012 r.), 

– powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych – dane wst pne przekazywane do FAO – wrzesie  2012 r., 
– powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 032 500 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.09(133) 

2. Temat badania: Pog owie i produkcja byd a oraz innych gatunków zwierz t gospodarskich (bez wi ) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rolnictwa 
 

5. Cel badania 

Ocena aktualnego stanu pog owia zwierz t wed ug gatunków, grup wiekowo-u ytkowych, sporz dzenie uproszczonego bilansu 
obrotu stada byd a i owiec oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji zwierz cej (m.in.: produkcji ywca rze nego 
poszczególnych gatunków, mleka, jaj, we ny). Informacje o pog owiu zwierz t w sztukach fizycznych, o zró nicowaniu pog o-
wia wed ug grup u ytkowych pozwalaj  na okre lenie struktury stada ze wskazaniem na g ówny kierunek produkcyjny (np. 
produkcja mleka czy ywca rze nego) oraz intensywno ci produkcji danego gatunku zwierz t. Ze struktury stada wynikaj  
wska niki ilustruj ce stopie  zaopatrzenia stada w matki i sztuki m ode, niezb dne do remontu stada. Uzyskanie danych o licz-
bie wykonywanych zabiegów unasienniania krów i ja owic w poszczególnych kwarta ach. Dane te s u  tak e do sporz dzania 
informacji nt. liczby wykonywanych zabiegów nasieniem poszczególnych ras buhajów. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ek sektora publicznego i prywatnego oraz inne 
podmioty prowadz ce chów byd a, owiec, koni, kóz, drobiu; zajmuj ce si  chowem, hodowl  i reprodukcj  zwierz t, pozyski-
waniem, konfekcjonowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem nasienia buhajów; prowadz ce dzia alno  zwi zan  z wyl -
giem drobiu; rze nie oraz pozosta e podmioty prowadz ce dzia alno  zwi zan  z ubojem zwierz t gospodarskich. 

7. Zakres przedmiotowy 

– ilo ciowy stan pog owia byd a, owiec, koni, kóz, drobiu wed ug gatunków, struktura stada zwierz t wed ug p ci, wieku i 
kierunku u ytkowania wraz z elementami obrotu stada byd a i owiec, 

– szacunki produkcji surowców pochodzenia zwierz cego, tj.: ywca rze nego i mi sa wo owego, ciel cego, baraniego, ko -
skiego, koziego, króliczego, drobiowego, mleka, jaj, we ny, miodu i innych produktów, 

– kierunki rozdysponowania uzyskanej produkcji ywca wo owego, ciel cego, drobiowego, mleka, jaj kurzych konsumpcyj-
nych, z uwzgl dnieniem bezpo redniej sprzeda y z gospodarstw rolnych i konsumpcji mi sa, mleka i jaj w gospodarstwach 
domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego, 

– prognozy poda y byd a doros ego, ciel t i owiec (GIP), 
– wielko  wyl gów drobiu wed ug gatunków i kierunków u ytkowania piskl t, 
– informacje o wydajno ci poszczególnych gatunków zwierz t gospodarskich (mleczno , nie no , wydajno  we ny od 

owcy, wydajno  z ula), 
– informacje o wielko ci przemys owych ubojów byd a wed ug grup struktury stada, owiec, kóz, koni, drobiu, królików, w tym 

wielko  ubojów wykonywanych na zlecenie oraz ubojów byd a, owiec i drobiu w gospodarstwie rolnym, 
– zwierz ta wpisane do ksi g zwierz t zarodowych wed ug gatunków i p ci, ocena warto ci u ytkowej krów, ocena i selekcja 

buhajów, 
– inseminacja krów i ja owic. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-09A, R-KSRA, R-CzSR (opisane w badaniu 1.45.03), R-09U, R-09W, oceny ekspertów wojewódzkich, 
szacunki w asne GUS; sprawozdanie MRiRW: RRW-17; wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa – z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierz t. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne prowadz -
ce dzia alno  zaklasyfiko-
wan  wed ug PKD do dzia-
alno ci w zakresie sekcji A, 
dzia  01, grupy: 01.1 – upra-
wy rolne inne ni  wieloletnie, 
01.2 – uprawa ro lin wielo-
letnich, 01.3 – rozmna anie 
ro lin, 01.4 – chów i hodow-
la zwierz t, 01.5 – uprawy 

R-09A – sprawozdanie o stanie pog owia 
byd a, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji 
zwierz cej; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
12 czerwca 2012 r. i 
do 11 grudnia 2012 r.  

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 
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rolne po czone z chowem i 
hodowl  zwierz t; niezale -
nie od zaklasyfikowania 
dzia alno ci, je eli w okresie 
sprawozdawczym prowa-
dzony by  chów byd a i/lub 
owiec, i/lub drobiu, i/lub kóz, 
i/lub koni 

2  gospodarstwa indywidualne 
wylosowane do próby z 
operatu gospodarstw indy-
widualnych utrzymuj cych 
byd o, owce i drób 

R-KSRA – badanie pog owia byd a, owiec i 
drobiu oraz produkcji zwierz cej; w formie 
papierowej; metoda reprezentacyjna (1%); 
obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
6 lipca 2012 r. i do 
14 grudnia 2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

3  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne, a tak e 
osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  w zakresie prze-
mys owego uboju zwierz t 
gospodarskich 

R-09U – sprawozdanie o wielko ci ubojów 
zwierz t gospodarskich; w formie elektronicz-
nej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
7. dnia roboczego po 
ka dym miesi cu 
sprawozdawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

4  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne, a tak e 
osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  w zakresie wyl -
gów drobiu 

R-09W – sprawozdanie o wyl gach drobiu; w 
formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
7. dnia roboczego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

5  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  w zakresie pozyskiwa-
nia, konfekcjonowania, prze-
chowywania i dostarczania 
nasienia buhajów 

RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i 
ja owic; w formie papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz na kwarta  do 
14. dnia roboczego 
po ka dym kwartale 
sprawozdawczym 

urz d wojewódzki w 
województwie, na 
którego terenie 
zosta  wykonany 
zabieg unasienniania

6  wojewodowie RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i 
ja owic; zestawienie zbiorcze danych; w for-
mie papierowej 

21 dni po zako cze-
niu ka dego kwarta u 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

7  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i 
ja owic; zestawienie zbiorcze danych; w for-
mie papierowej 

30 dni po zako cze-
niu ka dego kwarta u 

GUS 

8  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierz t 
(IRZ); dane jednostkowe w zakresie rejestru 
zwierz t gospodarskich oznakowanych z ga-
tunku byd o, owce i kozy: 
– dane dotycz ce posiadacza zwierz t: imi  i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres al-
bo nazwa, siedziba i adres, numer ewiden-
cyjny PESEL albo REGON; 

– dane o liczbie byd a, owiec i kóz. 
Dla ka dego posiadacza byd a – byd o ogó-
em, z tego: 
– ciel ta samce w wieku poni ej 1 roku, 
– ciel ta samice w wieku poni ej 1 roku, 
– samce w wieku 1–2 lat, 
– samice w wieku 1–2 lat, 
– samce w wieku 2 lat i wi cej, 
– samice w wieku 2 lat i wi cej. 

trzy razy w roku 
(byd o, owce): 
– do 31 lipca 

2012 r. wed ug 
stanu na 31 maja 
2012 r.; 

– do 31 grudnia 
2012 r. wed ug 
stanu na 
30 listopada 
2012 r. 

– do 31 stycznia 
2013 r. wed ug 
stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

raz w roku (kozy): 
– do 31 stycznia 

GUS 
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Dla ka dego posiadacza owiec – owce ogó-
em, w tym: 
– jagni ta w wieku poni ej 1 roku, 
– maciorki ogó em (tj. samice, które mia y 

potomstwo). 
Dla ka dego posiadacza kóz – kozy ogó em, w 
tym samice w wieku powy ej 1 roku; w for-
mie elektronicznej 

2013 r. wed ug 
stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Pog owie zwierz t gospodarskich wed ug gatunków i grup wiekowo-u ytkowych (poza winiami), produkcja zwierz ca ( y-
wiec, mi so, mleko, jaja, we na, miód), urodzenia i padni cia byd a – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w 
podziale na formy w asno ci oraz organizacyjno-prawne. 
Liczba na o onych jaj wyl gowych wed ug gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskl t i typu u ytkowego, liczba wyl -
onych piskl t wed ug gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu u ytkowego; liczba ubitych zwierz t w rze niach 

przemys owych i lokalnych (byd o, owce, kozy, konie, drób, króliki – sztuki, waga ywa) – kraj. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje sygnalne: 
– „Pog owie byd a i owiec wed ug stanu w czerwcu 2012 r.” – sierpie  2012 r., 
– „Pog owie byd a i owiec wed ug stanu w grudniu 2012 r.” – stycze  2013 r., 
– „Fizyczne rozmiary produkcji zwierz cej w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 

– tablice wynikowe dotycz ce pog owia byd a, owiec, drobiu – oko o 8 tygodni po okresie sprawozdawczym; dane dotycz ce 
wyl gów drobiu i uboju przemys owego zwierz t – 4 tygodnie po okresie sprawozdawczym, 

– „U ytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pog owie zwierz t gospodarskich w 2012 r.” – listopad 2012 r., 
– „Zwierz ta gospodarskie w 2012 r.” – maj/czerwiec 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– informacja Instytutu Zootechniki z zakresu inseminacji krów i ja owic – marzec 2013 r., 
– informacja Polskiej Federacji Hodowców Byd a i Producentów Mleka z zakresu hodowli zarodowej byd a mlecznego w 

2012 r. – czerwiec 2013 r., 
– kwestionariusz FAO dotycz cy pog owia byd a, owiec, drobiu, produkcji mleka, jaj, we ny, miodu – dane przekazywane 

natychmiast po otrzymaniu makiet tablic, 
– tablice Eurostat – pog owie byd a odpowiednio z badania czerwcowego i grudniowego – wrzesie  2012 r. oraz luty 2013 r. – 

dane wst pne; pa dziernik 2012 r. oraz maj 2013 r. – dane ostateczne; pog owie owiec (badanie grudniowe) – luty 2013 r. – 
dane wst pne; maj 2013 r. – dane ostateczne; pog owie kóz (badanie czerwcowe) – luty 2013 r. – dane wst pne; maj 2013 r. 
– dane ostateczne; na o enia jaj do wyl gu i wyl gi piskl t oraz handel zagraniczny piskl tami – co miesi c; uboje zwierz t 
gospodarskich oraz eksport i import ywych zwierz t – co miesi c. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 5 328 400 z  – bud et GUS 
 18 000 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.10(134) 

2. Temat badania: Pog owie i produkcja wi  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rolnictwa 
 

5. Cel badania 

Ocena aktualnego stanu pog owia wi  wed ug grup wagowo-u ytkowych, sporz dzenie uproszczonego bilansu obrotu stada 
oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji ywca i mi sa wieprzowego. Ze struktury stada wynikaj  wska niki ilustru-
j ce stopie  zaopatrzenia stada w matki i sztuki m ode, niezb dne do remontu stada. Bilans obrotu stada okre la, jak w okresie 
sprawozdawczym kszta towa y si  przychód i rozchód zwierz t, oraz przedstawia statystyczny obraz reprodukcji stada. Wyli-
czane s  podstawowe wska niki reprodukcji stada, jak: wska nik p odno ci i plenno ci macior. Dane wynikaj ce z bilansu 
obrotu stada umo liwiaj  okre lenie rozmiarów produkcji ywca rze nego wieprzowego, sprowadzaj ce si  w uj ciu staty-
stycznym do liczby i masy zwierz t sprzedanych na rze  lub poddanych ubojowi w gospodarstwie w danym okresie. Uzyskanie 
danych o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu w poszczególnych kwarta ach. Dane s u  do opracowywa-
nia liczby przeprowadzonych inseminacji loch i zestawie  zabiegów inseminacji dla ras i krzy ówek ras wi . 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ek sektora publicznego i prywatnego, jednostki 
samorz du terytorialnego i inne podmioty prowadz ce chów wi  oraz zajmuj ce si  hodowl  i reprodukcj  wi ; prowadz ce 
dzia alno  w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów; rze nie oraz pozo-
sta e podmioty prowadz ce dzia alno  zwi zan  z ubojem wi . 

7. Zakres przedmiotowy 

– ilo ciowy stan pog owia wi  wed ug wagi, p ci i kierunku u ytkowania wraz z elementami obrotu stada, 
– szacunki produkcji ywca rze nego i mi sa wieprzowego, 
– szacunek dotycz cy kierunków rozdysponowania uzyskanej produkcji ywca wieprzowego z uwzgl dnieniem bezpo redniej 

sprzeda y z gospodarstw rolnych i konsumpcji mi sa w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego, 
– prognozy poda y ywca rze nego wieprzowego (GIP), 
– informacje o wielko ci przemys owych ubojów wi  (o wadze ywej do 50 kg i trzody chlewnej pozosta ej), w tym wielko  

ubojów wi  wykonywanych na zlecenie oraz ubojów wi  w gospodarstwie rolnym, 
– informacja o liczbie loch wpisanych do ksi g zwierz t zarodowych, 
– liczba porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-09B, R-KSRB, R-CzSR (opisane w badaniu 1.45.03), R-09U, szacunki w asne GUS; sprawozdanie 
MRiRW: RRW-18; wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z Systemu Identyfikacji i Reje-
stracji Zwierz t. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne prowadz -
ce dzia alno  zaklasyfiko-
wan  wed ug PKD do dzia-
alno ci w zakresie sekcji A, 
dzia  01, grupy: 01.1 – upra-
wy rolne inne ni  wieloletnie, 
01.2 – uprawa ro lin wielo-
letnich, 01.3 – rozmna anie 
ro lin, 01.4 – chów i hodow-
la zwierz t, 01.5 – uprawy 
rolne po czone z chowem i 
hodowl  zwierz t; niezale -
nie od zaklasyfikowania 
dzia alno ci, je eli w okresie 
sprawozdawczym by  pro-
wadzony chów wi  

R-09B – sprawozdanie o stanie pog owia wi  
oraz produkcji ywca wieprzowego; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

trzy razy w roku: do 
11 kwietnia 2012 r., 
do 9 sierpnia 2012 r. 
i do 11 grudnia 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 
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2  gospodarstwa indywidualne 
wylosowane do próby z 
operatu gospodarstw indy-
widualnych utrzymuj cych 
winie 

R-KSRB – badanie pog owia wi  oraz pro-
dukcji ywca wieprzowego; w formie papie-
rowej; metoda reprezentacyjna (1%); obo-
wi zkowe 

trzy razy w roku: do 
16 kwietnia 2012 r., 
do 13 sierpnia 
2012 r. i do 
14 grudnia 2012 r.  

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

3  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  w zakresie przemys o-
wego uboju wi  

R-09U – sprawozdanie o wielko ci ubojów 
zwierz t gospodarskich; w formie elektronicz-
nej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
7. dnia roboczego po 
ka dym miesi cu 
sprawozdawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

4  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz ich 
jednostki lokalne, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  w zakresie pozyskiwa-
nia, konfekcjonowania, prze-
chowywania i dostarczania 
nasienia knurów 

RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji na-
sienia knurów wprowadzonych do obrotu; w 
formie papierowej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz na kwarta  do 
14. dnia roboczego 
po ka dym kwartale 
sprawozdawczym 

urz d wojewódzki w 
województwie, na 
którego terenie 
nasienie knurów 
zosta o wprowadzo-
ne do obrotu 

5  wojewodowie RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji na-
sienia knurów wprowadzonych do obrotu; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie papie-
rowej 

21 dni po zako cze-
niu ka dego kwarta u 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

6  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji na-
sienia knurów wprowadzonych do obrotu; 
zestawienie zbiorcze danych; w formie papie-
rowej 

30 dni po zako cze-
niu ka dego kwarta u 

GUS 

7  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierz t 
(IRZ); dane jednostkowe w zakresie rejestru 
zwierz t gospodarskich oznakowanych z ga-
tunku winie: 
– dane dotycz ce posiadacza zwierz t: imi  i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres al-
bo nazwa, siedziba i adres, numer ewiden-
cyjny PESEL albo REGON; 

– dane o liczbie wi  – dla ka dego posiada-
cza wi  – winie ogó em; 

w formie elektronicznej 

cztery razy w roku: 
– do 30 kwietnia 

2012 r. wed ug 
stanu na 31 marca 
2012 r.; 

– do 31 sierpnia 
2012 r. wed ug 
stanu na 31 lipca 
2012 r.; 

– do 31 grudnia 
2012 r. wed ug 
stanu na 
30 listopada 
2012 r.; 

– do 31 stycznia 
2013 r. wed ug 
stanu na 
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Pog owie wi  wed ug grup wagowo-u ytkowych, produkcja ywca i mi sa wieprzowego, urodzenia prosi t, padni cia wi  – 
kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w podziale na formy w asno ci oraz organizacyjno-prawne. 
Wielko  uboju wi  w rze niach przemys owych i ubojniach lokalnych (sztuki, waga ywa) – kraj. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje sygnalne: 
– pog owie wi  wed ug stanu w ko cu marca 2012 r. – maj 2012 r., 
– pog owie wi  wed ug stanu w ko cu lipca 2012 r. – wrzesie  2012 r., 
– pog owie wi  wed ug stanu w ko cu listopada 2012 r. – stycze  2013 r., 
– fizyczne rozmiary produkcji zwierz cej w 2012 r. – wrzesie  2013 r., 

– tablice wynikowe dotycz ce pog owia wi  – oko o 8 tygodni po okresie sprawozdawczym, dane dotycz ce przemys owego 
uboju wi  – 4 tygodnie po okresie sprawozdawczym, 
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– „U ytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pog owie zwierz t gospodarskich w 2012 r.” – listopad 2012 r., 
– „Zwierz ta gospodarskie w 2012 r.” – maj/czerwiec 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– informacja Instytutu Zootechniki z zakresu inseminacji loch – marzec 2013 r., 
– kwestionariusz FAO dotycz cy pog owia wi  – dane przekazywane natychmiast po otrzymaniu makiet tablic, 
– tablice Eurostatu – pog owie wi  odpowiednio z badania czerwcowego i grudniowego – wrzesie  2012 r. oraz luty 2013 r. – 

dane wst pne; pa dziernik 2012 r. oraz maj 2013 r. – dane ostateczne; uboje wi  oraz handel zagraniczny ywymi winiami 
– co miesi c. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 378 200 z  – bud et GUS 
 18 000 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.11(135) 

2. Temat badania: Gospodarka rybna 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rybo ówstwa 
 

5. Cel badania 

Realizacja zasad Wspólnej Polityki Rybackiej. Zbieranie i analiza danych zwi zanych z rybo ówstwem morskim i rybactwem 
ródl dowym. 

6. Zakres podmiotowy 

Sektor publiczny – przedsi biorstwa po owów ba tyckich i dalekomorskich, gospodarstwa rybackie; sektor prywatny – rybacy 
indywidualni, spó ki rybackie, gospodarstwa rybackie, przetwórnie rybne. 

7. Zakres przedmiotowy 

– flota rybacka – liczba trawlerów, kutrów i odzi, ich d ugo , tona , moc silników, wiek, stosowane narz dzia po owowe, 
– nak ad po owowy – liczba dni po owowych w podziale na typy statków, rejony po owów, gatunki ryb i narz dzia po owowe, 

zu ycie paliwa, czas operacji po owowych, 
– po owy – wielko  i warto  po owów i wy adunków wed ug typów statków, rejonów po owów, sk adu gatunkowego i u y-

tych narz dzi po owowych, ilo  ryb wyrzuconych za burt , 
– ceny pierwszej sprzeda y ryb – ceny jednostkowe poszczególnych gatunków ryb i produktów wed ug portów wy adunku, 

warto  sprzeda y ryb w portach, 
– efektywno  ekonomiczna rybo ówstwa – struktura w asno ci w dzia alno ci po owowej, wielko  po owów i wy adunków, 

przychody ogó em i wed ug gatunków ryb w podziale na typy statków, koszty sta e i zmienne po owów, warto  rodków 
trwa ych, inwestycje, zatrudnienie, 

– efektywno  ekonomiczna przetwórstwa – struktura w asno ci w dzia alno ci przetwórczej, ród a i wielko  zaopatrzenia w 
surowiec rybny, wielko  produkcji wed ug rodzajów wyrobów, ceny jednostkowe wyrobów, przychody ogó em i wed ug 
wyrobów, koszty sta e i zmienne produkcji, warto  rodków trwa ych, wykorzystanie zdolno ci produkcyjnych, inwestycje, 
zatrudnienie, 

– liczba podmiotów prowadz cych dzia alno  w zakresie chowu, hodowli lub po owu ryb, skorupiaków i mi czaków, 
– powierzchnia ewidencyjna i powierzchnia u ytkowa stawów rybnych, 
– powierzchnia ródl dowych wód powierzchniowych wykorzystywanych do po owu ryb, 
– chów i hodowla ryb – wielko  i warto  jednostkowa ryb pochodz cych z chowu lub hodowli w stawach rybnych i innych 

urz dzeniach s u cych do chowu lub hodowli ryb z wyj tkiem wyl garni i podchowalni, 
– po owy ryb w ródl dowych wodach powierzchniowych – wielko  od owów w wodach obwodów rybackich, 
– zarybienia ródl dowych wód powierzchniowych, 
– roczna produkcja wyl garni i podchowalni. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MRiRW: RRW-19, RRW-20, RRW-22, RRW-23, centralny rejestr statków rybackich, dzienniki po owowe 
(okr towe), raporty po owowe odzi rybackich, dokumenty pierwszej sprzeda y ryb, ewidencja gruntów. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  armatorzy statków rybackich 

(z wyj tkiem odzi o d ugo ci 
ca kowitej poni ej 10 m) 

dziennik po owowy po zako czeniu rejsu okr gowe inspekto-
raty rybo ówstwa 
morskiego, Morski 
Instytut Rybacki 

2  armatorzy odzi rybackich o 
d ugo ci ca kowitej poni ej 
10 m 

raport po owowy raz w miesi cu do 
5. dnia roboczego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

okr gowe inspekto-
raty rybo ówstwa 
morskiego, Morski 
Instytut Rybacki 

3  armatorzy statków rybackich, 
o rodki aukcyjne i inne pod-
mioty odpowiedzialne za 
wprowadzenie na rynek po raz 
pierwszy produktów rybnych 

dokument pierwszej sprzeda y po dokonanej trans-
akcji 

okr gowe inspekto-
raty rybo ówstwa 
morskiego, Morski 
Instytut Rybacki 
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4  armatorzy statków rybackich RRW-19 – sprawozdanie o wynikach eko-
nomicznych statku rybackiego; w formie 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Morski Instytut 
Rybacki 

5  osoby prawne i jednostki orga-
nizacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej oraz ich jednostki 

lokalne, osoby fizyczne pro-
wadz ce dzia alno  w zakre-
sie przetwórstwa ryb 

RRW-20 – sprawozdanie o wynikach eko-
nomicznych zak adu przetwórstwa rybnego; 
w formie papierowej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danym za rok 2012 

Morski Instytut 
Rybacki 

6  Morski Instytut Rybacki dane ze sprawozda  RRW-19, RRW-20 
dotycz ce wyników ekonomicznych statków 
rybackich oraz zak adów przetwórstwa ryb-
nego; zestawienie zbiorcze; w formie papie-
rowej 

raz w roku do 
15 wrze nia 2013 r. 
za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

7  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

dane ze sprawozda  RRW-19, RRW-20 
dotycz ce wyników ekonomicznych statków 
rybackich oraz zak adów przetwórstwa ryb-
nego; zestawienie zbiorcze; w formie papie-
rowej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  zarz dy powiatów oraz osoby 
prawne, jednostki organizacyj-
ne niemaj ce osobowo ci 
prawnej oraz ich jednostki 
lokalne, osoby fizyczne, któ-
rych dzia alno  zaklasyfiko-
wana jest wed ug PKD do 
dzia alno ci w zakresie: sekcja 
A, dzia : 03, grupa: 03.1, klasa: 
03.12 podklasa 03.12.Z – 
Rybo ówstwo w wodach ród-
l dowych, grupa: 03.2, klasa: 
03.22, podklasa 03.22.Z – 
Chów i hodowla ryb oraz 
pozosta ych organizmów wod-
nych w wodach ródl dowych 
oraz dzia : 01, grupa:01.5, 
klasa: 01.50 podklasa 01.50.Z 
– Uprawy rolne po czone z 
chowem i hodowl  zwierz t 
(dzia alno  mieszana) 

RRW-22 – zestawienie dotycz ce po-
wierzchni stawów rybnych oraz ilo ci ryb 
wyprodukowanych w stawach rybnych i 
innych urz dzeniach s u cych do chowu lub 
hodowli; w formie papierowej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Instytut Rybactwa 
ródl dowego im. 

Stanis awa Sakowi-
cza 

9  osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne niemaj ce osobowo-
ci prawnej oraz ich jednostki 

lokalne, osoby fizyczne, któ-
rych dzia alno  zaklasyfiko-
wana jest wed ug PKD do 
dzia alno ci w zakresie: sekcja 
A, dzia : 03, grupa: 03.1, klasa: 
03.12 podklasa 03.12.Z – 
Rybo ówstwo w wodach ród-
l dowych, grupa: 03.2, klasa: 
03.22, podklasa 03.22.Z – 
Chów i hodowla ryb oraz 
pozosta ych organizmów wod-
nych w wodach ródl dowych 
oraz dzia : 01, grupa:01.5, 
klasa: 01.50 podklasa 01.50.Z 
– Uprawy rolne po czone z 
chowem i hodowl  zwierz t 
(dzia alno  mieszana) 

RRW-23 – zestawienie dotycz ce gospodar-
ki rybackiej prowadzonej w publicznych 
ródl dowych wodach powierzchniowych 

p yn cych; w formie papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Instytut Rybactwa 
ródl dowego im. 

Stanis awa Sakowi-
cza 
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10  Instytut Rybactwa ródl do-
wego 

dane ze sprawozda  RRW-22, RRW-23 
dotycz ce powierzchni stawów rybnych oraz 
ilo ci ryb wyprodukowanych w stawach 
rybnych i innych urz dzeniach s u cych do 
chowu lub hodowli oraz gospodarki rybac-
kiej prowadzonej w publicznych ródl do-
wych wodach powierzchniowych p yn cych; 
zestawienie zbiorcze; w formie papierowej 

raz w roku do 
15 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

11  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

dane ze sprawozda  RRW-22, RRW-23 
dotycz ce powierzchni stawów rybnych oraz 
ilo ci ryb wyprodukowanych w stawach 
rybnych i innych urz dzeniach s u cych do 
chowu lub hodowli oraz gospodarki rybac-
kiej prowadzonej w publicznych ródl do-
wych wodach powierzchniowych p yn cych; 
zestawienie zbiorcze; w formie papierowej 

raz w roku do 
30 wrze nia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wynikowe bie ce, miesi czne i roczne: wielko  po owów ryb morskich w podziale na sektory i formy organiza-
cyjno prawne, rejony po owów, gatunki ryb, typy statków rybackich, wielko ci nak adu po owowego w polskich obszarach 
morskich w podziale na typy statków i narz dzia po owowe, wykorzystanie limitów po owowych dorszy, ledzi, szprotów i 
ososi, ceny pierwszej sprzeda y ryb w portach, warto  sprzeda y ogó em. Roczne informacje o liczbie gospodarstw rybackich, 

powierzchni stawów rybnych i powierzchni ródl dowych wód powierzchniowych, ilo ci ryb, skorupiaków i mi czaków s od-
kowodnych z chowu i hodowli oraz z po owów w ródl dowych wodach powierzchniowych, ilo ci i warto ci materia u zary-
bieniowego wprowadzonego do ródl dowych wód powierzchniowych. Dane dotycz ce rybactwa ródl dowego – w przekroju 
regionów i województw. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacja o dzia alno ci morskiej gospodarki rybnej: 
– miesi czna – ok. 6 tygodni po okresie sprawozdawczym, 
– „Morska gospodarka rybna w 2012 r.” (wyniki roczne wst pne) – kwiecie  2013 r., 
Tablice wynikowe z zakresu rybactwa ródl dowego – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 325 000 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.12(136) 

2. Temat badania: Skup wa niejszych produktów rolnych i le nych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zbieranie danych o ilo ci i warto ci skupionych bezpo rednio od producentów rolnych produktów ro linnych i zwierz cych, co 
stanowi podstaw  do bie cej oceny poziomu skupu, kierunków zmian, sezonowo ci, terytorialnego zró nicowania w obrocie 
produktami rolnymi, ponadto stanowi element niezb dny do rozliczenia produkcji rolniczej i okre lenia tendencji rozwojowych 
rolnictwa. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce w ramach dzia alno ci gospodarczej skup produktów rolnych bezpo rednio od producentów rolnych, w 
tym uj te w systematycznie przekazywanym przez Agencj  Rynku Rolnego (ARR) wykazie jednostek skupuj cych, w imieniu 
ARR, produkty rolne bezpo rednio od producentów rolnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba skupionych produktów rolnych: 
– miesi cznie – 35 produktów, 
– pó rocznie – 154 produkty, 

– warto  skupionych produktów rolnych (w cenach bie cych z naliczonym podatkiem VAT i bez podatku VAT), 
– ilo  i warto  skupionych od producentów rolnych produktów, struktura skupu, udzia  skupu w produkcji, 
– organizacja skupu – jednostki prowadz ce skup, formy w asno ci, rodzaje dzia alno ci, zró nicowanie terytorialne, udzia  w 

skupie, zró nicowania i wzajemne powi zania z producentami rolnymi, 
– sezonowo  skupu, 
– zró nicowanie terytorialne skupu wed ug siedziby jednostki skupuj cej i wed ug siedziby u ytkownika gospodarstwa rolne-

go. 

8. ród a danych 

Meldunki i sprawozdania GUS: R-10. 
Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rejestru mleka i przetworów mlecznych; dane Agencji Rynku Rolnego z cen-
tralnego rejestru przedsi biorców uczestnicz cych w mechanizmach administrowanych przez ARR; dane Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z rejestru podmiotów skupuj cych mleko. 
Informacje Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dzia aniach w zakresie skupu produktów 
rolnych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne i jednostki organi-

zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej (w tym spó ki cywilne i 
jawne) oraz ich jednostki lokalne 
prowadz ce w ramach dzia alno-
ci gospodarczej skup produktów 

rolnych bezpo rednio od produ-
centów 

R-10 – meldunek o skupie wa niejszych 
produktów rolnych; w formie elektronicz-
nej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
3. dnia roboczego po 
ka dym miesi cu z 
danymi za miesi c 
poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

2  osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej (w tym spó ki cywilne i 
jawne) oraz ich jednostki lokalne 
prowadz ce w ramach dzia alno-
ci gospodarczej skup produktów 

rolnych bezpo rednio od produ-
centów; osoby fizyczne prowa-
dz ce dzia alno  gospodarcz  
oraz ich jednostki lokalne, które 
w ramach tej dzia alno ci pro-
wadz  bezpo rednio od produ-
centa skup: ywca rze nego, tj. 

R-10 – sprawozdanie o skupie produktów 
rolnych i le nych; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
9 lipca z danymi za 
I pó rocze 2012 r., do 
11 stycznia 2013 r. z 
danymi za 
II pó rocze 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 
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byd a, ciel t, trzody chlewnej, 
owiec, koni oraz drobiu, mleka 
krowiego, zbó , tj. pszenicy, 
yta, j czmienia, owsa ( cznie z 

mieszankami), pszen yta, ziem-
niaków, rzepaku i rzepiku prze-
mys owego, warzyw i owoców z 
przeznaczeniem na przetwór-
stwo, eksport i obrót hurtowy (z 
wyj tkiem skupu prowadzonego 
bezpo rednio przez punkty deta-
licznej sprzeda y warzyw i owo-
ców dla ludno ci), je eli ogólna 
warto  skupionych przez osoby 
fizyczne produktów w okresie 
pó rocza przekracza 10 tys. z  

3  osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej prowadz ce skup pro-
duktów le nych 

R-10 – sprawozdanie o skupie produktów 
rolnych i le nych; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
11 stycznia 2013 r. 
z danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

4  Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi 

Rejestr mleka i przetworów mlecznych; 
dane zagregowane (wed ug województw) 
– ilo  skupionego mleka i przetworów 
mlecznych; w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
30. dnia kalendarzo-
wego po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

5  Agencja Rynku Rolnego centralny rejestr przedsi biorców uczestni-
cz cych w mechanizmach administrowa-
nych przez ARR (CRP ARR); dane jed-
nostkowe – wykaz jednostek skupuj cych 
mleko; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok kwo-
towy 2011/2012; 
raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok kwo-
towy 2012/2013 

GUS 

6  Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi 

Rejestr podmiotów skupuj cych mleko; 
dane jednostkowe – cechy identyfikacyj-
no-adresowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 listopada 2012 r. z 
danymi za rok 2011; 
raz w roku do 
30 listopada 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Skup produktów rolnych w uj ciu ilo ciowym i warto ciowym – kraj, regiony, województwa, grupy produktów, formy w asno-
ci i rodzaje dzia alno ci jednostek skupuj cych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk): 
– miesi cznie – 16 dni po miesi cu sprawozdawczym wed ug siedziby jednostki skupuj cej; 20 dni po miesi cu sprawoz-

dawczym wed ug siedziby u ytkownika gospodarstwa rolnego, 
– pó rocznie – 60 dni po pó roczu sprawozdawczym wed ug siedziby u ytkownika gospodarstwa rolnego, 

– „Skup i ceny produktów rolnych w 2012 r.” – maj 2013 r., 
– „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r.” – listopad 2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 538 100 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.13(137) 

2. Temat badania: rodki produkcji w rolnictwie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw rolnictwa 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji niezb dnej do okre lenia poziomu dostaw i zu ycia nawozów, dostaw pasz, sprzeda y rodków ochro-
ny ro lin oraz zaopatrzenia rolnictwa w wybrane maszyny i urz dzenia. Wyniki bada  wykorzystywane s  do oceny: warunków 
produkcji rolniczej, jej wyników, wp ywu na dochodowo  gospodarstw, nak adów ponoszonych na produkcj  rolnicz  oraz 
oddzia ywania rolnictwa na rodowisko. Obj ta badaniem statystyka sprzeda y rodków ochrony ro lin jest istotnym elemen-
tem do obliczania wska ników zagro enia pestycydowego. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne pa stwowe, spó dzielcze, spó ki sektora publicznego i prywatnego oraz inne 
podmioty, które s  u ytkownikami u ytków rolnych. 
Producenci i importerzy rodków produkcji dla rolnictwa. Producenci wed ug wykazu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Producenci rodków ochrony ro lin i podmioty prowadz ce obrót rodkami ochrony ro lin. 

7. Zakres przedmiotowy 

– poziom zu ycia nawozów w przeliczeniu na czysty sk adnik w podziale na azotowe, fosforowe i potasowe oraz poziom 
zu ycia nawozów wapniowych pod zbiory danego roku: 
– ogó em, 
– w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych, 

– poziom zu ycia nawozów naturalnych (obornika, gnojówki, gnojowicy) ogó em pod zbiory danego roku, 
– sprzeda  rodków ochrony ro lin (dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwole  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

w jednostkach naturalnych i w substancji aktywnej, 
– dostawy pasz w jednostkach naturalnych i warto ciowo, 
– dostawy nawozów w jednostkach naturalnych i warto ciowo, 
– produkcja, import, eksport wybranych maszyn i urz dze  dla rolnictwa w jednostkach naturalnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-03, G-04, H-02n, H-02p oraz R-CzSR (pozyskanych w badaniu 1.45.03). Wtórne wykorzystanie danych 
ze sprawozdania P-01 (omówione w badaniu 1.46.04) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRA-
STAT (pozyskiwanych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01 oraz wykorzystanie danych Minister-
stwa Spraw Wewn trznych i Administracji z systemu CEPiK ; oceny, opinie i szacunki rzeczoznawców oraz szacunki w asne. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  producenci rodków ochrony 

ro lin, importerzy rodków 
ochrony ro lin 

G-04 – sprawozdanie o obrocie rodkami 
ochrony ro lin; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
8 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

2  G ówny Urz d Statystyczny G-04 – sprawozdanie o obrocie rodkami 
ochrony ro lin; zestawienie zbiorcze danych w 
jednostkach naturalnych (l, kg); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

3  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

G-04 – sprawozdanie o obrocie rodkami 
ochrony ro lin; zestawienie zbiorcze rodków 
ochrony ro lin w substancji aktywnej; w for-
mie elektronicznej 

raz w roku do 
15 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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4  producenci nawozów, impor-
terzy nawozów 

H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów 
dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz 
importerów; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
20 lipca 2012 r. z 
danymi za I pó rocze, 
do 18 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

5  producenci pasz dla zwierz t, 
importerzy pasz dla zwierz t 

H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla 
zwierz t przez jednostki produkcyjne oraz 
importerów; w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
20 lipca 2012 r. z 
danymi za I pó rocze, 
do 18 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

6  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej za 
swoje jednostki lokalne 
prowadz ce dzia alno  
zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do dzia alno ci w za-
kresie sekcji A, dzia  01; 
grupy: 01.1 – uprawy rolne 
inne ni  wieloletnie, 01.2 – 
uprawa ro lin wieloletnich, 
01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.4 – chów i hodowla zwie-
rz t, 01.5 – uprawy rolne 
po czone z chowem i ho-
dowl  zwierz t, a tak e nie-
zale nie od zakwalifikowa-
nia dzia alno ci, gdy w grun-
tach u ytkowanych przez 
jednostk  powierzchnia 
u ytków rolnych przekracza 
1 ha 

R-03 – sprawozdanie o zu yciu nawozów 
mineralnych, wapniowych i naturalnych; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 4 lipca 
2012 r. za rok gospo-
darczy od 1 lipca 
2011 r. do 
30 czerwca 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

7  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

centralna ewidencja pojazdów (SI CEPIK); 
dane jednostkowe dotycz ce: 
– w a cicieli ci gników rolniczych w zakre-

sie: nazwisko i imi , nazwa firmy, numer 
PESEL, numer identyfikacyjny REGON 
(je li zosta  nadany), adres zamieszka-
nia/siedziby: kod TERYT i nazwa woje-
wództwa, kod TERYT i nazwa powiatu, 
kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i 
nazwa miejscowo ci, poczta, kod poczto-
wy, ulica, numer domu, numer lokalu; 

– ci gników rolniczych w zakresie: marka, 
model, typ, podrodzaj, moc silnika w kW, 
rok produkcji, liczba ci gników; 

w formie elektronicznej 

dwa razy do roku: 
– do 16 lipca 

2012 r. wed ug 
stanu w dniu 
30 czerwca 
2012 r. 

– do 31 stycznia 
2013 r. wed ug 
stanu w dniu 
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Poziom zu ycia grup nawozów mineralnych, tj. azotowych, fosforowych i potasowych oraz nawozów wapniowych z wyodr b-
nieniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych – kraj, regiony, województwa, sektory w asno ci 
i formy prawno-organizacyjne gospodarstw rolnych. 
Sprzeda  rodków ochrony ro lin w podziale na g ówne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w 
substancji aktywnej. 
Nawozy mineralne, wapniowe, pasze w jednostkach naturalnych i warto ciowo – ogó em kraj. 
Wybrane maszyny i urz dzenia dla rolnictwa w jednostkach naturalnych – ogó em kraj. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
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– „ rodki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2011/2012” – listopad 2012 r., 
– zestawienie informacji o sprzeda y rodków ochrony ro lin dla Eurostatu – lipiec 2013 r., 
– zestawienie informacji o zu yciu nawozów mineralnych dla FAO – listopad 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 648 100 z  – bud et GUS 
 50 000 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.15(138) 

2. Temat badania: Ochrona ro lin 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rolnictwa 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie ma na celu zapewnienie informacji niezb dnych do monitorowania zu ycia substancji aktywnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Wojewódzkie inspektoraty ochrony ro lin i nasiennictwa, G ówny Inspektorat Ochrony Ro lin i Nasiennictwa. 

7. Zakres przedmiotowy 

– powierzchnia uprawna, 
– powierzchnia chroniona (powierzchnia obj ta zabiegami ochrony ro lin), 
– zu ycie poszczególnych substancji aktywnych z podzia em na kategorie i klasy chemiczne. 

8. ród a danych 

Ankieta MRiRW: Z OR. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wojewódzkie inspektoraty 

ochrony ro lin i nasiennictwa 
Z OR – ankieta o zu yciu rodków ochrony 
ro lin; w formie elektronicznej; metoda repre-
zentacyjna 

raz w roku do 
15 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Ochrony Ro lin i 
Nasiennictwa 

2  G ówny Inspektorat Ochrony 
Ro lin i Nasiennictwa 

RRW-1 – sprawozdanie z badania zu ycia 
rodków ochrony ro lin; zestawienie zbiorcze; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

3  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

RRW-1 – sprawozdanie z badania zu ycia 
rodków ochrony ro lin; zestawienie zbiorcze; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe informacje z zakresu ochrony ro lin dotycz ce zu ycia rodków ochrony ro lin oraz powierzchni obj tej zabiega-
mi w przekroju kraju. Dane zagregowane do poziomu kategorii substancji aktywnej. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– zestawienie informacji o zu yciu rodków ochrony ro lin dla Eurostatu – lipiec 2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 13 300 z  – bud et GUS 
 84 546 z  – bud et GIORiN 
 498 764 z  – bud ety wojewódzkich inspektoratów ochrony ro lin i nasiennictwa 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.18(139) 

2. Temat badania: Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie zbiorczego rachunku produkcji ro linnej i zwierz cej, niezb dnego do oceny wynikowej rolnictwa w aspekcie 
zmian skali intensywno ci i fizycznych rozmiarów produkcji, jej zmian strukturalnych, produktywno ci i efektywno ci czynni-
ków produkcji rolniczej. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarcze wytwarzaj ce produkcj  ro linn  i zwierz c  niezale nie od sekcji PKD, do której s  zaklasyfikowane. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o nast puj cych transakcjach za okresy roczne: 
– dla kraju: globalna, ko cowa i towarowa produkcja rolnicza, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto (ogó em, w tym go-

spodarstwa indywidualne), 
– dla województw (w cenach sta ych): wska niki dynamiki rolniczej produkcji globalnej, ko cowej i towarowej (ogó em, w 

tym gospodarstwa indywidualne). 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: F-01/I-01, F-02 oraz reprezentacyjnych i pe nych bada  rolniczych, wyni-
ków bada : bud etów gospodarstw domowych, cen w rolnictwie oraz cen towarów i us ug niekonsumpcyjnych (omówionych w 
badaniach: 1.25.01, 1.45.03, 1.45.05, 1.45.07, 1.45.08, 1.45.09, 1.45.10, 1.45.12, 1.61.01, 1.61.05, 1.64.01, 1.64.07 i 1.64.08); 
publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowego Instytutu Badawczego w zakresie: 
FADN (system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych), raportów rynkowych dotycz cych 
poszczególnych rynków; informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w zakresie p atno ci bezpo rednich dla rolnictwa. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki obejmuj : 
– wielko ci absolutne i wzgl dne wybranych kategorii produkcji – dane wst pne – maj 2012 r., 
– wielko ci absolutne i wzgl dne – pe na prezentacja – listopad 2012 r.: 

– produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto – w cenach bie cych; ogó em, na 1 ha u ytków rolnych, 
– ko cowa i towarowa produkcja rolnicza – w cenach bie cych; ogó em, na 1 ha u ytków rolnych, 
– wska niki dynamiki przy ró nych podstawach czasowych, 
– struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, 
– wska niki warto ci, wolumenu i cen. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie wska nika wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej w 
2012 r. – maj 2013 r., 

– „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r.” – listopad 2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– dynamika globalnej, ko cowej i towarowej produkcji rolniczej wed ug województw, tablice wynikowe (wydruk) – luty 

2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 108 700 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 302 — Poz. 1030

 

 

1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.19(140) 

2. Temat badania: Bilanse produktów rolniczych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zobrazowanie, analiza i ocena zale no ci oraz powi za  mi dzy wielko ci  produkcji rolniczej a sposobem rozdysponowania 
produktów rolniczych oraz okre lenie wielko ci ich spo ycia. 
Monitorowanie zmian w zakresie produkcji ro linnej i zwierz cej oraz zapewnienie danych statystycznych dla organizacji mi -
dzynarodowych (UE, Eurostatu, OECD) i krajowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Bilansowe rozliczenie fizycznych rozmiarów produktów rolniczych wed ug g ównych kierunków rozdysponowania – ogó em 
kraj. 

7. Zakres przedmiotowy 

Bilanse gospodarcze, rynkowe i zbiorcze dotycz ce produktów rolniczych pochodzenia ro linnego (zbó , ziemniaków, ro lin 
str czkowych i oleistych, warzyw, owoców, buraków cukrowych, cukru, wina), zwierz cego ( ywca rze nego, mi sa i podro-
bów, mleka, produktów mlecznych, jaj, ryb) oraz bilans pasz. 
Bilanse obejmuj  po stronie przychodowej – produkcj  krajow  i import, a po stronie rozchodowej – spo ycie, spasanie, zu y-
cie przemys owe, eksport, ubytki i straty oraz ró nic  zapasów. Bilans pasz stanowi zestawienie poda y pasz pochodzenia ro-
linnego oraz zwierz cego w powi zaniu z zapotrzebowaniem poszczególnych gatunków zwierz t na sk adniki pokarmowe 

(energi  i bia ko). 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: R-04, R-05, R-06, R-08, R-09A, R-09U, R-09W, R-09B, R-10, R-KSRA, 
R-KSRB (omówione w badaniach 1.45.03, 1.45.05 do 12) oraz danych dotycz cych spo ycia, produkcji, importu i eksportu 
produktów rolniczych (omówione w badaniach 1.25.01, 1.46.04, 1.51.01 i 1.51.07); oceny i szacunki ekspertów terenowych i 
zewn trznych; dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowego Instytutu Badawczego, Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Re-
zerw Materia owych dotycz ce produkcji ro linnej i zwierz cej; publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki yw-
no ciowej – Pa stwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotycz cych poszczególnych rynków. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki ywno ciowej – 
Pa stwowy Instytut Badawczy 

Z.4.IERiG -PIB – bilans ryb i owoców morza; 
zestawienie zbiorcze – dane krajowe ; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do dnia 
31 pa dziernika 2013 
z danymi za rok 2012 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki obejmuj  wielko ci absolutne produktów rolniczych w tys. ton lub w tys. litrów (dane ogó em kraj): 
– przychody (produkcja krajowa, import), 
– rozchody (eksport, zu ycie krajowe), 
– ró nica zapasów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– bilanse produktów zwierz cych (za rok kalendarzowy) – tablice wynikowe (wydruk) – wrzesie  2013 r., 
– „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r.” – listopad 2013 r., 
– kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: 

– FAO – wrzesie /listopad 2013 r., 
– Eurostat – bilanse produktów pochodzenia ro linnego (za rok gospodarczy 2011/2012): 

– zbo a, ry  i cukier – dane ostateczne – luty 2013 r., 
– ziemniaki – dane ostateczne – grudzie  2012 r., 
– wino – dane wst pne – grudzie  2012 r.; dane ostateczne – marzec 2014 r., 
– owoce, warzywa – dane ostateczne – grudzie  2012 r., 
– str czkowe – dane ostateczne – grudzie  2012 r., 
– ro liny oleiste – dane ostateczne – marzec 2013 r., 

– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r. 
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11. Koszty i sposób finansowania 

 982 900 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.20(141) 

2. Temat badania: Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Prezentowanie czynników warunkuj cych rozwój rolnictwa i wyników produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa w uj ciu global-
nym. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarcze prowadz ce dzia alno  rolnicz  (niezale nie od ich zakwalifikowania wed ug PKD) oraz prowadz ce 
skup produktów rolnych obj te badaniami z zakresu rolnictwa. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje w zakresie: 
– czynników warunkuj cych rozwój rolnictwa, w tym m.in. zmian w u ytkowaniu ziemi i strukturze gospodarstw rolnych, 

powierzchni zasiewów, warunków agrometeorologicznych i ich wp ywu na przebieg wegetacji i stan upraw rolnych, wyso-
ko ci plonów, wielko ci zasobów paszowych i liczebno ci zwierz t gospodarskich oraz funkcjonowania rynku produktów 
rolnych, dost pno ci i zu ycia rodków produkcji, a tak e poziomu cen, ich relacji i op acalno ci produkcji, 

– wyników produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa w uj ciu globalnym (produkcja globalna, ko cowa i towarowa) ze szcze-
gó owym okre leniem wielko ci zbiorów i poda y produktów ro linnych, tendencji zmian w pog owiu zwierz t gospodar-
skich, poziomu produkcji i poda y rynkowej produktów zwierz cych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: R-05, R-CzSR (opisane w badaniu 1.45.03), R-09B, R-KSRB (opisane w 
badaniu 1.45.10), R-10 (opisane w badaniu 1.45.12), G-04, H-02n, H-02p, R-03 (opisane w badaniu 1.45.13), C-02-10, C-02-11 
(opisane w badaniu 1.64.07), C-02-50 (opisane w badaniu 1.64.08), R-06 (opisane w badaniu 1.45.05), R-04 (opisane w badaniu 
1.45.06), R-r-oz, R-r-z, R-r-zb, R-r-pw (opisane w badaniu 1.45.07), R-08 (opisane w badaniu 1.45.08), R-09A, R-KSRA (opi-
sane w badaniu 1.45.09), AK-R (opisane w badaniu 1.45.38) oraz badania 1.45.18; publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotycz cych poszczegól-
nych rynków; informacje Agencji Rynku Rolnego o interwencyjnych dzia aniach w zakresie skupu produktów rolnych; infor-
macje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz ce bie cej oce-
ny sytuacji w rolnictwie. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki produkcyjne rolnictwa na tle kszta towania si  warunków ekonomiczno-produkcyjnych i zu ycia rodków produkcji 
wraz z bie c  ocen  sytuacji w rolnictwie w zakresie: wp ywu warunków agrometeorologicznych na przebieg wegetacji i stan 
upraw rolnych, zaopatrzenia w rodki produkcji, kszta towania si  cen i op acalno ci produkcji, zmian w pog owiu zwierz t 
gospodarskich oraz poda y produktów rolnych na rynek – w skali kraju, z uwzgl dnieniem podzia ów organizacyjnych i teryto-
rialnych stosowanych w poszczególnych tematach. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– ocena sytuacji w rolnictwie do ”Informacji o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju” – co miesi c, od lutego 2012 r. 
do stycznia 2013 r., 

– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 129 500 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.23(142) 

2. Temat badania: Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Badanie charakteryzuje dzia alno  gospodarcz  z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zadrzewie . Wyniki s u  do oceny i 
analizy prowadzonej dzia alno ci w aspekcie zachowania i rozwoju wielostronnych funkcji lasów. Ponadto badanie stanowi 
ród o informacji na temat zadrzewie  b d cych istotnym elementem rodowiska przyrodniczego, spe niaj cym rol  proekolo-

giczn  oraz produkcyjn . Zebrane dane stanowi  narz dzie polityki le nej pa stwa, s  wykorzystywane do opracowywanego 
corocznie – zgodnie z ustaw  z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach – raportu o stanie lasów oraz przedk adanej Sejmowi – infor-
macji o stanie lasów, a tak e informacji o realizacji krajowego programu zwi kszania lesisto ci, a ponadto innych dokumentów 
po wi conych problematyce le nictwa. Na potrzeby mi dzynarodowe wyniki badania s u  do opracowywania tablic kwestio-
nariuszy koordynowanych przez: Urz d Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat, Europejsk  Komisj  Gospodarcz  
ONZ/Organizacj  do spraw Wy ywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizacj  Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe). 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej: zarz dzaj ce lasami Skarbu Pa stwa lub u ytkuj ce 
lasy Skarbu Pa stwa; parki narodowe; zarz dy powiatów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz inne jednostki pro-
wadz ce prace zadrzewieniowe [zarz dcy/zarz dy dróg publicznych, jednostki Polskich Kolei Pa stwowych, gospodarstwa 
Skarbu Pa stwa (w strukturze Agencji Nieruchomo ci Rolnych), elektrownie, elektrociep ownie, zak ady energetyczne, kopal-
nie, huty i inne zak ady przemys owe]. 

7. Zakres przedmiotowy 

– powierzchnia szkó ek le nych, 
– rozmiar i struktura prac hodowlanych (odnowienia, zalesienia, w tym zalesienia gruntów rolnych i innych terenów, oraz 

p atno ci na ich realizacj  wed ug form pomocy, piel gnacja lasu, poprawki i uzupe nienia, trzebie e, melioracje agrotech-
niczne), 

– rozmiar i struktura prac z zakresu ochrony lasu (zwalczanie szkodników owadzich i grzybów paso ytniczych, zabezpieczenie 
upraw i m odników przed zwierzyn ), 

– prace w ramach sanitarnego porz dkowania lasu (ilo  usuni tego posuszu, z omów i wywrotów), 
– le na baza nasienna ( ród a nasion; drzewa mateczne wed ug gatunków drzew; powierzchnia drzewostanów zarejestrowa-

nych w I, II i IV cz ci Krajowego Rejestru Le nego Materia u Podstawowego; powierzchnia plantacji nasiennych; klo-
ny/mieszanki klonów), 

– sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach, 
– pozyskanie drewna (grubizny) z zadrzewie  oraz powierzchnia produkcyjna szkó ek zadrzewieniowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: L-02 oraz L-01, L-03, SG-01 (zebrane w badaniu 1.01.03), dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwo-
wych z Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych (SILP); Biura Nasiennictwa Le nego z Krajowego Rejestru Le nego 
Materia u Podstawowego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z systemu dotycz cego realizacji zalesie  grun-
tów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz sprawozdania z dzia alno ci Agencji; Agencji Nieru-
chomo ci Rolnych z systemu dotycz cego realizacji le nych prac hodowlanych; Instytutu Badawczego Le nictwa z systemu 
monitoringu wyst powania szkodników le nych i chorób infekcyjnych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej za 
swoje jednostki lokalne, 
prowadz ce dzia alno  
zaklasyfikowan  wed ug 
PKD w zakresie rolnictwa, 
owiectwa i le nictwa (dzia y 
01 i 02 sekcji A „Rolnictwo, 
le nictwo, owiectwo i rybac-
two”), a tak e niezale nie od 
zaklasyfikowania dzia alno-

L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach; w 
formie elektronicznej; metoda doboru celowe-
go; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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ci, w przypadku, gdy pro-
wadz  nasadzenia zadrze-
wie , z wyj tkiem wójtów 
(burmistrzów, prezydentów 
miast), którzy sporz dzaj  
odr bne sprawozdanie w 
zakresie okre lonym na 
formularzu SG-01 

2  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane – ogó em Lasy 
Pa stwowe i wed ug regionalnych dyrekcji 
Lasów Pa stwowych: zwalczanie szkodników 
owadzich i grzybów paso ytniczych, zabez-
pieczenie upraw i m odników przed zwierzy-
n , ilo  usuni tego posuszu, z omów i wy-
wrotów; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: 
dane wst pne i sza-
cunki za rok 2012 do 
20 stycznia 2013 r., 
dane ostateczne za 
rok 2012 do 31 lipca 
2013 r. 

GUS 

3  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane jednostkowe i zagregowane – 
powierzchnia szkó ek le nych, wykonane 
prace odnowieniowe (sztuczne: zr bów, halizn 
i pod os on  drzewostanów; odnowienia natu-
ralne) i piel gnacyjne (w uprawach, m odni-
kach i drzewostanach), melioracje le ne (w 
tym nawo enie mineralne) – wed ug woje-
wództw; zalesienia gruntów niele nych i suk-
cesja naturalna – wed ug gmin imiennie; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bia ymstoku 

4  Biuro Nasiennictwa Le nego Krajowy Rejestr Le nego Materia u Podsta-
wowego; dane zagregowane wed ug gatunków 
drzew, w a cicieli (zarz dców) lasów, woje-
wództw i regionalnych dyrekcji Lasów Pa -
stwowych: ród a nasion; drzewa mateczne; 
drzewostany zarejestrowane w I, II i IV cz ci 
Rejestru; plantacje nasienne; klony/mieszanki 
klonów; w formie elektronicznej 

raz w roku do dnia 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

5  Instytut Badawczy Le nictwa system informacyjny dotycz cy monitoringu 
wyst powania wa niejszych szkodników 
le nych i chorób infekcyjnych; dane zagrego-
wane – wyniki monitoringu wyst powania 
wa niejszych szkodników le nych i chorób 
infekcyjnych; w formie papierowej 

raz w roku do dnia 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

system finansowo-ksi gowy; System 
PROW.O.2; Aplikacja PROW 2007-2013; 
zestawienie zbiorcze z danymi: 
– ekwiwalenty za wy czenie gruntu z upraw 

rolnych i prowadzenie uprawy le nej na za-
sadach okre lonych w ustawie z dnia 
8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów 
rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 
764, z pó n. zm.) – wed ug województw, 

– powierzchnia zalesionych gruntów rolnych 
i innych terenów oraz udzielone p atno ci 
na zalesienia oraz pozosta e dzia ania z za-
kresu le nictwa realizowane w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013 – wed ug województw; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do dnia 
31 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  oddzia y terenowe Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych 

system informacyjny ANR; dane zagregowane 
– wykonane odnowienia naturalne i sztuczne 
wed ug województw; zalesienia gruntów nie-
le nych wed ug gmin; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bia ymstoku 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Struktura prac hodowlanych, wyst powanie szkodników owadzich i grzybów paso ytniczych oraz zabiegi ochronne lasu, prace 
zadrzewieniowe oraz le na baza nasienna w agregacjach: kraj, formy w asno ci, regiony, województwa; w zakresie gospodarki 
le nej w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu Pa stwa i zalesie  w lasach wszystkich form w asno ci – podregiony, powia-
ty i gminy imiennie; jednostki administracji le nej i ochrony przyrody; jednostki organizacyjne prowadz ce zadrzewienia. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe z danymi za rok 2012 – czerwiec 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 431 300 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 308 — Poz. 1030

 

 

1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.24(143) 

2. Temat badania: U ytkowanie lasu 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zebranie danych charakteryzuj cych gospodarcze wykorzystanie lasów, rodzaj prowadzonych prac oraz rozmiar pozyskania 
drewna i le nych u ytków niedrzewnych. Wyniki stanowi  podstaw  do oceny i analizy rozmiaru oraz zmian gospodarczego 
wykorzystania lasu w aspekcie zachowania trwa o ci zasobów le nych i ci g o ci ich u ytkowania. Zebrane dane stanowi  
narz dzie polityki le nej pa stwa, s  wykorzystywane do opracowywanych corocznie zgodnie z ustaw  z dnia 28 wrze nia 
1991 r. o lasach – raportu o stanie lasów i przedk adanej Sejmowi – informacji o stanie lasów, jak równie  innych dokumentów 
po wi conych problematyce le nictwa. Na potrzeby mi dzynarodowe wyniki badania s u  do opracowywania tablic kwestio-
nariuszy koordynowanych przez: Urz d Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat, Europejsk  Komisj  Gospodarcz  
ONZ/Organizacj  do spraw Wy ywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizacj  Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe). 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej zarz dzaj ce lasami Skarbu Pa stwa oraz u ytkuj ce 
lasy Skarbu Pa stwa; parki narodowe; zarz dy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), jednostki prowadz ce 
skup ubocznych produktów le nictwa. 

7. Zakres przedmiotowy 

– rozmiar, intensywno  i struktura pozyskania drewna (wed ug PKWiU), 
– sprzeda  drewna i ceny drewna (w Lasach Pa stwowych), 
– rozmiar powierzchniowych ci ; pozyskanie drewna wed ug kategorii u ytkowania (w Lasach Pa stwowych), 
– pozyskanie i skup le nych u ytków ubocznych (choinki, runo le ne, owoce i grzyby le ne wie e); ceny skupu, 
– skup tusz zwierzyny ownej, 
– wska niki cen bazowych liczonych metod  podmiotow  dla dzia u le nictwo i klas (wed ug PKD). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: L-01, L-03, SG-01 (zebrane w badaniu 1.01.03), R-10 (zebrane w badaniu 1.45.12) oraz wtórne wykorzy-
stanie danych ze sprawozdania C-01 (zebranych w badaniu 1.64.03). 
Dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych z Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych (SILP); Agencji Nierucho-
mo ci Rolnych z systemu dotycz cego le nych prac z zakresu u ytkowania. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Dyrekcja Generalna Lasów 

Pa stwowych 
System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane – ogó em Lasy 
Pa stwowe: powierzchnia ci ; pozyskanie 
drewna wed ug kategorii u ytkowania; pozy-
skanie nasion drzew le nych i choinek; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku: 
dane wst pne i sza-
cunki za rok 2012 do 
20 stycznia 2013 r., 
dane ostateczne za 
rok 2012 do 31 lipca 
2013 r. 

GUS 

2  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane jednostkowe w zakresie: pozy-
skanie drewna wed ug sortymentów i nadle-
nictw; sprzeda  i ceny drewna wed ug sorty-

mentów; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  oddzia y terenowe Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych 

system informacyjny ANR; dane zagregowane 
– pozyskanie drewna (grubizny) ogó em i w 
podziale na drewno iglaste i li ciaste – wed ug 
województw; w formie elektronicznej i papie-
rowej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Bia ymstoku 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Pozyskanie drewna wed ug sortymentów oraz skup u ytków niedrzewnych w agregacjach: sektory i formy w asno ci wed ug 
regionów i województw; w zakresie pozyskiwania drewna w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu Pa stwa – podregiony, 
powiaty i gminy imiennie; jednostki organizacyjne le nictwa i ochrony przyrody. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe z danymi za rok 2012 – czerwiec 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 202 700 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.25(144) 

2. Temat badania: Dzia alno  gospodarcza Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rodowiska 
 

5. Cel badania 

Badanie charakteryzuje zasoby le ne b d ce w zarz dzie Lasów Pa stwowych oraz dzia alno  gospodarcz  i finansow  Lasów 
Pa stwowych. Wyniki s  wykorzystywane do oceny i analiz zmian stanu zasobów le nych Lasów Pa stwowych oraz bie cych 
wyników gospodarczo-finansowych tej jednostki, co stanowi podstaw  dzia a  planistycznych i prognoz. Zebrane dane s  wy-
korzystywane do opracowywanych corocznie zgodnie z ustaw  z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach: raportu o stanie lasów, 
przedk adanej Sejmowi informacji o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarczego z dzia alno ci Lasów Pa stwo-
wych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki organizacyjne Lasów Pa stwowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– powierzchnia gruntów Lasów Pa stwowych wed ug grup i rodzajów u ytków oraz powierzchnia gruntów le nych wed ug 
nadle nictw i gmin imiennie, 

– stan jako ciowo-ilo ciowy zasobów le nych, ich struktura powierzchniowo-mi szo ciowa, kategoria lasów ochronnych, 
stan zdrowotny i sanitarny lasów, 

– przebudowa drzewostanów, 
– zbiór nasion i produkcja szkó karska, 
– prace z zakresu zagospodarowania lasu (hodowli i ochrony lasu), 
– pozyskanie drewna wed ug kategorii ci  (powierzchnia ci , rozmiar pozyskania, w tym posuszu, z omów i wywrotów; 

wykonanie etatu ci ), 
– pozyskanie drewna wed ug klasyfikacji jako ciowo-wymiarowej; warto  i przeci tna cena sprzeda y drewna, 
– po ary lasów (efekty rzeczowe w ramach ochrony przeciwpo arowej: punktów uj  wody, pasów ochronnych itp.), 
– szkodnictwo le ne i jego zwalczanie wed ug grup rodzajowych szkód, 
– zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Pa stwowych, 
– edukacja le na spo ecze stwa realizowana przez Lasy Pa stwowe, 
– wyniki finansowe dzia alno ci Lasów Pa stwowych (przychody i koszty z dzia alno ci administracyjnej, podstawowej, 

ubocznej i dodatkowej; nale no ci, zobowi zania; stan maj tku trwa ego i obrotowego oraz ród a jego finansowania). 

8. ród a danych 

Dane Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych z: Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych (SILP), sprawozdania fi-
nansowo-gospodarcze PGL LP, wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wykonywanej przez Biuro Urz dzania 
Lasu i Geodezji Le nej (BULiGL). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Dyrekcja Generalna Lasów 

Pa stwowych 
System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane – zbiorcza infor-
macja opisowa dotycz ca dzia alno ci Lasów 
Pa stwowych (realizacja podstawowych prac); 
w formie elektronicznej i papierowej 

dane wst pne i sza-
cunki za rok 2012 do 
20 stycznia 2013 r. 

GUS 

2  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane wed ug regional-
nych dyrekcji Lasów Pa stwowych dotycz ce 
stanu lasów, realizacji le nych prac gospodar-
czych oraz wyników gospodar-
czo-finansowych; w formie elektronicznej i 
papierowej 

dane ostateczne za 
rok 2012 do 31 lipca 
2013 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Stan zasobów le nych wed ug grupowa : gatunki drzew, klasy wieku drzewostanów, kategorie lasów, województwa, podregio-
ny i gminy (w zakresie powierzchni gruntów le nych), regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych. Rozmiar wykonywanych 
zada  rzeczowych oraz wyniki finansowe dzia alno ci w agregacjach: regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych; zbiorczo: 
nadle nictwa, zak ady i biura regionalnych dyrekcji Lasów Pa stwowych (zatrudnienie i wynagrodzenia); nadle nictwa i zak a-
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dy imiennie (roczne pozyskanie i sprzeda  drewna); roczne wst pne zbiorcze informacje o powierzchni odnowie  i zalesie , 
ochronie lasu, pozyskaniu drewna i obrocie drewnem, wynikach finansowych Lasów Pa stwowych – w formie opisowej. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wst pne i szacunki dotycz ce zakresu przedmiotowego za rok 2012 w formie informacji opisowej – do 20 stycznia 
2013 r., 

– tablice wynikowe z danymi za rok 2012 – do 31 lipca 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 12 000 z  – rodki w asne Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych 
 5 000 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.26(145) 

2. Temat badania: owiectwo 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem badania jest uzyskanie danych liczbowych charakteryzuj cych stan zwierz t ownych oraz gospodark  owieck . Wyniki 
s u  do oceny stanu populacji zwierz t ownych oraz analizy dynamiki zmian liczebno ci poszczególnych populacji w powi -
zaniu z gospodarowaniem pog owiem zwierzyny oraz strategi  ich ochrony; prowadzony szacunek warto ci produkcji owiec-
twa jest wykorzystywany na potrzeby rachunków narodowych. Zebrane dane s  wykorzystywane do opracowywanego zgodnie 
z ustaw  z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach corocznego raportu o stanie lasów oraz przedk adanej Sejmowi informacji o stanie 
lasów oraz informacji o stanie owiectwa w Polsce. 

6. Zakres podmiotowy 

Zarz dcy i dzier awcy obwodów owieckich (jednostki organizacyjne Lasów Pa stwowych, Agencja Nieruchomo ci Rolnych, 
Zarz d G ówny Polskiego Zwi zku owieckiego, ko a owieckie, jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadz ce 
o rodki hodowli zwierzyny okre lone w ustawie z dnia 13 pa dziernika 1995 r. – Prawo owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z pó n. zm.), jednostki prowadz ce dzia alno  w zakresie skupu tusz i obrotu tuszami zwierzyny. 

7. Zakres przedmiotowy 

– stan liczebny wa niejszych gatunków zwierz t ownych, ich odstrza  i ubytki, od ów, zasiedlenia owisk, 
– obwody owieckie (liczba, struktura u ytkowania gruntów na ich obszarze), ko a owieckie i cz onkowie PZ , 
– wyniki finansowe gospodarki owieckiej (przychody, koszty, w tym odszkodowania owieckie, wynik finansowy), 
– skup zwierzyny odstrzelonej ogó em (ilo  i warto ), w tym jelenie, sarny, dziki, 
– ceny zwierzyny odstrzelonej (jeleni, saren, dzików). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-10 (omówione w badaniu 1.45.12). 
Dane Agencji Nieruchomo ci Rolnych, Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych, Zarz du G ównego Polskiego Zwi zku 

owieckiego, jednostek naukowo-dydaktycznych i innych prowadz cych o rodki hodowli zwierzyny (OHZ) – z systemów 
dotycz cych realizacji rocznych owieckich planów gospodarczych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Agencja Nieruchomo ci 

Rolnych 
zbiory danych dotycz ce OHZ zarz dzanych 
przez ANR; dane zagregowane wed ug woje-
wództw o zarz dzanych o rodkach hodowli 
zwierzyny, obejmuj ce zakres danych z reali-
zacji rocznego owieckiego planu gospodar-
czego; w formie papierowej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. 
dane za owiecki rok 
gospodarczy 
2012/2013 

GUS 

2  Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych 

System Informatyczny Lasów Pa stwowych 
(SILP); dane zagregowane dla Lasów Pa -
stwowych o zarz dzanych o rodkach hodowli 
zwierzyny, obejmuj ce zakres danych z reali-
zacji rocznego owieckiego planu gospodar-
czego; w formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. dane 
za owiecki rok go-
spodarczy 2012/2013 

GUS 

3  Zarz d G ówny Polskiego 
Zwi zku owieckiego 

system informacyjny dotycz cy kó  owiec-
kich, obwodów dzier awionych i o rodków 
hodowli zwierzyny PZ ; dane zagregowane 
wed ug województw, w zakresie realizacji 
rocznego owieckiego planu gospodarczego; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. 
dane za owiecki rok 
gospodarczy 
2012/2013 

GUS 

4  jednostki nauko-
wo-dydaktyczne oraz inne 
prowadz ce o rodki hodowli 
zwierzyny 

system dotycz cy planu owieckiego; zesta-
wienie zbiorcze – zakres rocznego owieckiego 
planu gospodarczego wed ug obwodów i 
województw; w formie elektronicznej lub 
papierowej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2013 r. 
dane za owiecki rok 
gospodarczy 
2012/2013  

GUS 

     



Dziennik Ustaw Nr 173 — 313 — Poz. 1030

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki opracowywane w agregacjach: kraj (ceny skupu zwierzyny odstrzelonej, wyniki finansowe gospodarki owieckiej); stan 
liczebny zwierz t ownych, ich odstrza  i ubytki wed ug regionów (wybrane dane), województw i grup gatunków zwierz t; 
odszkodowania owieckie wed ug zarz dców obwodów i jednostek organizacyjnych owiectwa; skup zwierzyny odstrzelonej 
wed ug województw; struktura organizacyjna Polskiego Zwi zku owieckiego wed ug regionów (wybrane dane), województw 
(obwody i ko a owieckie, cz onkowie Polskiego Zwi zku owieckiego). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe z zakresu stanu i odstrza u zwierzyny w roku owieckim roku gospodarczym 2012/2013 – wrzesie  
2013 r., 

– tablice wynikowe z zakresu skupu zwierzyny odstrzelonej – marzec 2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 8 300 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 314 — Poz. 1030

 

 

1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.27(146) 

2. Temat badania: Ekonomiczne aspekty le nictwa 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Szacowanie produkcji globalnej oraz warto ci dodanej brutto tworzonej przez le nictwo, jako elementu rachunków narodo-
wych, oraz uzyskanie innych mierników ekonomicznych charakteryzuj cych ten dzia  gospodarki. Zebrane w badaniu dane 
stanowi  podstaw  kompleksowej analitycznej oceny ekonomicznych aspektów dzia alno ci le nej. Stanowi  element PKB, s  
wykorzystywane do sporz dzania analiz i prognoz niezb dnych do tworzenia polityki le nej pa stwa. Na potrzeby mi dzynaro-
dowe wyniki badania s u  do opracowywania tablic zintegrowanego kwestionariusza sektora le nego (The Joint Forest Sector 
Questionnaire – JFSQ) koordynowanego przez Urz d Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat i Europejsk  Komisj  
Gospodarcz  UNECE/FAO. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki gospodarcze le nictwa; jednostki dokonuj ce wymiany z zagranic  towarów i produktów le nictwa. 

7. Zakres przedmiotowy 

– kategorie makroekonomiczne w le nictwie: produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto w cenach bie -
cych; wska niki dynamiki w cenach sta ych, 

– warto  brutto rodków trwa ych w le nictwie, 
– nak ady inwestycyjne w le nictwie, 
– eksport i import drewna i wyrobów z drewna, jagód i tusz zwierzyny ownej wed ug Nomenklatury Scalonej (CN) (wymiar 

rzeczowy i finansowy), 
– wydatki z bud etów wojewodów na gospodark  le n , 
– wydatki ze rodków w asnych powiatów na nadzór i urz dzenie lasów w uk adzie województw, 
– dochody bud etów gmin z tytu u podatku le nego, 
– przychody ze sprzeda y wyrobów i us ug jednostek dzia u ”le nictwo” wed ug typów jednostek. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie zbiorów danych ze sprawozda  GUS: F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), DG-1 (omówione w 
badaniu 1.61.04), F-02 i SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05), F-03 i SG-01 (omówione w badaniu 1.66.01); dane z Jednolitego 
Dokumentu Administracyjnego SAD (omówionego w badaniu 1.51.01), dane z Systemu INTRASTAT (omówionego w bada-
niu 1.51.07); szacunki uzupe niaj ce. Wtórne wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów ze sprawozda  Rb „z wykonania 
dochodów i wydatków jednostek bud etowych” (omówionych w badaniu 1.65.16); Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych z 
Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych (omówionych w badaniu 1.45.25); Zarz du G ównego Polskiego Zwi zku 

owieckiego z systemu dotycz cego realizacji rocznych owieckich planów gospodarczych (omówionych w badaniu 1.45.26); 
Agencji Nieruchomo ci Rolnych z systemu dotycz cego realizacji rocznych owieckich planów gospodarczych (omówionych w 
badaniu 1.45.26). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki opracowywane w agregacjach: produkcja globalna, zu ycie po rednie i warto  dodana w le nictwie wed ug sektorów 
instytucjonalnych, sektorów w asno ciowych i form w asno ci. Warto  brutto rodków trwa ych w le nictwie wed ug grup 
rodków trwa ych, wed ug sektorów w asno ciowych, regionów i województw. Nak ady inwestycyjne wed ug kierunków inwe-

stowania, grup rodków trwa ych, regionów oraz województw. Dochody z bud etów gmin z tytu u podatku le nego oraz wy-
datki z bud etów wojewodów i powiatów na le nictwo ze szczególnym uwzgl dnieniem wydatków w lasach niestanowi cych 
w asno ci Skarbu Pa stwa – wed ug województw. Eksport i import drewna, wyrobów z drewna i produktów ubocznych le nic-
twa (dane ilo ciowe i warto ciowe) wed ug grupowa : nomenklatura CN, kraj, miesi c. Informacje o jednostkach, liczbie pracu-
j cych i wynikach finansowych w przedsi biorstwach ma ych w le nictwie – zbiorczo oraz w podziale na osoby prawne i osoby 
fizyczne. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Le nictwo 2013” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 7 400 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 315 — Poz. 1030

 

 

1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.29(147) 

2. Temat badania: Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej – opracowanie wyników 

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Analiza wyników i opracowanie publikacji. Przygotowanie danych na potrzeby bazy danych Eurostatu – Eurofarm. 

6. Zakres podmiotowy 

Wed ug przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wed ug przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

8. ród a danych 

Okre lone przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Cechy zebrane w spisie i badaniu metod produkcji rolnej wed ug ró nych kryteriów grupowania w podziale na: kraj, regiony 
(NTS 1), województwa (NTS 2), podregiony (NTS 3), powiaty (NTS 4), gminy (NTS 5) oraz sektory w asno ci. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Publikacje: 
– Powszechny Spis Rolny 2010 – Charakterystyka gospodarstw rolnych – kwiecie  2012 r., 
– Publikacje analityczne do wydania w latach 2012–2014. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 6 126 520 z  – bud et GUS 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.31(148) 

2. Temat badania: Stan ilo ciowy oraz utrzymanie wód i urz dze  melioracji wodnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi 
 

5. Cel badania 

Ewidencjonowanie urz dze  melioracji wodnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Zarz dy powiatów, wojewódzkie zarz dy melioracji i urz dze  wodnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– stan ilo ciowy oraz utrzymanie wód istotnych dla rolnictwa i urz dze  melioracji wodnych, 
– powierzchnia zmeliorowanych u ytków rolnych, w tym nawadnianych, 
– urz dzenia wymagaj ce odbudowy lub modernizacji, 
– dzia alno  spó ek wodnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MRiRW: RRW-10. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  zarz dy powiatów RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilo ciowego 

oraz utrzymania wód i urz dze  melioracji 
wodnych; w formie elektronicznej i papiero-
wej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie zarz -
dy melioracji i urz -
dze  wodnych 

2  wojewódzkie zarz dy melio-
racji i urz dze  wodnych 

RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilo ciowego 
oraz utrzymania wód i urz dze  melioracji 
wodnych; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

3  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

tablice wynikowe; dla ca ego kraju raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Stan ilo ciowy oraz utrzymanie wód istotnych dla rolnictwa i urz dze  melioracyjnych w przekroju kraju i wed ug woje-
wództw, rozmiar urz dze  wymagaj cych odbudowy lub modernizacji, dzia alno  spó ek wodnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacja tabelaryczna MRiRW – maj 2013 r., 
– analizy tekstowo tabelaryczne – lipiec 2013 r. – MRiRW. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 500 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.33(149) 

2. Temat badania: Produkcja i sprzeda  suszu paszowego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rynków rolnych 
 

5. Cel badania 

Wraz z przyst pieniem Polski do UE rynek suszu paszowego zosta  obj ty wspóln  organizacj  rynków rolnych. Uzyskane 
dane dotycz ce wielko ci produkcji, potencja u produkcyjnego oraz powierzchni gruntów rolnych pod uprawami ro lin pastew-
nych przeznaczonych do produkcji suszu paszowego b d  s u y y do wyliczania wydajno ci produkcji suszu paszowego z jed-
nostki powierzchni, cen sprzeda y suszu paszowego, w tym cen sprzeda y w zale no ci od rodzaju suszu, a tak e op acalno ci 
jego produkcji. Informacje te s  wykorzystywane do sporz dzania analiz dla kierownictwa MRiRW, Sejmu, Senatu. Dane te 
równie  s  istotne w procesie wprowadzania zmian w przepisach wspólnej organizacji rynku suszu paszowego. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki produkuj ce susz paszowy z zielonek. 

7. Zakres przedmiotowy 

Poziom produkcji suszu paszowego w Polsce w roku gospodarczym 2011/2012 z podzia em na: m czk , brykiety, granule i 
inne formy handlowe, wyra ony w jednostkach naturalnych oraz poziom produkcji sprzedanej wed ug ilo ci i warto ci. Poziom 
zu ycia suszu paszowego na potrzeby w asne gospodarstwa rolnego oraz poziom produkcji us ugowej suszu paszowego wed ug 
ilo ci. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MRiRW: RRW-16. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne oraz osoby fizycz-
ne prowadz ce dzia alno  w 
zakresie produkcji suszu paszo-
wego 

RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprze-
da y suszu paszowego; w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 maja 2012 r. z 
danymi za rok go-
spodarczy 2011/2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacja dotycz ca poziomu produkcji i kierunków rozdysponowania suszu paszowego za rok gospodarczy 2011/2012 (we-
d ug wymogów Unii Europejskiej – od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Zestawienie tabelaryczne – lipiec 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 490 z  – bud et MRiRW 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.34(150) 

2. Temat badania: Dzia alno  weterynaryjna 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  G ówny Lekarz Weterynarii 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji na temat realizacji niektórych zada  Inspekcji Weterynaryjnej, jej organizacji i stanu kadr (kadry to 
osoby zatrudnione oraz osoby wykonuj ce zadania na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z pó n. zm.)). 

6. Zakres podmiotowy 

G ówny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii, zak ady higieny weterynaryjnej 
oraz inne laboratoria wchodz ce w sk ad Inspekcji Weterynaryjnej. 

7. Zakres przedmiotowy 

– nadzór weterynaryjny nad: 
– przestrzeganiem przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierz t, 
– produkcj  pasz, w tym pasz wytwarzanych w gospodarstwach ekologicznych, obrotem paszami i ich stosowaniem oraz 

produkcj  pierwotn  materia ów paszowych, 
– zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwa-

niem ubocznych produktów pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi, 
– wytwarzaniem, stosowaniem pasz leczniczych i obrotem paszami leczniczymi, 
– obrotem hurtowym, detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi i ich stosowaniem, 
– zarobkowym przewozem zwierz t lub przewozem zwierz t wykonywanym w zwi zku z prowadzeniem innej dzia alno ci 

gospodarczej, 
– organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierz t, 
– obrotem zwierz tami, z wyj tkiem obrotu prowadzonego w ramach dzia alno ci rolniczej w rozumieniu przepisów prawa 

dzia alno ci gospodarczej, po rednictwem w tym obrocie lub skupem zwierz t, 
– prowadzeniem miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub prze adunku zwierz t albo miejsc wymiany wody 

przy transporcie zwierz t akwakultury, 
– podejmowaniem i prowadzeniem dzia alno ci nadzorowanej, w zakresie sektora akwakultury, 
– prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierz t, 
– wytwarzaniem, pozyskiwaniem, konserwacj , obróbk , przechowywaniem, prowadzeniem obrotu lub wykorzystywaniem 

materia u biologicznego, 
– prowadzeniem punktu kopulacyjnego, 
– prowadzeniem zak adu drobiu, 
– prowadzeniem schronisk dla zwierz t, 
– chowem lub hodowl  zwierz t dzikich utrzymywanych przez cz owieka jako zwierz ta gospodarskie, 
– utrzymywaniem lub hodowl  zwierz t na potrzeby pokazów zwierz t, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierz t, 

prowadzenia podstawowych lub stosowanych bada  naukowych lub hodowl  zwierz t u ywanych do prowadzenia takich 
bada , 

– hodowl  zwierz t laboratoryjnych lub dostarczaniem zwierz t do wiadczalnych, 
– utrzymywaniem zwierz t gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierz t lub produktów pochodz cych od 

tych zwierz t, 
– sk adami celnymi, 

– organizacja i stan kadr w Inspekcji Weterynaryjnej, 
– wykonywanie bada  diagnostycznych i mikrobiologicznych, 
– nadzór nad zak adami produkuj cymi i wprowadzaj cymi na rynek produkty pochodzenia zwierz cego, w tym nad zak ada-

mi zatwierdzonymi zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj cego szczególne przepisy dotycz ce higieny w odniesieniu do ywno ci pochodzenia zwie-
rz cego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z pó n. zm.; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zak adami 
prowadz cymi dzia alno  marginaln , lokaln  i ograniczon , zak adami prowadz cymi dzia alno  w zakresie produkcji 
produktów pochodzenia zwierz cego przeznaczonych do sprzeda y bezpo redniej, a tak e prowadz cymi dzia alno  pole-
gaj c  na obrocie lub po rednictwie w obrocie produktami pochodzenia zwierz cego oraz nad zak adami b d cymi gospo-
darstwami, na których terenie dokonuje si  uboju zwierz t pochodz cych z innych gospodarstw w celu pozyskania mi sa na 
u ytek w asny, jak te  ocena spe nienia wymaga  weterynaryjnych w ww. zak adach, 

– liczba przeprowadzonych kontroli, na o onych kar pieni nych i mandatów karnych oraz spraw skierowanych do organów 
cigania, 

– badania laboratoryjne produktów pochodzenia zwierz cego, 
– badanie zwierz t i mi sa, stwierdzone choroby lub zmiany chorobowe oraz ocena mi sa, 
– informacja o chorobach zaka nych zwierz t podlegaj cych obowi zkowi zwalczania. 
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8. ród a danych 

Sprawozdania MRiRW: RRW-3, RRW-5, RRW-6, RRW-7. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  powiatowe inspektoraty 

weterynarii 
RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zada  w 
zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 
i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; w 
formie elektronicznej i papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie in-
spektoraty wetery-
narii 

2  wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 

RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zada  w 
zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 
i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; ze-
stawienie zbiorcze danych; w formie elektro-
nicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Weterynarii 

3  graniczne inspektoraty wete-
rynarii 

RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zada  w 
zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 
i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; w 
formie elektronicznej i papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Weterynarii 

4  G ówny Inspektorat Wetery-
narii 

RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zada  w 
zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 
i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; ze-
stawienie zbiorcze wed ug województw; w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi, GUS 

5  powiatowe inspektoraty 
weterynarii 

RRW-5 – sprawozdanie z dzia alno ci i stanu 
sanitarnego obiektów, w których produkowane 
s  produkty pochodzenia zwierz cego; w 
formie elektronicznej i papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie in-
spektoraty wetery-
narii 

6  wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 

RRW-5 – sprawozdanie z dzia alno ci i stanu 
sanitarnego obiektów, w których produkowane 
s  produkty pochodzenia zwierz cego; zesta-
wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz-
nej i papierowej 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Weterynarii 

7  G ówny Inspektorat Wetery-
narii 

RRW-5 – sprawozdanie z dzia alno ci i stanu 
sanitarnego obiektów, w których produkowane 
s  produkty pochodzenia zwierz cego; zesta-
wienie zbiorcze wed ug województw; w for-
mie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi, GUS 

8  powiatowe inspektoraty 
weterynarii 

RRW-6 – sprawozdanie z wyników urz do-
wego badania zwierz t i mi sa; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

wojewódzkie in-
spektoraty wetery-
narii 

9  wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 

RRW-6 – sprawozdanie z wyników urz do-
wego badania zwierz t i mi sa; zestawienie 
zbiorcze danych; w formie elektronicznej i 
papierowej 

raz w roku do 
31 stycznia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

G ówny Inspektorat 
Weterynarii 

10  G ówny Inspektorat Wetery-
narii 

RRW-6 – sprawozdanie z wyników urz do-
wego badania zwierz t i mi sa; zestawienie 
zbiorcze wed ug województw; w formie elek-
tronicznej i papierowej 

raz w roku do 
31 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi, GUS 

11  powiatowe inspektoraty 
weterynarii 

RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zaka -
nych zwierz t; w formie elektronicznej i papie-
rowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 3. 
dnia po miesi cu 
sprawozdawczym 

wojewódzkie in-
spektoraty wetery-
narii 
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12  wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 

RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zaka -
nych zwierz t; zestawienie zbiorcze danych; w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w miesi cu do 7. 
dnia po miesi cu 
sprawozdawczym 

G ówny Inspektorat 
Weterynarii 

13  G ówny Inspektorat Wetery-
narii 

RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zaka -
nych zwierz t; zestawienie zbiorcze wed ug 
województw; w formie elektronicznej i papie-
rowej 

raz w miesi cu do 
20. dnia po miesi cu 
sprawozdawczym 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe dane z zakresu dzia alno ci Inspekcji Weterynaryjnej w przekroju kraju i wed ug województw. 
Opracowania na potrzeby MRiRW, G ównego Lekarza Weterynarii i organizacji mi dzynarodowych, których cz onkiem jest 
Rzeczpospolita Polska. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– wydruk, no nik elektroniczny – marzec 2013 r., 
– biuletyn „Stan zaka nych chorób zwierz cych w Polsce” – co miesi c (m.in. przekazywany do wiatowej Organizacji Zdro-

wia Zwierz t (OIE). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 320 850 z  – bud et G ównego Inspektoratu Weterynarii i wojewódzkich inspektoratów weterynarii 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.37(151) 

2. Temat badania: Rachunki ekonomiczne rolnictwa 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowy Instytut Ba-
dawczy 
 

5. Cel badania 

Dane dotycz ce rachunków ekonomicznych rolnictwa przekazywane s  do Eurostatu. Cele stawiane przed rachunkami ekono-
micznymi rolnictwa to przede wszystkim: 
– pomiar wk adu rolnictwa do gospodarki narodowej w sposób spójny z rachunkami narodowymi, 
– charakterystyka zmian zachodz cych w rolnictwie, 
– ustalenie dochodów ca o ciowych rolnictwa krajowego i w przeliczeniu na osob  pe nozatrudnion  w dzia alno ci rolniczej, 
– umo liwienie porówna  sytuacji ekonomicznej rolnictwa w ró nych krajach Unii Europejskiej, 
– mo liwo  wykorzystywania wyników dla celów Wspólnej Polityki Rolnej. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty gospodarcze wytwarzaj ce produkcj  ro linn  i zwierz c  niezale nie od sekcji PKD, do której jest zaliczana ich 
dzia alno  przewa aj ca. 

7. Zakres przedmiotowy 

– kategorie makroekonomiczne w rolnictwie ogó em: produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto w cenach 
bie cych, 

– dochód przedsi biorcy, 
– nak ady brutto na rodki trwa e w rolnictwie, 
– nak ady pracy w rolnictwie wyra one w umownych rocznych jednostkach pracy (Annual Work Unit, gdzie 1 AWU = 2120 

godzin pracy w roku). 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: F-01, F-02, Z-06 oraz reprezentacyjnych i pe nych bada  rolniczych, wy-
ników bada : bud etów gospodarstw domowych, pracuj cych w gospodarce narodowej, cen w rolnictwie oraz cen towarów i 
us ug niekonsumpcyjnych, aktywno ci ekonomicznej ludno ci (omówionych w badaniach: 1.23.01, 1.23.02, 1.25.01, 1.45.03, 
1.45.05, 1.45.07, 1.45.08, 1.45.09, 1.45.10, 1.45.12, 1.45.13, 1.45.15, 1.64.01, 1.64.07, 1.64.08), a tak e wyników bada : bie -
ce wyniki finansowe i nak ady na rodki trwa e przedsi biorstw, roczne badanie dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw, 
dzia alno  przedsi biorstw po rednictwa kredytowego (omówionych w badaniach: 1.61.01, 1.61.05, 1.62.11). 
Informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku 
Rolnego w zakresie p atno ci przyznawanych rolnikom w ramach systemów wsparcia bezpo redniego: p atno ci bezpo redniej, 
(tj. jednolitej p atno ci obszarowej i przej ciowych p atno ci z tytu u owoców mi kkich), p atno ci uzupe niaj cych, p atno ci 
cukrowej, p atno ci do pomidorów i wsparcia specjalnego oraz w zakresie p atno ci z tytu u programów rolno rodowiskowych, 
pomocy finansowej z tytu u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) i pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych; publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki ywno ciowej – Pa stwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotycz cych poszczególnych 
rynków rolnych oraz FADN (system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 
Z.1.MRiRW – dop aty dla rolników z tytu u 
Jednolitej P atno ci Obszarowej, Uzupe niaj -
cej P atno ci Obszarowej; dane krajowe i 
wojewódzkie; w formie papierowej 

raz w miesi cu 2 dni 
robocze przed konfe-
rencj  prasow  

GUS 

2  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

system finansowo-ksi gowy; Zintegrowany 
System Zarz dzania i Kontroli – modu  p at-
no ci bezpo rednich i p atno ci ONW; dane 
zagregowane na poziomie kraju i powiatów 
dotycz ce wysoko ci przyznanych i wyp aco-
nych rodków dla kampanii 2011: 
– warto  naliczonych dop at dla kampanii 

2011, 
– warto  dop at wyp aconych w 2011 r. z 

do 30 lipca 2012 r. z 
danymi za kampani  
2011 r.; 
do 30 lipca 2013 r. z 
danymi za kampani  
2012 r. 

GUS 
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tytu u kampanii 2011, 
– warto  dop at wyp aconych w 2011 r. w 

ramach kampanii z lat poprzednich; 
zbiór danych na poziomie kraju i powiatów 
dotycz cych wysoko ci przyznanych i wyp a-
conych rodków dla kampanii 2012: 
– warto  naliczonych dop at dla kampanii 

2012, 
– warto  dop at wyp aconych w 2012 r. z 

tytu u kampanii 2012, 
– warto  dop at wyp aconych w 2012 r. w 

ramach kampanii z lat poprzednich; 
w formie elektronicznej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki obejmuj  wielko ci absolutne w cenach bie cych i w cenach sta ych: 
– produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto i netto, amortyzacja, dochód przedsi biorcy, nak ady brutto na 

rodki trwa e, 
– struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, 
– wska niki warto ci, wolumenu i cen. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– wielko ci absolutne i wzgl dne wybranych kategorii produkcji – I szacunek – listopad 2012 r., 
– wielko ci absolutne i wzgl dne wybranych kategorii produkcji – II szacunek – stycze  2013 r., 
– wielko ci absolutne w cenach bie cych i w cenach sta ych – dane ostateczne – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 666 800 z  – bud et GUS 
 200 000 z  – bud et IERiG  – PIB 
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1.45. DZIA ALNO  ROLNICZA I LE NA 

1. Symbol badania: 1.45.38(152) 

2. Temat badania: Koniunktura w rolnictwie 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej sytuacji produkcyjnej i finansowej gospodarstw rolnych, zbiera-
nie informacji o zamierzeniach u ytkowników gospodarstw rolnych dotycz cych prowadzonej przez nich dzia alno ci rolniczej. 
Pozyskane informacje zostan  wykorzystane do opracowania bie cych informacji o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju, 
oceny warunków produkcyjno-ekonomicznych w rolnictwie. 

6. Zakres podmiotowy 

Gospodarstwa rolne osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej oraz osób fizycznych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Opinie u ytkowników gospodarstw rolnych o bie cym i przysz ym kszta towaniu si  m.in. produkcji ro linnej i zwierz cej, 
popytu na produkty rolne, sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, czynnikach sprzyjaj cych i ograniczaj cych prowadzenie 
dzia alno ci rolniczej. Ponadto informacje o ród ach finansowania gospodarstw rolnych i dokonanych inwestycjach. 

8. ród a danych 

Ankieta GUS: AK-R 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej za 
swoje jednostki lokalne 
prowadz ce dzia alno  
zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do dzia alno ci w za-
kresie sekcji A, dzia  01, 
grupy: 01.1 – uprawy rolne 
inne ni  wieloletnie, 01.2 – 
uprawa ro lin wieloletnich, 
01.3 – rozmna anie ro lin, 
01.4 – chów i hodowla zwie-
rz t, 01.5 – uprawy rolne 
po czone z chowem i ho-
dowl  zwierz t a tak e nieza-
le nie od zakwalifikowania 
dzia alno ci, gdy w gruntach 
u ytkowanych przez jed-
nostk  powierzchnia u yt-
ków rolnych przekracza 1 ha 

AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie 
rolnym; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku; do 
4 lipca 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 15 czerwca 
2012 r.; do 
14 grudnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 1 grudnia 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Zielonej Górze 

2  wylosowane gospodarstwa 
indywidualne o powierzchni 
u ytków rolnych powy ej 1 
ha 

AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie 
rolnym; w formie papierowej; metoda repre-
zentacyjna (1,5%); obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
4 lipca 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 15 czerwca 
2012 r., do 
14 grudnia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
w dniu 1 grudnia 
2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu zamiesz-
kania u ytkownika 
gospodarstwa wylo-
sowanego do bada-
nia 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania prezentowane jako struktury i salda odpowiedzi wska ników 
prostych oraz wska ników z o onych – wed ug typów gospodarstw rolnych, grup obszarowych u ytków rolnych, form w asno-
ci – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2). 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Raport „Koniunktura w rolnictwie” – sierpie  2012 r.; stycze  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 993 500 z  – bud et GUS 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.01(153) 

2. Temat badania: Produkcja sprzedana przemys u 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o produkcji sprzedanej przemys u umo liwiaj cej bie c  comiesi czn  oraz roczn  ocen  aktywno ci 
produkcyjnej przemys u. Jako miernik kondycji gospodarki jest przekazywany o rodkom rz dowym i organizacjom mi dzyna-
rodowym (Eurostat, OECD, ONZ). Warto  produkcji sprzedanej jest wykorzystywana równie  jako wagi w badaniach mie-
si cznych indeksów zmian cen producentów, a ponadto stanowi podstawowy element w systemie rachunków narodowych. 
Badanie produkcji przemys owej metod  rodzaju dzia alno ci ma na celu uzyskanie informacji o dzia alno ci przemys owej 
wed ug jej rodzajów realizowanych we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezale nie od ich zaklasyfikowania wed ug 
PKD. 

6. Zakres podmiotowy 

Produkcja sprzedana przemys u – podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia alno ci 
w zakresie górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemys owego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w 
energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor c  wod  i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostawy wody; go-
spodarowania ciekami i odpadami oraz dzia alno ci zwi zanej z rekultywacj  (sekcja E), przy czym: 
– rocznie – badanie pe ne podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej, oraz szacunki podmiotów, w 

których liczba pracuj cych wynosi do 9 osób, na podstawie badania reprezentacyjnego, 
– miesi cznie – badanie pe ne podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej, i badanie reprezentacyjne 

podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi od 10 do 49 osób. 
Produkcja przemys owa metod  rodzaju dzia alno ci – podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej, pro-
wadz ce przewa aj cy rodzaj dzia alno ci gospodarczej zaklasyfikowany wed ug PKD do sekcji: od A do N oraz do sekcji: P, 
Q, R i S, realizuj ce rodzaje dzia alno ci w zakresie sekcji B, C, D i E oraz szacunki podmiotów, w których liczba pracuj cych 
wynosi do 9 osób, prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do sekcji B, C, D, E – na podstawie badania reprezen-
tacyjnego. 

7. Zakres przedmiotowy 

Produkcja sprzedana przemys u – warto  produkcji sprzedanej w bie cych cenach bazowych, tj. przychód ze sprzeda y w a-
snych wyrobów, robót i us ug (bez podatku od towarów i us ug), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powi kszony o dotacje 
otrzymane do produktu. 
Produkcja przemys owa metod  rodzaju dzia alno ci – warto  przychodów ze sprzeda y produktów (wyrobów i us ug) w 
bie cych cenach producenta, tj. przychód ze sprzeda y w asnych wyrobów, robót i us ug (bez podatku od towarów i us ug). 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: 
– dla produkcji sprzedanej: F-01/I-01, DG-1, SP, F-02, SP-3 (omówione w badaniach: 1.61.01, 1.61.04, 1.61.05), wykorzysta-

nie danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów – sprawozdania Rb, pozyskanych w badaniu 1.67.01, wyko-
rzystanie danych z bazy Ministerstwa Finansów o podatnikach podatku od towarów i us ug oraz zbiorów danych Minister-
stwa Finansów o podatku akcyzowym pozyskanych w badaniu 1.61.01, 

– dla produkcji przemys owej metod  rodzaju dzia alno ci: SP, F-02, SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

W zakresie produkcji sprzedanej: 
rocznie: 
– pe ny zakres podmiotowy: 

– w przekroju kraju: 
– poziomy w cenach bie cych: sektory i formy w asno ci, sekcje i dzia y, ma e i rednie przedsi biorstwa przemys owe 

wed ug sekcji, sektorów w asno ci i dzia ów, 
– wska niki dynamiki w cenach sta ych: sekcje i dzia y, 

– w przekroju województw (NTS 2): 
– poziomy w cenach bie cych: ogó em i sektory w asno ci, 
– wska niki dynamiki w cenach sta ych – ogó em, 

– podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej – poziomy w cenach bie cych: 
– w przekroju kraju – sekcje, dzia y, przedsi biorstwa wed ug klas wielko ci sekcje, dzia y, 
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– w przekroju województw (NTS 2) – sekcje, dzia y, przedsi biorstwa wed ug klas wielko ci – ogó em, 
– w uk adzie regionów (NTS 1), podregionów (NTS 3) i powiatów (NTS 4) – ogó em, 

– podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej – poziomy w cenach bie cych – w przekroju kraju – sek-
cje, dzia y, grupy i wybrane klasy, 

miesi cznie: 
– w przekroju kraju: 

– podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej: 
– sekcje i dzia y – poziomy w cenach bie cych oraz wska niki dynamiki w cenach sta ych: miesi ce – przy ró nych 

podstawach (przy sta ej podstawie, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi); okresy narastaj ce – ana-
logiczny okres poprzedniego roku = 100, 

– 5 g ównych grupowa  przemys u (MIGs) zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 
2007 r. zmieniaj cym rozporz dzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1165/98 
dotycz cego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji G ównych Grup Przemys owych (Dz. Urz. UE L 155 z 
15.06.2007, str. 3) – wska niki dynamiki w cenach sta ych: miesi ce: – przy ró nych podstawach (niewyrównane i wy-
równane sezonowo):okresy narastaj ce – analogiczny okres poprzedniego roku=100, 

– w przekroju województw (NTS 2) – podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej – poziomy w cenach 
bie cych i wska niki dynamiki w cenach sta ych – okresy narastaj ce, 

kwartalnie – dane narastaj ce: 
– w przekroju kraju: 

– podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej – sektory w asno ci (poziomy w cenach bie cych i 
wska niki dynamiki w cenach sta ych), 

– podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej – sekcje, dzia y, grupy (poziomy w cenach bie cych i 
wska niki dynamiki w cenach sta ych). 

W zakresie produkcji sprzedanej metod  rodzaju dzia alno ci – w przekroju kraju – poziom i struktura wed ug sekcji i dzia ów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

W zakresie produkcji sprzedanej: 
– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – dane miesi czne: wst pne do 25. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 

dane ostateczne do 55. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 
– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – dane roczne – grudzie  2013 r., 
– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Dynamika produkcji przemys owej i budowlano-monta owej” – miesi c, (Internet), 
– „Nak ady i wyniki przemys u” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r. – (Internet), 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r., 
– dane dla Banku Danych Lokalnych – kwartalne i roczne, 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych – w zale no ci od potrzeb. 
W zakresie produkcji przemys owej metod  rodzaju dzia alno ci: 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 655 600 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 327 — Poz. 1030

 

 

1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.04(154) 

2. Temat badania: Produkcja wyrobów przemys owych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie danych nt. zmian produkcji wybranych wyrobów przemys owych na podstawie danych w fizycznych jednostkach 
miary. Badanie roczne uwzgl dnia wytyczne Eurostatu dotycz ce listy PRODCOM – wykaz produktów przemys owych obj -
tych badaniem, ustanawiany przez Komisj  Europejsk  na ka dy rok sprawozdawczy. 
 
Wyniki bada  produktowych wykorzystywane s  m.in. w rachunkach narodowych, do bilansów wybranych wyrobów przemy-
s owych oraz jako jedno ze róde  danych w badaniach wtórnych GUS. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej, w zakresie wyrobów przemys owych zawartych w nomenkla-
turze PRODPOL – rok. 
 
Podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej, w zakresie wyrobów okre lonych w nomenklaturze PROD-
POL (wybranych) – miesi c. 

7. Zakres przedmiotowy 

Produkcja wytworzona wa niejszych wyrobów przemys owych, okre lonych w nomenklaturze PRODPOL, wyra ona w jed-
nostkach fizycznych, produkcja sprzedana wyrobów wed ug ilo ci i warto ci (w badaniu miesi cznym warto  tylko dla wybra-
nych wyrobów) oraz warto  sprzeda y wybranych us ug przemys owych w cenach producenta, wiadczonych przez podmioty 
gospodarcze produkuj ce wyroby uj te w nomenklaturze PRODPOL i podatek akcyzowy dla wyrobów zawartych w nomenkla-
turze (tylko w badaniu rocznym). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: P-01, P-02 oraz wtórne wykorzystanie sprawozda  MG: MG-01 i MG-02r (omówione w badaniu 1.46.06 
– w zakresie wybranych wyrobów hutniczych), G-10.m (omówione w badaniu 1.44.02 – w zakresie energii elektrycznej) oraz 
G-02a i G-02b (omówione w badaniu 1.44.01 – w zakresie ciep a w parze i gor cej wodzie). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, jed-
nostki bud etowe oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz , w których 
liczba pracuj cych wynosi 
10 osób i wi cej, a dzia al-
no  przewa aj ca lub dru-
gorz dna zaklasyfikowana 
jest wed ug PKD w zakresie: 
górnictwa i wydobywania 
(dzia y 05–09), przetwórstwa 
przemys owego (dzia y 10–
33) oraz rybo ówstwa w 
wodach morskich (klasa 
03.11) i produkuj ce wyroby 
lub wykonuj ce us ugi okre-
lone w nomenklaturze 

PRODPOL 

P-01 – sprawozdanie o produkcji; badanie w 
zakresie wyrobów obj tych nomenklatur  
wyrobów PRODPOL za czon  do formula-
rza; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
14 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej (z wy-

czeniem jednostek bud e-
towych) oraz osoby fizyczne, 
w których liczba pracuj cych 
wynosi 50 osób i wi cej, 
prowadz ce dzia alno  
gospodarcz  przewa aj c  
lub drugorz dn  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD w 
zakresie: rolnictwa, le nic-
twa, owiectwa i rybactwa 
(klasa 01.11), górnictwa i 
wydobywania (dzia y 05–
09), przetwórstwa przemy-
s owego (dzia y 10–33) oraz 
handlu hurtowego i detalicz-
nego; naprawa pojazdów 
samochodowych, w czaj c 
motocykle (dzia y 45–47), 
produkuj ce wyroby lub 
posiadaj ce zapasy wyrobów 
gotowych 

P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapa-
sach; badanie w zakresie wybranych wyrobów 
obj tych nomenklatur  PRODPOL za czon  
do formularza lub list  towarów do badania 
zapasów (kwartalnie) w przedsi biorstwach 
handlowych: 
– produkcja wyrobów oraz zapasy win gro-

nowych, moszczów winogronowych i 
skrobi ziemniaczanej u producentów – dane 
miesi czne 

– zapasy wybranych wyrobów u producen-
tów oraz w jednostkach handlowych – dane 
kwartalne; 

w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w miesi cu do 
5. dnia roboczego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Produkcja wyrobów w uk adzie PKWiU/PRODCOM – dane miesi czne i roczne, produkcja wybranych wyrobów wed ug 
województw – dane roczne. 
Zapasy wyrobów w uk adzie PKWiU/PRODCOM – dane miesi czne i kwartalne. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Produkcja wyrobów w uk adzie PKWiU/PRODCOM: 
– tablice wynikowe zawieraj ce dane o ilo ci produkcji wytworzonej i sprzedanej wybranych wyrobów przemys owych (wy-

druk, no nik magnetyczny) – dane miesi czne 40 dni kalendarzowych po miesi cu sprawozdawczym, 
– tablice wynikowe zawieraj ce dane o ilo ci produkcji wytworzonej i sprzedanej oraz warto  produkcji sprzedanej (wydruk, 

no nik magnetyczny) – dane roczne – lipiec 2013 r., 
– „Produkcja wa niejszych wyrobów przemys owych” – 15. dzie  roboczy po miesi cu sprawozdawczym (Internet), 
– „Nak ady i wyniki przemys u” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r., 
– „Produkcja wyrobów przemys owych w 2012 r.” – lipiec 2013 r. (Internet), 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r., 
– Eurostat – dane roczne – do 28 czerwca 2013 r., 
– Biuletyn OECD – dane miesi czne, dane roczne, 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych – w zale no ci od potrzeb. 
Zapasy wyrobów w uk adzie PKWiU/PRODCOM: 
– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – dane miesi czne dotycz ce zapasów win gronowych, moszczów wino-

gronowych i skrobi ziemniaczanej – 40 dni kalendarzowych po miesi cu sprawozdawczym, 
– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – dane kwartalne dla wyrobów okre lonych w PRODPOL lub na Li cie 

towarów do badania zapasów w przedsi biorstwach handlowych – 40 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 8 591 500 z  – bud et GUS 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.06(155) 

2. Temat badania: Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le hutnictwa elaza i stali 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

ledzenie zmian w zakresie produkcji wytworzonej i sprzedanej wybranych wyrobów hutniczych, bilansu z omu stalowego i 
eliwnego w sektorze hutniczym, obrotów z omu w jednostkach handlowych oraz post pu technicznego i technologicznego i 

ochrony rodowiska w przemy le stalowym; zapewnienie danych statystycznych dla Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Wszyscy producenci wyrobów hutniczych oraz jednostki handlowe prowadz ce skup i sprzeda  z omu stalowego i eliwnego. 

7. Zakres przedmiotowy 

– produkcja i sprzeda  wyrobów hutniczych, 
– bilans z omu stalowego i eliwnego oraz skup i sprzeda  z omu w jednostkach handlowych, 
– post p techniczny i technologiczny oraz ochrona rodowiska, 

8. ród a danych 

Sprawozdania MG: MG-01, MG-02r, MG-06, MG-07, MG-12. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne oraz osoby 

fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz , w których 
liczba pracuj cych wynosi 10 
osób i wi cej oraz które 
produkuj  wyroby hutnicze 

MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w miesi cu do 5. 
dnia roboczego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

Centrum Us ug 
Informatycznych 
CIBEH S.A. 

2  osoby prawne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz , w których 
liczba pracuj cych wynosi 10 
osób i wi cej oraz które 
produkuj  wyroby hutnicze 

MG-02r – roczna produkcja wyrobów hutni-
czych; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
6 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Centrum Us ug 
Informatycznych 
CIBEH S.A. 

3  osoby prawne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz , w których 
liczba pracuj cych wynosi 10 
osób i wi cej oraz które 
produkuj  wyroby hutnicze 

MG-06 – bilans z omu stalowego i eliwnego 
w sektorze hutniczym; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
15. dnia roboczego 
po miesi cu spra-
wozdawczym 

Centrum Us ug 
Informatycznych 
CIBEH S.A. 

4  osoby prawne i osoby fi-
zyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  w zakresie 
skupu i sprzeda y z omu 
stalowego i eliwnego bez 
wzgl du na liczb  pracuj -
cych 

MG-07 – obroty z omów w jednostkach han-
dlowych; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 25. 
dnia roboczego po 
okresie sprawozdaw-
czym 

Centrum Us ug 
Informatycznych 
CIBEH S.A. 

5  osoby prawne oraz osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz , w których 
liczba pracuj cych wynosi 10 
osób i wi cej oraz które 
produkuj  wyroby hutnicze 

MG-12 – post p techniczny i technologiczny 
oraz ochrona rodowiska; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Centrum Us ug 
Informatycznych 
CIBEH S.A. 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– dane miesi czne: produkcja i sprzeda  wybranych wyrobów hutniczych wed ug listy PRODCOM, produkcja wytworzona i 
sprzedana, bilans z omu stalowego i eliwnego w hutnictwie, 
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– dane roczne: produkcja i sprzeda  wybranych wyrobów hutniczych wed ug listy PRODCOM, produkcja wytworzona i 
sprzedana, post p techniczny i technologiczny oraz ochrona rodowiska, obroty z omu w jednostkach handlowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Produkcja i sprzeda  wyrobów hutniczych – dane miesi czne, 30 dni po okresie sprawozdawczym, dane roczne – do 
31 marca 2013 r., 

– Produkcja wytworzona i sprzedana wybranych wyrobów z listy PRODCOM – dane roczne, do 15 czerwca 2013 r., 
– Bilans z omu stalowego i eliwnego w hutnictwie – dane miesi czne, 30 dni po okresie sprawozdawczym, 
– Obroty z omu w jednostkach handlowych – dane roczne, dost pne 60 dni po okresie sprawozdawczym, 
– Post p techniczny i technologiczny oraz ochrona rodowiska w przemy le stalowym; dane roczne, do 30 kwietnia 2013 r., 
– Kwestionariusze UE w zakresie produkcji wyrobów hutniczych, w terminach okre lonych w instrukcjach. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 510 000 z  – bud et MG 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.08(156) 

2. Temat badania: Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le koksowniczym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie danych statystycznych i informacji w zakresie statystyki przemys u koksowniczego, w tym zapewnienie informa-
cji dla Komisji Europejskiej. 

6. Zakres podmiotowy 

Producenci wyrobów koksowniczych, tj. koksu i w glopochodnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– wyroby polskiego przemys u koksowniczego oraz bilans koksu, 
– sprzeda  koksu, 
– zu ycie w gla koksowego, 
– zatrudnienie wed ug wieku w koksownictwie, 
– zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie, 
– nak ady inwestycyjne w koksownictwie, 
– import w gla koksowego do produkcji koksu. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MG: MG-15, MG-16, MG-17, MG-18, MG-19, MG-20, MG-21. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne prowadz ce dzia-

alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-15 – produkcja i sprzeda  w koksow-
nictwie; w formie elektronicznej i papie-
rowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia po miesi cu 
sprawozdawczym 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

2  osoby prawne prowadz ce dzia-
alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-16 – zu ycie w gla koksowego; w 
formie elektronicznej i papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

3  osoby prawne prowadz ce dzia-
alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-17 – bilans koksu; w formie elektro-
nicznej i papierowej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

4  osoby prawne prowadz ce dzia-
alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-18 – zatrudnienie wed ug wieku w 
koksownictwie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 
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5  osoby prawne prowadz ce dzia-
alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w kok-
sownictwie; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia po miesi cu 
sprawozdawczym 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

6  osoby prawne prowadz ce dzia-
alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-20 – nak ady inwestycyjne w kok-
sownictwie na lata 2010–2014; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

7  osoby prawne prowadz ce dzia-
alno  w zakresie produkcji 
wyrobów koksowniczych (kok-
sownie), zaklasyfikowan  we-
d ug PKD do grupy 19.1 – wy-
twarzanie i przetwarzanie koksu, 
oraz u ytkownicy koksu 

MG-21 – import w gla koksowego do 
produkcji koksu; w formie elektronicznej i 
papierowej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w pó roczu do 25. 
dnia po okresie 
sprawozdawczym 

Biuro Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. 
z o.o. w Zabrzu 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane przedstawione s  w skali kraju: 
– produkcja koksu i w glopochodnych, 
– sprzeda  koksu, 
– zu ycie surowców do produkcji podstawowych wyrobów w przemy le koksowniczym, 
– nak ady inwestycyjne w przemy le koksowniczym wed ug kategorii, 
– pracownicy zatrudnieni w przemy le koksowniczym wed ug wieku, 
– import w gla koksowego do produkcji koksu. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe – miesi c – 25 dni po okresie sprawozdawczym; rok – marzec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 145 548 z  – bud et MG 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.09(157) 

2. Temat badania: Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le stoczniowym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Monitorowanie zmian zachodz cych w przemy le stoczniowym. 

6. Zakres podmiotowy 

Stocznie produkcyjne i remontowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

1. Zamówienia na statki w podziale na poszczególne typy w uj ciu ilo ciowym i tona owym (GT i CGT) ogó em, w tym na 
eksport: 
– stan nowych zamówie , 
– stan zamówie , 
– zamówienia zrealizowane. 
2. Zamówienia na remonty statków i ich realizacja w uj ciu ilo ciowym, tona owym i warto ciowym. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MG: MG/NZ, MG/NZ/D, MG/PZ, MG/PZ/D, MG/SZ, MG/PZR, MG/RS. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  stocznie produkcyjne i re-

montowe 
MG/NZ – sprawozdanie o nowych zamówie-
niach; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

2  stocznie produkcyjne i re-
montowe 

MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamó-
wieniach; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

3  stocznie produkcyjne i re-
montowe 

MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówie ; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

4  stocznie produkcyjne i re-
montowe 

MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamó-
wie ; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

5  stocznie produkcyjne i re-
montowe 

MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

6  stocznie remontowe MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówie  
na remonty statków; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

7  stocznie remontowe MG/RS – sprawozdanie z remontów statków; 
w formie elektronicznej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

45 dni roboczych po 
pó roczu 

Centrum Techniki 
Okr towej S.A. 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o nowych zamówieniach, portfelu zamówie  i wybudowanych statkach – ogó em, w tym na eksport i kraj. Informa-
cje o portfelu zamówie  i wyremontowanych statkach – ogó em, w tym na eksport i kraj. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Zestawienie zbiorcze danych dotycz ce budowy i remontu statków – dane dotycz ce sprzeda y i portfela zamówie  – 60 dni 
roboczych po pó roczu. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 120 000 z  – bud et MG 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.11(158) 

2. Temat badania: Obrót i nowe zamówienia w przemy le 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o warto ci obrotu krajowego i niekrajowego oraz warto ci nowych zamówie  krajowych i niekrajowych, 
a tak e realizacja wymogów UE w zakresie opracowywania danych krótkookresowych o obrocie i nowych zamówieniach w 
przemy le i regularnego ich przesy ania do Eurostatu dla zasilenia baz danych Europejskiego Systemu Statystycznego. 
Nowe zamówienia to wska nik s u cy ocenie przysz ej produkcji, pokazuj cy rozwój popytu na wyroby i us ugi przemys owe. 

6. Zakres podmiotowy 

Obrót – podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD w zakresie górnictwa i wydobywania 
(sekcja B), przetwórstwa przemys owego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , 
gor c  wod  i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostawy wody; gospodarowania ciekami i odpadami oraz 
dzia alno ci zwi zanej z rekultywacj  (sekcja E) – badanie pe ne podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i 
wi cej, i reprezentacyjne podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi od 10 do 49 osób – miesi cznie. 
Nowe zamówienia – podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 13, 14, 17, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 – badanie pe ne podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej, i reprezenta-
cyjne podmiotów, w których liczba pracuj cych wynosi od 10 do 49 osób – miesi cznie. 

7. Zakres przedmiotowy 

Obrót – warto  obrotu krajowego i niekrajowego (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro. 
Nowe zamówienia – warto  zamówie  krajowych i niekrajowych (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: DG-1 (omówionego w badaniu 1.61.04). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

W zakresie obrotu – podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej – wska niki dynamiki w cenach bie -
cych: 
– ogó em i w podziale na krajowy i niekrajowy – przy sta ej podstawie – wed ug sekcji, dzia ów i 5 g ównych grupowa  prze-

mys u zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniaj cym rozporz dzenie (WE) 
nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotycz cego krótkoterminowej statystyki w zakre-
sie definicji G ównych Grup Przemys owych, 

– ogó em – do krajów strefy euro – analogiczny miesi c poprzedniego roku = 100. 
W zakresie nowych zamówie  – podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej, oraz ok. 10% reprezentacja 
podmiotów o liczbie pracuj cych od 10 do 49 osób – wska niki dynamiki w cenach bie cych: 
– ogó em oraz w podziale na krajowe i niekrajowe – przy sta ej podstawie – wed ug dzia ów i g ównych grupowa  przemys u 

w badanym zakresie podmiotowym zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmie-
niaj cym rozporz dzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotycz cego krót-
koterminowej statystyki w zakresie definicji G ównych Grup Przemys owych, 

– ogó em – przy ró nych podstawach, w tym do krajów strefy euro – analogiczny miesi c poprzedniego roku = 100. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane dla organizacji mi dzynarodowych – obrót – 60 dni po miesi cu sprawozdawczym, nowe zamówienia – 50 dni – po 
miesi cu sprawozdawczym zgodnie z wymogami UE, 

– „Nak ady i wyniki przemys u” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r. – (Internet). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 179 200 z  – bud et GUS 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.12(159) 

2. Temat badania: Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rynków rolnych 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Prowadzenie badania wynika z konieczno ci dostosowania do wymogów UE i przekazywania do Eurostatu informacji dotycz -
cej skupu mleka oraz przetwórstwa mleka z cz stotliwo ci  miesi czn  i roczn . Informacje uzyskiwane w badaniu pozwol  na 
rozliczenie przychodów mleka z jego rozchodami (sporz dzenie bilansu mleka), a tak e na uzyskanie informacji o strukturze 
podmiotów zajmuj cych si  przetwórstwem mleka wed ug wybranych produktów. 

6. Zakres podmiotowy 

a) przedsi biorcy i gospodarstwa rolne, którzy skupuj  pe ne mleko lub produkty mleczarskie bezpo rednio od gospodarstw 
rolnych lub od przedsi biorców okre lonych w pkt b z zamiarem przetworzenia tego mleka lub produktów mleczarskich na inne 
produkty mleczarskie, 
b) przedsi biorcy, którzy skupuj  mleko w celu przekazania w ca o ci lub cz ci bez jakiegokolwiek przetwórstwa przedsi -
biorcom okre lonym w pkt a. 

7. Zakres przedmiotowy 

W okresach miesi cznych: 
– wielko  skupu mleka wraz z zawarto ci  t uszczu oraz bia ka, 
– wielko  produkcji przetworów mlecznych. 
W okresach rocznych: 
– wielko  skupu mleka wraz z zawarto ci  t uszczu i bia ka, 
– wielko  produkcji przetworów mlecznych, 
– zu ycie surowców w postaci mleka pe nego i mleka odt uszczonego przy produkcji przetworów mlecznych oraz zu ycie 

t uszczu i bia ka przy produkcji przetworów mlecznych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania MRiRW: RRW-26 i RRW-27. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  przedsi biorcy i gospodar-

stwa rolne, którzy skupuj  
pe ne mleko lub produkty 
mleczarskie bezpo rednio od 
gospodarstw rolnych lub od 
przedsi biorców okre lonych 
w pkt 6b z zamiarem prze-
tworzenia tego mleka lub 
produktów mleczarskich na 
inne produkty mleczarskie 

RRW-26 sprawozdanie miesi czne ze skupu 
mleka oraz produkcji przetworów mlecznych; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
8. dnia roboczego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

2  przedsi biorcy, którzy sku-
puj  mleko lub mietank  w 
celu przekazania w ca o ci 
lub w cz ci bez jakiegokol-
wiek przetwórstwa przedsi -
biorstwom okre lonym w pkt 
6a 

RRW-27 – sprawozdanie ze skupu surowców 
oraz produkcji przetworów mlecznych; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
30 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Olsztynie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Tablice wynikowe: 
– wielko  skupu mleka wraz z zawarto ci  t uszczu i bia ka oraz wielko  produkcji poszczególnych przetworów mlecznych 

(no nik magnetyczny) – dane miesi czne, 
– wielko  skupu mleka wraz z zawarto ci  t uszczu i bia ka, wielko  produkcji poszczególnych przetworów mlecznych, 

zu ycie surowców w postaci mleka pe nego i mleka odt uszczonego przy produkcji przetworów mlecznych oraz zu ycie 
t uszczu i bia ka przy produkcji przetworów mlecznych – dane roczne. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– 40 dni po miesi cu sprawozdawczym dane miesi czne udost pniane w zale no ci od potrzeb MRiRW, 
– dane roczne udost pniane w zale no ci od potrzeb MRiRW – czerwiec 2013 r., 
– Eurostat – dane miesi czne – 45 dni po miesi cu sprawozdawczym, dane roczne – czerwiec 2013 r., udost pniane MRiRW, 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych – w zale no ci od potrzeb udost pniane przez MRiRW. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 14 140 z  – bud et MRiRW 
 168 900 z  – bud et GUS 
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1.46. DZIA ALNO  PRZEMYS OWA 

1. Symbol badania: 1.46.13(160) 

2. Temat badania: Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw rynków rolnych 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie informacji na temat wielko ci produkcji, rozdysponowania i zapasów alkoholu etylowego, dane na potrzeby 
krajowe i Komisji Europejskiej. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorcy prowadz cy dzia alno  gospodarcz  w zakresie: 
– wyrobu, oczyszczania, odwadniania i ska ania alkoholu etylowego, 
– wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu), 
– wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

W okresach kwartalnych: 
– wielko  produkcji alkoholu etylowego, w przeliczeniu na alkohol 100%, uzyskanego z surowców pochodzenia rolniczego 

(ze zbo a, melasy lub buraków cukrowych, ziemniaków, wina gronowego, owoców, pozosta ych surowców pochodzenia 
rolniczego) oraz pozosta ych surowców (alkohole syntetyczne i alkohole pochodzenia nierolniczego inne ni  syntetyczne), 

– rozdysponowanie alkoholu etylowego pochodz cego z produkcji krajowej, przywozu z krajów UE oraz importu z krajów 
trzecich na cele spo ywcze (do produkcji ywno ci lub napojów alkoholowych), na cele przemys owe, produkcj  paliw oraz 
pozosta e cele. 

W pierwszym kwartale ka dego roku zapasy pocz tkowe alkoholu etylowego w przeliczeniu na alkohol 100%. 
W ostatnim kwartale ka dego roku zapasy ko cowe alkoholu etylowego w przeliczeniu na alkohol 100%. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MRiRW: RRW-28. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

przedsi biorcy prowadz cy dzia-
alno  gospodarcz  w zakresie: 
– wyrobu, oczyszczania, od-

wadniania i ska ania alkoholu 
etylowego, 

– wytwarzania biokomponen-
tów (wytwarzanie bioetanolu), 

– wyrobu lub rozlewu napojów 
spirytusowych 

RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produk-
cji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu 
etylowego; w formie papierowej; metoda pe -
na; obowi zkowe 

do 8. dnia roboczego 
miesi ca po zako -
czeniu kwarta u 

Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju 
Wsi 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wielko  produkcji, rozdysponowanie i zapasy alkoholu etylowego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– zestawienie zbiorcze danych o wielko ci produkcji, rozdysponowaniu i zapasach alkoholu etylowego – 40 dni po kwartale 
sprawozdawczym, 

– dane dla organizacji mi dzynarodowych w zale no ci od potrzeb. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 70 820 z  – bud et MRiRW 
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1.47. DZIA ALNO  BUDOWLANA 

1. Symbol badania: 1.47.01(161) 

2. Temat badania: Produkcja budowlano-monta owa; koszty w uk adzie kalkulacyjnym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o poziomie, dynamice (wska niki w cenach sta ych – niewyrównane, wyrównane sezonowo i wyrów-
nane dniami roboczymi – szczególnie w zakresie wska ników krótkoterminowych), strukturze obiektowej i rozmieszczeniu 
terytorialnym (w kraju i poza granicami kraju) robót budowlano-monta owych: 
– na potrzeby polskich odbiorców i w celu realizacji zobowi za  wynikaj cych z cz onkostwa Polski w UE, OECD, ONZ oraz 

na potrzeby innych organizacji mi dzynarodowych, 
– wykorzystywanych jako wagi do wyliczania indeksów cen robót budowlano-monta owych. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki budowlane i niebudowlane, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej, oraz jednostki budowlane, w któ-
rych liczba pracuj cych nie przekracza 9 osób – próba 4–5% – rok. 
Jednostki budowlane, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej, oraz 10-procentowa próba jednostek budowlanych 
o liczbie pracuj cych 10–49 osób – miesi c, kwarta . 

7. Zakres przedmiotowy 

Produkcja budowlano-monta owa zrealizowana na terenie kraju z wydzieleniem: 
– robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym, 
– robót zwi zanych z realizacj  budynków oraz obiektów in ynierii l dowej i wodnej, 
– wybranych rodzajów obiektów budowlanych, 
– miejsc wykonywania robót (województw). 
Sprzeda  produkcji budowlano-monta owej zrealizowanej poza granicami kraju. 
Przeci tne zatrudnienie poza granicami kraju. 
Koszty w uk adzie kalkulacyjnym poniesione przy realizacji robót budowlano-monta owych (w jednostkach budowlanych 
prowadz cych ksi gi rachunkowe): 
– materia y bezpo rednie, 
– koszty zakupu materia ów, 
– p ace bezpo rednie, 
– koszty sprz tu i transportu technologicznego, w tym koszty energii elektrycznej zu ytej podczas pracy sprz tu, 
– pozosta e koszty bezpo rednie, 
– koszty ogólne budowy, 
– koszty zarz du, 
– koszty nieprodukcyjne z wydzieleniem kosztów robót poprawkowych, w tym zwi zanych z usuwaniem usterek w okresie 

r kojmi. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: B-01, B-02, za cznik do meldunku DG-1 dla przedsi biorstw budowlanych oraz wtórne wykorzystanie 
danych z meldunku DG-1 i sprawozdania SP-3 (omówione w badaniach: 1.61.04, 1.61.05). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej (z wy czeniem jednostek 
bud etowych), osoby fizyczne 
prowadz ce dzia alno  gospodar-
cz  – o liczbie pracuj cych 
10 osób i wi cej – je li ich dzia al-
no  zaklasyfikowano wed ug 
PKD do dzia alno ci w zakresie 
budownictwa (dzia  41 do 43) 

za cznik do meldunku DG-1 dla przed-
si biorstw budowlanych; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na dla jednostek o 
liczbie pracuj cych 50 osób i wi cej, 
metoda reprezentacyjna (10%) dla jedno-
stek o liczbie pracuj cych 10–49 osób; 
obowi zkowe 

do 5. dnia roboczego 
po ka dym kwartale, 
z danymi od 
1 stycznia do ko ca 
I, II, III i IV kwarta u 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 339 — Poz. 1030

 

2  osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej (z wy czeniem jednostek 
bud etowych), osoby fizyczne 
prowadz ce dzia alno  gospodar-
cz  – o liczbie pracuj cych 
10 osób i wi cej – je li ich dzia al-
no  zaklasyfikowano wed ug 
PKD do dzia alno ci w zakresie 
budownictwa, tj. do dzia ów 41 do 
43. 

B-01 – sprawozdanie o sprzeda y pro-
dukcji budowlano-monta owej przedsi -
biorstw budowlanych; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej (z wy czeniem jednostek 
bud etowych), osoby fizyczne 
prowadz ce dzia alno  gospodar-
cz  – wykonuj ce roboty budow-
lano-monta owe (zarówno na 
w asne potrzeby, jak i odp atnie na 
zewn trz) – o liczbie pracuj cych 
10 osób i wi cej, których dzia al-
no  zaklasyfikowano wed ug 
PKD do innych rodzajów dzia al-
no ci ni  budownictwo, tj. innych 
ni  dzia  41 do 43 

B-02 – sprawozdanie o produkcji bu-
dowlano-monta owej przedsi biorstw 
niebudowlanych; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
24 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Sprzeda  produkcji budowlano-monta owej zrealizowanej na terenie kraju przez jednostki budowlane o liczbie pracuj cych 10 
osób i wi cej – warto  w cenach bie cych oraz wska niki dynamiki w cenach sta ych (dane miesi czne przy podstawie mie-
si c poprzedni i miesi c analogiczny poprzedniego roku = 100, przy sta ej podstawie = 100 – wyrównane sezonowo i wyrów-
nane dniami roboczymi) – wed ug dzia ów PKD; dane narastaj ce: przy podstawie analogiczny okres poprzedniego roku = 100 
– wed ug dzia ów PKD) – dane miesi czne; sektory, struktura sprzeda y produkcji budowlano-monta owej wed ug wybranych 
obiektów budowlanych, warto  robót zwi zanych z realizacj  budynków i obiektów in ynierii l dowej i wodnej – w cenach 
bie cych – dane kwartalne; ponadto sprzeda  produkcji budowlano-monta owej zrealizowanej przez jednostki budowlane – 
wed ug miejsc – regionów (NTS 1) i województw (NTS 2) wykonywania robót oraz warto  – w cenach bie cych i dynamika 
(w cenach sta ych) produkcji budowlano-monta owej zrealizowanej w gospodarce narodowej wed ug systemów wykonawstwa 
(system zleceniowy i gospodarczy) – dane roczne. 
Sprzeda  produkcji budowlano-monta owej (w cenach bie cych) i przeci tne zatrudnienie wed ug krajów – miejsc wykony-
wania robót. 
Struktura kosztów (w cenach bie cych) w uk adzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowla-
no-monta owych w przedsi biorstwach budowlanych w podziale na dzia y PKD, sektory. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Dynamika produkcji przemys owej i budowlano-monta owej” – dane miesi cz-
ne(Internet), 

– „Budownictwo – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – lipiec 2013 r. (Internet, ksi ka), 
– Bank Danych Lokalnych – dane kwartalne, roczne, 
– „Monthly Bulletin of Statistics United Nations” – ONZ – dane miesi czne, 
– „Indicators of Industrial Activity” – OECD – dane kwartalne, 
– „Biuletyn OECD” – dane miesi czne, kwartalne. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 240 500 z  – bud et GUS 
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1.47. DZIA ALNO  BUDOWLANA 

1. Symbol badania: 1.47.04(162) 

2. Temat badania: Wydane pozwolenia na budow  i efekty dzia alno ci budowlanej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o liczbie, dynamice, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym wydanych pozwole  na budow  obiek-
tów budowlanych oraz mieszka  i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych oddanych do u ytkowania; kosztach ponie-
sionych na budow  nowych budynków mieszkalnych. Dane o budownictwie mieszkaniowym stanowi  równie  podstaw  do 
dokonywania szacunków zasobów mieszkaniowych, mieszka  w budowie oraz stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
spo ecze stwa. 
Wyniki bada : 
– przekazywane s  do Eurostatu, OECD, ONZ i innych organizacji mi dzynarodowych w ramach statystyk krótkotermino-

wych, 
– wykorzystywane s  do wyliczania ceny 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych oddanych do u ytkowania 

b d cej podstaw  wyliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy ksi eczek mieszkaniowych; wyliczona cena og aszana 
jest – w formie komunikatu – przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym G ównego Urz du 
Statystycznego. 

6. Zakres podmiotowy 

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inwestorzy oddaj cy do u ytkowania nowe 
budynki mieszkalne. 

7. Zakres przedmiotowy 

– wydane pozwolenia na budow  nowych budynków mieszkalnych i o innym przeznaczeniu ni  mieszkalne, 
– pozwolenia na przebudow  pomieszcze  niemieszkalnych na mieszkania i rozbudow  oraz nadbudow  budynków mieszkal-

nych – prowadz ce do powstania nowych mieszka , 
– pozwolenia na budow  innych obiektów budowlanych ni  budynki, 
– budynki mieszkalne i o innym przeznaczeniu ni  mieszkalne oddane do u ytkowania, 
– mieszkania rozpocz te oraz oddane do u ytkowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych – wed ug form budow-

nictwa, 
– nak ady poniesione na budow  nowych budynków mieszkalnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: B-05, B-07, B-08, B-09, meldunek B-06, WINS – wykaz inwestorów; wtórne wykorzystanie danych z 
„Wykazu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do u ytku” – 
sporz dzanych na potrzeby aktualizacji rejestru terytorialnego. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  wojewódzkie i powiatowe 

organy administracji archi-
tektoniczno-budowlanej 

B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwole-
niach na budow  obiektów budowlanych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

do 15. dnia kalenda-
rzowego po I, II, III i 
IV kwartale z dany-
mi za okres od 
1 stycznia do ko ca 
kwarta u 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  powiatowe organy admini-
stracji architektonicz-
no-budowlanej; powiatowi 
inspektorzy nadzoru budow-
lanego 

B-06 – meldunek o budownictwie mieszka-
niowym; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 3. dnia roboczego 
miesi ca z danymi 
od pocz tku roku do 
ko ca poprzedniego 
miesi ca (sprawoz-
dawczego) 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  powiatowi inspektorzy nad-
zoru budowlanego 

B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkal-
nych i mieszkaniach w budynkach niemiesz-
kalnych oddanych do u ytkowania; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 14. dnia po kwar-
tale z danymi za I, II, 
III i IV kwarta  
2012 r. 

serwer centralny 
GUS 
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4  wojewódzcy i powiatowi 
inspektorzy nadzoru budow-
lanego 

B-08 – sprawozdanie o budynkach niemiesz-
kalnych, zbiorowego zamieszkania oraz do-
mach letnich oddanych do u ytkowania; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

do 25 stycznia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

5  powiatowi inspektorzy nad-
zoru budowlanego 

WINS – wykaz inwestorów (innych ni  indy-
widualni – realizuj cy budynki mieszkalne na 
w asne potrzeby – oraz fundacje, ko cio y i 
zwi zki wyznaniowe), którzy oddali do u yt-
kowania nowe budynki mieszkalne; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

do 5. dnia roboczego 
miesi ca z danymi za 
miesi c poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

6  inwestorzy (inni ni  indywi-
dualni – realizuj cy budynki 
mieszkalne na w asne po-
trzeby – oraz ko cio y i 
zwi zki wyznaniowe) odda-
j cy do u ytkowania nowe 
budynki mieszkalne 

B-09 – sprawozdanie o nak adach na budow  
nowych budynków mieszkalnych oddanych do 
u ytkowania; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

w ci gu 3 dni robo-
czych po otrzymaniu 
powiadomienia o 
obowi zku sprawoz-
dawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba mieszka  w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budow  lub rozbudow  wydano pozwolenia, cz-
nie z liczb  mieszka  maj cych powsta  w wyniku przebudowy pomieszcze  niemieszkalnych, na której realizacj  wydano 
pozwolenia; liczba mieszka , których budow  rozpocz to, liczba i powierzchnia u ytkowa mieszka  oddanych do u ytkowania 
– wed ug regionów (NTS 1), województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), form budownictwa – miesi c. 
Wydane pozwolenia (decyzje ostateczne) na budow  nowych budynków (budynki mieszkalne – liczba budynków, liczba 
mieszka  i ich powierzchnia u ytkowa; budynki o innym przeznaczeniu ni  mieszkalne – liczba budynków, powierzchnia u yt-
kowa, liczba mieszka ), w tym budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych – wed ug rodzajów 
budynków, regionów (NTS 1) i województw (NTS 2), pozwolenia na budow  innych obiektów budowlanych ni  budynki oraz 
pozwolenia (prowadz ce do powstania nowych mieszka ) na rozbudow  budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i przebu-
dow  pomieszcze  niemieszkalnych na mieszkania – wed ug regionów (NTS 1), województw (NTS 2), powiatów (NTS 4) – 
kwarta . 
Budynki mieszkalne oddane do u ytkowania: liczba mieszka , liczba izb, powierzchnia u ytkowa mieszka , kubatura, techno-
logia wznoszenia; mieszkania oddane do u ytkowania – wed ug regionów (NTS1), województw (NTS 2), podregionów (NTS 
3), powiatów (NTS 4), gmin (NTS 5), miast, form budownictwa – kwarta . 
Liczba, kubatura i powierzchnia u ytkowa budynków o innym przeznaczeniu ni  mieszkalne oddanych do u ytkowania, w tym 
budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych – wed ug regionów (NTS 1), województw (NTS 2), 
podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), gmin (NTS 5) – rok. 
Cena 1 m2 powierzchni u ytkowej budynku mieszkalnego oddanego do u ytkowania w poszczególnych kwarta ach – wyliczana 
jest wy cznie dla celów okre lonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa stwa w sp acie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp aconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1115, z pó n. zm.) oraz jako materia  pomocniczy dla wojewodów przy ustalaniu wska nika przeliczenio-
wego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych – zgodnie z ustaw  z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 
pó n. zm.). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Budownictwo mieszkaniowe” – dane miesi czne (Internet), 
– „Budownictwo mieszkaniowe” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., marzec 2013 r. (Internet), 
– „Budownictwo – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – lipiec 2013 r. (Internet, ksi ka), 
– Bank Danych Lokalnych – dane kwartalne, roczne, 
– Biuletyn OECD – dane miesi czne, kwartalne, 
– Komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie ceny 1 m2 powierzchni u ytkowej budynku mieszkalnego – 

do ko ca drugiego miesi ca po ka dym kwartale. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 517 800 z  – bud et GUS 
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1.47. DZIA ALNO  BUDOWLANA 

1. Symbol badania: 1.47.05(163) 

2. Temat badania: Obiekty budowlane oddane do u ytkowania 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie liczby wydanych pozwole  na u ytkowanie obiektów budowlanych oraz przyj tych zawiadomie  o zako czeniu 
budowy obiektów – dane niezb dne do realizacji zada  statutowych urz du. 

6. Zakres podmiotowy 

Terenowe organy administracji rz dowej realizuj ce powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wydane decyzje ostateczne o pozwoleniu na u ytkowanie obiektów budowlanych oraz przyj te zawiadomienia o zako czeniu 
budowy obiektów budowlanych wed ug rodzajów obiektów z uwzgl dnieniem procedury legalizacyjnej na podstawie art. 48 i 
49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pó n. zm.). 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUNB: GUNB-1. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wojewódzcy i powiatowi inspek-
torzy nadzoru budowlanego 

GUNB-1 – obiekty budowlane oddane do 
u ytkowania; w formie papierowej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

dwa razy w roku do 
15. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu 

G ówny Urz d 
Nadzoru Budowla-
nego 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba wydanych pozwole  na u ytkowanie obiektów budowlanych oraz przyj tych zawiadomie  o zako czeniu budowy 
obiektów wed ug rodzaju tych obiektów w skali kraju, regionów i województw. Wyniki w podziale na: 
– pozwolenia na u ytkowanie pod wzgl dem post powa  legalizacyjnych w poszczególnych kategoriach, 
– obiekty oddane do u ytkowania w poszczególnych kategoriach. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk, Internet) – sierpie  2012 r., luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 28 600 z  – bud et GUNB 
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1.47. DZIA ALNO  BUDOWLANA 

1. Symbol badania: 1.47.06(164) 

2. Temat badania: Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie liczby wydanych decyzji dotycz cych rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebiegu wykonania tych decyzji – 
dane niezb dne do realizacji zada  statutowych urz du. 

6. Zakres podmiotowy 

Terenowe organy administracji rz dowej realizuj ce powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wydane nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (tylko decyzje ostateczne, na podstawie art. 48, 50a, 51 i 67 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) – ogó em i z wyodr bnieniem budynków mieszkalnych. 
Wszcz te post powania w sprawach orzeczonych rozbiórek. 
Rozbiórki wykonane przez zobowi zanego i w trybie wykonania zast pczego ogó em i z wyodr bnieniem budynków mieszkal-
nych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUNB: GUNB-2. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

wojewódzcy i powiatowi inspek-
torzy nadzoru budowlanego 

GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budow-
lanych; w formie papierowej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

dwa razy w roku do 
15. dnia kalendarzo-
wego po pó roczu 

G ówny Urz d 
Nadzoru Budowla-
nego 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba wydanych decyzji ostatecznych dotycz cych rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebieg (stopie ) wykonania tych 
decyzji, a tak e odpowiednich procedur post powania, wed ug rodzaju tych obiektów w skali kraju, regionów i województw. 
Wyniki w podziale na: nakazy rozbiórki, wszcz te post powania egzekucyjne, rozbiórki wykonane. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk, Internet) – sierpie  2012 r., luty 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 28 600 z  – bud et GUNB 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.01(165) 

2. Temat badania: Transport kolejowy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Informacje o sieci kolejowej i potencjale przewozowym, o poziomie i strukturze us ug przewozowych towarowych i pasa er-
skich oraz o wypadkach kolejowych s  zbierane dla celów kszta towania polityki transportowej, polityki w zakresie ochrony 
rodowiska, dla bada  rynku transportowego, dla realizacji zobowi za  wynikaj cych z cz onkostwa Polski w UE (Eurostat), a 

tak e dla innych organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty posiadaj ce licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udost pnianie pojazdów trakcyjnych, zarz dzaj ce 
infrastruktur  kolejow  i dworcami kolejowymi oraz Metro Warszawskie Spó ka z o.o. 

7. Zakres przedmiotowy 

– sie  kolejowa – d ugo  eksploatowanych linii kolejowych w podziale na linie o znaczeniu pa stwowym i pozosta e, z wy-
dzieleniem z ogólnej d ugo ci linii dwutorowych i wi cej oraz linii zelektryfikowanych; d ugo  linii w transeuropejskiej sie-
ci transportowej TEN, liczba stacji kolejowych, w tym w z owych, ca kowita d ugo  torów eksploatowanych z wydziele-
niem zelektryfikowanych, d ugo  linii w podziale na rodzaje ruchu z wydzieleniem linii szybkich pr dko ci oraz linii w po-
dziale na rodzaje napi cia na sieci, d ugo  zmodernizowanych linii kolejowych wed ug województw, liczba czynnych 
dworców kolejowych, w tym przystosowanych do obs ugi osób niepe nosprawnych, 

– tabor kolejowy – ilostan inwentarzowy i dzier awiony wed ug rodzajów taboru, w tym dla wagonów do przewozu podró -
nych, zespo ów trakcyjnych i silnikowych oraz autobusów szynowych, z wydzieleniem informacji o taborze przystosowa-
nym do przewozu osób niepe nosprawnych, liczba zakupionych i liczba zmodernizowanych jednostek taboru wed ug rodza-
jów taboru, 

– praca taboru kolejowego wed ug rodzajów trakcji – brutto tonokilometry i poci gokilometry wed ug rodzajów poci gów, 
lokomotywokilometry, wagonokilometry wed ug rodzajów wagonów, 

– przewozy adunków – wed ug grup adunków (klasyfikacje: NST 2007 i adunków niebezpiecznych), kierunków komunika-
cji, rodzaju przesy ek, przewozów wed ug stref odleg o ci w komunikacji wewn trznej oraz przewozów adunków ekspor-
towanych, importowanych i tranzytowych wed ug grup adunków, krajów ich przeznaczenia i pochodzenia, przewozów in-
termodalnych wed ug kierunków komunikacji w podziale na rodzaje jednostek adunkowych, 

– przewozy pasa erów – wed ug rodzajów biletów i taryf, rodzajów poci gów, klas wagonów, rodzajów komunikacji (prze-
wozy regionalne, mi dzywojewódzkie i mi dzynarodowe), z wydzieleniem przewozów w wagonach sypialnych oraz ku-
szetkach, przewozy pasa erów w komunikacji mi dzynarodowej wed ug krajów przyjazdu i wyjazdu pasa erów w podziale 
na klasy wagonów, 

– wypadki kolejowe – liczba wypadków wed ug przyczyn, liczba wypadków z udzia em adunków niebezpiecznych, liczba 
ofiar wypadków (zabici, ranni) wed ug kategorii ofiar, 

– d ugo  linii metra, liczba stacji metra, wagony metra (czo owe i po rednie) – ich liczba i nominalna pojemno , przeci tna 
dzienna liczba wagonów metra, wagonokilometry metra, poci gokilometry, liczba pasa erów metra, 

– liczba pracuj cych, z wydzieleniem pracowników: ruchu i przewozów, trakcji i taboru, utrzymania infrastruktury, pozosta ej 
dzia alno ci oraz w podziale na p e  (dane ogólne), 

– wydatki na infrastruktur  kolejow  (nak ady inwestycyjne, wydatki bie ce) i na tabor kolejowy (nak ady inwestycyjne, 
wydatki bie ce). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: TK-1, TK-2, TK-2a, TK-3, TK-3a, TK-4, TK-5, TK-6 i TK-7 oraz MT-1 i SG-01. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty posiadaj ce licen-

cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-1 – sprawozdanie o dzia alno ci eksploata-
cyjnej transportu kolejowego; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
6. dnia roboczego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-2 – sprawozdanie o przewozach adunków 
transportem kolejowym; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
35. dnia kalendarzo-
wego po kwartale 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-2a – sprawozdanie o przewozach adun-
ków w komunikacji mi dzynarodowej trans-
portem kolejowym; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

4  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-3 – sprawozdanie o przewozach pasa e-
rów transportem kolejowym; w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
16 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

5  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-3a – sprawozdanie o przewozach pasa e-
rów w komunikacji mi dzynarodowej trans-
portem kolejowym; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-4 – sprawozdanie o pracy taboru kolejo-
wego; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
19 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

7  podmioty zarz dzaj ce: 
infrastruktur  kolejow , 
dworcami kolejowymi 

TK-5 – sprawozdanie o sieci kolejowej i 
dworcach kolejowych; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
12 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

8  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych 

TK-6 – sprawozdanie o taborze kolejowym; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
10 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

9  podmioty posiadaj ce licen-
cje na wykonywanie prze-
wozów kolejowych i udo-
st pnianie pojazdów trakcyj-
nych, zarz dzaj ce infra-
struktur  kolejow  i Metro 
Warszawskie Spó ka z o.o. 

TK-7 – sprawozdanie o wypadkach kolejo-
wych; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
5 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

10  Metro Warszawskie Spó ka z 
o.o. 

MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
dzia alno ci metra; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
2 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

11  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast), zarz dy 
dzielnic m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: samorz d i trans-
port; w zakresie transport; w formie elektro-
nicznej; metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r., z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Sie  kolejowa wed ug rodzajów trakcji, regionów i województw; dworce kolejowe wed ug województw; tabor kolejowy we-
d ug rodzajów taboru; praca wed ug rodzajów taboru i rodzajów trakcji; przewozy adunków wed ug rodzajów przesy ek, kie-
runków komunikacji, grup adunków, stref odleg o ci; przewozy adunków eksportowanych i importowanych wed ug grup 
adunków, krajów pochodzenia i przeznaczenia adunków; przewozy adunków tranzytowych wed ug grup adunków, krajów 

za adunku i wy adunku; przewozy intermodalne wed ug kierunków komunikacji w podziale na przewozy pojazdów samocho-
dowych, naczep, wymiennych nadwozi samochodowych, kontenerów wed ug typów; przewozy pasa erów wed ug rodzajów 
biletów, rodzajów taryf, rodzajów poci gów, klas wagonów, a w komunikacji mi dzynarodowej wed ug krajów i klas wago-
nów, wypadki kolejowe wed ug przyczyn wypadków, ofiary wypadków. 
D ugo  linii metra, liczba wagonów, liczba miejsc w wagonach, wagonokilometry, poci gokilometry, przewozy pasa erów. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– „Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– roczny kwestionariusz transportowy EKG ONZ, Eurostatu i ITF (Mi dzynarodowe Forum Transportu), 
– zestaw danych dla Eurostatu (co kwarta ). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 319 000 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.02(166) 

2. Temat badania: Transport drogowy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Informacje o sieci drogowej i motoryzacji, poziomie i strukturze us ug przewozowych oraz o potencjale przewozowym trans-
portu drogowego towarowego i pasa erskiego s  zbierane dla celów kszta towania polityki transportowej, polityki w zakresie 
rodowiska, polityki regionalnej, dla bada  rynku transportowego, dla realizacji zobowi za  wynikaj cych z cz onkostwa Polski 

w UE (Eurostat), a tak e dla innych organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Organy prowadz ce system informatyczny o drogach publicznych, organ prowadz cy system informacyjny centralnej ewidencji 
pojazdów, podmioty transportu samochodowego towarowego zarobkowego i gospodarczego, podmioty wiadcz ce us ugi 
leasingowe i kredytowe w zakresie pojazdów samochodowych ci arowych, podmioty prowadz ce komunikacj  miejsk  i 
zamiejsk , organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, organy udzielaj ce licencji na transport drogowy. 

7. Zakres przedmiotowy 

– sie  drogowa, 
– ruch drogowy, 
– pojazdy samochodowe, ci gniki rolnicze, przyczepy i naczepy zarejestrowane na terytorium kraju, 
– transport towarowy: 

– badanie pe ne (podmioty transportu zarobkowego, w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej) – tabor samo-
chodowy ci arowy (szt. i adowno  oraz rodzaj silnika) wed ug grup adowno ci i rodzajów taboru z wydzieleniem ta-
boru wykorzystywanego w komunikacji mi dzynarodowej i dzier awionego oraz taboru ekologicznego, przebieg ogólny i 
wozodni pracy pojazdów w komunikacji krajowej i mi dzynarodowej, przewozy adunków w komunikacji krajowej, 
przewozy adunków w komunikacji mi dzynarodowej wed ug kierunków komunikacji, 

– badanie reprezentacyjne zgodnie z wymogami rozporz dzenia Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie 
sprawozda  statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Dz. Urz. WE L 163 z 06.06.1998, str. 1; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 56, z pó n. zm.) (w a ciciele lub u ytkownicy wylosowanych samo-
chodów ci arowych oraz ci gników samochodowych siod owych – ok. 50 tys. pojazdów) – informacje o parametrach 
technicznych pojazdu, o rednim zu yciu paliwa, o dysponowaniu pojazdem, o przyczynach niewykorzystania pojazdu, o 
formie organizacyjnej transportu, o zrealizowanych przewozach adunków wed ug relacji „sk d – dok d” z uwzgl dnie-
niem rodzaju przewozu, grup adunków (klasyfikacje: NST 2007 i ADR), typu adunków, wagi adunków, przebiegu, 
stopnia za adowania pojazdu, liczby jazd oraz informacji o transporcie intermodalnym, 

– transport pasa erski: 
– komunikacja miejska – d ugo  i liczba sta ych dziennych linii komunikacyjnych wed ug miast i zbiorczo na wsi wed ug 

rodzajów linii, trasy komunikacyjne wed ug rodzajów tras, liczba przystanków wed ug miast i zbiorczo na wsi, stan i eks-
ploatacja taboru wed ug rodzajów taboru, z wydzieleniem autobusów przystosowanych do przewozu osób niepe no-
sprawnych oraz autobusów ekologicznych oraz liczba i wiek autobusów (wed ug grup wieku) obs uguj cych linie wed ug 
miast, z wydzieleniem autobusów na alternatywne paliwo, wozy w ruchu, wozokilometry pojazdów wed ug rodzajów ta-
boru, przewozy pasa erów, liczba i przebieg taksówek miejskich oraz przeci tna liczba przewiezionych osób, d ugo  
wybudowanych i zmodernizowanych tras tramwajowych i trolejbusowych, liczba jednostek zakupionego i zmodernizo-
wanego taboru szynowego i trolejbusowego oraz autobusów, 

– komunikacja zamiejska – liczba i pojemno  autobusów w asnych i dzier awionych, z wydzieleniem autobusów wyko-
rzystywanych w komunikacji mi dzynarodowej i miejskiej oraz autobusów ekologicznych, przewozy pasa erów w ko-
munikacji krajowej, w podziale na komunikacj  regularn  i regularn  specjaln  (z wydzieleniem przewozów z wa nymi 
biletami pracowniczymi i szkolnymi oraz przewozów pracowniczych na podstawie umów i szkolnych na podstawie 
umów) i przewozy pozosta e, przewozy pasa erów w komunikacji mi dzynarodowej w podziale na komunikacj  regular-
n  i regularn  specjaln  oraz przewozy pozosta e wed ug krajów, przebieg ogólny autobusów w komunikacji krajowej i 
mi dzynarodowej, wozodni pracy autobusów w komunikacji krajowej i mi dzynarodowej, oferowana praca przewozowa 
w komunikacji krajowej i mi dzynarodowej, linie regularnej komunikacji autobusowej – liczba linii oraz ich d ugo  w 
podziale na linie krajowe i linie mi dzynarodowe, liczba dworców autobusowych, w tym przystosowanych do obs ugi 
osób niepe nosprawnych, 

– liczba licencji na krajowy transport drogowy, na wykonywanie przewozu osób autobusami i taksówkami osobowymi, 
transportu drogowego rzeczy (w tym licencji w zakresie po rednictwa przy przewozie rzeczy) wraz z liczb  pojazdów 
(wypisów z licencji), 

– licencje i wypisy z licencji na wykonywanie mi dzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy, 
– d ugo  cie ek rowerowych wzd u  ci gów komunikacyjnych, 
– d ugo  bus-pasów w miastach. 
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8. ród a danych 

Administracyjny system informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sieci drogowej, administracyjny 
system informacyjny Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji dotycz cy ewidencji pojazdów (SI CEPiK), sprawoz-
dania GUS: T-04, TD-E, T-06, SG-01, ST-P oraz wtórne wykorzystanie sprawozda  GUS: DG-1 (omówione w badaniu 
1.61.04) i SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05), dane z administracyjnego systemu informacyjnego G ównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego dotycz ce licencji na wykonywanie mi dzynarodowego transportu drogowego (TRANS-BIT). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przeka-
zania danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 
informacja o sieci dróg publicznych, obiektach mo-
stowych, tunelach oraz promach; tablice wynikowe 
w zakresie: d ugo  dróg w granicach administracyj-
nych miast i poza granicami administracyjnymi 
miast wed ug kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne) oraz rodzajów nawierzchni, z 
wydzieleniem dróg dwujezdniowych i wi cej, eks-
presowych i autostrad, liczba i d ugo  obiektów 
mostowych wed ug rodzajów; dane o sieci dla dróg 
krajowych i wojewódzkich wed ug województw, dla 
dróg powiatowych wed ug powiatów, dla dróg 
gminnych wed ug gmin; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
2 pa dziernika 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 

2  Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

tablice wynikowe w zakresie ruchu drogowego 
wed ug rodzajów pojazdów, rodzajów i kategorii 
dróg; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2013 r., z danymi 
za rok 2012 

GUS 

3  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

centralna ewidencja pojazdów (SI CEPIK); dane 
zagregowane w zakresie liczby pojazdów nowych 
zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium 
Polski w poszczególnych kwarta ach w podziale na 
miesi ce (samochody osobowe, samochody ci a-
rowe, ci gniki samochodowe siod owe, autobusy i 
trolejbusy) – w formacie XML; w formie elektro-
nicznej 

raz w kwartale do 
20. dnia robocze-
go po kwartale 

GUS 

4  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

centralna ewidencja pojazdów (SI CEPIK); dane 
zagregowane w zakresie: 
– liczby pojazdów i adowno ci/pojemno ci wed ug 

stanu w dniu 31 grudnia i zarejestrowanych po raz 
pierwszy na terytorium Polski w roku sprawoz-
dawczym wed ug wybranych podrodzajów i 
przeznaczenia, parametrów technicznych i rodza-
jów stosowanego paliwa w podziale na: samo-
chody osobowe, autobusy, trolejbusy, samochody 
ci arowe, motorowery, motocykle, ci gniki sa-
mochodowe – siod owe i balastowe, samochody 
specjalne, ci gniki rolnicze, naczepy ci arowe, 
naczepy specjalne, przyczepy ci arowe, przy-
czepy specjalne, przyczepy ci arowe rolnicze, 
samochodowe inne – czteroko owce i czteroko-
owce lekkie, 

– liczby pojazdów samochodowych wed ug stanu 
w dniu 31 grudnia wed ug rodzajów pojazdów w 
podziale na grupy wiekowe – w formacie XML; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r., 
z danymi za rok 
2012 

GUS 

5  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

centralna ewidencja pojazdów (SI CEPIK); dane 
jednostkowe – wyci g dotycz cy samochodów 
ci arowych, ci gników samochodowych siod o-
wych i autobusów wed ug stanu na koniec kwarta u 
zawieraj cy: 
– dane o poje dzie w zakresie: numer rejestracyjny, 

centralny identyfikator pojazdu przypisany dane-
mu pojazdowi w SI CEPiK, wersja katalogu ITS, 

raz w kwartale do 
20. dnia robocze-
go po kwartale 

GUS 
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rodzaj i podrodzaj pojazdu, rok produkcji, liczba 
osi, adowno  (dla autobusów liczba miejsc), do-
puszczalna masa ca kowita; dla pojazdów, dla 
których w ewidencji brak jest adowno ci (liczby 
miejsc dla autobusów) lub dmc – marka, typ i 
model, 

– dane o w a cicielu (u ytkowniku) w zakresie: 
numer identyfikacyjny REGON, nazwa firmy 
(lub imi  i nazwisko), adres, identyfikator jed-
nostki podzia u terytorialnego kraju w a ciwej dla 
organu rejestruj cego pojazdy, data ostatniej 
zmiany danych adresowych w a ciciela (u yt-
kownika) – w formacie XML; 

w formie elektronicznej 

6  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej oraz 
osoby fizyczne, w których 
liczba pracuj cych wynosi 
10 osób i wi cej, prowa-
dz ce dzia alno  gospo-
darcz  zaklasyfikowan  
wed ug PKD do dzia ów 
49 i 52 

T-04 – sprawozdanie o towarowym transporcie 
drogowym zarobkowym; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawoz-
dawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

7  w a ciciele (u ytkownicy) 
samochodów ci arowych 
i ci gników samochodo-
wych siod owych 

TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach 
adunków pojazdem samochodowym; w formie 
elektronicznej lub papierowej; metoda reprezenta-
cyjna (8,0%); obowi zkowe 

raz w roku dla 
wylosowanego 
pojazdu, do 8 dni 
po wyznaczonym 
dla danego pojaz-
du terminie bada-
nia; terminy dla 
wyznaczonych 
pojazdów b d  
roz o one od 
2 stycznia 2012 r. 
do 6 stycznia 
2013 r. 

Urz d Statystycz-
ny w Szczecinie 

8  organizatorzy, operatorzy i 
przewo nicy publicznego 
transportu zbiorowego w 
zakresie komunikacji miej-
skiej i zamiejskiej krajowej 
drogowej, w których liczba 
pracuj cych wynosi 10 
osób i wi cej;  
podmioty posiadaj ce 
licencje na wykonywanie 
mi dzynarodowego trans-
portu drogowego osób w 
zakresie komunikacji mi -
dzynarodowej drogowej  

T-06 – sprawozdanie o pasa erskim transporcie 
drogowym; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawoz-
dawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

9  wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast), zarz dy 
dzielnic m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: samorz d i transport; w 
zakresie transport; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r., 
z danymi za rok 
2012 

portal sprawoz-
dawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

10  zarz dy powiatów (bez 
miast na prawach powiatu), 
zarz dy dzielnic m.st. 
Warszawy 

ST-P – statystyka powiatu: samorz d i transport; w 
zakresie transport; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 
2012 

portal sprawoz-
dawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
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11  G ówny Inspektorat Trans-
portu Drogowego 

system TRANS-BIT; dane jednostkowe – wykaz 
podmiotów wraz z taborem posiadaj cych licencje 
na wykonywanie mi dzynarodowego transportu 
drogowego osób i rzeczy wed ug stanu w dniu 
31 pa dziernika zawieraj cy: 
– dane licencjobiorcy w zakresie: rodzaj licencji, 

numer identyfikacyjny REGON, nazwa i adres, 
województwo, 

– dane o pojazdach licencjobiorcy w zakresie: nu-
mer rejestracyjny, rodzaj pojazdu, rok produkcji, 
adowno , dopuszczalna masa ca kowita (dla au-
tobusów – liczba miejsc), informacje odno nie 
prawa do dysponowania pojazdem; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
22 listopada 
2012 r. 

GUS 

12  G ówny Inspektorat Trans-
portu Drogowego 

system TRANS-BIT; dane zagregowane w zakresie 
licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie 
mi dzynarodowego transportu drogowego osób i 
rzeczy wed ug województw wed ug stanu w dniu 
31 grudnia; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 stycznia 
2013 r., z danymi 
za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Sie  drogowa: drogi wed ug regionów i województw, kategorii dróg, rodzajów nawierzchni w podziale na drogi w granicach 
administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast, obiekty mostowe wed ug rodzajów konstrukcji, woje-
wództw, kategorii dróg, wska nik g sto ci dróg na 100 km2; drogi (powiatowe i gminne) i obiekty mostowe (na tych drogach) 
wed ug zarz dców dróg. 
Pojazdy samochodowe, ci gniki rolnicze, przyczepy i naczepy: rodzaje pojazdów wed ug regionów, województw i powiatów, 
autobusy wed ug grup pojemno ci; samochody ci arowe wed ug grup adowno ci, przyczepy i naczepy wed ug grup adowno-
ci, pojazdy samochodowe wed ug grup wiekowych, liczba samochodów osobowych, autobusów, samochodów ci arowych 

przypadaj cych na 1000 mieszka ców wed ug regionów, województw i powiatów. 
Przewozy adunków (w tonach i tonokilometrach) – wed ug form organizacyjnych transportu samochodowego (zarobkowy, 
gospodarczy) w podziale na przewozy krajowe i mi dzynarodowe wed ug grup adunków (klasyfikacja NST 2007), typów 
adunków, w przewozach mi dzynarodowych w podziale na kraje, w przewozach krajowych w podziale na strefy odleg o ci, 

wojewódzki bilans przewozów adunków w podziale na adunki nadane i przyj te (w tonach i tonokilometrach). Przebieg taboru 
(w wozokilometrach) – wed ug form organizacyjnych transportu, w podziale na adowny i pusty oraz w podziale na przewozy 
krajowe i mi dzynarodowe. 
Komunikacja miejska: linie, trasy, stan i eksploatacja taboru z wydzieleniem taboru przystosowanego do przewozów osób nie-
pe nosprawnych wed ug rodzajów w podziale na regiony i województwa, formy w asno ci, d ugo  linii w poszczególnych 
miastach i na wsi ogó em wed ug rodzajów taboru i grup wieku, liczba przystanków w miastach, liczba przedsi biorstw wed ug 
form w asno ci, z wydzieleniem podmiotów o liczbie pracuj cych 50 osób i wi cej; d ugo  cie ek rowerowych w miastach 
wed ug województw, d ugo  bus-pasów w miastach, d ugo  wybudowanych i zmodernizowanych tras tramwajowych i trolej-
busowych w miastach, liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru wed ug rodzajów taboru. 
Komunikacja zamiejska: przewozy pasa erów w podziale na komunikacj  krajow  i mi dzynarodow  (z wyodr bnieniem kra-
jów) oraz na komunikacj  regularn  (wed ug rodzajów biletów) i nieregularn  (wed ug rodzajów us ug), przewozy pasa erów 
wed ug województw, przebieg taboru (wozokilometry) w podziale na komunikacj  krajow  i mi dzynarodow , linie regularnej 
komunikacji autobusowej wed ug regionów i województw, rodzajów komunikacji, tabor autobusowy (dane dla kraju ogó em), z 
wydzieleniem podmiotów o liczbie pracuj cych 50 osób i wi cej, dworce autobusowe, w tym przystosowane do obs ugi osób 
niepe nosprawnych wed ug województw. 
Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób autobusami, taksówkami osobowymi i transpor-
tu drogowego rzeczy, w tym licencji w zakresie po rednictwa przy przewozie rzeczy) – wed ug województw. 
Dane dla organizacji mi dzynarodowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– roczny kwestionariusz transportowy EKG ONZ, Eurostatu i ITF (Mi dzynarodowe Forum Transportu), 
– zestawy danych (A1, A2, A3) z badania TD-E dla Eurostatu (co kwarta ) oraz dla GDDKiA (raz w roku do 30 wrze nia 

2013 r.). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 844 300 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.05(167) 

2. Temat badania: Transport morski i przybrze ny 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji o stanie morskiej i przybrze nej floty transportowej, przewozach adunków i pasa erów przez polskich 
przewo ników morskich, obrotach adunkowych (z wyodr bnieniem tranzytu), o ruchu pasa erów i statków ( cznie z danymi o 
statkach) oraz nabrze ach w portach morskich. Celem badania jest tak e dostarczenie do Eurostatu informacji w zakresie wy-
maganym Dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozda  statystycz-
nych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drog  morsk  (wersja przekszta cenie)(Tekst maj cy znaczenie dla EOG)(Dz. 
Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z pó n. zm.). 

6. Zakres podmiotowy 

Armatorzy oraz operatorzy morskich lub przybrze nych statków transportowych; Polski Rejestr Statków S.A.; zarz dy portów 
morskich; podmioty gospodarcze dokonuj ce za adunku i/lub roz adunku statków w portach morskich, dysponuj ce portow  
baz  prze adunkowo sk adow ; urz dy morskie – kapitanaty lub bosmanaty portów morskich. 

7. Zakres przedmiotowy 

– morska i przybrze na flota transportowa – stan floty wed ug rodzajów statków i bander (liczba statków, no no , pojemno  
brutto, liczba miejsc pasa erskich, wiek), zmiany w stanie floty, 

– przewozy adunków morsk  i przybrze n  flot  transportow  w tonach i tys. tonokilometrów wykonane przez polskich ope-
ratorów transportu morskiego i przybrze nego wed ug relacji i grup adunkowych, rodzajów eglugi i zasi gów p ywania, 
przewozy adunków tranzytowych, 

– przewozy pasa erów morsk  i przybrze n  flot  transportow  – liczba przewiezionych pasa erów i praca przewozowa w 
pasa erokilometrach, z wyodr bnieniem przewozów w komunikacji mi dzynarodowej, 

– przewozy kierowców samochodów ci arowych transportowanych promami (razem z samochodami) – liczba kierowców, 
praca przewozowa w pasa erokilometrach, 

– polska morska flota handlowa w ewidencji Polskiego Rejestru Statków S.A. – wed ug rodzajów statków, pojemno ci i no-
no ci oraz wieku, 

– obroty adunkowe w portach morskich wed ug grup adunków i towarów, liczby jednostek adunkowych z adunkiem lub 
bez, portu lub kraju za adunku/wy adunku, 

– ruch pasa erów w portach morskich wed ug portu lub kraju zaokr towania/wyokr towania, 
– liczba pasa erów statków wycieczkowych, którzy zeszli z pok adu w celach turystycznych, 
– ruch statków w portach morskich – liczba statków, no no  i pojemno  statków, typ statku, bandera, kraj przewo nika, 
– obroty adunków tranzytowych w portach morskich wed ug grup adunków i krajów tranzytuj cych, 
– nabrze a w portach morskich. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: T-08, T-09, T-10, dane zarz dów portów morskich, urz dów morskich, podmiotów gospodarczych doko-
nuj cych za adunku i/lub roz adunku statków w portach morskich, dysponuj cych portow  baz  prze adunkowo sk adow , z 
kapitanatów lub bosmanatów portów morskich, z Polskiego Rejestru Statków S.A. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  operatorzy morskich i przy-

brze nych statków transporto-
wych 

T-08 – sprawozdanie o przewozach morsk  
i przybrze n  flot  transportow ; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

raz w roku do 
2 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  armatorzy i operatorzy morskich 
i przybrze nych statków trans-
portowych 

T-09 – sprawozdanie o morskiej i przy-
brze nej flocie transportowej; w formie 
elektronicznej; metoda pe na; obowi zko-
we 

raz w roku do 
2 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  zarz dy portów morskich, urz -
dy morskie, podmioty gospodar-
cze dokonuj ce za adunku i/lub 
roz adunku statków w portach 
morskich, dysponuj ce portow  
baz  prze adunkowo-sk adow  

T-10 – sprawozdanie o obrotach adunko-
wych oraz d ugo ci nabrze y w portach 
morskich; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
5 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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4  Polski Rejestr Statków S.A. imienne dane o statkach; dane jednostkowe 
w zakresie: nr IMO, bandera, sygna  rozpo-
znawczy, nazwa statku, poprzednie nazwy, 
nazwa w a ciciela, nazwa operatora, port 
macierzysty, pojemno  (GT/BRT, 
NT/NRT), no no  (DWT), d ugo , sze-
roko , wysoko  boczna, zanurzenie, 
d ugo  ca kowita, klasa statku, symbol 
urz dze  maszynowych, rodzaj statku, 
symbol i numer budowy, ilo  pasa erów, 
moc silnika g ównego (kW i KM), pr d-
ko  statku, data budowy – stocznia, miej-
sce budowy kad uba; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie – 
Centrum Statystyki 
Morskiej 

5  zarz dy portów morskich, urz -
dy morskie, podmioty gospodar-
cze dokonuj ce za adunku i/lub 
roz adunku statków w portach 
morskich, dysponuj ce portow  
baz  prze adunkowo-sk adow  

wykaz dotycz cy portowej bazy prze a-
dunkowo-sk adowej; dane jednostkowe o 
przekazaniu innemu podmiotowi nabrze a 
portu morskiego (lub jego cz ci) b d cego 
dotychczas w dyspozycji danej jednostki w 
zakresie: nazwa nabrze a, d ugo  nabrze-
a, data przekazania innemu podmiotowi; 

nazwa podmiotu, któremu przekazano 
nabrze e; w formie papierowej 

do 3 dni roboczych 
od wyst pienia zja-
wiska 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie – 
Centrum Statystyki 
Morskiej 

6  urz dy morskie, kapitanaty lub 
bosmanaty portów morskich 

wykaz dotycz cy u ytkowania nabrze y w 
portach morskich; dane jednostkowe o 
nowych u ytkownikach; w formie papie-
rowej 

niezw ocznie, naj-
pó niej do drugiego 
dnia roboczego po 
miesi cu, w którym 
nowy u ytkownik 
nabrze a dokona  
pierwszego za adun-
ku lub roz adunku 
statku 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie – 
Centrum Statystyki 
Morskiej 

7  kapitanaty lub bosmanaty portów 
morskich 

system sprawozdawczo ci o transporcie 
morskim; dane jednostkowe – zestaw da-
nych zgodny z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w 
sprawie formularza ewidencyjnego stoso-
wanego w transporcie morskim (Dz. U. Nr 
14, poz. 74) – opracowany na podstawie 
danych z formularzy ewidencyjnych w 
transporcie morskim; w formie elektro-
nicznej 

raz w miesi cu do 
5. dnia roboczego 
nast puj cego po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

Urz d Statystyczny 
w Szczecinie – 
Centrum Statystyki 
Morskiej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Morska i przybrze na flota transportowa wed ug województw, rodzajów statków, grup no no ci, grup pojemno ci, grup wieku i 
bander. Przewozy adunków morsk  i przybrze n  flot  transportow  dokonane przez polskich przewo ników wed ug woje-
wództw, rodzajów eglugi, zasi gów p ywania, rodzajów statków, relacji przewozów i grup adunków. Ponadto przewozy a-
dunków polskiego handlu zagranicznego wed ug gestii przewozowej (w asnej, obcej). Przewozy pasa erów wed ug woje-
wództw i rodzajów statków. Morska flota handlowa w ewidencji Polskiego Rejestru Statków S.A. – wed ug rodzajów statków, 
grup pojemno ci i no no ci, wieku oraz bander. Obroty adunkowe, ruch pasa erów i statków w portach morskich; zbiór szcze-
gó owych informacji o przywo onych i wywo onych adunkach, pasa erach i statkach zawijaj cych do polskich portów – we-
d ug województw, portów, grup adunkowych, grup towarowych, portów lub krajów za adunku lub wy adunku adunków oraz 
portów lub krajów zaokr towania lub wyokr towania pasa erów, typów i bander statków. Obrót adunków tranzytowych w 
podziale na województwa, porty, grupy adunkowe i relacje prze adunkowe. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) w zakresie: 
– morskiej i przybrze nej floty transportowej oraz przewozów adunków i pasa erów morsk  i przybrze n  flot  transportow , 

obrotów adunkowych (z wyodr bnieniem obrotów adunków tranzytowych) oraz d ugo ci nabrze y w portach morskich – 
marzec 2013, 

– obroty adunkowe, ruch pasa erów i statków w portach morskich zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 2009/42/WE z dnia 
6 maja 2009 r. w sprawie sprawozda  statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drog  morsk  – wrzesie  
2013. 
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Informacja sygnalna „Polska gospodarka morska w 2012” – kwiecie  2013 r., 
„Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
„Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 866 300 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.06(168) 

2. Temat badania: Poczta i telekomunikacja 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dane o poziomie i strukturze us ug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz o infrastrukturze telekomunikacyjnej i pocztowej s  
zbierane na potrzeby informowania spo ecze stwa, organów pa stwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki 
narodowej o rozwoju tych us ug oraz dla organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorcy telekomunikacyjni, Urz d Komunikacji Elektronicznej, operatorzy pocztowi. 

7. Zakres przedmiotowy 

W zakresie telekomunikacji: 
– w telefonii stacjonarnej (przewodowej): liczba i czas po cze  telefonicznych, liczba czy g ównych, w tym ISDN, liczba 

abonentów, liczba czy i abonentów cyfrowych linii abonenckich – xDSL, liczba czy wiat owodowych, liczba czy 
dzier awionych, liczba u ytkowników z dost pem do Internetu, sie  telefoniczna; 

– w telefonii ruchomej (komórkowej) – liczba abonentów i u ytkowników ko cowych ruchomej publicznej sieci telefonicznej, 
liczba u ytkowników z dost pem do Internetu, sie  oraz us ugi (liczba i czas po cze ) wed ug rodzajów us ug w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej; 

– w telefonii internetowej (us uga VoIP) – liczba abonentów oraz czas po cze ; 
– w radiokomunikacji – rodki techniczne w zakresie: radiofonii analogowej i cyfrowej, telewizji analogowej i cyfrowej (na-

ziemnej i ruchomej), telefonii stacjonarnej i ruchomej, sieci radiokomunikacji ruchomej l dowej, linii radiowych, radioko-
munikacji sta ej typu punkt-wiele punktów, naziemnych stacji satelitarnych, 

– w radiodyfuzji: cyfrowe satelitarne stacje nadawcze (transpondery) i liczba abonentów platform cyfrowych, liczba abonen-
tów telewizji cyfrowej za po rednictwem sieci teleinformatycznych, 

– w radiofonii i telewizji kablowej – liczba abonentów sieci kablowych, w tym korzystaj cych z us ug: dost p do Internetu, 
telefonia cyfrowa, telewizja cyfrowa, liczba czy telewizji kablowej, liczba przedsi biorców wiadcz cych us ugi w zakresie 
telewizji kablowej; 

– informacje o przedsi biorcach – liczba przedsi biorców prowadz cych dzia alno  telekomunikacyjn , zatrudnienie, wydatki 
na inwestycje telekomunikacyjne, przychody wed ug rodzajów us ug. 

W zakresie poczty: 
– us ugi pocztowe wiadczone w sposób okre lony dla powszechnych us ug pocztowych: nadane przesy ki listowe (najszyb-

szej kategorii – priorytetowe i nieb d ce przesy kami najszybszej kategorii – ekonomiczne) zwyk e (nierejestrowane) i pole-
cone, przesy ki listowe z zadeklarowan  warto ci , zrealizowane przekazy pocztowe, nadane paczki pocztowe (najszybszej 
kategorii – priorytetowe i nieb d ce przesy kami najszybszej kategorii – ekonomiczne), us ugi pocztowe wiadczone w inny 
sposób ni  okre lony dla powszechnych us ug pocztowych, us ugi pozosta e: wp aty na rachunki bankowe, operacje czekowe 
i oszcz dno ciowe banków dokonywane za po rednictwem poczty, wielko  prenumeraty gazet i czasopism, 

– liczba placówek pocztowych (ogó em, w tym na wsi), nadawczych skrzynek pocztowych i listonoszy (ogó em, w tym na 
wsi), liczba rodków transportowych i urz dze  w s u bie pocztowej, liczba abonentów radia i telewizji, 

– liczba operatorów pocztowych dzia aj cych na podstawie zezwolenia i wpisu do rejestru operatorów pocztowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: T-1kkp, T-1, T-2, T-5, T-6, T-7, T-10 oraz P-1, P-2, P-3 i P-4. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  przedsi biorcy wiadcz cy 

us ugi w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej, Teleko-
munikacja Polska S.A. 

T-1kkp – sprawozdanie o abonentach ru-
chomej publicznej sieci telefonicznej i o tele-
fonii stacjonarnej; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
10. dnia kalendarzo-
wego po ka dym 
kwartale 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  Telekomunikacja Polska 
S.A. 

T-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
us ugach telekomunikacyjnych; w formie 
elektronicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  Telekomunikacja Polska 
S.A. 

T-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
czach g ównych i abonentach; w formie 

elektronicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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4  Telekomunikacja Polska 
S.A. i TP EmiTel sp. z o.o., 
przedsi biorcy wiadcz cy 
us ugi w radiodyfuzji sateli-
tarnej 

T-5 – sprawozdanie o rodkach technicznych 
w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform 
cyfrowych; w formie elektronicznej; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
20 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

5  przedsi biorcy wiadcz cy 
us ugi w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej 

T-10 – sprawozdanie o ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

6  Urz d Komunikacji Elektro-
nicznej 

T-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz 
o us ugach dost pu do sieci Internet; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku z 
danymi za rok 2012: 
– dane wst pne do 

30 kwietnia 
2013 r., 

– dane ostateczne 
do 13 sierpnia 
2013 r. 

GUS 

7  Urz d Komunikacji Elektro-
nicznej 

T-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
rodkach technicznych w zakresie radiokomu-

nikacji oraz o abonentach telewizji kablowej; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku z 
danymi za rok 2012: 
– dane wst pne do 

30 kwietnia 
2013 r., 

– dane ostateczne 
do 13 sierpnia 
2013 r. 

GUS 

8  Poczta Polska S.A. P-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
rodkach technicznych w zakresie poczty i o 

us ugach pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym; w formie elektronicznej; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

9  Poczta Polska S.A. P-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
us ugach pocztowych i o liczbie placówek 
pocztowych; w formie elektronicznej; obo-
wi zkowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

10  Poczta Polska S.A. P-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
liczbie abonentów radia i telewizji; w formie 
elektronicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

11  Urz d Komunikacji Elektro-
nicznej 

P-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
liczbie operatorów pocztowych, us ugach 
pocztowych i placówkach operatorów poza 
Poczt  Polsk ; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o czach g ównych, w tym o czach w sieci ISDN oraz publicznych aparatach telefonicznych i abonentach telefonii 
stacjonarnej – wed ug regionów i województw (w podziale na miasto i wie ), liczba abonentów telewizji kablowej wed ug re-
gionów i województw, liczba czy g ównych telefonii stacjonarnej przypadaj cych na 100 osób – wed ug regionów i woje-
wództw (w podziale na miasto i wie ); pozosta e informacje o telekomunikacji – dane dla kraju ogó em. 
Dane o placówkach pocztowych wed ug regionów i województw (w podziale na miasto i wie ). 
Us ugi pocztowe – wed ug regionów i województw; us ugi pocztowe w obrocie zagranicznym w podziale z Polski za granic  i z 
zagranicy do Polski; us ugi pocztowe wiadczone w inny sposób ni  okre lony dla powszechnych us ug pocztowych – dane 
ogólne; liczba abonentów radia i telewizji wed ug regionów, województw, miast i gmin; liczba us ug pocztowych przypadaj -
cych na 100 osób; liczba ludno ci i rednia powierzchnia kraju przypadaj ce na jedn  placówk  pocztow  w podziale na miasto 
i wie , liczba skrzynek pocztowych przypadaj cych na 10 tys. osób i na 10 km2 powierzchni kraju. 
Dane dla organizacji mi dzynarodowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„ czno  – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 52 100 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.08(169) 

2. Temat badania: Transport lotniczy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zebranie informacji o poziomie i strukturze us ug lotniczych wiadczonych przez przewo ników i przez porty lotnicze oraz o 
flocie statków powietrznych dla celów kszta towania polityki transportowej, dla bada  rynku transportowego oraz dla realizacji 
zobowi za  wynikaj cych z cz onkostwa Polski w UE (Eurostat), jak i mi dzynarodowych organizacji lotniczych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty dokonuj ce przewozów transportem lotniczym, podmioty eksploatuj ce porty lotnicze, podmioty wiadcz ce us ugi 
lotnicze (Aerial Works), Urz d Lotnictwa Cywilnego, pa stwowy organ zarz dzania przestrzeni  powietrzn . 

7. Zakres przedmiotowy 

– sie  lotnicza w komunikacji regularnej – liczba i d ugo  sieci krajowej i zagranicznej, liczba pa stw i liczba miast, z którymi 
jest utrzymywana komunikacja lotnicza, oraz wykaz tras lotniczych, 

– statki powietrzne (samoloty i mig owce) lotnictwa cywilnego – liczba samolotów (wed ug masy startowej do 9 t i powy ej) 
oraz mig owców (wed ug masy startowej do 3,2 t i powy ej) w podziale na rodzaje silników i liczb  silników; liczba samo-
lotów o masie startowej powy ej 9 t wed ug typów samolotów, 

– przewozy pasa erów i adunków oraz oferowana praca przewozowa i przebyte kilometry wed ug rodzajów ruchu i rodzajów 
komunikacji, 

– przewozy pasa erów, adunków i poczty samolotami polskich i obcych towarzystw lotniczych do lub z portów polskich (o 
rocznym ruchu pasa erów 15 tys. i wi kszym) – zgodnie z wymogami rozporz dzenia (WE) nr 437/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozda  statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasa-
erów, frachtu i poczty (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 223, 

z pó n. zm.) oraz rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonuj cego rozporz dzenie (WE) nr 
437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozda  statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pa-
sa erów, frachtu i poczty oraz zmieniaj cego jego za czniki I i II (Dz. Urz. UE L 194 z 01.08.2003, str. 9; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 355, z pó n. zm.) i rozporz dzenia Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 
2007 r. zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (tekst ma-
j cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 49 z 17.02.2007, str. 9). 

A1 – zestaw danych miesi cznych wed ug odcinków lotów (flight stage), 
B1 – zestaw danych miesi cznych wed ug miejsca rozpocz cia i zako czenia lotów (origin – destination), 
C1 – zestaw danych rocznych dotycz cy portów lotniczych (imiennie), 
– ruch samolotów, pasa erów i prze adunki towarów i poczty w portach lotniczych (o ruchu pasa erów mniejszym ni  15 tys. 

rocznie) w podziale na ruch krajowy i mi dzynarodowy oraz samoloty polskie i obce z wydzieleniem lotów regularnych i 
nieregularnych, 

– liczba operacji lotniczych (starty i l dowania) statków powietrznych wed ug portów w podziale na loty w przestrzeni kontro-
lowanej i loty w przestrzeni niekontrolowanej, loty wykonywane wed ug przepisów IFR i wed ug przepisów VFR, loty lot-
nictwa komunikacyjnego i loty lotnictwa ogólnego (General Aviation), 

– liczba us ug lotniczych (Aerial Works) wykonywanych przez podmioty, dla których przewóz lotniczy pasa erów i towarów 
nie jest podstawowym celem dzia alno ci (aerokluby, firmy prywatne lotnictwo dyspozycyjne, lotnictwo sanitarne) wed ug 
rodzajów firm. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: LOT-1, TL-1, PL-1, wewn trzny system informacyjny jednostek eksploatuj cych porty lotnicze 
Polskiej Agencji eglugi Powietrznej, dane podmiotów w zakresie us ug lotniczych (Aerial Works) 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Polskie Linie Lotnicze LOT 

S.A., EuroLOT S.A. i inne 
podmioty posiadaj ce licen-
cje na transport lotniczy 
rozk adowy i nierozk adowy 

LOT-1 – sprawozdanie o transporcie lotni-
czym; w formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
5 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

2  Urz d Lotnictwa Cywilnego TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC; 
dane zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
27 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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3  podmioty eksploatuj ce 
porty lotnicze o rocznym 
ruchu pasa erów 15 tys. i 
wi kszym 

zestawy danych o przewozach samolotami 
polskich i obcych towarzystw lotniczych do 
lub z portów polskich; dane zagregowane – 
zgodnie z zakresem okre lonym w rozporz -
dzeniu (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w spra-
wie sprawozda  statystycznych w odniesieniu 
do przewozu lotniczego pasa erów, frachtu i 
poczty oraz rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 
1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonuj -
cym rozporz dzenie (WE) nr 437/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie spra-
wozda  statystycznych w odniesieniu do 
przewozu lotniczego pasa erów, frachtu i 
poczty oraz zmieniaj cym jego za czniki I i 
II; w formie elektronicznej 

zestawy danych 
miesi cznych – A1 i 
B1 – do 5 miesi cy 
po kwartale, 
zestaw danych rocz-
nych – C1 – do 
19 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

4  podmioty eksploatuj ce 
porty lotnicze o ruchu pasa-
erów mniejszym ni  15 tys. 

rocznie 

PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o 
ruchu samolotów, pasa erów i adunków w 
porcie lotniczym; dane zagregowane; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
26 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

5  Polska Agencja eglugi 
Powietrznej 

zestawienie w zakresie liczby operacji lotni-
czych wed ug portów; dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
30. dnia kalendarzo-
wego po kwartale 

Ministerstwo Infra-
struktury 

6  podmioty wiadcz ce us ugi 
lotnicze 

zestawienie w zakresie liczby us ug lotniczych 
(Aerial Works); w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 30. 
dnia kalendarzowego 
po kwartale 

Urz d Lotnictwa 
Cywilnego 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Sie  lotnicza w podziale na sie  krajow  i zagraniczn . Statki powietrzne lotnictwa cywilnego wed ug rodzajów statków i liczby 
silników oraz masy startowej. Samoloty przewo ników transportu lotniczego rozk adowego wed ug typów samolotów. Przewo-
zy adunków i pasa erów wed ug rodzajów ruchu i rodzajów przewozów. Praca i wybrane wska niki wykorzystania samolotów 
wed ug rodzajów przewozów. Ruch samolotów (loty lotnictwa komunikacyjnego i lotnictwa ogólnego), pasa erów i adunków 
wed ug portów lotniczych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– zestawy danych (A1, B1 i C1) dla Eurostatu (co kwarta ). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 95 700 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.09(170) 

2. Temat badania: Transport wodny ródl dowy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji o wielko ci i strukturze us ug przewozowych, potencja u przewozowego eglugi ródl dowej oraz sieci 
dróg wodnych ródl dowych na potrzeby krajowe, jak równie  wynikaj ce z obowi zków realizacji przez Polsk  zobowi za  z 
tytu u cz onkostwa w UE i innych organizacjach mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty dokonuj ce zarobkowo przewozów taborem eglugi ródl dowej, regionalne zarz dy gospodarki wodnej, urz dy 
eglugi ródl dowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

– tabor barkowy (z w asnym nap dem, do holowania, do pchania) wed ug grup adowno ci, roku budowy w szt., tonach wy-
mierzonych oraz moc silników w kW (dotycz cy barek z w asnym nap dem), z wydzieleniem taboru w asnego i dzier awio-
nego; informacje o zbiornikowcach, 

– tabor holowniczy (holowniki, pchacze) i statki pasa erskie wed ug roku budowy – w szt., moc silników w kW i miejsca 
pasa erskie (dotycz ce statków pasa erskich), z wydzieleniem taboru w asnego i dzier awionego, 

– przewozy adunków w tonach i tonokilometrach wed ug grup adunków, relacji przewozów (przewozy krajowe, przewozy 
mi dzynarodowe: eksport, import, tranzyt, przewozy mi dzy portami zagranicznymi) i rodzajów taboru z wyodr bnieniem 
przewozów na polskich drogach wodnych, w tym na drogach morskich, 

– przewozy adunków zjednostkowanych (w kontenerach), 
– przewozy pasa erów – liczba przewiezionych pasa erów i praca przewozowa w pasa erokilometrach, z wydzieleniem ko-

munikacji mi dzynarodowej, 
– d ugo  dróg wodnych ródl dowych w podziale na rodzaje dróg i klasy dróg wodnych oraz d ugo  dróg wodnych eksploa-

towanych wed ug rodzajów dróg i klas, 
– wypadki na ródl dowych drogach wodnych – liczba wypadków, w tym liczba wypadków podczas przewozu towarów nie-

bezpiecznych, 
– informacje o statkach przeprawianych przez luzy lub pochylnie na ródl dowych drogach wodnych wed ug rodzajów stat-

ków (barki z w asnym nap dem, barki holowane, barki pchane, holowniki, pchacze, statki pasa erskie i pozosta e statki), ich 
no no ci tona owej i mocy, 

– wykazy armatorów (dane adresowe, REGON), którzy posiadaj  tabor eglugi ródl dowej; liczba barek (z w asnym nap -
dem, do holowania, do pchania), zbiornikowców, holowników, pchaczy, statków pasa erskich. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: T-11/k, T-11/u, TWS-1, TWA, DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04); dane szacunkowe dotycz ce prze-
wozu adunków statkami obcymi na polskich drogach wodnych ródl dowych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej, osoby 
fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz  w zakresie 
transportu wodnego ródl -
dowego pasa erskiego i 
towarów, bez wzgl du na 
liczb  pracuj cych 

T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach 
w egludze ródl dowej; w formie elektro-
nicznej lub papierowej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

raz w kwartale, do 
25. dnia po ka dym 
kwartale z danymi za 
ostatni kwarta  

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Szczecinie 

2  urz dy eglugi ródl dowej T-11/u – sprawozdanie o taborze eglugi ród-
l dowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  urz dy eglugi ródl dowej TWA – wykaz armatorów, którzy posiadaj  
tabor eglugi ródl dowej; w formie elektro-
nicznej; obowi zkowe 

raz w roku do 
16 listopada 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 359 — Poz. 1030

 

4  regionalne zarz dy gospo-
darki wodnej 

TWS-1 – sprawozdanie o d ugo ci dróg wod-
nych ródl dowych i liczbie luzowa ; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
1 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Drogi wodne ródl dowe wed ug rodzaju dróg i klas; tabor holowniczy i statki pasa erskie, tabor barkowy (z w asnym nap -
dem, do holowania, do pchania); wypadki na ródl dowych drogach wodnych; przewozy wed ug rodzaju adunków w tonach, 
tonokilometrach, rednia odleg o  przewozu; przewozy adunków w transporcie krajowym wed ug grup adunków i stref odle-
g o ci w tonach i tonokilometrach; przewozy adunków wed ug grup w transporcie mi dzynarodowym (eksport, import, tranzyt, 
przewozy mi dzy portami zagranicznymi) w tonach, tonokilometrach oraz w tonokilometrach na wodach polskich; przewozy 
adunków eksportowanych i importowanych wed ug grup adunków i krajów za adunku/wy adunku w tonach i tonokilometrach 

oraz tonokilometrach na wodach polskich; przewozy adunków wed ug relacji przewozów, przewozy krajowe i mi dzynarodo-
we (eksport, import, przewozy adunków obcych pomi dzy portami zagranicznymi) w tonach i tonokilometrach; przewozy 
pasa erów (ogó em, w tym w komunikacji mi dzynarodowej) w pasa erach i pasa erokilometrach oraz rednia odleg o  prze-
wozu; dane krajowe oraz dane wed ug województw – przewozy adunków wed ug relacji. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– zestaw danych dla Eurostatu – kwartalne, roczne – do 5. miesi ca po okresie sprawozdawczym, 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych – stosownie do potrzeb, 
– Informacja sygnalna „Transport wodny ródl dowy w 2012 r.” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 340 600 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.10(171) 

2. Temat badania: Transport ruroci gowy 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zebranie informacji o poziomie us ug transportowych (przet oczenie ropy i produktów naftowych) oraz o d ugo ci ruroci gów 
magistralnych dla celów kszta towania polityki transportowej, na potrzeby organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty wiadcz ce us ugi w zakresie transportu ruroci gowego ropy i produktów naftowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– ruroci gi do przet aczania ropy naftowej i ruroci gi do przet aczania produktów naftowych – d ugo  w km budowlana i 
eksploatacyjna, zdolno  przesy owa w tys. t/dob , 

– wielko  przet oczenia ropy naftowej (w tonach i tonokilometrach), z wydzieleniem ropy z importu (w podziale na dostawy 
l dowe i morskie) na eksport oraz ropy przet aczanej tranzytem (w tym przez Port Pó nocny), 

– wielko  przet oczenia produktów naftowych (w tonach i tonokilometrach) w podziale na benzyn  i olej nap dowy z wydzie-
leniem produktów z importu oraz na eksport, 

– liczba zatrudnionych wed ug stanu w dniu 31 grudnia w podziale na p e , 
– wydatki na infrastruktur  w podziale na nak ady inwestycyjne i wydatki bie ce. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: PERN-1; wtórne wykorzystanie formularza DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty dokonuj ce transportu 
ropy i produktów naftowych 
ruroci giem przesy owym 

PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi 
o d ugo ci ruroci gów i przet aczaniu ropy i 
produktów naftowych; w formie elektronicz-
nej; obowi zkowe 

raz w roku do 
28 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

D ugo  budowlana i eksploatacyjna ruroci gów do przet aczania ropy i produktów naftowych w km. Wielko  przet oczonej 
ropy oraz produktów naftowych – w tonach i tonokilometrach. 
Dane dla organizacji mi dzynarodowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– Roczny kwestionariusz transportowy EKG ONZ, Eurostatu i ITF (Mi dzynarodowe Forum Transportu). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 5 100 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.11(172) 

2. Temat badania: Warto  us ug transportu i czno ci 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji o warto ci us ug i o zmianach w strukturze i dynamice us ug transportu i czno ci dla celów polityki 
gospodarczej, dla realizacji zobowi za  mi dzynarodowych wynikaj cych z cz onkostwa Polski w UE (Eurostat). 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  przewozow ; podmioty dokonuj ce prze adunków w portach morskich i inne podmioty pro-
wadz ce dzia alno  us ugow  wspomagaj c  transport oraz operatorzy pocztowi i przedsi biorcy telekomunikacyjni. 

7. Zakres przedmiotowy 

W jednostkach transportu kolejowego: przychody ze sprzeda y us ug (ogó em, z wydzieleniem eksportu) za przewozy adun-
ków i przewozy pasa erów oraz warto  us ug za przewozy pasa erów kolejami linowymi oraz za pozosta e us ugi. 
W jednostkach transportu samochodowego i podmiotach prowadz cych dzia alno  us ugow  wspomagaj c  transport l dowy: 
przychody ze sprzeda y us ug (ogó em, z wydzieleniem eksportu) za przewozy adunków, przewozy pasa erów oraz przychody 
za prze adunek, spedycj  i pozosta e us ugi. 
W jednostkach komunikacji miejskiej: przychody ze sprzeda y us ug za przewozy pasa erów, przewozy adunków i pozosta e 
us ugi. 
Wielko  dotacji przedmiotowych w transporcie kolejowym i drogowym. 
W jednostkach eglugi morskiej i przybrze nej: przychody ze sprzeda y (ogó em, z wydzieleniem eksportu) us ug za przewozy 
adunków, przewozy pasa erów, prze adunek, sk adowanie i magazynowanie adunków, us ugi statkowe, pozosta e us ugi. 

W jednostkach prze adunkowych w portach morskich: przychody ze sprzeda y us ug (ogó em, z wydzieleniem eksportu) za 
prze adunek, sk adowanie i magazynowanie adunków, us ugi statkowe. W jednostkach eglugi ródl dowej: przychody ze 
sprzeda y us ug (ogó em, z wydzieleniem eksportu) za przewozy adunków, przewozy pasa erów, prze adunek, pozosta e us u-
gi. 
W jednostkach transportu lotniczego i podmiotach prowadz cych dzia alno  us ugow  wspomagaj c  transport lotniczy: przy-
chody ze sprzeda y us ug (ogó em, z wydzieleniem eksportu) za przewozy adunków i przewozy pasa erów, obs ug  naziemn  
pasa erów i baga u, obs ug  adunków, obs ug  statków powietrznych, pozosta e us ugi. 
W jednostkach czno ci: przychody ze sprzeda y us ug (ogó em, z wydzieleniem eksportu) w podziale na us ugi: pocztowe 
(powszechne, niepowszechne, pozosta e), telefonii stacjonarnej, transmisji telewizyjnej i radiofonicznej, transmisji danych i 
poczty elektronicznej, udost pniania Internetu, telefonii ruchomej (w tym roaming), us ugi radia i telewizji kablowej, us ugi 
konwergentne, us ugi w zakresie telekomunikacji satelitarnej, us ugi transportowe, pozosta e us ugi. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: T-02, wtórne wykorzystanie danych z formularza DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), SP-3 i SP (omó-
wione w badaniu 1.61.05). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niema-
j ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne, 
w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i 
wi cej – w zakresie przewozów transportem 
kolejowym, samochodowym, lotniczym, wod-
nym ródl dowym, morskim, komunikacj  
miejsk , prze adunków w portach morskich, 
dzia alno ci us ugowej wspomagaj cej trans-
port l dowy i lotniczy oraz w zakresie czno-
ci zaklasyfikowane wed ug PKD do dzia alno-
ci w zakresie transportu i gospodarki magazy-

nowej (dzia y 49-53) oraz do dzia u 61 (Tele-
komunikacja) 

T-02 – sprawozdanie o us ugach 
w transporcie i czno ci; w 
formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
12 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Przychody za us ugi w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w czno ci w podziale na sektory, formy w asno ci i rodza-
je us ug. W transporcie równie  w podziale na wybrane rodzaje transportu. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

– „Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– „ czno  – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 481 200 z  – bud et GUS 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.13(173) 

2. Temat badania: Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister Obrony Narodowej 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji na temat rodków transportowych i maszyn oraz powierzchni hal naprawczych mo liwych do wykorzy-
stania na cele obronne oraz reagowania kryzysowego. 

6. Zakres podmiotowy 

Wytypowane przez terenowe organy administracji wojskowej podmioty gospodarcze, osoby prawne, a tak e osoby fizyczne, 
posiadaj ce pojazdy samochodowe i maszyny mog ce by  przedmiotem wiadcze  na rzecz obrony. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba, rodzaj, przeznaczenie, marka i typ rodka, wielko ci charakteryzuj ce dany rodek (np. dopuszczaln  adowno , liczb  
miejsc), charakterystyka posiadacza w zakresie mo liwo ci obs ugowo-naprawczych oraz stanowisk gara owych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie MON: PM-1. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty wytypowane przez 

wojskowe komendy uzupe -
nie  posiadaj ce pojazdy 
samochodowe i maszyny 
przydatne dla obronno ci 

PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i 
maszynach; w formie papierowej; metoda 
doboru celowego; obowi zkowe 

raz w roku, do 
15 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

w a ciwa terenowo 
Wojskowa Komen-
da Uzupe nie  

2  wojskowe komendy uzupe -
nie  

PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i 
maszynach; zestawienie zbiorcze danych z 
administrowanego obszaru; w formie elektro-
nicznej i papierowej 

raz w roku, do dnia 
31 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

Ministerstwo Obro-
ny Narodowej 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane w postaci zestawie  ilo ciowych w poszczególnych rodzajach rodków transportowych i maszyn usystematyzowane 
zgodnie z oznaczeniami kodowymi okre lonymi w za czniku nr 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
27 wrze nia 2003 r w sprawie szczegó owych czynno ci organów w sprawach zwi zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu 
oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968, z pó n. zm.).Wed ug stanu na dzie  
31 grudnia, dost pne w sierpniu roku nast pnego. Z uwagi na zakres informacji zawartej w zestawieniach, wykorzystywanej do 
planowania obronnego, dane obj te s  ochron  zgodnie z ustaw  o ochronie informacji niejawnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Zestawienia wynikowe wed ug stanu na dzie  31 grudnia, dost pne w sierpniu roku nast pnego zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 71 000 z  – bud et MON 
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1.48. DZIA ALNO  TRANSPORTOWA, CZNO  

1. Symbol badania: 1.48.15(174) 

2. Temat badania: Wypadki drogowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji o liczbie wypadków drogowych i o przyczynach oraz ofiarach wypadków dla celów kszta towania 
polityki transportowej (w tym dotycz ce bezpiecze stwa ruchu drogowego), polityki regionalnej oraz na potrzeby organizacji 
mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Komenda G ówna Policji w zakresie dzia alno ci dotycz cej rejestracji wypadków drogowych, ustalania ich przyczyn i skutków 
powypadkowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– liczba wypadków i ofiar wypadków (zabici i ranni) w podziale na lokalizacje wypadków, miesi ce, tygodnie, dni, warunki 
drogowe, 

– liczba wypadków i ofiar wypadków wed ug przyczyn wypadków, 
– liczba wypadków i ofiar wypadków wed ug kategorii ofiar i wieku ofiar, 
– liczba wypadków, ofiar wypadków wed ug rodzaju wypadków, 
– liczba nietrze wych uczestników wypadków w podziale na kieruj cych pojazdem (wed ug rodzajów pojazdów) i pieszych 

oraz p e  uczestników. 

8. ród a danych 

Administracyjny system informacyjny Komendy G ównej Policji o wypadkach drogowych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Komenda G ówna Policji System ewidencji wypadków i kolizji – SE-

WIK; dane zagregowane w zakresie liczby 
wypadków i ofiar wypadków – wed ug woje-
wództw; w formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
21 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

2  Komenda G ówna Policji System ewidencji wypadków i kolizji – SE-
WIK; dane zagregowane w zakresie liczby 
wypadków i ofiar wypadków – pe ny zakres 
danych (wed ug województw i powiatów); w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
25 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  Komenda G ówna Policji System ewidencji wypadków i kolizji – SE-
WIK; dane zagregowane w zakresie liczby 
wypadków i ofiar wypadków oraz liczby nie-
trze wych uczestników wypadków (wed ug 
gmin); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
25 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane z zakresu przedmiotowego badania s  prezentowane ogó em dla Polski. Liczba wypadków i ofiar wypadków wed ug 
rodzajów wypadków, przyczyn wypadków, wed ug regionów i województw oraz powiatów i gmin (wybrane dane). 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Transport – wyniki dzia alno ci w 2012 r.” – sierpie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 13 700 z  – bud et GUS 
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1.49. DZIA ALNO  HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE 
DZIA ALNO CI US UGOWYCH 

1. Symbol badania: 1.49.01(175) 

2. Temat badania: Poda  wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji o strumieniach i wielko ci dostaw wybranych wyrobów i towarów (produkcja wytworzona, import, eks-
port, saldo zmiany zapasów u producentów). Dane s  zbierane w celu prowadzenia pog bionych analiz w zakresie poda y i 
popytu (towarów ywno ciowych i nie ywno ciowych) na rynku krajowym. Informacje s  przekazywane do organizacji mi -
dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  produkcyjn  i handlow , w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej, w zakresie 
bie cej sprawozdawczo ci, dla podmiotów o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej w zakresie sprawozdawczo ci rocznej o 
produkcji, a tak e podmioty realizuj ce import i eksport. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wielko  produkcji w zakresie wybranych wyrobów; wielko  zapasów wyrobów i towarów zgromadzonych: 
– w magazynach producentów – wybrane pozycje w nomenklaturze PRODPOL, 
– w magazynach handlowych – pozycje towarowe wed ug „Listy towarów do badania zapasów w przedsi biorstwach handlo-

wych” stanowi cej wyci g z nomenklatury PRODPOL. 
Import i eksport wybranych wyrobów i towarów. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: P-01, P-01 mutacja, P-02 – w zakresie wybranych wyrobów i towarów 
(omówionych w badaniu: 1.46.04) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (pozyskanych 
w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskanych w badaniu 1.51.01. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wielko  i strumienie zaopatrzenia krajowego: produkcja krajowa wybranych wyrobów (grupowania wed ug PKWiU); import 
wybranych wyrobów i towarów; eksport wybranych wyrobów i towarów (grupowania wed ug CN); zapasy wybranych wyro-
bów i towarów (grupowania wed ug PKWiU). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe w zakresie dostaw i zapasów – 55 dni po zako czeniu kwarta u, 
– „Rynek wewn trzny w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych (w zale no ci od potrzeb). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 294 500 z  – bud et GUS 
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1.49. DZIA ALNO  HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE 
DZIA ALNO CI US UGOWYCH 

1. Symbol badania: 1.49.02(176) 

2. Temat badania: Obrót, sprzeda  detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Przygotowanie informacji o infrastrukturze handlowej (sie  sklepów, stacje paliw), wiadczeniu us ug handlowych, popycie 
konsumpcyjnym w celu prowadzenia analiz w zakresie spo ycia oraz na potrzeby organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorstwa handlowe (prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do sekcji G – Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w czaj c motocykle) i niehandlowe realizuj ce sprzeda  towarów poprzez 
sie  punktów sprzeda y detalicznej. 
Targowiska sta e i sezonowe, magazyny handlowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Warto  sprzeda y detalicznej ( cznie z VAT); struktura sprzeda y detalicznej wed ug wybranych grup COICOP; warto  
sprzeda y hurtowej towarów ( cznie z VAT); obrót przedsi biorstw handlowych (bez VAT). Rozmieszczenie i wielko  sieci 
handlowej, w tym targowisk. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: H-01a, H-01/k, H-01s, H-01w i SG-01 (w zakresie targowisk). Wtórne wykorzystanie danych ze sprawoz-
da : H-01g, DG-1, SP i SP-3 (omówione w badaniach: 1.49.05, 1.61.04 i 1.61.05) oraz wykorzystanie danych z systemu infor-
macji o podatku VAT Ministerstwa Finansów (omówione w badaniu 1.61.01). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty prowadz ce sprzeda  

towarów poprzez sie  sklepów, 
wylosowane do badania sklepy 
detaliczne i stacje paliw 

H-01a – sprawozdanie o dzia alno ci 
sklepów, aptek i stacji paliw; w formie 
elektronicznej; metoda reprezentacyjna 
(25%); obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej oraz osoby fizyczne o 
liczbie pracuj cych do 9 osób, 
prowadz ce dzia alno  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do grup: 
45.1–45.4 i 47.1–47.9 

H-01/k – kwartalne badanie przychodów 
w przedsi biorstwach handlowych; w 
formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papie-
rowej; 
metoda reprezentacyjna (1,3%); obo-
wi zkowe 

raz w kwartale do 
15. dnia roboczego 
po kwartale 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Kielcach 

3  osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej oraz osoby fizyczne pro-
wadz ce dzia alno  gospodarcz  
zaklasyfikowan  wed ug PKD do 
dzia ów: 45, 46, 47, o liczbie pra-
cuj cych 10 osób i wi cej 

H-01s – sprawozdanie o sprzeda y deta-
licznej i hurtowej; w formie elektronicz-
nej; metoda reprezentacyjna (30%); 
obowi zkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej oraz osoby fizyczne pro-
wadz ce dzia alno  gospodarcz  
o liczbie pracuj cych 10 osób i 
wi cej (z wy czeniem indywidu-
alnych gospodarstw rolnych) po-
przez sie  sklepów i stacji paliw 

H-01w – sprawozdanie o sieci handlo-
wej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
21 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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5  wójtowie (burmistrzowie, prezy-
denci miast), zarz dy dzielnic m.st. 
Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: gospodarka 
mieszkaniowa i komunalna; w zakresie 
targowisk; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
20 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane wynikowe obejmuj : 
– warto  sprzeda y detalicznej w cenach bie cych: wed ug grup towarów; wed ug sektorów w asno ci; wed ug województw 

(w okresach rocznych), 
– dynamik  sprzeda y detalicznej w cenach bie cych i w cenach sta ych wed ug wybranych rodzajów dzia alno ci – agrega-

cja wed ug klas PKD (w okresach miesi cznych), 
– warto  sprzeda y hurtowej w cenach bie cych wed ug sektorów w asno ci i województw (w okresach rocznych), 
– dynamik  sprzeda y hurtowej w cenach bie cych wed ug wybranych rodzajów dzia alno ci – agregacja wed ug klas PKD 

(w okresach miesi cznych), 
– informacje o sklepach wed ug form organizacyjnych, powierzchni sprzeda y w uk adzie regionów i województw 

(w okresach rocznych), 
– targowiska sta e i sezonowe wed ug regionów, województw, podregionów, powiatów i gmin (w okresach rocznych), 
– magazyny handlowe wed ug rodzajów i województw (cyklicznie, co 3 lata w okresach rocznych), 
– w zakresie obrotu – wska niki dynamiki w cenach bie cych lub sta ych dla agregacji wed ug klas PKD (zgodnie z przepi-

sami rozporz dzenia (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniaj cego rozporz -
dzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotycz ce krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)) – podmioty, 
w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób i wi cej; oko o 10-procentowa reprezentacja podmiotów o liczbie pracuj cych 
od 10 do 49 osób (sekcja G); oko o 1,3-procentowa reprezentacja podmiotów o liczbie pracuj cych do 9 osób dla dzia ów 45 
i 47. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe w zakresie dynamiki obrotu (dzia  47 wed ug PKD) – 25 dni po miesi cu, 
– tablice wynikowe w zakresie dynamiki obrotu (dzia  45 i 46 wed ug PKD) – 55 dni po kwartale, 
– „Rynek wewn trzny w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych wed ug przyj tych harmonogramów b d  wynikaj ce z rozporz dzenia (WE) nr 

1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniaj cego rozporz dzenie Rady (WE) nr 1165/98 do-
tycz ce krótkoterminowych statystyk. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 290 600 z  – bud et GUS 
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1.49. DZIA ALNO  HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE 
DZIA ALNO CI US UGOWYCH 

1. Symbol badania: 1.49.05(177) 

2. Temat badania: Obrót i dzia alno  gastronomiczna 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie informacji o sieci gastronomicznej, wiadczonych us ugach gastronomicznych, wielko ci przychodów z dzia al-
no ci gastronomicznej w celu przygotowania pe nych zestawie  do liczenia sprzeda y detalicznej i popytu konsumpcyjnego. 
Wyniki bada  s  przekazywane do organizacji mi dzynarodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gastronomiczn  klasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów 55 i 56 niezale nie od tego, czy 
dzia alno  ta jest dzia alno ci  przewa aj c , czy dzia alno ci  drugorz dn . 

7. Zakres przedmiotowy 

Sprzeda  w placówkach gastronomicznych oraz rodzaje placówek gastronomicznych. 
Obrót przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia alno ci zwi zanej z za-
kwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi (bez VAT). 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: H-01g. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda : SP, SP-3 i DG-1 (omówione w badaniach 1.61.05 i 
1.61.04) oraz wykorzystanie danych z systemu informacyjnego o podatku VAT Ministerstwa Finansów (omówione w badaniu 
1.61.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne niemaj ce osobowo ci 
prawnej oraz osoby fizyczne 
prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do dzia ów 55 i 56 (nieza-
le nie od tego, czy ta dzia alno  
jest dzia alno ci  przewa aj c , 
czy dzia alno ci  drugorz dn ), o 
liczbie pracuj cych 10 osób i 
wi cej (z wy czeniem indywi-
dualnych gospodarstw rolnych) 

H-01g – sprawozdanie o sieci placówek ga-
stronomicznych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
22 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Sprzeda  w placówkach gastronomicznych w podziale na sprzeda  towarów, sprzeda  produkcji gastronomicznej, napojów 
alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz przychody z pozosta ej dzia alno ci wed ug regionów i województw. Placówki 
gastronomiczne wed ug rodzaju, regionów, województw i sektorów w asno ci (w okresach rocznych). 
W zakresie obrotu – wska nik dynamiki w cenach bie cych dla sekcji I (zgodnie z przepisami rozporz dzenia (WE) nr 
1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r., zmieniaj cego rozporz dzenie Rady (WE) nr 1165/98 doty-
cz ce krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str.1)) – podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 
50 osób i wi cej, oraz oko o 10-procentowa reprezentacja podmiotów o liczbie pracuj cych od 10 do 49 osób. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe w zakresie dynamiki obrotu (sekcja I wed ug PKD) – 55 dni po kwartale, 
– „Rynek wewn trzny w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych wed ug przyj tych harmonogramów b d  wynikaj ce z rozporz dzenia (WE) nr 

1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniaj cego rozporz dzenie Rady (WE) nr 1165/98 do-
tycz ce krótkoterminowych statystyk. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 360 000 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 369 — Poz. 1030

 

 

1.49. DZIA ALNO  HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE 
DZIA ALNO CI US UGOWYCH 

1. Symbol badania: 1.49.08(178) 

2. Temat badania: Ocena przedsi biorstw wiadcz cych us ugi zwi zane z obs ug  dzia alno ci gospodarczej

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie informacji o warto ciach i strukturze obrotów wed ug produktu i siedziby odbiorcy przedsi biorstw prowadz cych 
dzia alno  wydawnicz  w zakresie oprogramowania, dzia alno  zwi zan  z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki i dzia alno  powi zan , dzia alno  us ugow  w zakresie przetwarzania danych, zarz dzania stronami interneto-
wymi (hosting) i podobn , dzia alno  portali internetowych, dzia alno  prawnicz , rachunkowo-ksi gow  i doradztwa podat-
kowego, dzia alno  w zakresie doradztwa zwi zanego z zarz dzaniem, dzia alno  w zakresie architektury i in ynierii, bada  i 
analiz technicznych, dzia alno  w zakresie reklamy, bada  rynku i opinii publicznej oraz dzia alno  zwi zan  z zatrudnieniem. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do: grupy 58.2, dzia u 62, grupy 63.1, dzia u 69, grupy 70.2, 
dzia ów: 71, 73 i 78 z liczb  pracuj cych 10 osób i wi cej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Liczba podmiotów oraz warto  obrotów w podziale wed ug produktu (wed ug grupowa  PKWiU) oraz siedziby klienta (kraj, 
kraje UE i kraje spoza UE). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: BS. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  
wed ug PKD do: grupy 58.2 – Dzia alno  wydawnicza 
w zakresie oprogramowania, dzia u 62 – Dzia alno  
zwi zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki i dzia alno  powi zana i grupy 63.1 – Prze-
twarzanie danych; zarz dzanie stronami internetowymi 
(hosting) i podobna dzia alno ; dzia alno  portali inter-
netowych, dzia u 69 – Dzia alno  prawnicza, rachun-
kowo-ksi gowa i doradztwo podatkowe, grupy 70.2 – 
Doradztwo zwi zane z zarz dzaniem, dzia u 71 – Dzia-
alno  w zakresie architektury i in ynierii; badania i 
analizy techniczne, dzia u 73 – Reklama, badanie rynku i 
opinii publicznej oraz dzia u 78 – Dzia alno  zwi zana z 
zatrudnieniem – z liczb  pracuj cych 10 osób i wi cej 

BS – sprawozdanie ze 
sprzeda y us ug zwi -
zanych z obs ug  dzia-
alno ci gospodarczej; 
w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Kielcach 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zestawienie informacji o liczbie podmiotów oraz warto ciach i strukturze obrotów wed ug produktu i siedziby odbiorcy. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – czerwiec 2014 r., 
– dane dla Eurostatu: 18 miesi cy po zako czeniu roku sprawozdawczego – czerwiec 2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 397 900 z  – bud et GUS 
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1.49. DZIA ALNO  HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE 
DZIA ALNO CI US UGOWYCH 

1. Symbol badania: 1.49.09(179) 

2. Temat badania: Bie ca ocena wybranych dzia alno ci us ugowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zestawienie informacji umo liwiaj cych ocen  bie cej dzia alno ci przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  zwi zan  z 
odprowadzaniem i czyszczeniem cieków, zbieraniem odpadów, rekultywacj  zwi zan  z gospodark  odpadami, oprogramo-
waniem i doradztwem w zakresie informatyki, dzia alno  us ugow  w zakresie informacji, dzia alno  profesjonaln  i tech-
niczn , dzia alno  w zakresie us ug administrowania i dzia alno  wspieraj c  oraz pozosta  indywidualn  dzia alno  us u-
gow . 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 37, 38, 39, 58, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 80, 
82, 96 oraz grupy 81.2 z liczb  pracuj cych 10 osób i wi cej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Warto  przychodów ze sprzeda y wyrobów i us ug w cenach producenta i bazowych, warto  obrotów w cenach producenta i 
bazowych, liczba jednostek i liczba osób pracuj cych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  DG-1 i SP (omówione w badaniach: 1.61.04 i 1.61.05) oraz wykorzystanie da-
nych z systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów o podatku od towarów i us ug (omówionych w badaniu 1.61.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane wynikowe obejmuj : 
– warto  miesi cznych i kwartalnych przychodów ze sprzeda y wyrobów i us ug w cenach producenta i w cenach bazowych 

wed ug wybranych grupowa  PKD, 
– warto  miesi cznych i kwartalnych obrotów w cenach bie cych i w cenach bazowych wed ug wybranych grupowa  PKD, 
– wska niki kwartalnych obrotów w cenach bie cych wed ug grupowa  zawartych w rozporz dzeniu Rady (WE) nr 1165/98 

z dnia 19 maja 1998 r. dotycz cym krótkoterminowych statystyk, 
– liczb  podmiotów oraz liczb  osób pracuj cych wed ug wybranych grupowa  PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe w zakresie warto ci miesi cznych i kwartalnych przychodów ze sprzeda y wyrobów i us ug oraz mie-
si cznych i kwartalnych obrotów – 25 dni po miesi cu/kwartale sprawozdawczym, 

– tablice wynikowe w zakresie wska ników kwartalnych obrotów w cenach bie cych – 25 dni po zako czeniu kwarta u, 
– „Rynek wewn trzny w 2012 r.” – wrzesie  2013 r., 
– dane dla Eurostatu (wska niki kwartalnych obrotów w cenach bie cych niewyrównane i wyrównane liczb  dni roboczych) 

przekazywane 60 dni po zako czeniu kwarta u sprawozdawczego. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 55 100 z  – bud et GUS 
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1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC  

1. Symbol badania: 1.51.01(180) 

2. Temat badania: Realizacja eksportu i importu w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym z krajami spoza UE 
(nieb d cymi cz onkami UE) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Badanie statystyczne z zakresu realizacji eksportu i importu w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym wed ug Nomenklatury Sca-
lonej (CN) z krajami nienale cymi do Unii Europejskiej ma na celu comiesi czn  ocen  skali rozwoju wymiany mi dzynaro-
dowej, powi za  i poziomu zaanga owania Polski w gospodark  mi dzynarodow . 
Wyniki badania s  wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, g ównych partnerów wymiany 
handlowej z krajami nienale cymi do UE. 

6. Zakres podmiotowy 

Wszyscy eksporterzy i importerzy dokonuj cy wymiany towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilo  wskazuj  na prze-
znaczenie do dzia alno ci gospodarczej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Towary wyst puj ce w obrocie z krajami spoza UE sklasyfikowane wed ug Nomenklatury Scalonej (CN), b d cej podstaw  
klasyfikacyjn  Taryfy Celnej. 

8. ród a danych 

– dane z importowych zg osze  celnych oraz dane ze zg osze  do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego, 
powrotnego wywozu oraz dane w zakresie Pozwole  na Stosowanie Procedury Uproszczonej (SASP) rejestrowane w innych 
systemach celnych, 

– wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  MG: G-10.m (omówione w badaniu 1.44.02) oraz GAZ-3 (omówione w bada-
niu 1.44.11), dotycz cych obrotów z zagranic  energi  elektryczn  i gazem ziemnym, 

– dane Izby Morskiej przy S dzie Okr gowym w Szczecinie i Izby Morskiej przy S dzie Okr gowym w Gda sku, dane o 
przeniesieniu praw w asno ci statków morskich rezydent/nierezydent, 

– dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Rybo ówstwa – Wydzia  Centrum Monitorowania Rybo ów-
stwa), dane o zakupie/sprzeda y ryb z burty, 

– dane Urz du Lotnictwa Cywilnego, dane o przeniesieniu praw w asno ci samolotów rezydent/nierezydent. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów System Obs ugi Deklaracji CELINA (zbiór 

danych z importowych zg osze  celnych oraz 
korekt tych zg osze ); dane zagregowane o 
warto ci, ilo ci i kierunkach importu towarów 
z krajów nieb d cych w Unii Europejskiej; w 
formie elektronicznej 

28 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów System Kontroli Eksportu ECS (zbiór danych 
ze zg oszenia do procedury wywozu, procedu-
ry uszlachetniania biernego, powrotnego wy-
wozu oraz korekt tych zg osze ); dane zagre-
gowane o warto ci, ilo ci i kierunkach ekspor-
tu towarów do krajów nieb d cych w Unii 
Europejskiej; w formie elektronicznej 

28 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

3  Ministerstwo Finansów system zbieraj cy dane w zakresie pozwole  
SASP; dane zagregowane o warto ci, ilo ci i 
kierunkach eksportu i importu towarów pro-
wadzonego w ramach Pojedynczego Pozwole-
nia na Stosowanie Procedury Uproszczonej; w 
formie elektronicznej 

28 dni po miesi cu 
nast puj cym po 
miesi cu sprawoz-
dawczym 

GUS 
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4  Ministerstwo Gospodarki bazy danych dotycz ce obrotów energi  elek-
tryczn  i gazem; dane zagregowane dotycz ce 
obrotów energi  elektryczn  i gazem ziemnym 
z krajami spoza UE; w formie elektronicznej 

20 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

5  Izba Morska Rejestr okr towy; dane zagregowane o prze-
niesieniu praw w asno ci statków morskich 
dotycz ce krajów spoza UE, rezy-
dent/nierezydent; w formie elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 

6  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

system informacyjny dotycz cy zaku-
pu/sprzeda y ryb; dane zagregowane o zaku-
pie/sprzeda y ryb z burty dotycz ce krajów 
spoza UE; w formie elektronicznej 

20 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

7  Urz d Lotnictwa Cywilnego Rejestr cywilnych statków powietrznych 
(RCSP); dane zagregowane o przeniesieniu 
prawa w asno ci samolotów dotycz ce krajów 
spoza UE, rezydent/nierezydent; w formie 
elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zbiory danych z systemu statystycznego SAD, baza danych, tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny, elektroniczny). 
Informacje w cenach bie cych wed ug grupowa : 
– w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, dzia y, pozycje), rodzaje transportu, kraje 

pochodzenia, przeznaczenia i wysy ki towarów, grupy krajów w uk adach geograficznych i ekonomicznych, formy w asno-
ci – sektor publiczny i prywatny, 

– w nomenklaturze SITC rev.4: w podziale na sekcje, dzia y, grupy i pozycje towarowe wed ug krajów i grup krajów, 
– Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug (PKWiU): w podziale na sekcje i podsekcje, kraje i grupy krajów, 
– Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania da-

nych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu. 
Informacje w cenach sta ych wed ug grupowa : 
– w opracowaniach miesi cznych narastaj cych towary s  grupowane wed ug sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU 

oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogó em i grup krajów, 
– w opracowaniu rocznym dane s  grupowane wed ug sekcji i podsekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów 

ogó em i grup krajów. 
Informacje w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towarów w podziale na rodzaje transportu, gru-
py towarów (klasyfikacja CN), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysy ki towarów oraz kraje rejestracji rodka transportu. 
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT) z zakresu obrotów EXTRASTAT – tj. obrotów poza UE – 42 dni kalendarzowe po zako -
czeniu miesi ca sprawozdawczego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane dla Eurostatu (baza COMEXT) z zakresu obrotów EXTRASTAT – tj. obrotów poza UE – 42 dni kalendarzowe po zako -
czeniu miesi ca sprawozdawczego, z wy czeniem danych dotycz cych SASP. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 253 100 z  – bud et GUS 
 963 608 z  – bud et MF 
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1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC  

1. Symbol badania: 1.51.04(181) 

2. Temat badania: Badanie porównawcze ze statystykami mi dzynarodowymi 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Poprawa jako ci danych poprzez wyja nienie ró nic, jakie wynikaj  z porównania eksportu Polski z importem badanego kraju 
oraz importu Polski z eksportem badanego kraju. 
Wyniki badania s  wykorzystywane do poprawy jako ci danych poprzez wyja nianie ró nic w obrotach towarowych z krajami 
UE – tzw. badanie asymetrii i z krajami spoza UE – tzw. badanie statystyki lustrzanej. 

6. Zakres podmiotowy 

Wybrane kraje. 

7. Zakres przedmiotowy 

Obroty polskiego mi dzynarodowego handlu towarami z wybranymi krajami wed ug Nomenklatury Scalonej (CN) na ró nych 
szczeblach agregacji: wed ug dzia ów (2 znaków CN), pozycji (4 znaków CN), towarów (8 znaków). 

8. ród a danych 

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (pozyskanych w badaniu 1.51.07) i systemów pozy-
skanych w badaniu 1.51.01. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Grupowanie wed ug: krajów pochodzenia/przeznaczenia i wysy ki (towary, grupy towarów), rodzajów transakcji. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Aneks do publikacji „Handel zagraniczny” – sierpie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 60 700 z  – bud et GUS 
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1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC  

1. Symbol badania: 1.51.07(182) 

2. Temat badania: Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym z krajami 
UE 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Badanie statystyczne z zakresu realizacji przywozu i wywozu w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym wed ug Nomenklatury 
Scalonej (CN) z krajami nale cymi do Unii Europejskiej ma na celu comiesi czn  ocen  skali rozwoju wymiany handlowej, 
powi za  i poziomu zaanga owania Polski w gospodark  pa stw cz onkowskich UE. 
Wyniki badania s  wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, g ównych partnerów wymiany 
handlowej z krajami nale cymi do UE. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty, których obroty z pa stwami cz onkowskimi UE przekroczy y statystyczny próg podstawowy o warto ci 1 000 000 z  
w przywozie lub 1 000 000 z  w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bie cym roku sprawozdaw-
czym przekrocz  ten próg, s  zobowi zane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg zosta  przekroczony, okre-
lonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z pa stwami cz onkowskimi UE przekroczy y 

statystyczny próg szczegó owy o warto ci 33 000 000 z  w przywozie lub 60 000 000 z  w wywozie w poprzednim roku spra-
wozdawczym, oraz te, które w bie cym roku sprawozdawczym przekrocz  ten próg, s  zobowi zane do wype niania – dla tego 
rodzaju obrotu, dla którego próg zosta  przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.  

7. Zakres przedmiotowy 

Towary wyst puj ce w obrocie z krajami UE wed ug Nomenklatury Scalonej (CN). 

8. ród a danych 

– dane ze zg osze  INTRASTAT, 
– wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  MG: G-10.m (omówione w badaniu 1.44.02) oraz GAZ-3 (omówione w bada-

niu 1.44.11), dotycz cych obrotów z zagranic  energi  elektryczn  i gazem ziemnym, 
– dane Izby Morskiej przy S dzie Okr gowym w Szczecinie i Izby Morskiej przy S dzie Okr gowym w Gda sku, dane o 

przeniesieniu praw w asno ci statków morskich rezydent/nierezydent, 
– dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Rybo ówstwa – Wydzia  Centrum Monitorowania Rybo ów-

stwa), dane o zakupie/sprzeda y ryb z burty, 
– dane Urz du Lotnictwa Cywilnego, dane o przeniesieniu praw w asno ci samolotów rezydent/nierezydent. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów system INTRASTAT (zbiór danych ze zg o-

sze  INTRASTAT oraz korekt tych zg osze ); 
dane zagregowane o warto ci, ilo ci i kierun-
kach wywozów i przywozów towarów z pa -
stw cz onkowskich UE; w formie elektronicz-
nej 

28 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

2  Ministerstwo Gospodarki bazy danych dotycz ce obrotów energi  elek-
tryczn  i gazem; dane zagregowane dotycz ce 
obrotów energi  elektryczn  i gazem ziemnym 
z krajami UE; w formie elektronicznej 

20 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

3  Izba Morska Rejestr okr towy; dane zagregowane o prze-
niesieniu praw w asno ci statków morskich 
dotycz ce krajów UE, rezydent/nierezydent; w 
formie elektronicznej 

20 dni po kwartale GUS 

4  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

system informacyjny dotycz cy zaku-
pu/sprzeda y ryb; dane zagregowane o zaku-
pie/sprzeda y ryb z burty dotycz ce krajów 
UE; w formie elektronicznej 

20 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 
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5  Urz d Lotnictwa Cywilnego Rejestr cywilnych statków powietrznych 
(RCSP); dane zagregowane o przeniesieniu 
prawa w asno ci samolotów dotycz ce krajów 
UE, rezydent/nierezydent; w formie elektro-
nicznej 

20 dni po kwartale GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zbiory danych z systemu statystycznego INTRASTAT, baza danych, tablice wynikowe: wydruk, no nik magnetyczny, no nik 
elektroniczny. 
Informacje w cenach bie cych wed ug grupowa : 
– w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, dzia y, pozycje), rodzaje transportu, kraje 

pochodzenia/przeznaczenia i wysy ki towarów oraz grupy krajów w uk adach geograficznych i ekonomicznych, formy w a-
sno ci – sektor publiczny i prywatny, 

– w nomenklaturze SITC rev. 4: w podziale na sekcje, dzia y, grupy i pozycje towarowe wed ug krajów i grup krajów, 
– Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug (PKWiU): w podziale na sekcje i podsekcje, kraje i grupy krajów, 
– Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania da-

nych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu. 
Informacje w cenach sta ych wed ug grupowa : 
– w opracowaniach miesi cznych narastaj cych towary s  grupowane wed ug sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU 

oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogó em i grup krajów, 
– w opracowaniu rocznym dane s  grupowane wed ug sekcji i podsekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów 

ogó em i grup krajów. 
Informacje w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych towarów w podziale na grupy towarów (klasyfikacja CN), kraje 
pochodzenia i przeznaczenia towarów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane dla Eurostatu (baza COMEXT) z zakresu obrotów z systemu INTRASTAT b d  przekazywane w terminie 70 dni kalen-
darzowych po zako czeniu miesi ca sprawozdawczego. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 496 500 z  – bud et GUS 
 6 649 205 z  – bud et MF 
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1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC  

1. Symbol badania: 1.51.08(183) 

2. Temat badania: Realizacja mi dzynarodowego handlu towarami w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
Minister w a ciwy do spraw gospodarki 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji o wymianie towarowej Polski z wszystkimi krajami. Ocena skali rozwoju wymiany mi dzynarodowej, 
powi za  i poziomu zaanga owania Polski w gospodark  wiatow . 
Wyniki badania s  wykorzystywane do opracowania szeroko rozumianej informacji o wielko ci, kierunkach i g ównych partne-
rach wymiany towarowej Polski z wszystkimi krajami, do sporz dzania miesi cznych informacji o sytuacji gospodarczej kraju, 
jak równie  do kwartalnych i rocznych opracowa  z zakresu rachunków narodowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty realizuj ce wymian  towarów w handlu mi dzynarodowym. 

7. Zakres przedmiotowy 

Towary wyst puj ce w obrocie z zagranic  sklasyfikowane wed ug Nomenklatury Scalonej (CN). 

8. ród a danych 

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (pozyskanych w badaniu 1.51.07) i systemów pozy-
skanych w badaniu 1.51.01. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

czne zbiory danych z systemów statystycznych INTRASTAT i SAD, baza danych, tablice wynikowe: wydruk, no nik ma-
gnetyczny, no nik elektroniczny. 
Informacje w cenach bie cych wed ug grupowa : 
– w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, dzia y, pozycje), kraje pochodze-

nia/przeznaczenia i wysy ki towarów, grupy krajów w uk adach geograficznych i ekonomicznych, formy w asno ci – sektor 
publiczny i prywatny, 

– w nomenklaturze SITC rev.4: w podziale na sekcje, dzia y, grupy i pozycje towarowe wed ug krajów i grup krajów, 
– Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug (PKWiU): w podziale na sekcje i podsekcje, kraje i grupy krajów, 
– Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania da-

nych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu. 
Informacje w cenach sta ych wed ug grupowa : 
– w opracowaniach miesi cznych narastaj cych towary s  grupowane wed ug sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU 

oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogó em i grup krajów, 
– w opracowaniu rocznym dane grupowane s  wed ug sekcji i podsekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów 

ogó em i grup krajów. 
Informacje w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towarów w podziale na grupy towarów (klasyfi-
kacja CN), kraje pochodzenia i przeznaczenia towarów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe: wydruk, no nik magnetyczny, no nik elektroniczny – 10 tygodni po miesi cu sprawozdawczym (w ce-
nach bie cych), 95 dni po miesi cu (w cenach sta ych), a ostateczne dane roczne nie pó niej ni  do ko ca czerwca, 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Obroty handlu zagranicznego ogó em i wed ug krajów” – miesi c (Internet), 
– „Handel zagraniczny” (I, I–II, I–III kwarta  2012 r.) czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r.; (I–IV kwarta  2012 r.) sierpie  

2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013” – pa dziernik 2013 r., 
– „Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2012 r.” – sierpie  2013 r., 
– dane dla organizacji mi dzynarodowych, takich jak: Europejski Bank Centralny (EBC) – 40 dni kalendarzowych po miesi cu 

sprawozdawczym, ONZ, OECD, EKG, WTO, Eurostat – dane szczegó owe 70 dni po miesi cu sprawozdawczym, 
UNCTAD oraz Banku wiatowego i specjalistycznych agend organizacji mi dzynarodowych – w zale no ci od potrzeb. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 801 100 z  – bud et GUS 
 625 040 z  – bud et MF 
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1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC  

1. Symbol badania: 1.51.09(184) 

2. Temat badania: Mi dzynarodowy handel us ugami 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie informacji dotycz cych obrotów realizowanych w mi dzynarodowej wymianie us ug zgodnie z przepisami rozpo-
rz dzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w 
zakresie bilansu p atniczego, mi dzynarodowego handlu us ugami i zagranicznych inwestycji bezpo rednich (Dz. Urz. UE L 35 
z 08.02.2005, str. 23, z pó n. zm.). 

6. Zakres podmiotowy 

Rezydenci, w znaczeniu, o którym stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 
141, poz. 1178, z pó n. zm.), którzy uczestnicz  w mi dzynarodowym obrocie us ugami (nabycie lub dostarczenie us ug), w 
tym równie  jednostki sektora finansów publicznych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Warto  us ug nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany mi dzynarodowej przez podmioty gospodarki narodowej w 
podziale na poszczególne typy us ug i wed ug poziomów podzia u geograficznego zgodnie z wymogami rozporz dzenia (WE) 
nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu 
p atniczego, mi dzynarodowego handlu us ugami i zagranicznych inwestycji bezpo rednich. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: DNU-K oraz DNU-R, informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych o mi dzynarodowej wymianie us ug 
dokonywanej przez instytucje rz dowe, wykorzystanie danych z bazy danych o podatnikach podatku od towarów i us ug (VAT) 
z Ministerstwa Finansów (pozyskiwanych w ramach badania 1.61.01), informacje z Ministerstwa Finansów o prowizjach i 
op atach zwi zanych z emisj  skarbowych papierów warto ciowych na rynkach mi dzynarodowych, informacje z Narodowego 
Funduszu Zdrowia o mi dzynarodowej wymianie us ug zdrowotnych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  rezydenci – osoby fizyczne 

maj ce miejsce zamieszkania w 
kraju oraz osoby prawne maj ce 
siedzib  w kraju, a tak e inne 
podmioty maj ce siedzib  w 
kraju, posiadaj ce zdolno  
zaci gania zobowi za  i naby-
wania praw we w asnym imie-
niu; rezydentami s  równie  
znajduj ce si  w kraju oddzia y, 
przedstawicielstwa i przedsi -
biorstwa utworzone przez niere-
zydentów, których przychody 
lub rozchody (bez podatku VAT) 
z tytu u nabycia lub dostarczenia 
us ug przekroczy y w 2011 r. lub 
przekraczaj  w 2012 r. odpo-
wiednio w zakresie przychodów 
kwot  800 000 z  i w zakresie 
rozchodów kwot  1 000 000 z  
(dotyczy równie  jednostek 
sektora finansów publicznych) 

DNU-K – sprawozdanie o mi dzynarodo-
wej wymianie us ug za ... kwarta  2012 r.; 
w formie elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz na kwarta , do 
20. dnia kalendarzo-
wego po kwartale 
sprawozdawczym z 
danymi za I, II i 
III kwarta  i do 
21 stycznia 2013 r. 
za IV kwarta  2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Kielcach 
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2  rezydenci – osoby fizyczne 
maj ce miejsce zamieszkania w 
kraju oraz osoby prawne maj ce 
siedzib  w kraju, a tak e inne 
podmioty maj ce siedzib  w 
kraju, posiadaj ce zdolno  
zaci gania zobowi za  i naby-
wania praw we w asnym imie-
niu; rezydentami s  równie  
znajduj ce si  w kraju oddzia y, 
przedstawicielstwa i przedsi -
biorstwa utworzone przez niere-
zydentów, które nie maj  obo-
wi zku sk adania kwartalnego 
sprawozdania DNU-K 
(dotyczy równie  jednostek 
sektora finansów publicznych) 

DNU-R – sprawozdanie o mi dzynarodo-
wej wymianie us ug za rok 2012; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie 
wi kszej ni  5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
2 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Kielcach 

3  Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych 

system informacyjny dotycz cy mi dzyna-
rodowej wymiany us ug; dane zagregowa-
ne o wymianie us ug z zagranic , w tym 
wydatki poniesione na utrzymanie polskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz -
dów konsularnych oraz misji specjalnych, 
korzystaj cych z immunitetów i przywile-
jów dyplomatycznych; w formie elektro-
nicznej 

raz na kwarta , do 20. 
dnia nast puj cego 
po kwartale spra-
wozdawczym z 
danymi za I, II i III 
kwarta  i do 
21 stycznia 2013 r. 
za IV kwarta  2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  Ministerstwo Finansów VIES – VAT Information Exchange Sys-
tem (zbiór danych z deklaracji VAT-UE 
oraz korekty tych dokumentów) tylko w 
obszarze wymiany informacji o transak-
cjach wewn trzwspólnotowych; dane 
zagregowane o wymianie us ug z zagrani-
c , w tym prowizje i op aty zwi zane z 
emisj  skarbowych papierów warto cio-
wych na rynkach mi dzynarodowych, 
op aty za us ugi agencji ratingowych we-
d ug kraju nierezydenta; w formie elektro-
nicznej lub papierowej 

raz na kwarta , do 
20. dnia nast puj ce-
go po kwartale spra-
wozdawczym z 
danymi za I, II i 
III kwarta  i do 
21 stycznia 2013 r. 
za IV kwarta  2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

5  Narodowy Fundusz Zdrowia system informacyjny dotycz cy mi dzyna-
rodowej wymiany us ug zdrowotnych; 
dane zagregowane o mi dzynarodowej 
wymianie us ug zdrowotnych; w formie 
elektronicznej 

raz na kwarta , do 
20. dnia nast puj ce-
go po kwartale spra-
wozdawczym z 
danymi za I, II i 
III kwarta  i do 
21 stycznia 2013 r. 
za IV kwarta  2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje o warto ciach rocznych/kwartalnych obrotów us ug nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany mi dzynaro-
dowej w podziale wed ug typów us ug i wed ug poziomów podzia u geograficznego zgodnie z wymogami rozporz dzenia 
(WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie 
bilansu p atniczego, mi dzynarodowego handlu us ugami i zagranicznych inwestycji bezpo rednich. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Bilans p atniczy Rzeczpospolitej Polskiej” kwartalny – 3 miesi ce po zako czeniu kwarta u sprawozdawczego, roczny – 9 
miesi cy po zako czeniu roku sprawozdawczego, 

– dane dla Eurostatu: dane kwartalne przekazywane w ramach kwartalnego bilansu p atniczego – 3 miesi ce po zako czeniu 
kwarta u sprawozdawczego, dane roczne przekazywane w ramach mi dzynarodowego handlu us ugami – 9 miesi cy po za-
ko czeniu roku sprawozdawczego. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 485 900 z  – bud et GUS 
 290 000 z  – bud et NBP 
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1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC  

1. Symbol badania: 1.51.10(185) 

2. Temat badania: Badanie obrotu towarów i us ug w ruchu granicznym na zewn trznej granicy Unii Euro-
pejskiej na terenie Polski 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji od cudzoziemców opuszczaj cych Polsk  i Polaków powracaj cych do kraju przez l dowe granice Polski 
z Ukrain , Bia orusi  i Rosj  (tj. z krajami s siednimi, nie b d cymi cz onkami Unii Europejskiej) na temat wysoko ci ponie-
sionych przez nich wydatków, zwi zanych z pobytem odpowiednio w Polsce i za granic , w tym na zakup towarów i op acenie 
us ug wraz z okre leniem struktury dokonanych wydatków. W badaniu uwzgl dniony jest ma y ruch graniczny. Badanie obej-
muje równie : odleg o  od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów oraz cz stotliwo  przekraczania gra-
nicy, cel i d ugo  pobytu, kraj zamieszkania (w przypadku cudzoziemców) i kraj pobytu (w przypadku Polaków). W przypad-
ku cudzoziemców badanie ma tak e na celu pozyskanie informacji o posiadaczach Karty Polaka przekraczaj cych badan  gra-
nic . 
Wyniki badania pozwol  oszacowa  wielko  i struktur  importu i eksportu towarów nierejestrowanych na zg oszeniach cel-
nych pomi dzy Polsk  a ww. krajami. B d  tak e przydatne w sformu owaniu odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zjawiska 
zwi zane z ruchem granicznym wp ywaj  na gospodark  i warunki ycia na obszarach przygranicznych, jak równie  jaki jest 
zasi g oddzia ywania zjawisk zwi zanych z ruchem granicznym. Wykorzystane zostan  do formu owania za o e  strategii 
rozwoju zwi zanej z problematyk  wynikaj c  z po o enia przygranicznego regionów. 

6. Zakres podmiotowy 

Cudzoziemcy (mieszkaj cy stale za granic ) opuszczaj cy Rzeczpospolit  Polsk  i Polacy (mieszkaj cy stale w Polsce) powra-
caj cy do kraju – przez l dowe granice Polski z krajami s siednimi nie b d cymi cz onkami UE, tj. z Ukrain , Bia orusi  i Ro-
sj . Badanie obejmuje tak e osoby przekraczaj ce granic  w ramach ma ego ruchu granicznego. 

7. Zakres przedmiotowy 

– wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granic , poniesione na zakupy towarów oraz op acenie us ug; badanie 
dotyczy obrotów nierejestrowanych na zg oszeniach celnych, 

– odleg o  od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, 
– cz stotliwo  przekraczania granicy, 
– cel i d ugo  pobytu, 
– kraj zamieszkania (w przypadku cudzoziemców) i kraj pobytu (w przypadku Polaków), 
– posiadanie Karty Polaka – w przypadku cudzoziemców. 

8. ród a danych 

Ankiety: PLC-P, PLC-C, wykorzystanie danych Komendy G ównej Stra y Granicznej o ruchu granicznym osób i rodków 
transportu (pozyskanych w badaniu 1.30.11). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Polacy (mieszkaj cy stale w 

Polsce) powracaj cy do kraju 
przez l dow  granic  Polski 
z krajami s siednimi nie 
b d cymi cz onkami UE, tj. 
z Ukrain , Bia orusi  i Rosj  

PLC-P – badanie obrotu towarów i 
us ug w ruchu granicznym; w formie 
papierowej; metoda reprezentacyjna 
(oko o 1%); dobrowolne 

7 razy w ka dym kwartale 
roku, tj. 28 razy w roku; 
ankieta wype niana w po-
szczególnych dniach tygo-
dnia wylosowanych z ogól-
nej liczby dni w badanym 
okresie, tj. w I, II, III i IV 
kwartale 

ankieterowi staty-
stycznemu na po-
szczególnych przej-
ciach granicznych 

2  cudzoziemcy (mieszkaj cy 
stale za granic ) opuszczaj -
cy Polsk  przez l dow  
granic  Polski z krajami 
s siednimi nie b d cymi 
cz onkami UE, tj. z Ukrain , 
Bia orusi  i Rosj  

PLC-C – badanie obrotu towarów i 
us ug w ruchu granicznym; w formie 
papierowej; metoda reprezentacyjna 
(oko o 1%); dobrowolne 

7 razy w ka dym kwartale 
roku, tj. 28 razy w roku; 
ankieta wype niana w po-
szczególnych dniach tygo-
dnia wylosowanych z ogól-
nej liczby dni w badanym 
okresie, tj. w I, II, III i IV 
kwartale 

ankieterowi staty-
stycznemu na po-
szczególnych przej-
ciach granicznych 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granic  przekraczaj cych zewn trzn  granic  l dow  Unii Europejskiej na 
terenie Polski, odleg o  od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, cz stotliwo  przekraczania granicy, 
cel pobytu za granic , ma y ruch graniczny. Dane wed ug odcinków granic, województw, wybrane dane wed ug przej  gra-
nicznych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Badanie obrotu towarów i us ug w ruchu granicznym na zewn trznej granicy Unii 
Europejskiej na terenie Polski”, informacje kwartalne: maj 2012 r., sierpie  2012 r., listopad 2012 r., luty 2013 r., udost p-
nione na stronie internetowej GUS, 

– „Ruch graniczny oraz przep yw towarów i us ug na zewn trznej granicy Unii Europejskiej w Polsce w 2012 r.” – czerwiec 
2013 r.; ksi ka, CD ROM i Internet. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 738 900 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.01(186) 

2. Temat badania: Bie ce wyniki finansowe i nak ady na rodki trwa e przedsi biorstw 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie danych o osi ganych wynikach finansowych, strukturze przychodów i kosztów oraz o sytuacji maj tkowej i finan-
sowej przedsi biorstw, a tak e o warto ci nak adów na rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne. Wyniki badania 
wykorzystywane s : 
– do opracowania bie cych informacji o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju i województw, 
– na potrzeby rocznych i kwartalnych rachunków narodowych, 
– do szacunków strony dochodowej bud etu pa stwa (w uj ciu memoria owym), 
– na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– jako ród o uzupe niaj ce przy opracowywaniu pe nej informacji rocznej o przedsi biorstwach, 
– na potrzeby Trójstronnej Komisji do Spraw Spo eczno-Gospodarczych, 
– jako podstawa do naliczenia wska nika cen nak adów inwestycyjnych, 
– na potrzeby Banku Danych Lokalnych. 
Ocena potencjalnej zdolno ci kredytowej przedsi biorstw dokonywana na podstawie analizy wyników ekonomicznych sektora 
przedsi biorstw. Celem po rednim badania jest kwartalna ocena aktywno ci gospodarczej tego sektora, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem tych czynników, które maj  wp yw na popyt, na pieni dz i zjawiska inflacyjne. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki zorganizowane w formie: spó ek handlowych (osobowych i kapita owych), spó ek cywilnych, przedsi biorstw pa -
stwowych, spó dzielni, oddzia ów przedsi biorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  oraz 
pa stwowe jednostki organizacyjne (z wy czeniem prowadz cych dzia alno  badawczo-rozwojow ), w których liczba pracu-
j cych wynosi 10 osób i wi cej i prowadz  ksi gi rachunkowe, a ich dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug PKD do sekcji: A 
(z wy czeniem osób fizycznych prowadz cych indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wy czeniem 
banków, spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towa-
rzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wy czeniem szkolnictwa wy sze-
go), Q (z wy czeniem samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej), R (z wy czeniem instytucji kultury posiada-
j cych osobowo  prawn ), S. W odniesieniu do danych z bazy danych Ministerstwa Finansów o podatnikach podatku od towa-
rów i us ug oraz o podatnikach podatku akcyzowego: osoby fizyczne b d ce podatnikami VAT oraz podatku akcyzowego, 
pozosta e podmioty b d ce podatnikami VAT oraz podatku akcyzowego. 

7. Zakres przedmiotowy 

– przychody i koszty ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów, pozosta e przychody i pozosta e koszty operacyjne, 
przychody i koszty finansowe, 

– wyniki dzia alno ci gospodarczej, straty i zyski nadzwyczajne, wyniki finansowe brutto i netto, podatek dochodowy, pozo-
sta e obowi zkowe zmniejszenie zysku (zwi kszenie straty), 

– sk adniki aktywów obrotowych: zapasy, nale no ci krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozli-
czenia mi dzyokresowe, 

– wybrane ród a finansowania maj tku: rezerwy na zobowi zania, zobowi zania d ugoterminowe, krótkoterminowe (kredyty 
i po yczki, zobowi zania z tytu u dostaw i us ug, z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych wiadcze ), 

– koszty rodzajowe, 
– nak ady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwa ych oraz nabycie warto ci niematerialnych i prawnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: F-01/I-01, baza danych Ministerstwa Finansów o podatnikach podatku od towarów i us ug, zbiory danych 
Ministerstwa Finansów o podatku akcyzowym. 
Wykorzystanie danych z Krajowej Ewidencji Podatników Ministerstwa Finansów dla danych dotycz cych osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej, osób fizycznych prowadz cych samodzieln  dzia alno  gospo-
darcz  (pozyskanych w badaniu 1.80.01), danych z Systemu Informacji Podatkowych Ministerstwa Finansów dla danych doty-
cz cych osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej, osób fizycznych uzyskuj cych przycho-
dy z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych wed ug skali progresywnej, opodatkowanej 
19-procentow  stawk  liniow , opodatkowanej w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej (po-
zyskanych w badaniu 1.80.01). 
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Lp. 
Podmioty przekazuj ce dane 

statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty, w których liczba pracuj -

cych wynosi 50 osób i wi cej, pro-
wadz ce dzia alno  zaklasyfikowa-
n  wed ug PKD do sekcji: A (z 
wy czeniem osób fizycznych pro-
wadz cych indywidualne gospodar-
stwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, 
K (z wy czeniem banków, spó -
dzielczych kas oszcz dno cio-
wo-kredytowych, instytucji ubezpie-
czeniowych, biur i domów makler-
skich, towarzystw i funduszy inwe-
stycyjnych oraz towarzystw i fundu-
szy emerytalnych), L, M, N, P (z 
wy czeniem szkolnictwa wy sze-
go), Q (z wy czeniem samodziel-
nych publicznych zak adów opieki 
zdrowotnej), R (z wy czeniem 
instytucji kultury maj cych osobo-
wo  prawn ), S 

F-01/I-01 – sprawozdanie o przycho-
dach, kosztach i wyniku finansowym 
oraz o nak adach na rodki trwa e; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

do 20. dnia po kwar-
tale z danymi za 
okres od pocz tku 
roku do ko ca I, II, 
III kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  podmioty, w których liczba pracuj -
cych wynosi 10–49 osób, prowadz -
ce dzia alno  zaklasyfikowan  
wed ug PKD do sekcji: A (z wy -
czeniem osób fizycznych prowadz -
cych indywidualne gospodarstwa 
rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z 
wy czeniem banków, spó dziel-
czych kas oszcz dno cio-
wo-kredytowych, instytucji ubezpie-
czeniowych, biur i domów makler-
skich, towarzystw i funduszy inwe-
stycyjnych oraz towarzystw i fundu-
szy emerytalnych), L, M, N, P (z 
wy czeniem szkolnictwa wy sze-
go), Q (z wy czeniem samodziel-
nych publicznych zak adów opieki 
zdrowotnej), R (z wy czeniem 
instytucji kultury maj cych osobo-
wo  prawn ), S; 
za Pa stwowe Gospodarstwo Le ne 
Lasy Pa stwowe sporz dza i prze-
kazuje Dyrekcja Generalna Lasów 
Pa stwowych, a Agencja Nieru-
chomo ci Rolnych, w zakresie obj -
tym przedmiotem jej dzia ania 

F-01/I-01 – sprawozdanie o przycho-
dach, kosztach i wyniku finansowym 
oraz o nak adach na rodki trwa e; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

dwa razy w roku: do 
19 lipca z danymi za 
I pó rocze i do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  Ministerstwo Finansów baza danych o podatnikach podatku od 
towarów i us ug (VAT); dane jednost-
kowe dla osób fizycznych b d cych 
podatnikami VAT i pozosta ych pod-
miotów b d cych podatnikami VAT w 
zakresie: kod województwa; kod po-
wiatu; kod gminy; NIP; REGON; 
sprzeda  razem, w tym zwolniona od 
podatku, eksport towarów, wewn trz-
wspólnotowa dostawa towarów, war-
to  wiadczonych us ug taksówek 
osobowych opodatkowanych w formie 
rycza tu; nabycie towarów i us ug 
zaliczanych u podatnika do rodków 

cztery razy w roku: 
do 20 lipca 2012 r. z 
danymi za I kwarta  
2012 r., do 
20 pa dziernika 
2012 r. z danymi za I 
pó rocze 2012 r., do 
20 stycznia 2013 r. z 
danymi za III kwarta-
y 2012 r. i do 
20 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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trwa ych oraz towarów i us ug pozosta-
ych zwi zanych ze sprzeda  opodat-
kowan ; podatek nale ny wed ug 
formularza, kwoty podatku naliczone-
go do odliczenia; warto  dostaw towa-
rów i wiadczenia us ug poza teryto-
rium kraju; warto  importu us ug; w 
formie elektronicznej 

4  Ministerstwo Finansów zbiór danych sprawozdawczych o 
wielko ci krajowej sprzeda y, importu 
i nabycia wewn trzwspólnotowego 
niektórych wyrobów akcyzowych; 
dane jednostkowe w zakresie docho-
dów z podatku akcyzowego ogó em; w 
formie elektronicznej 

do 20 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
I pó rocze 2012 r. 

GUS 

5  Ministerstwo Finansów zbiór danych sprawozdawczych o 
wielko ci krajowej sprzeda y, importu 
i nabycia wewn trzwspólnotowego 
niektórych wyrobów akcyzowych; 
dane jednostkowe w zakresie docho-
dów z podatku akcyzowego wed ug 
wyrobów; w formie elektronicznej 

do 21 kwietnia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania grupowane wed ug: 
– PKD (sekcje, dzia y), 
– form w asno ci (sektor publiczny i sektor prywatny), 
– klas wielko ci podmiotów okre lonych wed ug liczby pracuj cych, 
– województw i sekcji PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Wyniki finansowe przedsi biorstw niefinansowych”: za I kwarta  – maj, za I–II 
kwarta  – sierpie , za I–III kwarta  – listopad 2012 r., za I–IV kwarta  2012 r. – marzec 2013 r., 

– strona internetowa GUS – www.stat.gov.pl – za I kwarta  – maj, za I–II kwarta  – sierpie , za I–III kwarta  – listopad 2012 r., 
za I–IV kwarta  2012 r. – marzec 2013 r., 

– „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych” – pa dziernik 2012 r., maj 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 9 620 100 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.02(187) 

2. Temat badania: Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsi biorstw niefinansowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Narodowego Banku Polskiego 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Kwartalna ocena aktywno ci gospodarczej sektora przedsi biorstw, ze szczególnym uwzgl dnieniem analizy rentowno ci, 
aktywno ci inwestycyjnej, oceny skali wykorzystania kredytu i jego roli w strukturze finansowania oraz zmian zachodz cych w 
strukturze ga ziowej. 
Badanie prowadzone na potrzeby Rady Polityki Pieni nej oraz Zarz du NBP. Tworzone materia y analityczne s  niezb dne 
dla oceny procesów gospodarczych w kontek cie polityki pieni nej. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki zorganizowane w formie: spó ek handlowych (osobowych i kapita owych), spó ek cywilnych, przedsi biorstw pa -
stwowych, spó dzielni, oddzia ów przedsi biorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  oraz 
pa stwowe jednostki organizacyjne (z wy czeniem prowadz cych dzia alno  badawczo-rozwojow ), w których liczba pracu-
j cych wynosi 10 osób i wi cej i prowadz  ksi gi rachunkowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Przychody i koszty ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów, wyniki dzia alno ci gospodarczej, sk adniki aktywów obro-
towych, wybrane ród a finansowania maj tku, koszty rodzajowe, nak ady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwa ych 
oraz nabycie warto ci niematerialnych i prawnych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: F-01/I-01 (zebranych w badaniu 1.61.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wybrane wska niki charakteryzuj ce zdolno  kredytow  przedsi biorstw i aktywno  gospodarcz  sektora przedsi biorstw 
wed ug sekcji PKD, form w asno ci, województw, wielko ci sprzeda y, wielko ci zad u enia kredytowego, wielko ci eksportu, 
p ynno ci, rentowno ci, zyskowno ci, dynamiki wyniku finansowego, dynamiki zad u enia kredytowego, dynamiki rodków 
pieni nych, zmian rentowno ci. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Raport NBP „Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsi biorstw niefinansowych w 2011 r. w wietle danych F-01/I-01” – 
lipiec 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 55 000 z  – bud et NBP 
 1 300 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.04(188) 

2. Temat badania: Ocena bie cej dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Utworzenie systemu umo liwiaj cego uzyskanie szybkiej informacji o podstawowych miernikach charakteryzuj cych dzia al-
no  gospodarcz  w przedsi biorstwach. Badanie jest podstaw  opracowywania wi kszo ci wska ników krótkookresowych 
dotycz cych dzia alno ci przedsi biorstw oraz komunikatów i obwieszcze  Prezesa G ównego Urz du Statystycznego dotycz -
cych przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw. Wyniki badania s  wykorzystywane do opracowa-
nia bie cych informacji o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju i województw na potrzeby: 
– informacji publicznej, 
– kwartalnych rachunków narodowych, 
– organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– Narodowego Banku Polskiego, 
– Banku Danych Lokalnych, 
– organizacji mi dzynarodowych: Eurostatu, OECD, Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracuj cych 
wynosi 10 osób i wi cej, prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do sekcji: od B do J, L, M (z 
wy czeniem dzia ów 72 i 75), N, R oraz do dzia ów: 02, 95, 96 i klasy 03.11. 

7. Zakres przedmiotowy 

– przychody netto ze sprzeda y produktów (wyrobów i us ug), a dla przedsi biorstw przemys owych dodatkowo z wyodr b-
nieniem eksportu i wywozu ogó em, w tym do krajów strefy euro, sprzeda  produkcji budowlano-monta owej (dla przedsi -
biorstw budowlanych), warto  produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzeda y, podatek akcyzowy i dotacje, 

– przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów, a dla przedsi biorstw przemys owych dodatkowo z wyodr bnieniem 
eksportu i wywozu ogó em, w tym do krajów strefy euro, podatek akcyzowy od towarów i materia ów, 

– sprzeda  hurtowa i detaliczna, 
– nowe zamówienia otrzymane w przedsi biorstwach przemys owych – ogó em, w tym na eksport i wywóz – w tym do krajów 

strefy euro, 
– pracuj cy, 
– zatrudnienie i wynagrodzenia, 
– czas przepracowany, 
– wyp aty z zysku, 
– sk adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, 
– adowno  taboru samochodowego oraz przewozy adunków i pasa erów, 
– szacunkowy wska nik cen produkcji sprzedanej. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: DG-1. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 50 osób 
i wi cej (badanie pe ne), oraz podmioty, w których liczba 
pracuj cych wynosi 10–49 osób (badanie reprezentacyj-
ne), prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do dzia alno ci w zakresie: le nictwa i pozyskiwa-
nia drewna (dzia  02), rybo ówstwa w wodach morskich 
(klasa 03.11), górnictwa i wydobywania (dzia y 05–09), 
przetwórstwa przemys owego (dzia y 10–33), wytwa-
rzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz, par  
wodn , gor c  wod  i powietrze do uk adów klimatyza-
cyjnych (dzia  35), dostawy wody; gospodarowania 
ciekami i odpadami oraz dzia alno ci zwi zanej z rekul-

tywacj  (dzia y 36–39), budownictwa (dzia y 41–43), 
handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów 
samochodowych, w czaj c motocykle(dzia y 45–47), 

DG-1 – meldunek o 
dzia alno ci gospodar-
czej; w formie elektro-
nicznej; metoda pe -
na/reprezentacyjna 
(oko o 10%); obowi z-
kowe 

raz w miesi cu do 
5. dnia roboczego po 
ka dym miesi cu z 
danymi za miesi c 
poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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transportu i gospodarki magazynowej (dzia y: 49–53), 
dzia alno ci zwi zanej z zakwaterowaniem i us ugami 
gastronomicznymi (dzia y 55 i 56), informacji i komuni-
kacji (dzia y 58–63), dzia alno ci zwi zanej z obs ug  
rynku nieruchomo ci (dzia  68), dzia alno ci prawniczej, 
rachunkowo-ksi gowej i doradztwa podatkowego (dzia  
69), dzia alno ci firm centralnych (head offices); doradz-
twa zwi zanego z zarz dzaniem (dzia  70), dzia alno ci 
w zakresie architektury i in ynierii; bada  i analiz tech-
nicznych (dzia  71), reklamy, badania rynku i opinii 
publicznej (dzia  73), pozosta ej dzia alno ci profesjonal-
nej, naukowej i technicznej(dzia  74), dzia alno ci w 
zakresie us ug administrowania i dzia alno ci wspieraj -
cej (dzia y 77–82), dzia alno ci zwi zanej z kultur , 
rozrywk  i rekreacj  (dzia y 90–93), naprawy i konser-
wacje komputerów i artyku ów u ytku osobistego i 
domowego (dzia  95), pozosta ej indywidualnej dzia al-
no ci us ugowej(dzia  96) 
    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania grupowane wed ug: 
– Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (sekcje, dzia y, a w wybranych sekcjach grupy), 
– form w asno ci (sektor publiczny i sektor prywatny), 
– województw, 
– rodzajów transportu. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane udost pnia si  16. lub 17. dnia roboczego ka dego miesi ca po okresie sprawozdawczym. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 15 475 900 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.05(189) 

2. Temat badania: Roczne badanie dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zebranie kompleksowej informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez przedsi biorstwa, a tak e zmian 
zachodz cych w wewn trznej strukturze rodzajowej dzia alno ci przedsi biorstw i jej rozmieszczenia terytorialnego. Wyniki 
bada  s  wykorzystane: 
– na potrzeby narodowych i regionalnych rachunków narodowych, 
– dla opracowania przez GUS informacji spo eczno-gospodarczych, w tym monitoringu sektora ma ych i rednich przedsi -

biorstw, 
– na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– na potrzeby statystyki mi dzynarodowej UE i OECD, w tym statystyki strukturalnej przedsi biorstw i statystyki FATS, 
– do aktualizacji danych o przedsi biorstwach zawartych w rejestrze statystycznym. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki zorganizowane w formie: spó ek handlowych (osobowych i kapita owych), spó ek cywilnych, przedsi biorstw pa -
stwowych, spó dzielni, oddzia ów przedsi biorców zagranicznych, osób fizycznych prowadz cych dzia alno  gospodarcz , 
pa stwowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury maj cych osobowo  prawn . Badanie obejmuje sekcje: A (z 
wy czeniem osób fizycznych prowadz cych indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wy czeniem 
banków, spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towa-
rzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wy czeniem szkolnictwa wy sze-
go), Q (z wy czeniem samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej), R, S. 
Szczegó owo  zakresu badania jest zale na od wielko ci podmiotu mierzonej liczb  pracuj cych oraz od rodzaju dzia alno ci. 
Podmioty o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej sporz dzaj  sprawozdania SP lub F-02, instytucje kultury maj ce osobowo  
prawn  (bez wzgl du na liczb  pracuj cych) sporz dzaj  sprawozdanie F-02/dk, pozosta e sporz dzaj  sprawozdanie SP-3. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dla sprawozda : SP, F-02 i F-02/dk – bilans i rachunek zysków i strat (dla jednostek prowadz cych ksi g  przychodów i roz-
chodów – wybrane kategorie). 
Podmioty obj te obowi zkiem sprawozdawczym, u których rok obrotowy nie pokrywa si  z rokiem kalendarzowym, wype nia-
j : 
– w cz. II sprawozda  w zakresie aktywów i pasywów rubr. 2 (tj. stan na 31 grudnia 2012 r.), a w zakresie rachunku zysków i 

strat dane dotycz ce roku kalendarzowego 2012, 
– w pozosta ych cz ciach sprawozdania dane statystyczne za rok kalendarzowy (tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. lub od dnia 

powstania w 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.). 
Dla sprawozda  SP dodatkowo: 
– stan i zmiany organizacyjno-prawne zachodz ce w ci gu roku, 
– zatrudnienie i liczba pracuj cych oraz wynagrodzenia, 
– rodki trwa e, nak ady na rodki trwa e, 
– struktura rodzajowa dzia alno ci, 
– lokalizacja prowadzonej dzia alno ci poprzez obj cie badaniem tzw. jednostki lokalnej oraz podstawowe dane o jednostce 

lokalnej, tj. rodzaje dzia alno ci, warto  wytworzonych produktów oraz przychody ze sprzeda y towarów, zatrudnienie, 
liczba pracuj cych oraz wynagrodzenia, a tak e warto  brutto rodków trwa ych oraz nak adów na rodki trwa e. 

W zakresie dzia alno ci handlowej s  zbierane dodatkowe dane dotycz ce: 
– ród a zakupu towarów, 
– struktury przychodów wed ug typu odbiorców, 
– rozmieszczenia i wielko ci sieci magazynów handlowych (cyklicznie, co 3 lata). 
Dla sprawozda  SP-3 – liczba pracuj cych i zatrudnionych, wynagrodzenia, rodki trwa e, nak ady na rodki trwa e, podatek 
VAT, przychody, koszty oraz dane specjalistyczne dla jednostek handlowych, transportowych i z zakresu ochrony zdrowia. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: SP lub F-02 dla przedsi biorstw nieobj tych sprawozdaniem SP, F-02/dk dla instytucji kultury maj cych 
osobowo  prawn , roczne sprawozdanie SP-3 oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów: z bazy o podatnikach po-
datku od towarów i us ug oraz bazy o podatku akcyzowym (pozyskanych w badaniu 1.61.01); z systemu dotycz cego podatni-
ków podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT, z systemu 
Krajowa Ewidencja Podatników w zakresie danych dotycz cych osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj cych oso-
bowo ci prawnej, osób fizycznych prowadz cych samodzieln  dzia alno  gospodarcz  (pozyskanych w badaniu 1.80.01). 
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Lp. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 
10 osób i wi cej, prowadz ce dzia alno  zaklasy-
fikowan  do sekcji PKD: A (dz. 03), B–I, J (z 
wy czeniem instytucji kultury maj cych osobo-
wo  prawn ), L–N, P (z wy czeniem szkolnic-
twa wy szego), Q (z wy czeniem samodzielnych 
publicznych zak adów opieki zdrowotnej), R (z 
wy czeniem instytucji kultury maj cych osobo-
wo  prawn ), S; badaniem nie s  obj te pa -
stwowe jednostki organizacyjne 

SP – roczna ankieta 
przedsi biorstwa; (wraz z 
za cznikiem – zgodnie z 
opisem w badaniu 
1.01.12); w formie elek-
tronicznej; metoda pe na; 
obowi zkowe 

raz w roku do 
30 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 
10 osób i wi cej, prowadz ce dzia alno  zaklasy-
fikowan  do sekcji PKD: A dzia  01 i 02 (z wy -
czeniem osób fizycznych prowadz cych indywi-
dualne gospodarstwa rolne), K (z wy czeniem 
banków, spó dzielczych kas oszcz dno cio-
wo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, 
biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy 
inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy eme-
rytalnych) oraz pa stwowe jednostki organizacyj-
ne z sekcji: A–N, P–S (z wy czeniem instytucji 
kultury maj cych osobowo  prawn ); 
za Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa -
stwowe sporz dza i przekazuje Dyrekcja Gene-
ralna Lasów Pa stwowych, a Agencja Nierucho-
mo ci Rolnych w zakresie obj tym przedmiotem 
jej dzia ania 

F-02 – statystyczne spra-
wozdanie finansowe; w 
formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
2 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  instytucje kultury maj ce osobowo  prawn , 
których dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug 
PKD do sekcji J dzia  59 oraz sekcji R dzia  90 i 
91, bez wzgl du na liczb  pracuj cych 

F-02/dk – sprawozdanie o 
finansach instytucji kultu-
ry; w formie elektronicz-
nej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej 
ni  5 osób dopuszczalne 
jest przekazywanie da-
nych w formie papiero-
wej; 
metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
2 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w Krakowie 

4  podmioty prowadz ce dzia alno  w formie spó-
ek handlowych (osobowych i kapita owych), 
spó ek cywilnych, przedsi biorstw pa stwowych, 
spó dzielni, oddzia ów przedsi biorców zagra-
nicznych oraz osoby fizyczne, w których liczba 
pracuj cych wynosi do 9 osób – prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug 
PKD do sekcji: A (dzia y 02 i 03), B do J, K (dzia-
y 64 i 66), L, M, N, P (z wy czeniem szkolnic-
twa wy szego), Q (z wy czeniem samodzielnych 
publicznych zak adów opieki zdrowotnej), R i S 
(dzia y 95 i 96) 

SP-3 – sprawozdanie o 
dzia alno ci gospodarczej 
przedsi biorstw; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracuj cych nie wi kszej 
ni  5 osób dopuszczalne 
jest przekazywanie da-
nych w formie papiero-
wej; 
metoda reprezentacyjna 
(4%); obowi zkowe 

raz w roku do 
15 marca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
Urz d Statystyczny 
w odzi 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dla sprawozda  SP i F-02 – dane w zakresie nak adów na rodki trwa e, rodków trwa ych brutto, liczby pracuj cych, wyników 
bilansowych oraz rachunku zysków i strat wed ug PKD (sekcje, podsekcje, dzia y), form prawnych, form w asno ci oraz klas 
wielko ci. 
Dla sprawozda  SP – dane dotycz ce jednostek lokalnych wed ug sekcji PKD i w uk adzie wojewódzkim. 
Dla sprawozda  F-02/dk – dane w zakresie wyników bilansowych oraz rachunku zysków i strat wed ug form prawnych. 
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Dla sprawozda  SP-3 – dane w zakresie pracuj cych i wynagrodze , nak adów na rodki trwa e i rodków trwa ych brutto, 
przychodów i kosztów wed ug PKD (sekcje), województw, liczby pracuj cych, lat prowadzenia dzia alno ci, form praw-
no-organizacyjnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane o finansach jednostek badawczo-rozwojowych – wybrane dane wst pne – maj 2013 r., dane ostateczne – pa dziernik 
2013 r., 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 r.” – listopad 
2013 r., 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Podmioty gospodarcze wed ug rodzajów i miejsc prowadzenia dzia alno ci w 
2012 r.” – grudzie  2013 r., 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Dzia alno  gospodarcza przedsi biorstw o liczbie pracuj cych do 9 osób w 2012 r.” 
– pa dziernik 2013 r., 

– „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– „Dzia alno  przedsi biorstw niefinansowych w 2012 r.” – stycze  2014 r., 
– dane o finansach instytucji kultury posiadaj cych osobowo  prawn  – wybrane dane wst pne – maj 2013 r., dane ostateczne 

– czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 15 611 000 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.08(190) 

2. Temat badania: Panelowe badanie przedsi biorstw 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zebranie danych o warunkach powstania nowych ma ych przedsi biorstw w Polsce, ich rozwoju i przewidywanej sytuacji oraz 
stanie aktywno ci w ci gu 5 pierwszych lat prowadzenia dzia alno ci. Wyniki badania s  wykorzystywane: 
– na potrzeby polityki pa stwa wobec sektora ma ych i rednich przedsi biorstw, 
– do oceny przedsi biorczo ci (w tym kobiet). 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki zorganizowane w formie spó ek handlowych (osobowych i kapita owych), spó ek cywilnych, przedsi biorstw pa -
stwowych, spó dzielni, oddzia ów przedsi biorców zagranicznych oraz osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz , w 
których liczba pracuj cych nie przekracza 49 osób, a ich dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug PKD do sekcji: B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K (z wy czeniem banków, spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i 
domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, towarzystw i funduszy 
emerytalnych), L (z wy czeniem wspólnot mieszkaniowych), M (z wy czeniem jednostek badawczo-rozwojowych), N, P (z 
wy czeniem szkolnictwa wy szego), Q (z wy czeniem samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej), R (z wy -
czeniem jednostek kultury), S (z wy czeniem dzia alno ci organizacji cz onkowskich). 
Badanie obejmuje oko o 11 tys. wylosowanych przedsi biorstw, w tym oko o 3 tys. powsta ych w 2011 r. i 8 tys. powsta ych w 
2007 r., 2008 r., 2009 r. i w 2010 r. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dla ankiety PL1: 
– aktualna sytuacja przedsi biorstwa, m.in.: liczba miejsc prowadzenia dzia alno ci, rodzaje prowadzonej dzia alno ci, liczba 

pracuj cych, 
– warunki powstania i rozwoju przedsi biorstwa (charakterystyka w a ciciela/osoby kieruj cej przedsi biorstwem, napotykane 

trudno ci w prowadzeniu dzia alno ci, dzia alno  inwestycyjna itd.). 
Dla ankiety PL2: 
– aktualna sytuacja przedsi biorstwa, m.in.: liczba miejsc prowadzenia dzia alno ci, rodzaje prowadzonej dzia alno ci, liczba 

pracuj cych, 
– warunki rozwoju przedsi biorstwa (napotykane trudno ci w prowadzeniu dzia alno ci, dzia alno  inwestycyjna itd.). 

8. ród a danych 

Ankiety GUS: PL1 i PL2. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  jednostki zorganizowane w 

formie spó ek handlowych 
(osobowych i kapita owych), 
spó ek cywilnych, przedsi -
biorstw pa stwowych, spó -
dzielni, oddzia ów przedsi -
biorców zagranicznych oraz 
osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , 
powsta e w 2011 r., w któ-
rych liczba pracuj cych 
wynosi do 49 osób – dzia al-
no  zaklasyfikowana we-
d ug PKD do sekcji: B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
P, Q, R, S 

PL1 – panelowe badanie przedsi biorstw; w 
formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda reprezentacyjna (1%); obowi zkowe 

raz w roku do 
30 wrze nia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
z 31 sierpnia 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w odzi 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 391 — Poz. 1030

 

2  jednostki zorganizowane w 
formie spó ek handlowych 
(osobowych i kapita owych), 
spó ek cywilnych, przedsi -
biorstw pa stwowych, spó -
dzielni, oddzia ów przedsi -
biorców zagranicznych oraz 
osoby fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz , 
powsta e w latach 2007-
2010, w których liczba pra-
cuj cych wynosi do 49 osób 
– dzia alno  zaklasyfikowa-
na wed ug PKD do sekcji: B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, P, Q, R, S 

PL2 – panelowe badanie przedsi biorstw; w 
formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda reprezentacyjna (1%); obowi zkowe 

raz w roku do 
30 wrze nia 2012 r. z 
danymi wed ug stanu 
z 31 sierpnia 2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w odzi 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane o aktualnej sytuacji przedsi biorstwa oraz warunkach jego powstania i rozwoju wed ug: 
– PKD (sekcje), 
– podstawowych form prawnych (osoby fizyczne, prawne). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Publikacja „Warunki powstania i dzia ania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsi biorstw powsta ych w latach 2007–
2011” – czerwiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 765 900 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.10(191) 

2. Temat badania: Badanie koniunktury gospodarczej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskiwanie bie cych informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej, wyra anych przez dyrekto-
rów ankietowanych jednostek. Oceny te maj  charakter jako ciowy, a wyniki badania s  prezentowane w postaci tzw. sald 
odpowiedzi. Wyniki bada  s  wykorzystywane: 
– do opracowania bie cych informacji o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju, 
– na potrzeby organów rz dowych i innych instytucji krajowych, 
– na potrzeby Unii Europejskiej, OECD i Europejskiego Banku Centralnego. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki zorganizowane w formie: spó ek handlowych (osobowych i kapita owych), spó ek cywilnych, przedsi biorstw pa -
stwowych, spó dzielni oraz osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wed ug PKD do: przetwór-
stwa przemys owego, budownictwa, handlu i us ug. 

7. Zakres przedmiotowy 

Opinie przedsi biorców o przesz ym, bie cym i przysz ym kszta towaniu si  m.in. portfela zamówie , produkcji, sytuacji 
finansowej, zatrudnienia, cen, barier dzia alno ci gospodarczej, dzia alno ci inwestycyjnej. 

8. ród a danych 

Miesi czne, kwartalne i pó roczne (w zale no ci od tematyki) ankiety koniunktury gospodarczej GUS: AK-P/m, AK-P/k, 
AK-I/p, AK-B/m, AK-H/m, AK-U/m. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty o liczbie pracuj -

cych 10 osób i wi cej, pro-
wadz ce dzia alno  gospo-
darcz  zaklasyfikowan  
wed ug PKD do dzia ów: 
10–33 

AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – 
przemys ; w formie elektronicznej; metoda 
pe na dla podmiotów o liczbie pracuj cych 
250 osób i wi cej, metoda reprezentacyjna 
(10%) dla pozosta ych jednostek; obowi zko-
we 

raz w miesi cu do 
10. dnia ka dego 
miesi ca 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  podmioty o liczbie pracuj -
cych 10 osób i wi cej, pro-
wadz ce dzia alno  gospo-
darcz  zaklasyfikowan  
wed ug PKD do dzia ów: 
10–33 

AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – 
przemys ; w formie elektronicznej; metoda 
pe na dla podmiotów o liczbie pracuj cych 
250 osób i wi cej, metoda reprezentacyjna 
(10%) dla pozosta ych jednostek; obowi zko-
we 

raz w kwartale do 
10. dnia pierwszego 
miesi ca kwarta u 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  podmioty o liczbie pracuj -
cych 10 osób i wi cej, pro-
wadz ce dzia alno  gospo-
darcz  zaklasyfikowan  
wed ug PKD do dzia ów: 
10–33 

AK-I/p – ankieta koniunktury gospodarczej – 
inwestycje; w formie elektronicznej; metoda 
pe na dla podmiotów o liczbie pracuj cych 
250 osób i wi cej, metoda reprezentacyjna 
(10%) dla pozosta ych jednostek; obowi zko-
we 

dwa razy w roku: do 
10 marca 2012 r. i 
10 pa dziernika 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

4  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji F 

AK-I/p – ankieta koniunktury gospodarczej – 
inwestycje; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na dla podmiotów o liczbie pracu-
j cych 50 osób i wi cej, metoda reprezenta-
cyjna (1%) dla pozosta ych jednostek; obo-
wi zkowe 

dwa razy w roku: do 
10 marca 2012 r. i 
10 pa dziernika 
2012 r. 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Zielonej Górze 
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5  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji F 

AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – 
budownictwo; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na dla podmiotów o liczbie pracu-
j cych 50 osób i wi cej, metoda reprezenta-
cyjna (1%) dla pozosta ych jednostek; obo-
wi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia ka dego 
miesi ca 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Zielonej Górze 

6  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji G (dzia y 45, 46, 47) 

AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – 
handel; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na dla podmiotów o liczbie pracu-
j cych 50 osób i wi cej, metoda reprezenta-
cyjna (1%) dla pozosta ych jednostek; obo-
wi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia ka dego 
miesi ca 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Zielonej Górze 

7  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji: H–S, z wy czeniem 
sekcji O 

AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – 
us ugi; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na dla podmiotów o liczbie pracu-
j cych 250 osób i wi cej, metoda reprezenta-
cyjna (1%) dla pozosta ych jednostek; obo-
wi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia ka dego 
miesi ca 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Zielonej Górze 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania grupowane s  wed ug: 
– PKD (przemys  – dzia y; budownictwo – dzia y; handel – grupy; us ugi – sekcje i wybrane dzia y), 
– klas wielko ci. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Koniunktura w przemy le, budownictwie, handlu i us ugach” – 22. dzie  miesi ca, 
– Koniunktura gospodarcza. Przetwórstwo przemys owe – raport dla przedsi biorstw – miesi czny i kwartalny (25. dzie  mie-

si ca i 25. dzie  pierwszego miesi ca kwarta u), 
– Koniunktura gospodarcza. Budownictwo – raport dla przedsi biorstw – miesi czny (25. dzie  miesi ca), 
– Koniunktura gospodarcza. Handel – raport dla przedsi biorstw – miesi czny (25. dzie  miesi ca), 
– Koniunktura gospodarcza. Us ugi – raport dla przedsi biorstw – miesi czny (25. dzie  miesi ca), 
– „Koniunktura w przemy le, budownictwie, handlu i us ugach” – 27. dzie  miesi ca. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 4 977 000 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.12(192) 

2. Temat badania: Grupy przedsi biorstw 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja zjawiska organizowania si  przedsi biorstw w grupy, identyfikacja ró norodno ci struktur, rozpoznanie w ramach 
grup krajowych ponadnarodowych powi za , a tak e uzyskanie podstawowych informacji o dzia alno ci gospodarczej grup 
krajowych. Wyniki bada  s  wykorzystywane: 
– na potrzeby polityki gospodarczej rz du, 
– na potrzeby Unii Europejskiej i OECD, 
– do aktualizacji rejestru statystycznego w zakresie grup przedsi biorstw. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki organizacyjne w formie spó ek handlowych (osobowych i kapita owych), spó dzielni, oddzia ów przedsi biorców 
zagranicznych powi zane w grupy. Badanie obejmuje sekcje PKD: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P (bez szkó  wy -
szych), Q (z wy czeniem samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej), R (z wy czeniem instytucji kultury posia-
daj cych osobowo  prawn ), S (bez organizacji cz onkowskich). 

7. Zakres przedmiotowy 

Powi zania pomi dzy jednostkami wchodz cymi w sk ad grupy, rodzaj dzia alno ci, liczba pracuj cych, wielko  i struktura 
kapita u, przychody, koszty i wyniki finansowe, kraj pochodzenia kapita u jednostki dominuj cej. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: GP oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda : SP, F-02, KZ, KZZ (omówionych w badaniach: 
1.61.05, 1.42.03, 1.42.05). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty powi zane w grupy i 
prowadz ce dzia alno  zaklasy-
fikowan  do sekcji PKD: A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P 
(bez szkó  wy szych), Q (z wy-
j tkiem samodzielnych publicz-
nych zak adów opieki zdrowot-
nej), R (z wy czeniem instytucji 
kultury posiadaj cych osobowo  
prawn ), S (bez organizacji 
cz onkowskich) 

GP – sprawozdanie statystyczne dla grup 
przedsi biorstw; w formie elektronicznej; 
 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
31 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Warszawie 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Grupy przedsi biorstw wed ug typów, wielko ci, kraju pochodzenia kapita u i PKD (sekcje). 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Grupy przedsi biorstw w Polsce w 2012 r.” – stycze  2014 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 191 800 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.13(193) 

2. Temat badania: Instrumenty finansowe przedsi biorstw niefinansowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o inwestycjach przedsi biorstw niefinansowych w instrumenty finansowe i o ich wp ywie na wyniki 
finansowe. 
Na potrzeby rachunków narodowych, organów rz dowych i samorz dowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorstwa niefinansowe zobligowane do prowadzenia pe nej ksi gowo ci, zgodnie z ustaw  z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó n. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje w zakresie: 
– grupy kapita owe i samodzielnie dzia aj ce przedsi biorstwa, 
– liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pe ne etaty, 
– g ówne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, 
– wynik na inwestycjach portfelowych, 
– warto  i rodzaje instrumentów finansowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: IF. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

przedsi biorstwa niefinansowe 
zobligowane do prowadzenia 
pe nej ksi gowo ci 

IF – Instrumenty finansowe przedsi biorstw 
niefinansowych; w formie elektronicznej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

do 30 lipca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

serwer centralny 
GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane wyszczególnione w zakresie przedmiotowym ogó em i grupowane wed ug: 
– PKD (sekcje, dzia y), 
– klas wielko ci podmiotów okre lonych wed ug liczby pracuj cych, 
– województw, 
– wed ug osi gni tego wyniku finansowego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Instrumenty finansowe” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 598 600 z  – bud et GUS 
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1.61. WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH 

1. Symbol badania: 1.61.14(194) 

2. Temat badania: Wska niki przedsi biorczo ci 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Wtórne wykorzystanie danych statystycznych w celu uzyskania wska ników prezentuj cych stan i kierunki rozwoju przedsi -
biorczo ci w Polsce. Opracowane dane stanowi  istotne narz dzie dla organów rz dowych i samorz dowych dla opracowywa-
nia polityki rozwojowej polskich przedsi biorstw. Wyniki badania s  wykorzystywane równie  przez innych odbiorców krajo-
wych i u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej i osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodar-
cz , w których liczba pracuj cych wynosi 10 osób i wi cej. Docelowo rozwa a si  obj cie badaniem pe nej zbiorowo ci pod-
miotów. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wska niki przedsi biorczo ci zwi zane z populacj  przedsi biorstw i ich efektywno ci  oraz osi ganymi przez nie wynikami 
finansowymi w latach 2005–2010. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01) oraz SP i F-02 (omówione w 
badaniu 1.61.05). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wska niki przedsi biorczo ci dla przedsi biorstw ogó em oraz grupowania wed ug klas wielko ci mierzonych liczb  pracuj -
cych i wielko ci  przychodów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Notatka informacyjna – grudzie  2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 125 700 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.02(195) 

2. Temat badania: Wyniki finansowe banków 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Wtórne wykorzystanie informacji o sytuacji finansowej banków na podstawie sprawozdawczo ci sk adanej Narodowemu Ban-
kowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych, 
– organizacji mi dzynarodowych m.in. Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Banki komercyjne i banki spó dzielcze zrzeszone w bankach zrzeszaj cych oraz niezrzeszone, oddzia y instytucji kredytowych i 
banków zagranicznych w Polsce. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dane finansowe banków w zakresie: 
– bilansu, 
– rachunku zysków i strat, 
– sprawozdania z przep ywu rodków pieni nych, 
– liczby zatrudnionych, 
– liczby oddzia ów i innych placówek obs ugi klienta, 
– wspó czynnika wyp acalno ci, wska nika kosztów operacyjnych (C/I), stopy zwrotu z kapita u (ROE), stopy zwrotu z akty-

wów (ROA), udzia u nale no ci zagro onych od sektora niefinansowego. 

8. ród a danych 

System informacyjny Narodowego Banku Polskiego – Uchwa a nr 23/2003 Zarz du Narodowego Banku Polskiego z dnia 
25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegó owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych 
niezb dnych do ustalania polityki pieni nej i okresowych ocen sytuacji pieni nej pa stwa oraz oceny sytuacji finansowej 
banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z pó n. zm.); system informacyjny Urz du Komisji Nadzo-
ru Finansowego – wykazy banków. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Narodowy Bank Polski Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS), 

System Informacji Sprawozdawczej (SIS); 
dane jednostkowe w zakresie: 
– aktywów i pasywów, 
– przychodów, kosztów i wyników z tytu u 

odsetek i prowizji z podzia em na sektory: 
finansowy, niefinansowy i bud etowy, 

– kosztów dzia ania banku, 
– innych przychodów i kosztów wp ywaj -

cych na wynik dzia alno ci operacyjnej, 
– wyników dzia alno ci operacyjnej i banko-

wej, 
– wyników finansowych: brutto i netto, 
– sprawozdania z przep ywu rodków pie-

ni nych, 
– warto ci depozytów i udzielonych kredy-

tów/po yczek oraz ich rodzajów (w tym 
mieszkaniowych) wed ug sektorów instytu-
cjonalnych (w tym przedsi biorstw i go-
spodarstw domowych), 

– warto ci rezerw na kredyty i po yczki, 
– warto ci przeznaczone na wyp at  dywi-

dend, 
– liczby zatrudnionych ( cznie w centralach i 

45 dni po zako cze-
niu 2012 r. – dane 
wst pne; do 
31 sierpnia 2013 r. – 
dane ostateczne (po 
audycie) za rok 2012 

GUS 
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placówkach terenowych banków), 
– liczby oddzia ów i innych placówek obs ugi 

klienta; 
w formie elektronicznej 

2  Narodowy Bank Polski System Informacji Sprawozdawczej (SIS); 
dane zagregowane dotycz ce: 
– przychodów, kosztów i wyników z tytu u 

odsetek i prowizji w podziale na sektory: 
finansowy, niefinansowy i bud etowy, 

– kosztów dzia ania banków, 
– innych przychodów i kosztów wp ywaj -

cych na wynik dzia alno ci operacyjnej, 
– wyników dzia alno ci operacyjnej i banko-

wej, 
– wyników finansowych: brutto i netto; 
w formie elektronicznej 

raz w kwartale do 
45 dni po zako cze-
niu I, II, III i 
IV kwarta u 2012 r. 

GUS 

3  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

lista banków wed ug rodzaju kapita u; lista 
banków prowadz cych dzia alno  powierni-
cz , wykaz banków spó dzielczych i liczba ich 
jednostek w bankach zrzeszaj cych, struktura 
w asno ciowa kapita u podstawowego wed ug 
kraju pochodzenia; wspó czynnik wyp acalno-
ci, wska niki: C/I, ROA, ROE, udzia  nale -

no ci zagro onych w nale no ciach od sektora 
niefinansowego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 60 dni 
po zako czeniu 2011 
roku 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przep ywów rodków pieni nych, warto  kredytów i depozytów oraz wska -
niki ekonomiczne grupowane w podziale na: 
– banki ogó em, 
– banki komercyjne ogó em i w nast puj cych podgrupach: 

– 5 banków o najwi kszej sumie bilansowej, 
– banki prowadz ce us ugi powiernicze, 
– banki prowadz ce dzia alno  maklersk , 
– banki, których akcje s  notowane na Gie dzie Papierów Warto ciowych S.A. w Warszawie, 
– banki z przewag  kapita u zagranicznego, 
– banki ze 100% kapita em zagranicznym, 
– banki hipoteczne, 
– banki zrzeszaj ce banki spó dzielcze, 

– banki spó dzielcze. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Monitoring Banków” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 187 300 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.04(196) 

2. Temat badania: Wyniki finansowe zak adów ubezpiecze  

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Przewodnicz cy Komisji Nadzoru Finansowego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o sytuacji finansowej zak adów ubezpiecze , o liczbie zawartych polis, warto ci zebranej sk adki, o 
liczbie i warto ci wyp aconych odszkodowa  i wiadcze , prezentacja wska ników rentowno ci obrotu, wybranych wska ni-
ków efektywno ci dzia ania, na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Zak ady prowadz ce dzia alno  ubezpieczeniow  na ycie oraz zak ady prowadz ce pozosta e ubezpieczenia osobowe i maj t-
kowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dane finansowe zak adów ubezpiecze  w zakresie: 
– bilansu, 
– technicznego rachunku ubezpiecze , 
– ogólnego rachunku zysków i strat, 
– przychodów i kosztów dzia alno ci lokacyjnej, 
– rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto i na udziale reasekuratora, 
– rachunku przep ywów rodków pieni nych, 
– bezpo rednich inwestycji zagranicznych w zak adach ubezpiecze  w podziale na kraje pochodzenia kapita u, 
– lokat, 
– papierów warto ciowych oraz po yczek zabezpieczonych hipotecznie, 
– kosztów administracyjnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie KNF: KNF-02, system informacyjny Komisji Nadzoru Finansowego prowadzony na podstawie ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z pó n. zm.) oraz rozporz dzenia Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozda  finansowych i statystycznych 
zak adów ubezpiecze  (Dz. U. Nr 248 poz. 1654). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  zak ady ubezpiecze  prowa-

dz ce dzia alno  ubezpie-
czeniow  

KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o dzia-
alno ci ubezpieczeniowej zak adów ubez-
piecze ; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
40. dnia po zako cze-
niu I, II i III kwarta u i 
do dnia 11 lutego 
2013 r. z danymi za 
IV kwarta  2012 r., raz 
w roku na podstawie 
zweryfikowanych 
przez bieg ego rewi-
denta danych za rok 
2012 do 16 lipca 
2013 r. 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

2  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o dzia-
alno ci ubezpieczeniowej zak adów ubez-
piecze ; dane zagregowane; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
11 marca 2013 r. z 
danymi wst pnymi za 
2012 r. oraz na pod-
stawie zweryfikowa-
nych przez bieg ego 
rewidenta danych za 
rok 2012 do 
20 wrze nia 2013 r. 

GUS 
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3  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Ubezpiecze ; dane zagre-
gowane ze sprawozda  finansowych w po-
dziale na: 
– ogó em i dzia y I i II, 
– przychody i koszty dzia alno ci lokacyj-

nej, 
– rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 

brutto i na udziale reasekuratora, 
– sprawozdanie z przep ywu rodków pie-

ni nych, 
– kapita y podstawowe wed ug zak adów 

ubezpiecze , 
– bezpo rednie inwestycje zagraniczne w 

zak adach ubezpiecze  w podziale na kra-
je pochodzenia kapita u; 

w formie elektronicznej 

raz w roku, dane 
wst pne za rok 2012 
do 11 marca 2013 r. 
oraz w oparciu o zwe-
ryfikowane przez 
bieg ego rewidenta 
dane za rok 2012 do 
20 wrze nia 2013 r. 

GUS 

4  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Ubezpiecze ; dane zagre-
gowane z zakresu: 
– lokat grupy B aktywów wed ug warto ci 

bilansowej z podzia em na lokaty krajowe 
i zagraniczne (w tym z krajów UE i spoza 
UE), 

– zestawienie lokat ubezpieczeniowych 
funduszy kapita owych wed ug warto ci 
bilansowej z podzia em na lokaty krajowe 
i zagraniczne (w tym z krajów UE i spoza 
UE), 

– zestawienie d u nych papierów warto-
ciowych i innych papierów warto cio-

wych o sta ej kwocie dochodu oraz po y-
czek zabezpieczonych hipotecznie ze 
wzgl du na termin pierwotny (krótkoter-
minowe i d ugoterminowe), 

– koszty administracyjne w podziale na: 
zu ycie materia ów i energii, koszty re-
klamy z wy czeniem kosztów reklamy 
zwi zanych z produktami ubezpieczenio-
wymi, koszty us ug obcych, amortyzacj  
rodków trwa ych, warto ci niematerial-

nych i prawnych z wy czeniem amorty-
zacji nieruchomo ci przeznaczonych na 
cele inwestycyjne, inne koszty administra-
cyjne; 

w formie elektronicznej 

raz w roku, dane 
wst pne za rok 2012 
do 9 sierpnia 2013 r. 

GUS 

5  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Ubezpiecze ; dane zagre-
gowane ze sprawozda  finansowych w po-
dziale na: 
– ogó em i dzia y I i II, 
– wed ug form organizacyjnych (spó ki 

akcyjne ogó em i towarzystwa ubezpie-
cze  wzajemnych ogó em), 

– wed ug sektorów w asno ci (publiczny 
ogó em i prywatny ogó em), 

– wed ug rodzaju kapita u (krajowy, zagra-
niczny) i wed ug dzia ów I i II, 

– zestawienie zak adów ubezpiecze , 
– aktywa i pasywa, 
– techniczny rachunek ubezpiecze  (wed ug 

grup w dzia ach, bez rozbicia na rodzaj 
kapita u, form  organizacyjn  oraz sektor 
w asno ci), 

– ogólny rachunek zysków i strat, 
– przychody i koszty zak adów ubezpie-

raz w kwartale do 
70 dni po zako czeniu 
kwarta u i do 11 marca 
2013 r. z danymi 
wst pnymi za 2012 r. 

GUS 
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cze , 
– liczba zak adów ubezpiecze  wed ug 

osi gni tego wyniku finansowego i tech-
nicznego (bez rozbicia na rodzaj kapita u, 
form  organizacyjn  oraz sektor w asno-
ci), 

– wska niki efektywno ci dla dzia ów, grup 
i klas; 

w formie elektronicznej 
     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Informacje wynikowe grupowane s  roz cznie wed ug: 
– dzia ów, 
– rodzaju kapita u (krajowy i zagraniczny w podziale na dzia y), 
– form organizacyjnych (spó ki akcyjne ogó em i towarzystwa ubezpiecze  wzajemnych ogó em), 
– sektora w asno ci (publiczny ogó em i prywatny ogó em), 
– grup ubezpiecze  i podmiotów ubezpieczaj cych si . 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Polski rynek ubezpieczeniowy” – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 174 200 z  – bud et GUS 
 42 057 z  – bud et KNF 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.07(197) 

2. Temat badania: Wyniki finansowe spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o aktywach, pasywach oraz uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach, a tak e liczbie zrzeszo-
nych cz onków na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych, 
– organizacji mi dzynarodowych, m.in. Eurostatu. 

6. Zakres podmiotowy 

Spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe prowadz ce dzia alno  operacyjn . 

7. Zakres przedmiotowy 

Bilans uproszczony, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przep ywu rodków pieni nych (dotyczy kas, które zgodnie z 
obowi zuj cym prawem maj  obowi zek sporz dzania takiego sprawozdania), liczba cz onków SKOK, liczba rachunków osób 
prowadz cych dzia alno  gospodarcz , liczba placówek, liczba zatrudnionych. 

8. ród a danych 

System informacyjny Krajowej Spó dzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej prowadzony na podstawie ustawy z dnia 
14 grudnia 1995 r. o spó dzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z pó n. zm.). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Krajowa Spó dzielcza Kasa 

Oszcz dno cio-
wo-Kredytowa 

system finansowo-ksi gowy Krajowej Spó -
dzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej; 
dane jednostkowe w zakresie: aktywa i pasy-
wa, rachunek zysków i strat, warto  przyj -
tych depozytów oraz udzielonych po yczek i 
kredytów (w tym chwilówki), rodki pieni ne 
w kasie i na rachunkach, liczba przyj tych 
depozytów, wyp aconych kredytów i po y-
czek, liczba cz onków kas, liczba rachunków 
osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz , 
liczba placówek, liczba zatrudnionych w 
SKOK; w formie elektronicznej 

raz w pó roczu, 
50 dni po zako cze-
niu I pó rocza 2012 r. 
oraz do 10 wrze nia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 (dane osta-
teczne) 

GUS 

2  Krajowa Spó dzielcza Kasa 
Oszcz dno cio-
wo-Kredytowa 

sprawozdanie z przep ywu rodków pieni -
nych; dane jednostkowe; w formie elektro-
nicznej 

do 10 wrze nia 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba SKOK-ów wed ug liczby cz onków, sumy bilansowej, uzyskanego wyniku finansowego netto. Warto  oraz struktura 
depozytów i po yczek ogó em i w grupach. Bilans i rachunek wyników. Struktura przychodów i kosztów w grupach. Koncen-
tracja: liczby cz onków, sieci dystrybucji, przeci tnego zatrudnienia, depozytów, po yczek w grupach. Relacje ekonomiczne. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne „Spó dzielcze Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowe” – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 164 900 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.08(198) 

2. Temat badania: Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o wynikach finansowych osi ganych przez fundusze inwestycyjne, warto ci i strukturze portfeli papie-
rów warto ciowych na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Fundusze inwestycyjne okre lone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 
pó n. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 

– sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych wraz z informacj  dodatkow , 
– portfel inwestycyjny funduszy inwestycyjnych, 
– stopa zwrotu z inwestycji, 
– liczba i struktura rodzajowa funduszy inwestycyjnych, 
– liczba jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
– liczba certyfikatów inwestycyjnych, w tym dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 

8. ród a danych 

Administracyjny System Informacyjny Komisji Nadzoru Finansowego: 
– w zakresie sprawozdawczo ci funduszy – zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 1 wrze nia 2009 r. w spra-

wie okresowych sprawozda  oraz bie cych informacji dotycz cych dzia alno ci i sytuacji finansowej towarzystw funduszy 
inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156, 
poz. 1235), 

– w zakresie sprawozdawczo ci zbiorczych portfeli papierów warto ciowych – zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z 
dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozda  finansowych zbiorczego portfela papierów warto ciowych (Dz. U. Nr 114, 
poz. 961, z pó n. zm). 

 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Komisja Nadzoru Finansowego wykaz towarzystw (nazwa, REGON) funduszy 
inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyj-
nych zarz dzanych przez Towarzystwa Fundu-
szy Inwestycyjnych; kopie sprawozda  finan-
sowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych 
portfeli papierów warto ciowych; dane jed-
nostkowe; w formie elektronicznej 

raz w pó roczu, do 
14 wrze nia 2012 r. z 
danymi za I pó rocze 
2012 r. i do 15 maja 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba funduszy inwestycyjnych, wybrane pozycje bilansu, rachunek wyniku z operacji funduszy wed ug typu. Warto , dyna-
mika i struktura lokat funduszy wed ug typu. Aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat funduszy inwestycyjnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne – „Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych” – 
za I pó rocze 2012 r. – listopad 2012 r., za rok 2012 – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 74 100 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.09(199) 

2. Temat badania: Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emery-
talnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Przewodnicz cy Komisji Nadzoru Finansowego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o dzia alno ci i sytuacji finansowej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towa-
rzystw emerytalnych (PTE) na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne. 

7. Zakres przedmiotowy 

– bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przep ywu rodków pieni nych powszechnych towarzystw emerytal-
nych, 

– warto  i struktura kapita u zak adowego powszechnych towarzystw emerytalnych, 
– roczne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach powszechnych towarzystw emerytalnych, 
– bilans i rachunek wyników otwartych funduszy emerytalnych, 
– warto  i struktura portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych, 
– kwoty sk adek przekazanych przez Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych, 
– liczba cz onków OFE, 
– dane o akcjonariuszach powszechnych towarzystw emerytalnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie KNF: KNF-03 oraz system informacyjny Komisji Nadzoru Finansowego prowadzony na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z 
pó n. zm.) oraz rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowi zków informacyjnych funduszy 
emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  powszechne towarzystwa 

emerytalne 
KNF-03 – sprawozdanie statystyczne po-
wszechnych towarzystw emerytalnych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

dzia  1 raz w pó ro-
czu do 40 dni po 
zako czeniu pó ro-
cza, dzia  2 i 3 raz w 
roku w terminie do 
40 dni po zako cze-
niu roku kalenda-
rzowego z danymi za 
rok 2012 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

2  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

KNF-03 – sprawozdanie statystyczne po-
wszechnych towarzystw emerytalnych; dane 
zagregowane; w formie elektronicznej 

raz w roku 90 dni po 
zako czeniu roku z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Po redniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane jednostkowe w zakresie: 
– bilans, rachunek zysków i strat OFE i PTE, 
– struktura portfeli inwestycyjnych OFE 

wed ug nast puj cych grup kategorii lokat 
dla poszczególnych funduszy: 
– akcje Narodowych Funduszy Inwesty-

cyjnych, 
– akcje spó ek notowanych na regulowa-

nym rynku gie dowym, 
– bony skarbowe, 
– depozyty bankowe i bankowe papiery 

raz w roku 90 dni po 
zako czeniu roku z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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warto ciowe, 
– obligacje, 
– inne lokaty, w tym listy zastawne oraz 

certyfikaty inwestycyjne, 
– szczegó owe zestawienie instrumentów 

portfeli inwestycyjnych wed ug kategorii 
lokat administracyjnego systemu infor-
macyjnego Komisji Nadzoru Finanso-
wego oraz nast puj cych grup lokat – 

cznie dla wszystkich funduszy: 
– A – akcje notowane na regulowanym 

rynku, 
– BS – bony skarbowe, 
– B – depozyty bankowe i bankowe 

papiery warto ciowe, 
– O – obligacje, 
– I – inne lokaty, 
– Z – inwestycje za granic , 

– akcje notowane na Gie dzie Papierów 
Warto ciowych (GPW) w uj ciu sekto-
rowym, 

– kwoty zobowi za  ZUS przekazywane 
w formie obligacji skarbowych, 

– kwoty sk adek na ubezpieczenie emery-
talne i odsetek przekazywanych przez 
ZUS, 

– liczba sk adek na ubezpieczenie emery-
talne przekazywanych przez ZUS, 

– liczba prowadzonych rachunków po-
szczególnych OFE. 

Z danymi za okresy pó roczne s  zbierane 
wybrane dane za okresy kwartalne: 
– oficjalne trzyletnie stopy zwrotu OFE, 

rednia wa ona oraz minimalna wymagalna 
stopa zwrotu, 

– kwoty sk adek na ubezpieczenie emerytalne 
i odsetek przekazywanych przez ZUS, 

– liczba sk adek na ubezpieczenie emerytalne 
przekazywanych przez ZUS, 

– liczba prowadzonych rachunków poszcze-
gólnych OFE; 

w formie elektronicznej 

4  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

sprawozdanie z przep ywu rodków pieni -
nych powszechnych towarzystw emerytal-
nych; w formie papierowej 

raz w roku do 
30 sierpnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba cz onków otwartych funduszy emerytalnych wed ug wieku i p ci. Warto  sk adek przekazanych przez Zak ad Ubezpie-
cze  Spo ecznych. Trzyletnie wa one stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych. Bilans i rachunek wyników otwartych 
funduszy emerytalnych. Bilans i rachunek wyników powszechnych towarzystw emerytalnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne – „Otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne” – pa dziernik 
2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 10 480 z  – bud et KNF 
 79 700 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.11(200) 

2. Temat badania: Dzia alno  przedsi biorstw po rednictwa kredytowego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o dzia alno ci i sytuacji finansowej przedsi biorstw finansowych prowadz cych dzia alno  w zakresie 
po rednictwa kredytowego (z wy czeniem instytucji monetarnych) na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorstwa finansowe prowadz ce dzia alno  w zakresie po rednictwa kredytowego, dzia aj ce na podstawie umów 
zawartych bezpo rednio z bankami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 665, z pó n. zm.) oraz przedsi biorstwa niebankowe prowadz ce dzia alno  w zakresie po rednictwa kredytowego udzie-
laj ce po yczek ze rodków w asnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Aktywa, pasywa i wyniki finansowe przedsi biorstw po rednictwa kredytowego, rodzaje, liczba oraz warto  kredytów i po y-
czek udzielanych ze rodków w asnych lub we wspó pracy z bankami oraz sprzeda  innych produktów finansowych, udzia  
po rednictwa kredytowego w ogólnych przychodach ze sprzeda y, liczba podmiotów, z którymi przedsi biorstwo wspó pracu-
je. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: PK. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

przedsi biorstwa finansowe pro-
wadz ce dzia alno  po rednic-
twa kredytowego dzia aj ce na 
podstawie umów zawartych z 
bankami oraz przedsi biorstwa 
niebankowe udzielaj ce po yczek 
ze rodków w asnych 

PK – sprawozdanie dotycz ce dzia alno ci 
przedsi biorstw finansowych prowadz cych 
dzia alno  po rednictwa kredytowego oraz 
przedsi biorstw udzielaj cych po yczek ze 
rodków w asnych; w formie elektronicznej; 

metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku 90 dni po 
zako czeniu roku z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba, warto  oraz przeznaczenie kredytów i po yczek udzielanych ze rodków w asnych lub we wspó pracy z bankami, 
sprzeda  innych produktów finansowych wed ug liczby zatrudnionych w przedsi biorstwie, udzia  po rednictwa kredytowego 
w ogólnych przychodach ze sprzeda y, liczba podmiotów, z którymi przedsi biorstwa wspó pracuj , redni okres sp aty kredy-
tu/po yczki. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne „Dzia alno  przedsi biorstw po rednictwa kredytowego” – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 138 300 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.12(201) 

2. Temat badania: Dzia alno  faktoringowa przedsi biorstw finansowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o dzia alno ci i sytuacji finansowej przedsi biorstw finansowych prowadz cych dzia alno  faktorin-
gow , tj. dzia alno  umo liwiaj c  szybk  realizacj  wierzytelno ci celem zwi kszenia p ynno ci finansowej przedsi biorstw – 
dostawców towarów i us ug na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorstwa finansowe prowadz ce dzia alno  faktoringow  polegaj c  na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelno-
ci i po czon  z finansowaniem klientów oraz wiadczeniem na ich rzecz dodatkowych us ug (prowadzenie sprawozdawczo ci 

i egzekwowanie nale no ci). 

7. Zakres przedmiotowy 

Warto  wykupionych wierzytelno ci wed ug rodzajów faktoringu, liczba klientów wed ug osi ganych obrotów z faktorem, 
charakterystyka dzia alno ci faktoringowej przedsi biorstw finansowych, liczba firm korzystaj cych z us ug przedsi biorstw 
faktoringowych, inne informacje charakteryzuj ce dzia alno  przedsi biorstw faktoringowych (sie  dystrybucji, liczba zatrud-
nionych). 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: FKT. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

przedsi biorstwa finansowe pro-
wadz ce dzia alno  faktoringo-
w  

FKT – sprawozdanie dotycz ce dzia alno ci 
faktoringowej; w formie elektronicznej; meto-
da pe na; obowi zkowe 

raz w roku 90 dni po 
zako czeniu roku z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Funkcje us ugowe podmiotów prowadz cych faktoring, liczba faktorantów wed ug zakresu ich dzia alno ci, liczba faktorantów 
wed ug rodzaju faktoringu, warto  i rodzaj wykupionych wierzytelno ci, warto  zaanga owanych rodków finansowych, 
liczba faktur wykupionych, grupy faktorantów wed ug warto ci obrotów z faktorem, wybrane elementy ze sprawozda  finan-
sowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne – „Dzia alno  faktoringowa przedsi biorstw finansowych” – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 145 300 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.13(202) 

2. Temat badania: Dzia alno  przedsi biorstw leasingowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o przedsi biorstwach finansowych prowadz cych dzia alno  leasingow , tj. dzia alno  umo liwiaj c  
wynajem rodków leasingowych, celem zwi kszenia maj tku przedsi biorstw – dostawców towarów i us ug na potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Przedsi biorstwa zajmuj ce si  prowadzeniem dzia alno ci leasingowej, dzia aj ce na podstawie art. 7091 – 70918 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.). 

7. Zakres przedmiotowy 

Typy umów leasingowych, liczba leasingobiorców oraz rodzaje i warto  rodków oddanych w leasing wed ug województw i 
charakterystyki leasingobiorców, a tak e liczba zatrudnionych w przedsi biorstwach leasingowych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: P-LS. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

przedsi biorstwa prowadz ce 
dzia alno  leasingow  

P-LS – sprawozdanie dotycz ce dzia alno ci 
leasingowej; w formie elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

raz w roku 90 dni po 
zako czeniu roku z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  leasingow  wed ug: okresu rozpocz cia dzia alno ci operacyjnej, formy 
prawnej, liczby zatrudnionych, liczby oddzia ów i przedstawicielstw, rodzaju dzia alno ci, rodzajów zawieranych umów leasin-
gowych, opcji zako czenia umowy leasingu, ród a finansowania przedmiotów przekazanych w leasing, rodzaju zabezpiecze  
umowy na przedmioty leasingu, rodzaju ochrony ubezpieczeniowej przedmiotów w leasingu. 
Warto  i struktura nowych umów leasingu wed ug: rodzaju rodków trwa ych, rodzaju waluty transakcji, czasu trwania umo-
wy. Rodzaje leasingu finansowego. Liczba leasingobiorców, warto  nale no ci leasingowych brutto i warto  nieumorzona 
rodków trwa ych leasingu. Wybrane elementy ze sprawozda  finansowych oraz rentowno  przedsi biorstw leasingowych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Dzia alno  przedsi biorstw leasingowych” – wrzesie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 354 600 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.16(203) 

2. Temat badania: Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczenie informacji o dzia alno ci i wynikach finansowych osi ganych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na 
potrzeby: 
– rachunków narodowych i regionalnych, 
– organów rz dowych, odbiorców krajowych oraz pozosta ych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

7. Zakres przedmiotowy 

– bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przep ywu rodków pieni nych towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
– liczba, adres i regon towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz liczba ich placówek tworz cych sie  dystrybucji jednostek 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
– liczba pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: TFI. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych 

TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych; w 
formie elektronicznej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w pó roczu, 
30 dni po zako cze-
niu I pó rocza i 
90 dni po zako cze-
niu II pó rocza z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych, wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, informacja o liczbie i rodzaju 
funduszy inwestycyjnych zarz dzanych przez towarzystwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Informacje bie ce – wyniki wst pne – „Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych” – 
za I pó rocze 2012 r. – listopad 2012 r., za rok 2012 – lipiec 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 162 200 z  – bud et GUS 
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1.62. RYNEK FINANSOWY 

1. Symbol badania: 1.62.17(204) 

2. Temat badania: Pieni dz i regulowany rynek papierów warto ciowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Wtórne wykorzystanie informacji o rynku pieni nym i regulowanym rynku papierów warto ciowych w analizach zwi zków 
procesów makroekonomicznych z rynkiem finansowym na potrzeby krajowych u ytkowników informacji statystycznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Rynek finansowy w Polsce. 

7. Zakres przedmiotowy 

– rynek pieni ny, 
– regulowany rynek kapita owy. 

8. ród a danych 

Systemy informacyjne Narodowego Banku Polskiego i Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Gie da Papierów Warto cio-

wych w Warszawie S.A. 
system informacyjny dotycz cy obrotu instru-
mentami finansowymi; dane zagregowane w 
zakresie: kursy, transakcje, wolumen, warto  
obrotu – spó ek notowanych na Gie dzie Pa-
pierów Warto ciowych w Warszawie; w for-
mie elektronicznej 

dzie  roboczy nast -
puj cy po sesji gie -
dowej 

GUS 

2  Gie da Papierów Warto cio-
wych w Warszawie S.A. 

Rocznik Gie dowy; dane zagregowane w 
zakresie: rynek gie dowy, spó ki, obligacje, 
produkty strukturyzowane, certyfikaty inwe-
stycyjne, indeksy gie dowe, rynek instrumen-
tów pochodnych, inwestorzy, cz onkowie 
GPW, notowane spó ki, rynek New Connect; 
w formie papierowej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. za 
rok 2012 

GUS 

3  Narodowy Bank Polski system informacyjny NBP; dane w zakresie: 
– bilans Narodowego Banku Polskiego (uj -

cie monetarne), 
– bilans zagregowany pozosta ych monetar-

nych instytucji finansowych, 
– bilans skonsolidowany monetarnych insty-

tucji finansowych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2013 r. za 
rok 2012 

GUS 

4  Narodowy Bank Polski Mi dzynarodowa Pozycja Inwestycyjna i 
Bilans P atniczy oraz Bankowa Informacja 
Sprawozdawcza (BIS); dane zagregowane; w 
formie elektronicznej 

90 dni po zako cze-
niu kwarta u 

GUS 

5  Narodowy Bank Polski system informacyjny NBP; dane w zakresie: 
– poda  pieni dza M3 i czynniki jego kreacji, 
– statystyka stóp procentowych, 
– bilans p atniczy, 
– stopy procentowe NBP, 
– rednie kursy walut; 
w formie elektronicznej 

do 15. dnia ka dego 
miesi ca 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wtórne zestawienia tabelaryczne na podstawie statystyki monetarnej i p atniczej Narodowego Banku Polskiego; wtórne zesta-
wienia tabelaryczne na temat regulowanych rynków kapita owych w zakresie instrumentów finansowych, transakcji i indeksów; 
opracowania analityczne w monograficznych publikacjach na temat podmiotów rynku finansowego. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (no nik magnetyczny) do 20. dnia miesi ca. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 99 600 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.01(205) 

2. Temat badania: Ceny w rolnictwie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji o poziomach cen skupu i cen targowiskowych produktów rolnych, a na ich podstawie obliczanie wska -
ników cen i relacji cen oraz zebranie danych o kwartalnych cenach zakupu/sprzeda y oraz dzier aw gruntów ornych i k prze-
znaczonych na dzia alno  rolnicz . 
G ównym celem badania jest realizacja potrzeb krajowych, jak równie  zobowi za  wynikaj cych z cz onkostwa w Unii Euro-
pejskiej. Wynika z tego obowi zek obliczania i og aszania w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz dowym RP „Monitor 
Polski” redniej krajowej ceny skupu pszenicy w I i II pó roczu danego roku, redniej krajowej ceny skupu yta za pierwsze trzy 
kwarta y danego roku, wska nika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I i II pó roczu. Przekazywanie danych 
dotycz cych rocznych cen produktów rolnych, kwartalnych i rocznych wska ników cen produktów rolnych oraz rocznych cen 
zakupu/sprzeda y i dzier awy gruntów ornych i k do Eurostatu zgodnie ze standardowymi tablicami do przekazywania da-
nych. 

6. Zakres podmiotowy 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej (meldunek miesi czny i sprawozdanie pó roczne) oraz 
osoby fizyczne prowadz ce w ramach dzia alno ci gospodarczej skup produktów rolnych bezpo rednio od producentów rolnych 
(tylko sprawozdanie pó roczne) – w zakresie cen skupu. 
Gospodarstwa indywidualne w zakresie cen wybranych u ytków rolnych i dzier aw. 
Ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach: dane zbierane przez ankieterów statystyki publicznej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ceny produktów rolnych, wybranych u ytków rolnych i dzier aw: 
– ceny skupu ( cznie z podatkiem od towarów i us ug oraz z wy czeniem podatku od towarów i us ug) 30 produktów rolnych 

miesi cznie i oko o 150 produktów w pó roczu (obliczone jako iloraz warto ci i ilo ci skupionych w danym okresie produk-
tów), 

– ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach za produkty rolne (opracowane jako rednie arytmetyczne wszystkich 
notowa  w skali wojewódzkiej, regionalnej i ogólnokrajowej), 

– ceny wybranych u ytków rolnych i dzier aw, z uwzgl dnieniem gruntów ornych, w podziale na grunty dobre, rednie i s abe 
(ceny obliczone jako rednie arytmetyczne wszystkich notowa  w skali wojewódzkiej, regionalnej i ogólnokrajowej). 

Wska niki w uj ciu miesi cznym: 
– relacje cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach do cen skupu, 
– relacje wewn trzne cen skupu. 
Wska niki w uj ciu rocznym: 
– wska niki cen produktów rolnych sprzedawanych wed ug grup produktów (ro linne i zwierz ce) oraz wed ug form sprzeda-

y (skup i targowiska), 
– wska niki cen towarów i us ug zakupywanych na cele: konsumpcyjne, bie cej produkcji rolniczej i inwestycyjne, 
– wska nik relacji cen („no yce cen”) produktów sprzedawanych do towarów i us ug zakupywanych w gospodarstwach indy-

widualnych, 
– relacje cen detalicznych rodków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych, 
– relacje cen detalicznych niektórych towarów ywno ciowych do cen skupu produktów rolnych, 
– relacje cen detalicznych niektórych towarów nie ywnosciowych do cen skupu produktów rolnych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: R-CT, R-KSRB (omówione w badaniu 1.45.10), R-CzSR (omówione w badaniu 1.45.03). 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: R-10 (omówione w badaniu 1.45.12), C-02-50 (omówione w badaniu 
1.64.08) i C-02-91 (omówione w badaniu 1.64.07), jak równie  dane dotycz ce gospodarstw indywidualnych: struktury wydat-
ków pieni nych, spo ycia i akumulacji, struktury zakupów dokonywanych, a tak e struktury produktów sprzedawanych przez 
te gospodarstwa (omówione w badaniach 1.67.05, 1.66.02, 1.45.18); meldunki kwartalne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w zakresie cen produktów rolnych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

producenci rolni prowadz cy 
sprzeda  artyku ów rolnych na 
targowiskach 

R-CT – notowania cen targowiskowych wa -
niejszych produktów rolnych; tablice wyniko-
we; w formie elektronicznej 

raz w miesi cu do 
15. dnia ka dego 
miesi ca 2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu notowa-
nia cen 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Poziomy i wska niki: 
– w zakresie cen skupu – w przekroju: kraj, regiony (ceny pó roczne, roczne) i województwa, w zakresie zgodnym z przepisa-

mi o tajemnicy statystycznej: 
– w uj ciu miesi cznym, wed ug siedziby jednostki skupuj cej i wed ug siedziby u ytkownika gospodarstwa rolnego, 
– w uj ciu pó rocznym, wed ug grup producentów rolnych oraz grup jednostek skupuj cych wed ug form w asno ci i rodza-

ju dzia alno ci, 
– w zakresie cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – w uk adzie: kraj, regiony i województwa, 
– rednie poziomy cen wybranych u ytków rolnych i dzier aw w uk adzie: kraj, regiony, województwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Ceny produktów rolnych: 
– tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna, Internet) dotycz ce cen skupu: dane miesi czne – do 18. dnia po miesi cu 

sprawozdawczym wed ug siedziby jednostki skupuj cej; do 30. dnia po miesi cu sprawozdawczym wed ug siedziby u yt-
kownika gospodarstwa rolnego; dane pó roczne – do 70. dnia po pó roczu sprawozdawczym, 

– tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna, Internet) dotycz ce cen targowiskowych, dane miesi czne – do 18. dnia po 
miesi cu sprawozdawczym, 

– komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie redniej krajowej ceny skupu yta za okres pierwszych 
trzech kwarta ów – do 20 pa dziernika, 

– obwieszczenia Prezesa G ównego Urz du Statystycznego: 
– w sprawie redniej krajowej ceny skupu pszenicy w pó roczu – do 20. dnia po up ywie ka dego pó rocza, 
– w sprawie wska nika cen skupu podstawowych produktów rolnych w pó roczu – do 20. dnia po up ywie ka dego pó ro-

cza, 
– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Ceny produktów rolnych”, do 20. dnia po miesi cu sprawozdawczym. 
Ceny wybranych u ytków rolnych i dzier aw – tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna): I kwarta  – maj 2012 r., II 
kwarta  – pa dziernik 2012 r., III kwarta  – listopad 2012 r., IV kwarta  – luty 2013 r. 

rednioroczne wska niki cen produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i us ug zakupywanych przez gospodarstwa 
indywidualne w uk adzie krajowym. 
Publikacje bran owe: 
– „Portal informacyjny GUS; obszar tematyczny – ceny”, 
– „Skup i ceny produktów rolnych w 2012 r.” – maj 2013 r., 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzie  2013 r., 
– kwartalne i roczne wska niki cen produktów rolnych (opracowane wed ug zalece  Eurostatu) przekazywane do Eurostatu i 

udost pniane w bazie danych New Cronos, 
– roczne ceny zakupu/sprzeda y i dzier awy gruntów ornych i k przekazywane do Eurostatu i udost pniane w bazie danych 

New Cronos. 
Biuletyny umieszczone na stronie internetowej MRiRW – co tydzie : 
– Rynek mi sa drobiowego, 
– Rynek jaj spo ywczych, 
– Rynek wo owiny, 
– Rynek wieprzowiny, 
– Rynek zbó , 
– Rynek ro lin oleistych, 
– Rynek mleka, 
– Rynek baraniny, 
– Rynek kwiatów, 
– Rynek owoców i warzyw wie ych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 486 700 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.03(206) 

2. Temat badania: Badanie cen producentów wyrobów i us ug w przemy le, transporcie i gospodarce maga-
zynowej, telekomunikacji, le nictwie oraz rybactwie 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obliczanie wska ników cen producentów, które s  wykorzystywane do: 
– przeliczania warto ci produkcji sprzedanej i innych kategorii ekonomicznych wyra onych w cenach bie cych na ceny sta e i 

obliczania dynamiki wolumenu produkcji wyrobów i us ug w przemy le, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomu-
nikacji, a tak e le nictwie i rybactwie, 

– wyceny nak adów i produkcji w systemie rachunków narodowych wed ug zasad ESA'95. 
Ponadto obok funkcji informacyjno-deflacyjnych, dane z badania cen us ug transportu i czno ci s  wykorzystywane do opra-
cowywania wska ników cen towarów i us ug konsumpcyjnych, a wyniki obserwacji cen w le nictwie do obliczania redniej 
ceny 1 m3 drewna s u cej do ustalania podatku le nego. 

6. Zakres podmiotowy 

Oko o 4 tys. podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz . Liczba przedsi biorstw obj tych badaniem wynosi w: górnic-
twie i wydobywaniu (sekcja B) – oko o 80 podmiotów, przetwórstwie przemys owym (sekcja C) – oko o 2 900 podmiotów, 
dzia alno ci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gor cej wody i powietrza do uk adów klimatyza-
cyjnych (sekcja D) – oko o 120 podmiotów, dzia alno ci w zakresie dostawy wody, gospodarowania ciekami i odpadami oraz 
dzia alno ci zwi zanej z rekultywacj  (sekcja E) – oko o 110 podmiotów, dzia alno ci w zakresie us ug transportu i gospodarki 
magazynowej (sekcja H) – oko o 290 podmiotów oraz us ug w telekomunikacji (sekcja J, dzia  61) – oko o 20 podmiotów, 
le nictwie, w czaj c dzia alno  us ugow  (sekcja A, dzia  02) – oko o 440 podmiotów, rybactwie (sekcja A, dzia  03) – oko o 
20 podmiotów. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ceny wyrobów i us ug (oko o 30 tys. miesi cznie): 
– producenta, tzn. kwota pieni dzy otrzymywana przez producenta od nabywcy za jednostk  produktu (wyrobu lub us ugi) 

pomniejszona o nale ny podatek od towarów i us ug i powi kszona o podatek akcyzowy w przypadku p atnika tych podat-
ków oraz pomniejszona o ewentualne rabaty i opusty, 

– bazowa, tzn. kwota pieni dzy otrzymywana przez producenta od nabywcy za jednostk  produktu (wyrobu lub us ugi) po-
mniejszona o podatek od towarów i us ug, podatek akcyzowy, a tak e ewentualne rabaty i opusty oraz powi kszona o dotacje 
do produktu. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: C-01, cenniki, zarz dzenia i decyzje wydawane przez podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w 
zakresie cen jednolitych obowi zuj cych na terenie kraju lub jego cz ci, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: 
DG-1 (zebranych w badaniu 1.61.04), T-02 (zebranych w badaniu 1.48.11) i P-01 (zebranych w badaniu 1.46.04). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty prowadz ce dzia-

alno  gospodarcz  zaklasy-
fikowan  wed ug PKD do 
sekcji: A (dzia y 02 i 03), B, 
C, D, E, H i J (dzia  61) – o 
liczbie pracuj cych 10 osób i 
wi cej, które zostan  powia-
domione o obowi zku spra-
wozdawczym poprzez portal 
sprawozdawczy 

C-01 – sprawozdanie o cenach producentów 
wyrobów i us ug; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
14. dnia z danymi za 
miesi c poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 
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2  podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz , ustala-
j ce ceny jednolite na terenie 
ca ego kraju lub jego cz ci 

cenniki, decyzje i zarz dzenia w zakresie cen 
jednolitych, obowi zuj cych na terenie kraju 
lub w jego cz ci; w formie elektronicznej lub 
papierowej; metoda doboru celowego; obo-
wi zkowe 

raz w miesi cu do 
7. dnia z danymi za 
miesi c poprzedni: 
– ceny jednolite w 

skali kraju; 
– ceny jednolite 

ustalone dla cz ci 
kraju 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– miesi czne i narastaj ce wska niki cen produkcji sprzedanej przemys u wed ug kategorii cen bazowych w dezagregacji: 
grupy, dzia y, sekcje: B, C, D, E wed ug PKD w uk adzie krajowym i wojewódzkim, 

– miesi czne i narastaj ce wska niki cen produkcji sprzedanej przemys u wed ug kategorii cen bazowych w podziale na rynek 
krajowy i niekrajowy w dezagregacji: dzia y, sekcje: B, C, D, E wed ug PKD w uk adzie krajowym, 

– miesi czne i narastaj ce wska niki cen produkcji przemys owej wed ug PKWiU w uk adzie krajowym, 
– rednioroczne i kwartalne wska niki cen maszyn, urz dze , rodków transportu wed ug wybranych grup rodzajowych rod-

ków trwa ych, 
– miesi czne i narastaj ce wska niki cen maszyn i urz dze  inwestycyjnych produkcji krajowej, 
– miesi czne i narastaj ce wska niki cen produkcji sprzedanej przemys u dla g ównych grup przemys u (zgodnie z rozporz -

dzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniaj cym rozporz dzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie 
wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotycz cego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji G ównych 
Grup Przemys owych) w uk adzie krajowym, 

– miesi czne i narastaj ce wska niki cen us ug transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji w dezagregacji: 
klasy, grupy, dzia y sekcji H oraz J (dzia  61) w uk adzie krajowym, 

– miesi czne i narastaj ce wska niki cen w le nictwie – sekcja A, dzia  02 w uk adzie krajowym, 
– miesi czne i narastaj ce wska niki cen w rybactwie – sekcja A, dzia  03 w uk adzie krajowym, 
– redni poziom ceny 1 m3 drewna za trzy kwarta y roku badanego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny, Internet) z zakresu przemys u – dane wst pne do 20. dnia po miesi cu 
sprawozdawczym, dane ostateczne do 50. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) dotycz ce transportu i gospodarki magazynowej, telekomunikacji, le nic-
twa oraz rybactwa – do 50. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 

– komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie redniej ceny sprzeda y drewna za pierwsze trzy kwarta y – 
do 20. dnia po up ywie trzeciego kwarta u, 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Wska niki cen produkcji sprzedanej przemys u oraz produkcji budowla-
no-monta owej” – miesi c, 

– „Nak ady i wyniki przemys u” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r., kwiecie  2013 r., 
– „Portal informacyjny GUS; obszar tematyczny – ceny”, 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r., 
– Eurostat – miesi c, 
– OECD – miesi c, 
– ONZ – miesi c. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 850 400 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.04(207) 

2. Temat badania: Krajowe rednie ceny producentów wyrobów spo ywczych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie rednich poziomów cen producenta wybranych wyrobów spo ywczych na rynku krajowym jako podstawy do doko-
nywania analizy zró nicowania poziomów i dynamiki cen podstawowych produktów spo ywczych w sferze produkcji i kon-
sumpcji. 

6. Zakres podmiotowy 

Oko o 1000 podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz , charakteryzuj cych si  najwi kszym udzia em w produkcji 
danej grupy wyrobów w skali kraju. 

7. Zakres przedmiotowy 

Poziomy cen wybranych wyrobów lub grup wyrobów spo ywczych (oko o 150 ci le okre lonych asortymentów wyrobów). 
Badaniem s  obj te ceny cznie z podatkiem od towarów i us ug oraz ceny z wy czeniem podatku od towarów i us ug. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: C-03. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty prowadz ce dzia alno  
w zakresie produkcji wyrobów 
spo ywczych o liczbie pracuj -
cych 10 osób i wi cej, które 
zostan  powiadomione o obo-
wi zku sprawozdawczym po-
przez portal sprawozdawczy 

C-03 – sprawozdanie o cenach producentów 
wyrobów spo ywczych; w formie elektronicz-
nej; metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
12. dnia z danymi za 
miesi c poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– rednie krajowe poziomy cen wybranych wyrobów spo ywczych, 
– rednie wojewódzkie poziomy cen wybranych wyrobów spo ywczych w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy staty-

stycznej, 
– wska niki cen wybranych wyrobów spo ywczych w uk adzie krajowym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Portal informacyjny GUS; obszar tematyczny – ceny”. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 701 100 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.05(208) 

2. Temat badania: Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obliczanie dynamiki cen produkcji budowlano-monta owej umo liwiaj cej: 
– przeliczanie warto ci produkcji budowlano-monta owej wyra onej w cenach bie cych na ceny sta e i obliczanie wolumenu 

produkcji budowlano-monta owej, 
– prowadzenie cz stkowych rachunków w systemie rachunków narodowych wed ug zasad ESA'95, 
– waloryzacj  warto ci robót budowlano-monta owych w umowach zawieranych pomi dzy inwestorem i wykonawc . 
Uzyskanie informacji o ruchu cen ró nych rodzajów robót i obiektów budowlanych, s u cych do: 
– waloryzacji kosztów inwestycji, 
– przeliczania warto ci kosztorysowej robót, 
– weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów przetargach na roboty budowlane. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w zakresie budownictwa (sekcja F) – oko o 480 przedsi biorstw. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ceny oko o 3 500 reprezentantów robót wytypowanych przez przedsi biorstwa. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: C-01b, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania DG-1 (zebranych w badaniu 1.61.04) oraz koszto-
rysy modelowe dla wybranych obiektów budowlanych (budynków). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty prowadz ce dzia alno  
gospodarcz  zaklasyfikowan  do 
sekcji F wed ug PKD o liczbie 
pracuj cych 10 osób i wi cej, 
które zostan  powiadomione o 
obowi zku sprawozdawczym 
poprzez portal sprawozdawczy 

C-01b – sprawozdanie o cenach producentów 
robót budowlano-monta owych; w formie 
elektronicznej; metoda doboru celowego; 
obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
14. dnia z danymi za 
miesi c poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Miesi czne wska niki cen: 
– produkcji budowlano-monta owej w uk adzie krajowym, w dezagregacji: grupa, dzia  i sekcja PKD, 
– robót oraz rodzajów robót budowlano-monta owych wed ug Katalogów Nak adów Rzeczowych (KNR), Katalogów Norm 

Nak adów Rzeczowych (KNNR), 
– grup robót budowlano-monta owych wed ug KNR, KNNR, 
– obiektów budowlanych wed ug Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny, Internet) w zakresie produkcji budowlano-monta owej – dane wst pne do 
20. dnia po miesi cu sprawozdawczym, dane ostateczne – do 50. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 

– tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) w zakresie robót budowlano-monta owych i obiektów budowlanych – do 
50. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 

– komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie wska nika cen produkcji budowlano-monta owej w kwar-
tale w stosunku do poprzedniego – w terminie do 50. dnia po up ywie ka dego kwarta u, 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Wska niki cen produkcji sprzedanej przemys u oraz produkcji budowla-
no-monta owej” – miesi c, 

– „Ceny robót budowlano-monta owych i obiektów budowlanych” – miesi c, 
– „Portal informacyjny GUS; obszar tematyczny – ceny”. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 573 800 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.06(209) 

2. Temat badania: Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Uzyskanie informacji o ruchu cen robót budowlano-monta owych realizowanych na drogach, ulicach i mostach. Obliczanie 
wska ników cen dla wybranych obiektów drogowych i mostowych, które wykorzystuje si  m.in. do waloryzacji cen przyj tych 
na etapie zawierania umów inwestycyjnych na realizacj  budowy dróg krajowych, autostrad, mostów, wiaduktów i przej  
granicznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Oko o 210 podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz  specjalizuj cych si  w budownictwie drogowym i mostowym. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ceny robót budowlano-monta owych w zakresie budownictwa drogowego i mostowego, tj. wybranych dróg, ulic i mostów. 
Badanie obejmuje oko o 170 ci le okre lonych asortymentów robót, których opis oparto na Szczegó owej Specyfikacji Tech-
nicznej (SST), opracowanej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zawieraj cej charakterystyk  wszystkich 
czynno ci sk adaj cych si  na wykonanie danego asortymentu robót, wymagania techniczne, technologiczne zasady obmiaru i 
odbioru oraz wyszczególnienie rodzajów kosztów, jakie nale y uwzgl dni  przy kalkulowaniu ceny. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: C-04, kosztorysy modelowe dla wybranych obiektów in ynierii l dowej i wodnej. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty prowadz ce dzia alno  
gospodarcz  zaklasyfikowan  do 
sekcji F wed ug PKD, które zo-
stan  powiadomione o obowi z-
ku sprawozdawczym poprzez 
portal sprawozdawczy 

C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowla-
no-monta owych realizowanych na drogach, 
ulicach i mostach; w formie elektronicznej; 
metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
20. dnia z danymi za 
miesi c poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Miesi czne wska niki cen: 
– robót i grup robót reprezentatywnych dla budownictwa drogowego wed ug SST, 
– robót i grup robót reprezentatywnych dla budownictwa mostowego wed ug SST, 
– obiektów – reprezentantów dróg publicznych, 
– obiektów – reprezentantów mostów. 

10. Terminy i formy udost pniania 

„Ceny robót budowlano-monta owych i obiektów budowlanych” – miesi c. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 278 600 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.07(210) 

mpcyjnych 

4. Prowadz

5. Cel badania 
mi dzy nimi oraz o zró nico-

-

ne s

 mi

8. 

Lp.
ce 

dane statystyczne 
Cz stotliwo

i termin nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1 
y 

ca 

ankieter statystyczny 

ty sprzeda

zko-

-

si

ankieter statystyczny 

ca 

ankieter statystyczny 

nia cen 

4 
y 

ca 

ankieter statystyczny 

ca 

ankieter statystyczny 

nia cen 
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6  organy administracji rz do-
wej oraz organy jednostek 
samorz du terytorialnego i 
podmioty prowadz ce dzia-
alno  gospodarcz , ustala-
j ce ceny jednolite na terenie 
kraju lub jego cz ci 

C-02-91 – notowania cen detalicznych jednoli-
tych w kraju; w formie elektronicznej i papie-
rowej; metoda doboru celowego; obowi zko-
we 

raz w miesi cu do 
5. dnia miesi ca za 
miesi c poprzedni 

GUS 

7  podmioty prowadz ce sprze-
da  detaliczn  towarów przez 
Internet 

C-02-92 – notowania cen detalicznych towa-
rów konsumpcyjnych zakupywanych przez 
Internet; w formie elektronicznej i papierowej; 
metoda doboru celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
10. dnia miesi ca 
sprawozdawczego 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

rednie ogólnopolskie i wojewódzkie poziomy cen wybranych reprezentantów. 
Wska niki cen reprezentantów i agregatów elementarnych. 
Dynamika cen towarów i us ug konsumpcyjnych w uk adzie: ogó em kraj, dzia y, grupy i klasy wed ug klasyfikacji COICOP, 
reprezentanty oraz grupy gospodarstw domowych. 
Kwartalne wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych w uk adzie: ogó em kraj, regiony, województwa, dzia y wed ug 
klasyfikacji COICOP. 
Zharmonizowane wska niki cen konsumpcyjnych w uk adzie ogó em kraj wed ug klasyfikacji COICOP/HICP. 
Zharmonizowane wska niki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków po rednich. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane miesi czne: 
– poziomy cen detalicznych – do 25. dnia po miesi cu sprawozdawczym – papierowy no nik informacji, 
– wska niki cen – do 15. dnia po miesi cu sprawozdawczym – Internet, 

– dane kwartalne wed ug województw – za I kwarta  do 65. dnia po kwartale sprawozdawczym, za kwarta y II, III i IV do 60. 
dnia po kwartale sprawozdawczym – Internet, 

– obwieszczenia Prezesa G ównego Urz du Statystycznego za okresy miesi czne i kwartalne – do 15. dnia po okresie spra-
wozdawczym, 

– komunikaty Prezesa G ównego Urz du Statystycznego za okresy kwartalne, pó roczne i rok – do 15. dnia po okresie spra-
wozdawczym, 

– informacje bie ce – wyniki wst pne – „Wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych” – miesi c, 
– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r., 
– ceny w gospodarce narodowej – Internet, 
– baza danych New Cronos (Eurostat). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 19 089 500 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.08(211) 

2. Temat badania: Badanie cen towarów i us ug niekonsumpcyjnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie danych o kszta towaniu si  poziomów i dynamiki cen, o wzajemnych relacjach pomi dzy nimi oraz o zró nico-
waniu terytorialnym. Badanie obejmuje ceny p acone przez odbiorców na rynku detalicznym za nabywane towary i us ugi prze-
znaczone na cele produkcyjno-inwestycyjne zwi zane g ównie z rolnictwem. Wyniki z badania s u  m.in. do przeliczenia na 
ceny sta e obrotów i nak adów produkcyjnych ponoszonych w rolnictwie do obliczania relacji cen detalicznych rodków pro-
dukcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych oraz relacji wska ników cen produktów sprzedawanych do wska ników 
cen towarów i us ug zakupywanych przez rolników. 

6. Zakres podmiotowy 

Punkty sprzeda y detalicznej i jednostki wiadcz ce us ugi w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ceny detaliczne oko o 300 reprezentantów towarów i us ug niekonsumpcyjnych. 

8. ród a danych 

Notowania cen na formularzu GUS C-02-50; systemy informatyczne sieci handlowych oraz wtórne wykorzystanie danych ze 
sprawozda  GUS: C-02-91 (omówione w badaniu 1.64.07), H-01a i H-01s (omówione w badaniu 1.49.02), G-04, H-02n, 
H-02p, G-01 (omówione w badaniu 1.44.05). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty prowadz ce wytypo-
wane punkty sprzeda y detalicz-
nej lub wykonuj ce us ugi w 
wybranych rejonach badania cen 
na terenie kraju 

C-02-50 – notowania cen detalicznych towa-
rów i us ug niekonsumpcyjnych; systemy 
informatyczne sieci handlowych; w formie 
elektronicznej i papierowej; metoda doboru 
celowego; obowi zkowe 

raz w miesi cu: w 
okresie od 5. do 
22. dnia miesi ca 
sprawozdawczego 

ankieter statystyczny 
w miejscu notowa-
nia cen; Urz d Sta-
tystyczny w Opolu 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

rednie ogólnopolskie i wojewódzkie poziomy cen wybranych reprezentantów. 
Wska niki cen reprezentantów i agregatów elementarnych. 
Dynamika cen w uk adzie: ogó em kraj, grupy towarów i us ug niekonsumpcyjnych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane miesi czne: 
– poziomy cen detalicznych – do 25. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 
– wska niki cen (dane wst pne) za miesi ce: 

– stycze –pa dziernik – do 28 listopada, 
– listopad–grudzie  – do 27. dnia po miesi cu sprawozdawczym, 

– dane roczne – wska niki cen (dane ostateczne) – do 1 marca roku nast pnego, 
– komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie przeci tnej redniorocznej ceny detalicznej w gla kamien-

nego – do 18 stycznia, 
– ceny w gospodarce narodowej – Internet. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 770 000 z  – bud et GUS 
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1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.10(212) 

2. Temat badania: Poziomy, dynamika i relacje cen w mi dzynarodowym handlu towarami 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja poziomów i obliczanie dynamiki cen oraz wska ników terms of trade w polskim handlu zagranicznym. 
Wska niki rednich cen w okresach narastaj cych w stosunku do rednich cen roku ubieg ego stanowi  podstaw  do obliczania: 
– obrotów handlu zagranicznego w cenach sta ych, 
– wska ników wolumenu obrotów handlu zagranicznego. 
Wska niki terms of trade opracowuje si  jako relacj  zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowa-
nych. 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty realizuj ce wymian  towarów w handlu mi dzynarodowym. 

7. Zakres przedmiotowy 

Oko o 2,5 tys. pozycji towarowych w eksporcie i oko o 3,5 tys. w imporcie (dobór celowy), wyst puj cych w obrotach z zagra-
nic  i rejestrowanych w statystyce handlu zagranicznego, sklasyfikowanych wed ug Nomenklatury Scalonej (CN). 

8. ród a danych 

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu mi dzynarodowego handlu towarami (omówionego w badaniu 
1.51.08). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– poziomy rednich cen wybranych towarów, których udzia  w handlu mi dzynarodowym jest dominuj cy, 
– wska niki unit value w uk adzie narastaj cym z cz stotliwo ci  miesi czn : wed ug sekcji SITC, wed ug dzia ów CN, we-

d ug sekcji PKWiU, wed ug g ównych kategorii ekonomicznych BEC; wed ug grup krajów: ogó em, kraje rozwini te, w tym 
Unia Europejska; kraje rozwijaj ce si  i kraje Europy rodkowo-Wschodniej, 

– miesi czne wska niki unit value w uk adzie: grupy krajów oraz sekcje SITC. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wynikowe wst pne (wydruk, no nik magnetyczny, Internet) – 60 dni po miesi cu sprawozdawczym, dane ostateczne – 
sierpie  2013 r., 

– „Ceny w gospodarce narodowej” – Internet, 
– „Handel zagraniczny” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r. (odpowiednio dane za I, I–II, I–III kwarta  2012 r.), sierpie  

2013 r. (dane za I–IV kwarta  2012 r.), 
– „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013” – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 179 400 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 423 — Poz. 1030

 

1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.12(213) 

2. Temat badania: Wska niki inflacji bazowej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Narodowego Banku Polskiego 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obliczanie wska ników inflacji bazowej w celu okre lenia tendencji i skali trwa ych zmian cen wyst puj cych w gospodarce 
polskiej, a tak e w celu oceny wp ywu na poziom cen czynników o charakterze sezonowym oraz waha  powsta ych na skutek 
przej ciowych szoków poda owych. 
Wska niki inflacji bazowej oraz wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI) umo liwiaj  prowadzenie pog bionych 
analiz i bada  nad kszta towaniem si  procesów inflacyjnych w polskiej gospodarce oraz prognozowanie tendencji inflacyjnych, 
co s u y realizacji podstawowego celu dzia alno ci banku centralnego, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. 

6. Zakres podmiotowy 

Wytypowane punkty sprzeda y detalicznej, jednostki us ugowe i gastronomiczne w wybranych rejonach badania cen na terenie 
kraju. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych obliczane przez GUS. Baza wska ników cen towarów i us ug konsumpcyj-
nych (najwy szy mo liwy sposób dezagregacji, tzw. grupy elementarne), baza wska ników cen towarów i us ug konsumpcyj-
nych w podziale na 164 grupy. 
Zharmonizowane wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych w uk adzie analogicznym do bazy wska nika CPI wed ug 
grup elementarnych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-91, C-02-92 (bada-
nie: 1.64.07). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wska niki inflacji bazowej: 
– inflacja bazowa po wy czeniu cen administrowanych, 
– inflacja bazowa po wy czeniu cen najbardziej zmiennych, 
– inflacja bazowa po wy czeniu cen ywno ci i cen energii, 
– inflacja bazowa – 15% rednia obci ta 
przy podstawie miesi c poprzedni = 100 oraz analogiczny miesi c poprzedniego roku = 100. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Strony internetowe NBP – raz w miesi cu, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej NBP. 
Raporty NBP o inflacji sporz dzane przez NBP – luty, czerwiec, pa dziernik. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 79 000 z  – bud et NBP 
 17 000 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 424 — Poz. 1030

 

1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.14(214) 

2. Temat badania: Ceny i inflacja a polityka pieni na NBP 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Narodowego Banku Polskiego 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Prowadzenie pog bionych analiz i bada  nad kszta towaniem si  procesów inflacyjnych w polskiej gospodarce oraz progno-
zowanie tendencji inflacyjnych, co s u y realizacji podstawowego celu dzia alno ci banku centralnego, jakim jest utrzymanie 
stabilnego poziomu cen. Wykorzystanie danych do sporz dzania szczegó owych analiz, bada  i prognoz na potrzeby prowadze-
nia polityki pieni nej przez organy Narodowego Banku Polskiego – Zarz d i Rad  Polityki Pieni nej. Publikacja wyników 
analiz i bada  w oficjalnych dokumentach organów NBP. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz  w zakresie produkcji, handlu i us ug. Gospodarstwa domowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych obliczane przez GUS. Baza wska ników cen towarów i us ug konsumpcyj-
nych (najwy szy mo liwy sposób dezagregacji, tzw. grupy elementarne), baza wska ników cen towarów i us ug konsumpcyj-
nych w podziale na 164 grupy. 
Zharmonizowane wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych w uk adzie analogicznym do bazy wska nika CPI wed ug 
grup elementarnych. 

rednie miesi czne poziomy cen detalicznych towarów i us ug konsumpcyjnych w skali kraju. 
Wska niki cen producentów wyrobów i us ug. 
Poziomy i wska niki cen w handlu zagranicznym. 
Dochody i wydatki gospodarstw domowych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych z bada : 
– bud etów gospodarstw domowych (badanie 1.25.01), 
– cen producentów wyrobów i us ug (badanie 1.64.03), 
– cen towarów i us ug konsumpcyjnych (badanie 1.64.07), 
– indeksów cen eksportu i importu (badanie 1.64.15), 
– cen producentów us ug (badanie 1.64.16). 
Dane ze statystyk mi dzynarodowych o komparatywnych poziomach cen. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Analizy, badania i prognozy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP niezb dne dla realizacji polityki 
pieni nej w warunkach strategii bezpo redniego celu inflacyjnego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Raporty NBP o inflacji – sporz dzane przez NBP – luty, czerwiec, pa dziernik. Publikacja innych opracowa  NBP na stronie 
internetowej – wed ug potrzeb. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 70 000 z  – bud et NBP 
 38 300 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 425 — Poz. 1030

 

1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.15(215) 

2. Temat badania: Badanie indeksów cen eksportu i importu 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Obserwacja miesi cznych zmian cen produktów b d cych przedmiotem mi dzynarodowej wymiany towarowej oraz dostarcze-
nie informacji o ruchu cen w polskim handlu zagranicznym. Indeksy cen eksportu i importu s  wykorzystywane do kszta towa-
nia polityki gospodarczej i walutowej. Umo liwiaj  – w przypadku eksportu – dokonanie analizy konkurencyjno ci towarów z 
Polski na rynkach zewn trznych, poziomu op acalno ci eksportu i jego wp ywu na wska niki ekonomiczne eksporterów oraz 
wska niki makroekonomiczne gospodarki. W przypadku importu pozwalaj  oceni  skal  importowanej inflacji. 

6. Zakres podmiotowy 

Oko o 5 100 podmiotów prowadz cych wymian  towarow  w handlu zagranicznym – w tym w imporcie oko o 2 800 podmio-
tów, w eksporcie: oko o 2 300 podmiotów. 

7. Zakres przedmiotowy 

Poziomy cen wybranych towarów (oko o 4 600 grup towarów na poziomie 8-cyfrowym CN, w tym oko o 2 100 w eksporcie i 
oko o 2 500 w imporcie). Badaniem s  obj te ceny, wyra one w PLN, faktycznych transakcji ustalone na podstawie faktur 
kupna – sprzeda y. Cena nie obejmuje podatków, c a, akcyzy itp. Cena w eksporcie na bazie fob, w imporcie na bazie cif. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: C-05. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty prowadz ce dzia alno  
gospodarcz  o liczbie pracuj -
cych 10 osób i wi cej, prowadz -
ce wymian  towarow  w handlu 
zagranicznym, do których zosta-
nie wys ane powiadomienie o 
obowi zku sprawozdawczym 

C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w 
handlu zagranicznym; poziomy cen wybranych 
towarów eksportowanych i importowanych; w 
formie elektronicznej; metoda doboru celowe-
go; obowi zkowe 

raz w miesi cu do 
16. dnia z danymi za 
miesi c poprzedni 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

– miesi czne i narastaj ce wska niki cen importu w dezagregacji: klasy, dzia y i sekcje B, C, D wed ug PKWiU, 
– miesi czne i narastaj ce wska niki cen eksportu w dezagregacji: klasy, dzia y i sekcje B, C, D wed ug PKWiU. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – 45 dni po miesi cu sprawozdawczym, 
– „Ceny w gospodarce narodowej” – Internet, 
– „Handel zagraniczny” – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r. (odpowiednio dane za I, I–II, I–III kwarta  2012 r.), sierpie  

2013 r. (dane za I–IV kwarta  2012 r.), 
– „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013” – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 533 900 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 426 — Poz. 1030

 

1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.16(216) 

2. Temat badania: Badanie cen producentów us ug 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Pozyskanie informacji o zmianach cen producentów us ug niezb dnych do obserwacji cen i ich zmian oraz obliczania wska ni-
ków cen wykorzystywanych do analiz makroekonomicznych, jako deflatorów do przeliczania warto ci produkcji, a tak e oceny 
rynku us ug. 

6. Zakres podmiotowy 

Oko o 340 podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w zakresie dzia alno ci zwi zanej z oprogramowaniem i doradz-
twem w zakresie informatyki oraz dzia alno ci powi zanej (dzia  62), dzia alno ci us ugowej w zakresie informacji (dzia  63), 
dzia alno ci prawniczej, rachunkowo-ksi gowej i doradztwa podatkowego (dzia  69), doradztwa zwi zanego z zarz dzaniem 
(70.2), dzia alno ci w zakresie architektury i in ynierii, bada  i analiz technicznych (dzia  71), reklamy, badania rynku i opinii 
publicznej (dzia  73), dzia alno ci zwi zanej z zatrudnieniem (dzia  78), dzia alno ci detektywistycznej i ochroniarskiej (dzia  
80) oraz sprz tania obiektów (grupa 81.2). 

7. Zakres przedmiotowy 

Poziomy cen reprezentatywnych us ug wytypowanych przez przedsi biorstwa (ok. 1400 reprezentantów us ug). 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: C-06, C-06/RU. 
 

Lp. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  
zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia ów: 62, 63, 
69, 71, 73 i 80 oraz grup 70.2 i 81.2 – o liczbie 
pracuj cych 10 osób i wi cej, które zostan  powia-
domione o obowi zku sprawozdawczym poprzez 
portal sprawozdawczy 

C-06 – sprawozdanie 
o cenach producentów 
us ug; w formie elek-
tronicznej; metoda 
doboru celowego; obo-
wi zkowe 

raz w kwartale do 
25. dnia po zako -
czeniu kwarta u 
sprawozdawczego 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

2  podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz  
zaklasyfikowan  wed ug PKD do dzia u 78 – o 
liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej, które zostan  
powiadomione o obowi zku sprawozdawczym 
poprzez portal sprawozdawczy 

C-06/RU – sprawozda-
nie o cenach producen-
tów us ug zwi zanych z 
zatrudnieniem; w for-
mie elektronicznej; 
metoda doboru celowe-
go; obowi zkowe 

raz w kwartale do 
25. dnia po zako -
czeniu kwarta u 
sprawozdawczego 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kwartalne i narastaj ce wska niki cen us ug w dezagregacji: grupy, dzia y wed ug PKD w uk adzie krajowym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) – do 60 dni po kwartale sprawozdawczym, 
– „Portal informacyjny GUS; obszar tematyczny – ceny”. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 287 500 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 427 — Poz. 1030

 

1.64. CENY 

1. Symbol badania: 1.64.18(217) 

2. Temat badania: Stopie  sztywno ci cen w gospodarce polskiej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 

5. Cel badania 

W badaniu sztywno ci cen i mechanizmów cenotwórczych wykorzystuje si  dane na poziomie mikro. W badaniu zostan  wy-
korzystane wtórnie dane zbierane przez GUS na potrzeby badania cen towarów i us ug konsumpcyjnych, cen producentów oraz 
cen importu i eksportu. Badania przeprowadzone na zdezagregowanych danych pozwol  na poznanie rozk adów zmian indywi-
dualnych poziomów cen, przestrzennego zró nicowania ich dynamiki, skali rozproszenia cen relatywnych, a tak e przyczyni  
si  do pog bienia wiedzy na temat procesu stanowienia cen oraz do pe niejszego zrozumienia relacji mi dzy oczekiwaniami 
inflacyjnymi a decyzj  o zmianie ceny. Badanie to pozwoli te  na lepsze poznanie mechanizmu transmisji polityki pieni nej i 
jej oddzia ywania na gospodark  polsk . Badanie umo liwi aktualizacj  szacunków parametrów sztywno ci cen niezb dnych do 
u ytkowania na potrzeby prowadzenia polityki pieni nej modeli makroekonomicznych opartych na koncepcji dynamicznej 
stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wyniki badania b d  wykorzystywane g ównie w NBP na potrzeby prowadzonej 
polityki pieni nej. B d  tak e mog y s u y  badaniom ekonomicznym w obszarze mechanizmów cenotwórczych oraz roli 
polityki pieni nej w cyklu koniunkturalnym. Mog  one te  by  pomocne w badaniach nad mechanizmem transmisji monetar-
nej. 

6. Zakres podmiotowy 

Wytypowane punkty sprzeda y detalicznej, jednostki us ugowe i gastronomiczne w wybranych rejonach badania cen na terenie 
kraju. Bud ety gospodarstw domowych. Przedsi biorstwa produkuj ce wyroby i us ugi. Podmioty dokonuj ce importu i ekspor-
tu. 

7. Zakres przedmiotowy 

Notowania cen detalicznych oko o 1.800 reprezentantów towarów i us ug konsumpcyjnych, w wytypowanych punktach sprze-
da y detalicznej, jednostkach us ugowych i gastronomicznych w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju za rok 2011. 
Wagi poszczególnych grup towarów i us ug konsumpcyjnych w bud etach gospodarstw domowych. 
Notowania cen producentów wyrobów i us ug w przemy le, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, le nictwie 
oraz rybactwie za rok 2011. 
Notowania cen eksportu i importu za rok 2011. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych jednostkowych z bada : 
– bud etów gospodarstw domowych (badanie 1.25.01), 
– cen towarów i us ug konsumpcyjnych (badanie 1.64.07), 
– cen producentów wyrobów i us ug w przemy le, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, le nictwie oraz 

rybactwie (badanie 1.64.03), 
– indeksów cen eksportu i importu (badanie 1.64.15). 
Przekazanie danych wtórnych do NBP – w styczniu 2012 r. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Analizy procesów cenotwórczych wykorzystywane w NBP na potrzeby polityki pieni nej. Aktualizacja szacunków parame-
trów sztywno ci cen niezb dnych do u ytkowania na potrzeby prowadzenia polityki pieni nej modeli makroekonomicznych 
opartych na koncepcji dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Publikacja opracowa  NBP na stronie internetowej – wed ug potrzeb. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 103 000 z  – bud et NBP 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 428 — Poz. 1030

 

1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.11(218) 

2. Temat badania: Bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem badania jest dostarczenie u ytkownikom informacji o sytuacji finansowej bud etów jednostek samorz du terytorialnego 
poprzez przedstawienie danych w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. 
Wyniki bada  s  wykorzystywane na potrzeby: 
– organów rz dowych, samorz dowych i innych odbiorców krajowych, 
– rachunków narodowych i regionalnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Organy samorz du terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 

7. Zakres przedmiotowy 

Operacje finansowe zwi zane z gromadzeniem i rozdysponowaniem dochodów jednostek samorz du terytorialnego, zgodnie z 
uchwalonymi bud etami i klasyfikacj  bud etow  obowi zuj c  w okresie sprawozdawczym. 

8. ród a danych 

Ministerstwo Finansów: system informacyjny prowadzony w oparciu o sprawozdawczo  bud etow  jednostek samorz du 
terytorialnego, zgodnie z ustaw  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych, 
w zakresie jednostek samorz du terytorialnego 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne w 
zakresie: dochody i wydatki (plan, wykonanie) 
wed ug dzia ów, rozdzia ów, paragrafów; 
wed ug województw; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
16 kwietnia 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zagregowane dane dotycz ce dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jednostek samorz du terytorialnego w 
uk adzie województw, wska niki dochodów podatkowych na 1 mieszka ca. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Gospodarka finansowa jednostek samorz du terytorialnego” – wrzesie  2013 (ksi ka, p yta CD, Internet), 
– Bank Danych Lokalnych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 970 100 z  – bud et GUS 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.13(219) 

2. Temat badania: Statystyka finansów sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 

Celem badania jest uzyskanie zestawu danych statystycznych dotycz cych operacji finansowych sektora instytucji rz dowych i 
samorz dowych, opracowanych zgodnie z metodologi  Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego. Dane prezentowane s  z 
punktu widzenia transakcji finansowych sektora instytucji rz dowych i samorz dowych dokonywanych z innymi sektorami 
gospodarki narodowej i s u  do przeprowadzania ekonomicznej analizy dzia alno ci organów rz dowych i samorz dowych 
oraz oceny wp ywu tej dzia alno ci na gospodark  ca ego kraju. Dzi ki powszechnie przyj temu mi dzynarodowemu systemo-
wi definicji i klasyfikacji statystyka ta daje te  mo liwo  przeprowadzania analiz porównawczych z innymi krajami. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, okre lonego zgodnie z definicj  Systemu Rachunków Narodowych 
SNA 1993 oraz metodologi  Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego – dane roczne. 
G ówne komponenty szczebla centralnego tego sektora, tj. bud et pa stwa, Fundusz Ubezpiecze  Spo ecznych, Fundusz Eme-
rytalno Rentowy, Fundusz Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia – dane miesi czne. 

7. Zakres przedmiotowy 

Operacje finansowe zwi zane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowi zaniami sektora instytucji rz dowych i samo-
rz dowych (dane roczne) lub szczebla centralnego tego sektora (dane miesi czne). Operacje te s  reklasyfikowane zgodnie z 
klasyfikacjami (dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowi za ) stosowanymi przez Mi dzy-
narodowy Fundusz Walutowy. Dane roczne dotycz ce wszystkich jednostek sektora s  prezentowane w uj ciu memoria owym. 
Oznacza to, e dane o jednostkach bud etowych (pa stwowych i samorz dowych), otrzymane z materia ów ród owych na 
bazie kasowej, s  przeliczane na uj cia memoria owe, zgodnie z wymogami metodologii Mi dzynarodowego Funduszu Walu-
towego. Dane miesi czne prezentowane s  w uj ciu kasowym. 

8. ród a danych 

Administracyjny system informacyjny Ministerstwa Finansów, systemy informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
ecznego, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, Naro-

dowego Funduszu Zdrowia, Pa stwowej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci, Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepe nosprawnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Ministerstwa Zdrowia oraz wtórne 
wykorzystanie danych GUS. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zestaw danych o operacjach finansowych z zakresu dochodów, wydatków, deficytu (nadwy ki), przep ywów w aktywach (fi-
nansowych i niefinansowych) i zobowi zaniach sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, opracowanych zgodnie z meto-
dologi  Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego. Dane roczne opracowywane s  i prezentowane dla ca ego sektora instytu-
cjonalnego oraz dla jego 2 podsektorów (szczebli): centralnego i lokalnego. Dane miesi czne obejmuj  znacz ce komponenty 
szczebla centralnego. Przep ywy finansowe wewn trz poszczególnych szczebli i mi dzy szczeblami s  wyeliminowane (skon-
solidowane). Wyniki opracowania prezentuj  nast puj ce tablice: 
Tablica 1 – Dochody, 
Tablica 2 – Wydatki, 
Tablica 3 – Transakcje w aktywach i zobowi zaniach, 
Tablica 7 – Wydatki wed ug funkcji (tylko dane roczne), 
Tablica 8 – Transakcje w finansowych aktywach i zobowi zaniach wed ug sektorów (tylko dane roczne), 
Aneks 1 – Konsolidacyjna tablica (tylko dane roczne). 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Rocznik Statystyczny MFW „Government Finance Statistics Yearbook” – 2014 r., 
– „Poland – Government Finance Statistics 2002-2012” – 2014 r., 
– Biuletyn MFW „International Financial Statistics” – miesi c, 
– Mi dzynarodowy System Upowszechniania Danych – SDDS, opracowany przez MFW na stronach Internetu – dane roczne 

– 31 pa dziernika 2013 r.; dane miesi czne – 7 tygodni od zako czenia okresu sprawozdawczego. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 353 771 z  – bud et MF 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.14(220) 

2. Temat badania: Dochody podatkowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 

Dostarczanie danych do OECD na temat sektora instytucji rz dowych i samorz dowych wed ug metodologii OECD. Dane s  
wykorzystywane do opracowa  statystycznych i publikacji o charakterze porównawczym zawieraj cych dane z krajów cz on-
kowskich OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora instytucji rz dowych i samorz dowych okre lonego zgodnie z definicj  Systemu Rachunków Narodowych 
SNA 1993 (SNA 2008) i ESA '95. 

7. Zakres przedmiotowy 

Dochody bud etu pa stwa, bud etów samorz dowych z tytu u podatków oraz dochody systemu ubezpiecze  spo ecznych z 
tytu u uzyskanych sk adek. 

8. ród a danych 

System informacyjny Ministerstwa Finansów. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dochody podatkowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych oraz podsektorów: 
– instytucje rz dowe, 
– instytucje samorz dowe, 
– fundusze ubezpiecze  spo ecznych 
wed ug grup i podgrup klasyfikacji obowi zuj cej w OECD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe – lipiec 2013 r., 
– „Revenue Statistics” – 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 11 485 z  – bud et MF 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.16(221) 

2. Temat badania: Dochody i wydatki bud etu pa stwa 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Przedstawienie informacji o sytuacji finansowej bud etu pa stwa, ród ach dochodów, kierunkach wydatków jednostek bud e-
towych, wykorzystywanych do oceny kondycji finansowej jednostek bud etu pa stwa. Wyniki badania s  wykorzystywane: 
– na potrzeby opracowywania rocznych rachunków niefinansowych sektora instytucji rz dowych i samorz dowych zgodnie z 

wymogami UE (ESA '95), 
– na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki bud etowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Plany finansowe w zakresie dochodów i wydatków jednostek bud etowych i ich realizacja wed ug klasyfikacji bud etowej: 
cz , dzia , rozdzia , paragraf. 

8. ród a danych 

System informacyjny Ministerstwa Finansów prowadzony na podstawie sprawozda  Rb z wykonania dochodów i wydatków 
jednostek bud etowych, zgodnie z ustaw  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-

czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne w 
zakresie: dochody i wydatki w zakresie planu i 
wykonania w szczegó owo ci klasyfikacji 
bud etowej: cz , dzia , rozdzia , paragraf; 
sprawozdania operatywne opracowane przez 
MF na bazie danych sprawozdawczych; w 
formie elektronicznej 

raz w miesi cu nara-
staj co do 45 dni po 
up ywie okresu 
sprawozdawczego 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne w 
zakresie: dochody i wydatki w zakresie planu i 
wykonania w szczegó owo ci klasyfikacji 
bud etowej: cz , dzia , rozdzia , paragraf; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
21 maja 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 

3  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne 
dochody wed ug cz ci i dzia ów, wydatki 
wed ug cz ci , dzia ów i rozdzia ów oraz 
wed ug grup ekonomicznych: dotacje i sub-
wencje, wiadczenia na rzecz osób fizycznych, 
wydatki bie ce, wydatki maj tkowe, wydatki 
na obs ug  d ugu Skarbu Pa stwa, rodki 
w asne Unii Europejskiej, wspó finansowanie 
projektów z udzia em rodków Unii Europej-
skiej – realizacja ustawy bud etowej na dany 
rok; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
5 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

GUS 
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9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Miesi czne informacje o dochodach i wydatkach bud etu pa stwa (w tym dochody podatkowe, dochody jednostek bud eto-
wych, wydatki na obs ug  d ugu krajowego i zad u enia zagranicznego, dotacje dla: Funduszu Emerytalno-Rentowego, Fundu-
szu Ubezpiecze  Spo ecznych, Funduszu Pracy, subwencje dla jednostek samorz du terytorialnego), realizacja ustawy bud e-
towej, wynik bud etu. 
Zbiorcze zestawienia roczne z wykonania bud etu pa stwa, w tym ogólne z dochodów: podatkowych, niepodatkowych, z wy-
datków grupowanych wed ug dzia ów, rodzajów (w tym dotacje, subwencje, wiadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki 
bie ce jednostek bud etowych, wydatki maj tkowe); wynik bud etu i ród a finansowania deficytu. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Polska – Podstawowe tendencje (wska niki makroekonomiczne) – raz na kwarta  (Internet), 
– Polska w liczbach – kwiecie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 202 000 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 433 — Poz. 1030

 

1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.18(222) 

2. Temat badania: Pa stwowe fundusze celowe 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem opracowania badania jest przedstawienie informacji o sytuacji finansowej pa stwowych funduszy celowych, podstawo-
wych ród ach ich przychodów oraz g ównych kierunkach kosztów, wysoko ci dofinansowania pa stwowych funduszy celo-
wych przez bud et pa stwa. 
Wyniki bada  s  wykorzystywane na potrzeby: 
– organów rz dowych i innych odbiorców krajowych, 
– rachunków narodowych i regionalnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Pa stwowe fundusze celowe. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wykonanie planów finansowych pa stwowych funduszy celowych w szczegó owo ci wynikaj cej z ustawy bud etowej na 
dany rok oraz w zakresie przychodów, kosztów i innych obci e  wed ug klasyfikacji bud etowej. 

8. ród a danych 

System informacyjny Ministerstwa Finansów prowadzony na podstawie rocznych sprawozda  na formularzach Rb, zgodnie z 
ustaw  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne – 
rodzaje przychodów, kosztów i innych obci -
e , sk adniki rodków obrotowych; w formie 

elektronicznej 

raz w roku do 
21 maja 2013 z da-
nymi za rok 2012 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zagregowane dane dotycz ce pa stwowych funduszy celowych oraz odr bne dane dotycz ce poszczególnych pa stwowych 
funduszy celowych – w zakresie okre lonym w pkt 7. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Rocznik Statystyczny Rolnictwa – grudzie  2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 33 200 z  – bud et GUS 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.19(223) 

2. Temat badania: Notyfikacja fiskalna deficytu i d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 

Obliczenie warto ci rzeczywistego (GUS) i planowanego (Ministerstwo Finansów) deficytu (nadwy ki) i d ugu publicznego 
sektora instytucji rz dowych i samorz dowych zgodnie z regulacj  UE w sprawie stosowania protoko u w odniesieniu do pro-
cedury nadmiernego deficytu. Wyniki badania s  wykorzystywane: 
– na potrzeby opracowywania wska ników wyniku i zad u enia sektora instytucji rz dowych i samorz dowych oraz jego pod-

sektorów zgodnie z wymogami UE, 
– na potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– na potrzeby opracowywania rocznych raportów do Komisji Europejskiej (Eurostat). 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, okre lone zgodnie z definicj  Europejskiego Systemu Rachunków 
Narodowych i Regionalnych – ESA '95. 

7. Zakres przedmiotowy 

Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne zwi zane z wynikiem (nadwy k /deficytem) i zad u eniem sektora. Operacje 
te s  reklasyfikowane zgodnie z definicjami wyniku i zad u enia stosowanymi przez Uni  Europejsk . Dane dotycz ce wyni-
ków wszystkich jednostek sektora s  prezentowane wed ug koncepcji memoria owej. Oznacza to, e deficyty: bud etu pa stwa 
i bud etów jednostek samorz du terytorialnego prezentowane wed ug rachunków krajowych na bazie kasowej s  przeliczane na 
uj cia memoria owe. 

8. ród a danych 

System informacyjny dotycz cy sprawozdawczo ci jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie spra-
wozda  Rb); systemy informacyjne innych jednostek administracji publicznej: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa 
Spraw Wewn trznych i Administracji, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Skarbu Pa stwa; wtórne wykorzystanie 
danych ze sprawozdania MZ: MZ-03 (omówione w badaniu 1.29.16), wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: 
F-01/s (omówione w badaniu 1.27.05), F-02/dk (omówione w badaniu 1.61.05); F-03 (omówione w badaniu 1.66.01); dane z 
Ministerstwa Finansów o stanie zobowi za  wynikaj cych z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami 
rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-

czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane jednostkowe i zagregowane ze sprawoz-
dawczo ci bud etowej jednostek obj tych 
sprawozdaniami: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, 
Rb-28S, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, 
Rb-40; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
21 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; raz 
w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane ostateczne 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane w zakresie: 
– warto ci udzielonych, umorzonych po y-

czek, 
– warto ci sp at udzielonych po yczek, 
– zmiany stanu nale no ci zagranicznych z 

tytu u odsetek; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne (lub 
ich szacunek); raz w 
roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS 
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3  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(baza danych zad u enia sektora finansów 
publicznych prowadzona m.in. na podstawie 
sprawozda  Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN); 
dane zagregowane obejmuj ce: 
– d ug sektora instytucji rz dowych i samo-

rz dowych ogó em i wed ug podsektorów, 
– zmiany stanu zobowi za , 
– dane umo liwiaj ce przej cie z warto ci 

kasowych na memoria owe, dotycz ce 
kosztów i przychodów wynikaj cych z ob-
s ugi zad u enia Skarbu Pa stwa (SP); 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
25 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne (lub 
ich szacunek); raz w 
roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS 

4  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane obejmuj ce: 
– dane jednostkowe z zakresu: przychodów i 

kosztów, w tym kwoty przekazane do bu-
d etu pa stwa, pa stwowych funduszy ce-
lowych Ministerstwa Skarbu Pa stwa, 

– dane zagregowane z zakresu przyrostu 
nale no ci SP z tytu u wykupu odsetek, 

– dane jednostkowe z zakresu przychodów i 
kosztów Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si biorczo ci; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne (lub 
ich szacunek); raz w 
roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS 

5  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane dotycz ce umorze  nale -
no ci sektora instytucji rz dowych i samorz -
dowych; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne (lub 
ich szacunek); raz w 
roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS 

6  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane z zakresu udzielonych 
gwarancji i por cze  rz dowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne (lub 
ich szacunek); raz w 
roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS 

7  Ministerstwo Finansów dane ze sprawozda  z wykonania planów 
finansowych Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie oraz dane zagregowane woje-
wódzkich o rodków doradztwa rolniczego za 
2011 rok; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi dotycz cymi 
przewidywanego 
wykonania planów 
finansowych za rok 
2011 i do 16 sierpnia 
2012 r. z danymi 
dotycz cymi osta-
tecznego wykonania 
planów za rok 2011 

GUS 
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8  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane – nap yw rodków z bud e-
tu UE i innych róde  zagranicznych niepodle-
gaj cych zwrotowi; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

9  Narodowy Bank Polski Zintegrowany System Ksi gowy (ZSK); dane 
jednostkowe, zestawienie tabelaryczne w 
zakresie: 
– wynik NBP, 
– wp ata z zysku NBP do bud etu pa stwa, 
– struktura wyniku NBP z tytu u ró nic kur-

sowych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku – maj 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

10  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-ksi gowy NFZ; dane zagre-
gowane, zestawienie tabelaryczne w zakresie: 
– sprawozdanie z realizacji planu finansowe-

go NFZ oraz przewidywane wykonanie na 
rok bie cy, 

– sprawozdanie z realizacji planu inwestycyj-
nego NFZ oraz przewidywane wykonanie 
na rok bie cy, 

– bilans NFZ oraz przewidywane wykonanie 
na rok bie cy.; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; raz 
w roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

11  Transportowy Dozór Tech-
niczny, PAN i jej jednostki 
organizacyjne, Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Polska 
Organizacja Turystyczna 

systemy finansowo-ksi gowe Transportowego 
Dozoru Technicznego, PAN, Banku Gospo-
darstwa Krajowego, Polskiej Organizacji 
Turystycznej; dane jednostkowe, zestawienie 
tabelaryczne – rachunek zysków i strat oraz 
przewidywane wykonanie na rok bie cy; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; raz 
w roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

12  Transportowy Dozór Tech-
niczny, PAN i jej jednostki 
organizacyjne, Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Polska 
Organizacja Turystyczna 

systemy finansowo-ksi gowe Transportowego 
Dozoru Technicznego, PAN, Banku Gospo-
darstwa Krajowego, Polskiej Organizacji 
Turystycznej; dane jednostkowe, zestawienie 
tabelaryczne – bilans oraz przewidywane 
wykonanie na rok bie cy; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
10 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; raz 
w roku do 1 wrze nia 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 – dane 
ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

13  Ministerstwo Obrony Naro-
dowej 

system finansowo-ksi gowy MON; wybrane 
dane o wydatkach militarnych; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; do 
30 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

14  Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Administra-
cji 

systemy informacyjne dotycz ce rachunku 
zysków i strat samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej; zbiorcze zesta-
wienie tabelaryczne o finansach samodziel-
nych publicznych zak adów opieki zdrowotnej 
w zakresie sk adników rachunku zysków i 
strat; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 
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15  Ministerstwo Skarbu Pa -
stwa 

Zintegrowany System Informatyczny MSP 
(ZSI EGERIA); dane jednostkowe w zakresie: 
– zestawienie jednostek, które otrzyma y 

zastrzyki kapita owe i pomoc publiczn  rea-
lizowan  w ramach kompetencji ministra 
w a ciwego ds. Skarbu Pa stwa (wraz z ich 
opisem, tj. kwot  dokapitalizowania, rodza-
jem, form , celem dokapitalizowania), 

– przychody brutto z prywatyzacji ogó em 
oraz lista przedsi biorstw, z prywatyzacji 
których przychody brutto przekroczy y 
0,1% PKB, 

– wp ywy z dywidend ogó em oraz lista 
przedsi biorstw, od których jednostkowe 
wp aty dywidend przekroczy y 0,01% 
PKB; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; do 
30 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

16  Ministerstwo Gospodarki system informacyjny dotycz cy dokapitalizo-
wania jednostek realizowanego w ramach 
kompetencji ministra w a ciwego ds. gospo-
darki; dane jednostkowe – zestawienie jedno-
stek, które otrzyma y zastrzyki kapita owe 
realizowane w ramach kompetencji ministra 
w a ciwego ds. gospodarki (wraz z ich opisem, 
tj. kwot  dokapitalizowania, rodzajem, form , 
celem dokapitalizowania); w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
15 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; do 
30 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

17  Ministerstwo Infrastruktury System informacyjny dotycz cy dokapitalizo-
wania jednostek realizowanego w ramach 
kompetencji ministra w a ciwego ds. transpor-
tu; dane jednostkowe – zestawienie jednostek, 
które otrzyma y zastrzyki kapita owe realizo-
wane w ramach kompetencji ministra w a ci-
wego ds. transportu (wraz z ich opisem, tj. 
kwot  dokapitalizowania, rodzajem, form , 
celem dokapitalizowania); w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
15 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; do 
30 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

18  Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego 

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07–
13; dane zagregowane, zestawienie tabela-
ryczne w zakresie: 
– wielko  nap ywu netto w danym roku 

rodków pomocowych z UE przeznaczo-
nych dla sektora instytucji rz dowych i sa-
morz dowych, 

– wielko  rodków UE wykorzystanych 
netto w danym roku przez ostatecznych be-
neficjentów sektora, 

– faktyczne wydatki sektora na prefinanso-
wanie oraz wielko  refundacji przez UE 
wydatków poniesionych na prefinansowa-
nie, 

– nap yw i wykorzystanie (netto w danym 
roku) przez jednostki sektora instytucji rz -
dowych i samorz dowych rodków pomo-
cowych UE w ramach funduszy przedakce-
syjnych; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
15 marca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane wst pne; do 
30 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
– dane ostateczne 

GUS, Ministerstwo 
Finansów 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wska niki wyniku i zad u enia sektora instytucji rz dowych i samorz dowych oraz jego podsektorów do produktu krajowego 
brutto, opracowane zgodnie z metodologi  ESA'95 i s u ce do oceny stopnia spe nienia warunków fiskalnych okre lonych w 
traktacie o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, z pó n. zm.), zwanym „Traktatem z 
Maastricht”, zawartym przez kraje cz onkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice notyfikacji fiskalnej, przekazywane do Komisji Europejskiej (Eurostat): 
– wst pne wykonanie roku sprawozdawczego – do ko ca marca nast pnego roku, 
– wykonanie roku sprawozdawczego – do wrze nia nast pnego roku 
oraz w komunikacie GUS dotycz cym deficytu i d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych: 

– w kwietniu (ze wst pnego wykonania roku sprawozdawczego), 
– w pa dzierniku (z wykonania roku sprawozdawczego). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 627 800 z  – bud et GUS 
 30 506 z  – bud et MF 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.20(224) 

2. Temat badania: Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Przedstawienie wielko ci produkcji, tworzenia i podzia u dochodów oraz ich wykorzystania w formie spo ycia w sektorze in-
stytucji rz dowych i samorz dowych, a tak e okre lenie warto ci zad u enia/wierzytelno ci w tym sektorze zgodnie z regulacj  
UE (ESA '95). Dane te pozwalaj  na podj cie odpowiednich dzia a  w celu unikni cia nadmiernego deficytu sektora publiczne-
go. Wyniki badania s  wykorzystywane na potrzeby: 
– opracowywania kwartalnych niefinansowych rachunków sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, 
– organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora instytucji rz dowych i samorz dowych okre lone zgodnie z definicj  Europejskiego Systemu Rachunków 
Narodowych i Regionalnych – ESA '95. 

7. Zakres przedmiotowy 

Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne zwi zane z dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami jednostek 
sektora. Operacje te s  reklasyfikowane zgodnie z definicjami stosowanymi przez Uni  Europejsk . Dane prezentowane s  
wed ug koncepcji memoria owej. Oznacza to, e dane o dochodach i wydatkach bud etu pa stwa i bud etów jednostek samo-
rz du terytorialnego otrzymane z materia ów ród owych na bazie kasowej s  przeliczane na uj cia memoria owe. 

8. ród a danych 

System informacyjny Ministerstwa Finansów dotycz cy sprawozdawczo ci jednostek sektora finansów publicznych, System 
Informacji Podatkowych, systemy informacyjne: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecz-
nego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji, Narodowego Banku Polskiego; 
wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania MZ: MZ-03 (omówione w badaniu 1.29.16); F-01/s (pa stwowe szko y wy sze) 
(omówione w badaniu 1.27.05), F-02/dk (instytucje kultury) (omówione w badaniu 1.61.05). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-

czo ci jednostek sektora finansów publicz-
nych; dane zagregowane – wst pne dane ze 
sprawozdawczo ci bud etowej jednostek 
obj tych sprawozdaniami: Rb-27, Rb-27S, 
Rb-28, Rb-28S, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, 
Rb-35; zad u enie krajowe i zagraniczne Skar-
bu Pa stwa; w formie elektronicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta  2011 r. – do 
21 marca 2012 r. 
(dane wst pne), za I 
kwarta  2012 r. – do 
2 czerwca 2012 r., za 
I i II kwarta  2012 r. 
– do 1 wrze nia 
2012 r., za I, II i 
III kwarta  2012 r. – 
do 1 grudnia 2012 r. 

GUS 

2  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicz-
nych; dane zagregowane ze sprawozda  Mini-
sterstwa Finansów (Rb-27UE i Rb-28UE) z 
wykonania planu dochodów i wydatków bu-
d etu rodków europejskich oraz zbiorcze 
dane ze sprawozdania Rb-28UE WPR z wy-
konania planu wydatków bud etu rodków 
europejskich w zakresie wydatków na realiza-
cj  Wspólnej Polityki Rolnej i kwoty wyp a-
cone wed ug miesi cznych raportów wygene-
rowanych przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego w ramach bud etu rodków europejskich 
(bez WPR); w formie elektronicznej 

za I kwarta , za I i II 
kwarta , za I, II i III 
kwarta  – 60 dni po 
kwartale, za I, II, III i 
IV kwarta  – 75 dni 
po kwartale 

GUS 
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3  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; dane zagre-
gowane dotycz ce wp ywów z podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz wp ywów 
z podatku dochodowego od osób prawnych; w 
formie elektronicznej 

miesi cznie, za gru-
dzie  2011 r. do 
10 lutego 2012 r., za 
pozosta e miesi ce – 
30 dni po miesi cu 
sprawozdawczym 

GUS 

4  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Spo ecznego 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; 
System Wspomagania Ekonomiki Zak adu 
SAP ERP; System ewidencji ubezpieczonych, 
rozliczania sk adek i wiadcze  krótkotermi-
nowych; System obs ugi emerytur i rent; Sys-
tem finansowo-ksi gowy; dane zagregowane, 
zestawienie tabelaryczne – przypis sk adek na 
ubezpieczenia spo eczne z wyszczególnieniem 
przypisu na poszczególne rodzaje ubezpiecze , 
przypis sk adek na Fundusz Gwarantowanych 

wiadcze  Pracowniczych, na Fundusz Pracy 
oraz przypis sk adek na ubezpieczenie zdro-
wotne; 
wyp aty wiadcze  z ubezpiecze  spo ecznych 
w zakresie emerytur, rent, zasi ków i innych 
wiadcze ; koszty dzia alno ci ZUS, KRUS: 

– zu ycie materia ów wed ug rodzaju, 
– zu ycie energii, 
– us ugi obce, 
– podró e s u bowe, 
– pozosta e koszty rodzajowe, 
– wynagrodzenia, 
– sk adki na ubezpieczenia spo eczne, 
– sk adki na Fundusz Pracy, 
– inne koszty pracownicze, w tym zak adowy 

fundusz wiadcze  socjalnych; 
w formie elektronicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta  2011 r. – do 
1 marca 2012 r. 
(dane wst pne), za I 
kwarta  2012 r. – do 
2 czerwca 2012 r., za 
I i II kwarta  2012 r. 
– do 1 wrze nia 
2012 r., za I, II i 
III kwarta  2012 r. – 
do 1 grudnia 2012 r. 

GUS 

5  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

kwota wyp at okresowych emerytur kapita o-
wych finansowanych ze rodków zgromadzo-
nych w Otwartych Funduszach Emerytalnych; 
dane zagregowane – kwota wyp at okreso-
wych emerytur kapita owych finansowanych 
ze rodków zgromadzonych w Otwartych 
Funduszach Emerytalnych; w formie elektro-
nicznej 

cztery razy w roku z 
danymi kwartalnymi 
– 70 dni po kwartale 

GUS 

6  Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Administra-
cji 

systemy informacyjne dotycz ce rachunku 
zysków i strat samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej; dane zagregowa-
ne, zestawienie tabelaryczne – zbiorcze dane o 
finansach samodzielnych publicznych zak a-
dów opieki zdrowotnej w zakresie sk adników 
rachunku zysków i strat; w formie elektronicz-
nej 

dwa razy w roku: 
– do 30 sierpnia 

2012 r. z danymi 
za I pó rocze 
2012 r., 

– do 30 maja 
2013 r. z danymi 
za rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych przedstawiaj  podstawowe kategorie lub 
grupy kategorii wed ug Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych – ESA '95, w tym wydatki (m.in. zu ycie po rednie, 
koszty pracy, nak ady brutto na rodki trwa e, transfery bie ce, podatki zwi zane z produkcj ), przychody (m.in. produkcja 
rynkowa i nierynkowa, dochody z w asno ci, otrzymane dotacje, transfery bie ce, sk adki przypisane umownie na ubezpiecze-
nia spo eczne) – w przekroju sektor ogó em, z tego podsektor instytucji rz dowych, podsektor instytucji samorz dowych, pod-
sektor ubezpiecze  spo ecznych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Kwestionariusze Eurostatu w terminach zgodnych z programem transmisji danych ESA'95 (Eurostat, Ministerstwo Finansów). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 135 300 z  – bud et GUS 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.21(225) 

2. Temat badania: Kwartalny d ug publiczny sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Przedstawienie stanu pasywów finansowych w warto ci nominalnej dotycz cych gotówki i depozytów, papierów warto cio-
wych innych ni  akcje (poza instrumentami pochodnymi), po yczek, zgodnie z regulacj  UE (ESA '95). Wyniki badania s  
wykorzystywane na potrzeby: 
– opracowywania kwartalnego d ugu publicznego sektora instytucji rz dowych i samorz dowych zgodnie z wymogami UE, 
– organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji, 
– przekazywania danych do UE (Eurostat). 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, okre lone zgodnie z definicj  Europejskiego Systemu Rachunków 
Narodowych i Regionalnych – ESA '95. 

7. Zakres przedmiotowy 

Pasywa finansowe wed ug nast puj cych instrumentów (w warto ci nominalnej): gotówka i depozyty, papiery warto ciowe 
inne ni  akcje (poza instrumentami pochodnymi), po yczki, zgodnie z definicjami ESA '95. 

8. ród a danych 

System informacyjny Ministerstwa Finansów dotycz cy sprawozdawczo ci jednostek sektora finansów publicznych (prowa-
dzony m.in. na podstawie sprawozda  Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) – baza danych zad u enia sektora finansów publicznych. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawoz-
dawczo ci jednostek sektora finansów 
publicznych (baza danych zad u enia 
sektora finansów publicznych prowadzo-
na m.in. na podstawie sprawozda  Rb-Z, 
Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN); kwestionariusz 
dotycz cy d ugu publicznego sektora 
instytucji rz dowych i samorz dowych, 
wed ug podsektorów instytucjonalnych, 
zgodnie z metodologi  UE 

za I, II, III i IV kwarta  
2011 r. – do 25 marca 
2012 r. – dane wst pne, za 
I kwarta  2012 r. – do 
20 czerwca 2012 r., za I i 
II kwarta  2012 r. – do 
19 wrze nia 2012 r., za I, 
II i III kwarta  2012 r. – do 
20 grudnia 2012 r. 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kwartalny d ug publiczny sektora instytucji rz dowych i samorz dowych przedstawia skonsolidowany d ug w warto ci nomi-
nalnej niesp acony na koniec danego kwarta u przez ca y sektor oraz w podziale na podsektory: instytucji rz dowych, samorz -
dowych i funduszy ubezpiecze  spo ecznych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Kwestionariusze Eurostatu w terminach zgodnych z programem transmisji danych ESA'95 (Eurostat, Ministerstwo Finansów). 

11. Koszty i sposób finansowania 

 6 600 z  – bud et GUS 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.22(226) 

2. Temat badania: Nale no ci, zobowi zania, por czenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicz-
nych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Sporz dzenie w okresach kwartalnych i rocznych zbiorczych zestawie  z zakresu operacji finansowych, w szczególno ci w 
zakresie nale no ci i zobowi za , w tym pa stwowego d ugu publicznego, udzielonych por cze  i gwarancji wed ug grup 
podmiotów wierzycieli lub d u ników, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Wyniki badania s  wykorzystywane na 
potrzeby: 
– opracowywania kwartalnego d ugu publicznego sektora instytucji rz dowych i samorz dowych oraz kwartalnych rachunków 

finansowych, 
– organów rz dowych, w tym g ównie Ministerstwa Finansów. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora finansów publicznych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Operacje finansowe dotycz ce nale no ci, pa stwowego d ugu publicznego wed ug tytu ów d u nych oraz por cze  i gwarancji 
wed ug grup podmiotów wierzycieli lub d u ników. 

8. ród a danych 

Kwartalne sprawozdania na drukach Ministerstwa Finansów: Rb-Z i Rb-N, roczne sprawozdania na drukach Ministerstwa Fi-
nansów: Rb-UZ i Rb-UN – przekazywane do GUS w formie zbiorczej lub cznej przez podmioty b d ce organem za o yciel-
skim lub nadzoruj cym badane jednostki w terminach zgodnych z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozda  jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wynikowe informacje z zakresu badania przedstawiaj  warto ci operacji finansowych dotycz cych pa stwowego d ugu pu-
blicznego, nale no ci oraz por cze  i gwarancji, kwartalnie i rocznie, wed ug rodzaju jednostek oraz przynale no ci sektorowej. 
Dane te s  niezb dne do opracowywania kwartalnego d ugu publicznego. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe (no nik magnetyczny): 
– w terminie 40 dni od ko ca I, II, III kwarta u roku bud etowego, natomiast sprawozdania za IV kwarta  w terminie 55 dni od 

zako czenia roku bud etowego w zakresie operacji finansowych jednostek bud etu pa stwa, 
– do 56 dni od dnia zako czenia I, II, III kwarta u roku bud etowego, w zakresie operacji finansowych jednostek samorz du 

terytorialnego, jednostek z osobowo ci  prawn  i pozosta ych jednostek sektora finansów publicznych, 
– do 84 dni od zako czenia IV kwarta u roku bud etowego, w zakresie operacji finansowych jednostek samorz du terytorial-

nego, jednostek z osobowo ci  prawn  i pozosta ych jednostek sektora finansów publicznych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 199 300 z  – bud et GUS 
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1.65. FINANSE PUBLICZNE 

1. Symbol badania: 1.65.28(227) 

2. Temat badania: Rentowno  pi cioletnich obligacji Skarbu Pa stwa 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Celem opracowania badania jest dostarczenie u ytkownikom, zgodnie z ustaw  z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywa-
nia kosztów powsta ych u wytwórców w zwi zku z przedterminowym rozwi zaniem umów d ugoterminowych sprzeda y mo-
cy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z pó n. zm.), informacji o poziomie rentowno ci pi cioletnich obligacji skar-
bowych emitowanych przez Ministra Finansów na ostatnim przetargu poprzedzaj cym dzie  30 czerwca danego roku. 
Wyniki bada  s  wykorzystywane na potrzeby Urz du Regulacji Energetyki. 

6. Zakres podmiotowy 

Ministerstwo Finansów. 

7. Zakres przedmiotowy 

Pi cioletnie obligacje skarbowe oferowane na przetargach. 

8. ród a danych 

Ministerstwo Finansów: system przetargowy Narodowego Banku Polskiego (agenta emisji) Elbon. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Finansów system przetargowy NBP (agenta emisji) – 
Elbon; informacja dotycz ca rentowno ci 
pi cioletnich obligacji skarbowych emitowa-
nych na ostatnim przetargu poprzedzaj cym 
dzie  30 czerwca danego roku; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
28 czerwca 2013 r. 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wynik przetargu poprzedzaj cego najbli szy dzie  przed dniem 30 czerwca danego roku. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dziennik Urz dowy G ównego Urz du Statystycznego. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 6 600 z  – bud et GUS 
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1. Symbol badania: 1.65.29(228) 

2. Temat badania: Wydatki bud etu pa stwa w uk adzie zadaniowym 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 

Przedstawienie informacji o wydatkach bud etu pa stwa w uk adzie funkcji i zada  w jednostkach bud etowych, wykorzysty-
wanych do oceny kondycji finansowej jednostek bud etu pa stwa. Wyniki badania s  wykorzystywane na: 
–  potrzeby opracowywania analiz porównawczych w perspektywie kilkuletniej wszystkich cz ci bud etowych, 
–  potrzeby organów rz dowych, samorz dowych i innych instytucji. 

6. Zakres podmiotowy 

Dysponenci cz ci bud etowych. 

7. Zakres przedmiotowy 

Plany finansowe w zakresie wydatków jednostek bud etowych i ich realizacja wed ug klasyfikacji zadaniowej: funkcja, zada-
nie. 

8. ród a danych 

Informacja z realizacji wydatków w uk adzie zadaniowym opracowana przez Ministerstwo Finansów. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zbiorcze zestawienia roczne z wykonania wydatków bud etu pa stwa w uk adzie funkcji i zada . 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe – wydatki wed ug klasyfikacji zadaniowej: funkcje i zadania; realizacja ustawy bud etowej na dany rok – 
dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne; w formie elektronicznej – czerwiec 2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 32 590 z  – bud et MF 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 445 — Poz. 1030

 

1. Symbol badania: 1.65.30(229) 

2. Temat badania: Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w uk adzie zadaniowym 

3. Rodzaj badania: Badanie nowe 

4. Prowadz cy badanie:  Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych 
 

5. Cel badania 

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o sytuacji finansowej (wydatki/koszty w uk adzie zadaniowym) pa stwo-
wych funduszy celowych, pa stwowych osób prawnych, agencji wykonawczych oraz instytucji gospodarki bud etowej. 
Wyniki bada  s  wykorzystywane na potrzeby: 
– organów rz dowych i innych odbiorców krajowych. 

6. Zakres podmiotowy 

Pa stwowe fundusze celowe, pa stwowe osoby prawne, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki bud etowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wykonanie planów finansowych pa stwowych funduszy celowych, pa stwowych osób prawnych, agencji wykonawczych, 
instytucji gospodarki bud etowej w szczegó owo ci wynikaj cej z ustawy bud etowej na dany rok; w zakresie wydatków b d  
kosztów wed ug klasyfikacji zadaniowej. 

8. ród a danych 

Informacja z wykonania wydatków/kosztów w uk adzie funkcji i zada  opracowana przez Ministerstwo Finansów. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Zagregowane dane dotycz ce wydatki/koszty pa stwowych funduszy celowych, pa stwowych osób prawnych, agencji wyko-
nawczych, instytucji gospodarki bud etowej – w zakresie okre lonym w pkt 7. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Tablice wynikowe – zestawienia tabelaryczne jednostek sektora finansów publicznych, w formie elektronicznej – czerwiec 
2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 19 378 z  – bud et MF 
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1.66. RZECZOWY MAJ TEK TRWA Y I INWESTYCJE 

1. Symbol badania: 1.66.01(230) 

2. Temat badania: rodki trwa e w gospodarce narodowej 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Ustalenie warto ci rodków trwa ych (brutto, netto, zu ycie) w gospodarce narodowej w bie cych cenach ewidencyjnych, ich 
dynamiki (liczonej z cen sta ych) i struktury. Wyniki badania s  wykorzystywane na potrzeby: 
– opracowywania rachunków narodowych rocznych (krajowych i regionalnych) zgodnie z wymogami UE (ESA '95) oraz 

statystyk bran owych, 
– organów rz dowych i innych instytucji, 
– organizacji mi dzynarodowych (w tym Eurostatu, OECD). 

6. Zakres podmiotowy 

Wszystkie podmioty (jednostki) gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Warto  brutto rodków trwa ych wed ug grup rodzajowych rodków trwa ych: 
– stan na pocz tek roku, 
– wzrost warto ci z tytu u budowy, zakupu lub ulepszenia, 
– zmniejszenie warto ci z tytu u likwidacji, 
– stan na koniec roku. 
Warto  dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) i warto  netto rodków trwa ych. 

8. ród a danych 

Sprawozdania GUS: F-03, F-03dp, F-03m i SG-01 cz. 4 oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: B-07, B-08, 
SP, SP-3 (zebranych w badaniach 1.47.04, 1.61.05), szacunki GUS dotycz ce gospodarstw indywidualnych w rolnictwie i bu-
dynków mieszkalnych stanowi cych indywidualn  w asno  prywatn  oraz fundacji, stowarzysze  i organizacji; szacunki resor-
tów dokonywane w porozumieniu z GUS dotycz ce warto ci rodków trwa ych nieobejmowanych warto ciow  ewidencj  
ksi gow , tj. dróg publicznych wraz z obiektami mostowymi, melioracji podstawowych i szczegó owych. 
 

Lp. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne Forma przekazania danych
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj -
ce osobowo ci prawnej (z wy czeniem jedno-
stek i zak adów bud etowych): 
– bez wzgl du na liczb  pracuj cych, których 

dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug 
PKD do rolnictwa (dzia  01), po rednictwa fi-
nansowego (dzia y 64–66 – banki, spó dziel-
cze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe, insty-
tucje ubezpieczeniowe, biura i domy makler-
skie, towarzystwa inwestycyjne oraz towarzy-
stwa i fundusze emerytalne), edukacji (pod-
klasa 85.42.B – szkolnictwo wy sze); 

– o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej, któ-
rych dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug 
PKD do po rednictwa finansowego (dzia y 
64–66 – z wyj tkiem banków, spó dzielczych 
kas oszcz dno ciowo-kredytowych, instytucji 
ubezpieczeniowych, biur i domów makler-
skich, towarzystw inwestycyjnych oraz towa-
rzystw i funduszy emerytalnych), administra-
cji publicznej i obrony narodowej; obowi z-
kowych zabezpiecze  spo ecznych (dzia  84), 

oraz ich jednostki lokalne samodzielnie bilansuj ce 
bez wzgl du na rodzaj prowadzonej dzia alno ci; 
– jednostki lokalne ko cio ów i zwi zków wyzna-

niowych prowadz cych dzia alno  (wed ug 

F-03 – sprawozdanie o stanie 
i ruchu rodków trwa ych; 
(wraz z za cznikiem – zgod-
nie z opisem w badaniu 
1.01.12); w formie elektro-
nicznej; 
dla podmiotów o liczbie pra-
cuj cych nie wi kszej ni  5 
osób dopuszczalne jest prze-
kazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pe na; obowi zkowe 

raz w roku do 
15 lutego 
2013 r. z da-
nymi za rok 
2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl;  
 
 
 
Urz d Statystyczny 
w Katowicach 
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PKD): poligraficzn  i wydawnicz  (dzia y 18 i 
58), handlow  (dzia y 45–47), zwi zan  z pro-
dukcj  filmów, nagra  wideo, programów tele-
wizyjnych, nagra  d wi kowych i muzycznych 
(dzia  59) oraz w zakresie: edukacji (dzia  85), 
ochrony zdrowia i pomocy spo ecznej (dzia y 
86–88); 

– osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj -
ce osobowo ci prawnej (z wy czeniem jedno-
stek i zak adów bud etowych): 
– bez wzgl du na liczb  pracuj cych i rodzaj 

prowadzonej dzia alno ci – pa stwowe i sa-
morz dowe jednostki organizacyjne, instytu-
cje gospodarki bud etowej; 

– o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej, któ-
rych dzia alno  jest zaklasyfikowana wed ug 
PKD do le nictwa (dzia  02); z wy czeniem 
pa stwowych i samorz dowych jednostek or-
ganizacyjnych; 

– osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  (z wy czeniem indywidualnych gospo-
darstw rolnych) o liczbie pracuj cych 10 osób i 
wi cej oraz spó ki cywilne bez wzgl du na liczb  
pracuj cych, których dzia alno  jest zaklasyfi-
kowana wed ug PKD do rolnictwa (dzia  01), 
osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  i spó ki cywilne, z liczb  pracuj cych 
10 osób i wi cej, których dzia alno  jest zakla-
syfikowana wed ug PKD do le nictwa (dzia  02), 
po rednictwa finansowego (dzia y 64–66) oraz 
administracji publicznej i obrony narodowej 
(dzia  84); 

– jednostki bud etowe pa stwowe i samorz dów 
terytorialnych (z wy czeniem urz dów gmin) 
oraz zak ady bud etowe samorz dów terytorial-
nych, bez wzgl du na liczb  pracuj cych i nieza-
le nie od rodzaju prowadzonej dzia alno ci 

2  wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarz -
dy dzielnic m.st. Warszawy 

SG-01 – statystyka gminy: 
rodki trwa e; wraz z za cz-

nikami; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obowi z-
kowe 

raz w roku do 
15 lutego 
2013 r. z da-
nymi za rok 
2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

3  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad F-03dp – sprawozdanie o 
drogach publicznych i obiek-
tach mostowych nieobejmo-
wanych warto ciow  ewiden-
cj  ksi gow ; w formie papie-
rowej 

raz w roku do 
30 lipca 2013 r. 
z danymi za 
rok 2012 

GUS 

4  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi F-03m – sprawozdanie o 
urz dzeniach i budowlach 
melioracji podstawowych i 
szczegó owych nieobejmo-
wanych warto ciow  ewiden-
cj  ksi gow ; w formie papie-
rowej 

raz w roku do 
30 lipca 2013 r. 
z danymi za 
rok 2012 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane dotycz ce warto ci brutto rodków trwa ych opracowywane w: 
– przekroju kraju: sektory (publiczny, prywatny), formy w asno ci, sektory instytucjonalne, sekcje, dzia y PKD i grupy rodza-

jowe rodków trwa ych, regiony, województwa, 
– przekroju województw: sektory (publiczny, prywatny) i sekcje PKD, 
– uk adzie powiatów i podregionów – sekcje PKD – dla przedsi biorstw (w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób) oraz 

jednostek bud etowych. 
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Liczone s  (z cen sta ych) wska niki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (= 100) dla ogó em i sekcji PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– dane (w tym warto  brutto rodków trwa ych) dla podmiotów sektora finansów publicznych – wybrane dane wst pne – maj 
2013 r., dane ostateczne – grudzie  2013 r., 

– „ rodki trwa e w gospodarce narodowej w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Rachunki finansowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005–2012” – listopad 2014 r., 
– kwestionariusze organizacji mi dzynarodowych: Eurostat, OECD – grudzie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 087 900 z  – bud et GUS 
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1.66. RZECZOWY MAJ TEK TRWA Y I INWESTYCJE 

1. Symbol badania: 1.66.02(231) 

2. Temat badania: Nak ady na rodki trwa e 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Ustalenie nak adów na rodki trwa e, ich dynamiki oraz struktury w skali gospodarki narodowej. Wyniki badania s  wykorzy-
stywane na potrzeby: 
– opracowywania rachunków narodowych rocznych (krajowych i regionalnych) oraz rachunków kwartalnych, zgodnie z wy-

mogami UE (ESA '95), 
– bie cych informacji spo eczno-gospodarczych statystyk bran owych, 
– organów rz dowych i innych instytucji, 
– organizacji mi dzynarodowych (w tym Eurostatu i OECD). 

6. Zakres podmiotowy 

Podmioty (jednostki) gospodarki narodowej ponosz ce nak ady na rodki trwa e. 

7. Zakres przedmiotowy 

W okresach kwartalnych: nak ady na rodki trwa e wed ug struktury rodzajowej rodków trwa ych z wyodr bnieniem rodków 
pochodz cych z importu, nak ady ponoszone na u ywane rodki trwa e, koszty obs ugi zobowi za  zaci gni tych w celu sfi-
nansowania zakupu, budowy lub ulepszenia rodka trwa ego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz zwi zane z nimi 
ró nice kursowe, nak ady na warto ci niematerialne i prawne, rodki trwa e w budowie (nowo rozpocz te) – ilo  i warto  
kosztorysowa. 
W okresach rocznych oprócz ww. zakresu: 
– ród a finansowania nak adów, 
– wydatki na d ugoterminowe aktywa finansowe. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: I-01 oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: SP, SP-3, F-01/I-01, F-03, SG-01 cz. 4, 
B-07, B-08 (pozyskanych w badaniach: 1.47.04, 1.61.01, 1.61.05, 1.66.01); szacunki GUS dotycz ce gospodarstw indywidual-
nych w rolnictwie, warto ci nak adów na indywidualne budownictwo mieszkaniowe, sakralne i rekreacyjne oraz fundacji, sto-
warzysze  i organizacji; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu dotycz cego podatników VAT (pozyskanych 
w badaniu 1.61.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce 
osobowo ci prawnej (z wy czeniem jednostek i za-
k adów bud etowych) oraz osoby fizyczne – dla jedno-
stek lokalnych, w których liczba pracuj cych wynosi 
10 osób i wi cej i prowadz ce dzia alno  zaklasyfi-
kowan  wed ug PKD do sekcji K – Dzia alno  finan-
sowa i ubezpieczeniowa (banki, spó dzielcze kasy 
oszcz dno ciowo-kredytowe, instytucje ubezpiecze-
niowe, biura i domy maklerskie, towarzystwa i fundu-
sze inwestycyjne oraz towarzystwa i fundusze emery-
talne) – ponosz ce nak ady na budow , ulepszenie i 
zakup rodków trwa ych 

I-01 – sprawozdanie o 
nak adach na rodki trwa-
e; w formie elektronicz-
nej; metoda pe na; obo-
wi zkowe 

do 20. dnia po kwar-
tale z danymi od 
pocz tku roku do 
ko ca I, II i 
III kwarta u i do 
11 lutego 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane kwartalne dla przedsi biorstw grupowane wed ug sekcji i dzia ów PKD. 
Wybrane dane wst pne (roczne) dla podmiotów sektora finansów publicznych grupowane w: 
– przekroju kraju: sektory (publiczny, prywatny), formy w asno ci, sektory instytucjonalne, sekcje, dzia y PKD, regiony, wo-

jewództwa, 
– przekroju województw: sektory (publiczny, prywatny) i sekcje PKD, 
– uk adzie powiatów i podregionów wed ug lokalizacji i sekcji PKD – przedsi biorstwa, w których liczba pracuj cych wynosi 

10 i wi cej osób. 
Liczone s  (z cen sta ych) wska niki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (= 100) dla ogó em oraz sekcji i dzia ów PKD. 
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10. Terminy i formy udost pniania 

Dane (roczne) dotycz ce nak adów na rodki trwa e dla podmiotów sektora finansów publicznych – wybrane dane wst pne – 
maj 2013 r., dane ostateczne – grudzie  2013 r. 
Wyniki bada  dotycz ce nak adów na rodki trwa e w gospodarce narodowej za okresy roczne: 
– „ rodki trwa e w gospodarce narodowej w 2012 r.” – grudzie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Przemys u 2013” – grudzie  2013 r., 
– „Le nictwo 2013” – listopad 2013 r., 
– „Ochrona rodowiska 2013” – listopad 2013 r., 
– „Rachunki narodowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005–2012” – czerwiec 2014 r., 
– „Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2006–2012” – pa dziernik 2013 r., 
– kwestionariusze Eurostatu w terminach zgodnych z programem transmisji danych ESA '95, 
– Bank Danych Lokalnych – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 585 000 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.01(232) 

2. Temat badania: Rachunki narodowe niefinansowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Przedstawienie dzia alno ci ekonomicznej jednostek gospodarki narodowej ( cznie z gospodark  ukryt ) w uk adzie klasyfika-
cji jednostek wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz rodzajów dzia alno ci (PKD). Badanie dostarcza wysokiej 
jako ci instrumentu statystycznego w postaci danych makroekonomicznych dla szerokiego grona odbiorców. S u  one do 
podejmowania decyzji i prac analitycznych: 
– organów administracji rz dowej, 
– jednostek gospodarczych i spo ecznych, instytutów naukowo-badawczych i odbiorców indywidualnych, 
– organizacji mi dzynarodowych, zw aszcza Eurostatu, OECD i EBC. 

6. Zakres podmiotowy 

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o transakcjach: produkcji globalnej, zu yciu po rednim, warto ci dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach 
zwi zanych z zatrudnieniem, podatkach zwi zanych z produkcj , nadwy ce operacyjnej, dochodach pierwotnych, dochodach z 
tytu u w asno ci, podatkach od dochodów i maj tku, wiadczeniach z ubezpiecze  spo ecznych, dochodach do dyspozycji brut-
to, spo yciu, oszcz dno ciach, obrotach bie cych z zagranic , transferach kapita owych, akumulacji oraz wierzytelno ciach 
netto/zad u eniu netto ogó em dla gospodarki narodowej, wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: SP, SP-3, F-02 (opisanych w badaniu 1.61.05), F-01/I-01 (opisanych w 
badaniu 1.61.01), F-03, SG-01 cz. 4 (opisanych w badaniu 1.66.01), F-01/s (opisanych w badaniu 1.27.05), H-01s, H-01a (opi-
sanych w badaniu 1.49.02), H-01g (opisanych w badaniu 1.49.05), R-05, R-06, R-08, R-09, R-10 (opisanych w badaniach 
1.45.03, 1.45.05, 1.45.08, 1.45.09, 1.45.12), DG-1 (opisanych w badaniu 1.61.04), SOF (opisanych w badaniu 1.04.01). 
Dane Ministerstwa Finansów: z Systemu Obs ugi Deklaracji CELINA oraz Systemu Intrastat (opisane w badaniach 1.51.01, 
1.51.07), dane z systemu informacyjnego dotycz cego sprawozdawczo ci jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony 
na podstawie sprawozda  Rb) (omówione w badaniu 1.65.20); dane ze sprawozda  z wykonania planów finansowych jednostek 
doradztwa rolniczego (omówione w badaniu 1.65.19), dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i 
Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji oraz innych wykorzystywanych do sporz dzania statystyk sektora instytucji 
rz dowych i samorz dowych (opisane w badaniu 1.65.20). 
Dane z systemów informacyjnych: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Re-
zerw Materia owych, Narodowego Banku Polskiego, Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo ecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urz du Do-
zoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Centrum Akredytacji. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Zdrowia MZ-03 – sprawozdanie o finansach samo-

dzielnych publicznych zak adów opieki zdro-
wotnej; dane zagregowane; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

2  Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego 

zasoby informacyjne poszczególnych IZ/IK na 
temat wykorzystania rodków z UE; dane 
zagregowane wed ug funduszy i rodzajów 
beneficjentów – informacja o wykorzystanych 
rodkach z funduszy unijnych; w formie elek-

tronicznej 

dwa razy w roku: do 
13 kwietnia 2012 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2010 oraz do 
14 sierpnia 2012 r. z 
danymi wst pnymi 
za rok 2011 

GUS 
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3  Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

system informatyczny PO RYBY; dane zagre-
gowane o wyp atach dokonanych z cz ci 
unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 kwietnia 2012 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2010; do 
14 sierpnia 2012 r. z 
danymi wst pnymi 
za rok 2011 

GUS 

4  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Po redniego nad rynkiem 
emerytalnym; dane zagregowane dotycz ce 
dzia alno ci OFE; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

5  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

sprawozdania finansowe domów maklerskich; 
dane jednostkowe; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 lipca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

6  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Ubezpiecze ; dane zagrego-
wane – (dzia  I i II cznie) koszty likwidacji 
szkód i windykacji regresów ujmowane w 
odszkodowaniach wyp aconych na udziale 
w asnym; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
21 wrze nia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

7  Bank Gospodarstwa Krajo-
wego 

system sprawozdawczo ci dotycz cej wp y-
wów i wydatków Krajowego Funduszu Dro-
gowego; dane jednostkowe; w formie papie-
rowej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

8  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

system finansowo-ksi gowy; dane zagrego-
wane – informacja o wykorzystanych rodkach 
z funduszy unijnych; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 kwietnia 2012 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2010; do 
14 sierpnia 2012 r. z 
danymi wst pnymi 
za rok 2011 

GUS 

9  Agencja Rynku Rolnego system informacyjny Agencji Rynku Rolnego; 
dane zagregowane o rodkach UE przekazy-
wanych na poszczególne instrumenty pomocy 
i refinansowanych przez bud et pa stwa; w 
formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
15 kwietnia 2012 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2010; do 
14 sierpnia z danymi 
wst pnymi za rok 
2011 

GUS 

10  Agencja Rezerw Materia o-
wych 

system finansowo-ksi gowy ARM; dane za-
gregowane – rachunek zysków i strat, infor-
macja o stanie zapasów; w formie papierowej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

11  Narodowy Bank Polski bilans p atniczy Rzeczpospolitej Polskiej; – 
dochody i transfery; w formie elektronicznej 

dwa razy w roku: do 
30 kwietnia 2012 r. z 
danymi ostatecznymi 
za rok 2010; do 
31 sierpnia 2012 r. z 
danymi wst pnymi 
za rok 2011 

GUS 

12  Narodowy Bank Polski warto  wyemitowanych i rozdysponowanych 
z otych i srebrnych monet kolekcjonerskich 
oraz z otych monet uncjowych; w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
31 maja 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

13  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-ksi gowy NFZ; dane zagre-
gowane – roczne sprawozdanie z realizacji 
planu finansowego; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

14  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; 
systemy emerytalno-rentowe EMIR, REN-
TIER; dane zagregowane – informacja o kosz-
tach dzia alno ci; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 
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15  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system finansowo-ksi gowy KRUS; dane 
zagregowane – informacja o kosztach dzia al-
no ci; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

16  Urz d Dozoru Technicznego system finansowo-ksi gowy Urz du Dozoru 
Technicznego; dane jednostkowe – rachunek 
zysków i strat; w formie papierowej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

17  Transportowy Dozór Tech-
niczny 

System finansowo-ksi gowy Transportowego 
Dozoru Technicznego; dane jednostkowe – 
rachunek zysków i strat; w formie papierowej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

18  Polska Organizacja Tury-
styczna 

system finansowo-ksi gowy Polskiej Organi-
zacji Turystycznej; dane zagregowane – ra-
chunek zysków i strat; w formie papierowej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

19  Polskie Centrum Akredytacji system finansowo-ksi gowy Polskiego Cen-
trum Akredytacji; dane jednostkowe – rachu-
nek zysków i strat; w formie papierowej 

raz w roku do 
29 czerwca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Roczne rachunki narodowe obejmuj ce dane wynikaj ce ze zbilansowania rachunków dla sektorów i podsektorów instytucjo-
nalnych. 
Rachunki produktów, produkcji, tworzenia dochodów, podzia u pierwotnego dochodów, podzia u wtórnego dochodów, wyko-
rzystania dochodów i rachunku kapita owego w podziale na sektory i podsektory instytucjonalne. 
Podmioty badania w rachunku produkcji oraz rachunku tworzenia dochodów grupowane w podziale na sekcje wed ug Polskiej 
Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane za 2011 r.: 
– dynamika PKB i warto ci dodanej brutto w przemy le, budownictwie i us ugach rynkowych oraz dynamika spo ycia i na-

k adów brutto na rodki trwa e, wersja informacyjna – stycze  2012 r., 
– dane w zakresie jw. oraz dynamiki warto ci dodanej brutto w rolnictwie, przemy le (w tym górnictwie i kopalnictwie, prze-

twórstwie przemys owym), budownictwie, handlu oraz dynamiki spo ycia i nak adów brutto na rodki trwa e – wersja 
wst pna maj 2012 r., 

– rachunki syntetyczne, dane dotycz ce wybranych rachunków (produktów, produkcji, tworzenia i wykorzystania dochodów) 
w cenach bie cych i sta ych, wed ug sekcji PKD, wed ug sektorów w asno ciowych oraz sektorów instytucjonalnych (w 
tym podsektory sektora gospodarstw domowych), spo ycie prywatne (indywidualne w sektorze gospodarstw domowych i 
instytucji niekomercyjnych), spo ycie publiczne (indywidualne i ogólnospo eczne w sektorze instytucji rz dowych i samo-
rz dowych) oraz akumulacja (nak ady brutto na rodki trwa e, przyrost rzeczowych rodków obrotowych oraz przyrost ak-
tywów o wyj tkowej warto ci); wersja skorygowana – wrzesie  2012 r., 

– wersja ostateczna – pe ne niefinansowe rachunki narodowe, opisuj ce procesy produkcji, tworzenia, podzia u pierwotnego, 
wtórnego i podzia u ostatecznego dochodów – „Rachunki narodowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych w la-
tach 2009–2011” – lipiec 2013 r., 

– kwestionariusze Eurostatu w terminach zgodnych z programem transmisji danych ESA '95. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 2 732 100 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 454 — Poz. 1030

 

1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.03(233) 

2. Temat badania: Rachunki kwartalne 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Rachunki kwartalne PKB s  narz dziem do prowadzenia bie cej, krótkookresowej analizy sytuacji spo eczno-gospodarczej 
kraju, a tak e s u  obliczaniu wst pnych rocznych szacunków PKB, zgodnie ze standardami UE. 
Opracowywanie kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych wed ug sektorów instytucjonalnych daje natomiast kom-
pletny obraz zjawisk zachodz cych w gospodarce kraju ogó em oraz pomi dzy sektorami instytucjonalnymi. 
Wyniki badania s  wykorzystywane: 
– do sporz dzania prognoz dotycz cych tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, na potrzeby instytutów 

naukowo-badawczych i innych u ytkowników danych, 
– na potrzeby organizacji mi dzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW. 

6. Zakres podmiotowy 

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o nast puj cych kategoriach makroekonomicznych: produkcji globalnej, zu yciu po rednim, warto ci dodanej brut-
to, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach zwi zanych z zatrudnieniem, c ach i podatkach importowych, podatkach zwi zanych z 
produkcj , nadwy ce operacyjnej, dochodach z tytu u w asno ci, dochodach pierwotnych, wiadczeniach z ubezpiecze  spo-
ecznych, transferach socjalnych w naturze, dochodach do dyspozycji brutto, spo yciu i spo yciu skorygowanym, oszcz dno-
ciach, bie cych rozliczeniach z zagranic , transferach kapita owych i akumulacji, ogó em dla gospodarki narodowej oraz 

wed ug sektorów instytucjonalnych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: SP (omówione w badaniu 1.61.05), F-01/I-01 (omówione w badaniu 
1.61.01), H-01s (omówione w badaniu 1.49.02), Z-06 (omówione w badaniu 1.23.02), C-01 (omówione w badaniu 1.64.03), 
C-02 (omówione w badaniach 1.64.07 i 1.64.08), DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), powszechnego spisu rolnego (omówio-
ne w badaniu 1.45.29), z badania bud etów gospodarstw domowych (omówione w badaniu 1.25.01). Dane z Jednolitego Do-
kumentu Administracyjnego SAD (omówione w badaniu 1.51.01) oraz Systemu INTRASTAT – import i eksport towarów 
(omówione w badaniu 1.51.07), dane z systemów informacyjnych: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finanso-
wego oraz dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów (sprawozdanie Rb), Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Admi-
nistracji (omówione w badaniu 1.65.20). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Spo ecznego 
system obs ugi emerytur i rent; dane zagrego-
wane; w formie papierowej 

raz w kwartale – maj, 
sierpie , listopad 
2012 r., luty 2013 r. 

GUS 

2  Narodowy Bank Polski bilans p atniczy Rzeczpospolitej Polskiej; dane 
zagregowane – dochody i transfery (dane 
wst pne); w formie elektronicznej i papierowej

raz w kwartale – do 
23 marca, do 
22 czerwca, do 
21 wrze nia, do 
24 grudnia 2012 r. 

GUS 

3  Narodowy Bank Polski Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS), 
System Informacji Sprawozdawczej (SIS), 
Zintegrowany System Ksi gowy (ZSK); 
zbiorczy rachunek zysków i strat (wraz z Da-
nymi uzupe niaj cymi) sektora bankowego z 
wyszczególnieniem NBP; w formie elektro-
nicznej i papierowej 

raz w kwartale – 45 
dni po kwartale; raz 
w roku – do 
31 sierpnia 2012 r. za 
rok 2011 

GUS 
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4  Narodowy Bank Polski System Informacji Sprawozdawczej (SIS); 
dane zagregowane do obliczenia i alokacji w 
rachunkach narodowych us ug po rednictwa 
finansowego mierzonych po rednio zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej; w formie 
elektronicznej i papierowej 

raz w kwartale – 45 
dni po kwartale 

GUS 

5  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Ubezpiecze ; dane zagrego-
wane – rezerwy na koszty likwidacji szkód na 
udziale w asnym z wyszczególnieniem dzia u I 
i dzia u II; w formie elektronicznej 

raz w kwartale – 70 
dni po kwartale, raz 
w roku do 
21 wrze nia 2012 r. 
za rok 2011 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kwartalne informacje o warto ci bie cej, dynamice realnej produktu krajowego brutto (ogó em oraz wed ug wybranych sekcji 
PKD), spo yciu indywidualnym i nak adach brutto na rodki trwa e. Prezentowane b d  jako dane „surowe” – bez uwzgl dnie-
nia waha  sezonowych, z uwzgl dnieniem sezonowo ci. Kwartalne rachunki niefinansowe wed ug sektorów instytucjonalnych 
– pe na sekwencja. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane „surowe” rachunku PKB – bez uwzgl dniania waha  sezonowych, z uwzgl dnieniem sezonowo ci – w terminie 61 dni po 
zako czeniu ka dego kwarta u. Kwartalne rachunki niefinansowe wed ug sektorów instytucjonalnych prezentowane w terminie 
90 dni po zako czeniu ka dego kwarta u. 
– wst pne dane PKB – maj, sierpie , listopad 2012 r.; marzec 2013 r., 
– pe ne rachunki kwartalne wed ug sektorów instytucjonalnych za 2012 r. – czerwiec, wrzesie , grudzie  2012 r.; marzec 

2013 r., 
– „Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2007–2011” – grudzie  2012 r. 
Kwestionariusze organizacji mi dzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 037 800 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.04(234) 

2. Temat badania: Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie poziomu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (nominalnych i realnych), ich dynamiki i struktury roz-
dysponowania na spo ycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych i na oszcz dno ci, w celu prowadzenia bie cej 
obserwacji kszta towania si  dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, kierunków ich rozdysponowania oraz zmian w 
zachowaniach gospodarstw domowych – sk onno ci do konsumpcji b d  oszcz dzania. 
Wyniki badania s  wykorzystywane: 
– do prezentacji udzia u warto ci dodanej podsektorów sektora gospodarstw domowych w tworzeniu produktu krajowego 

brutto w gospodarce narodowej, 
– na potrzeby organów rz dowych, 
– na potrzeby instytutów naukowo-badawczych i innych u ytkowników, 
– na potrzeby organizacji mi dzynarodowych – Eurostat i OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Pracodawcy i pracuj cy na w asny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (niezale nie od liczby pracuj -
cych) i poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, tj. osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz , z liczb  
pracuj cych do 9 osób i prowadz ce uproszczon  ewidencj  ksi gow , a tak e osoby fizyczne wykonuj ce wolne zawody, 
w a ciciele i wspó w a ciciele rednich i du ych przedsi biorstw, osoby fizyczne pracuj ce najemnie oraz utrzymuj ce si  z 
niezarobkowych róde . 

7. Zakres przedmiotowy 

Nominalne i realne dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych oraz kategorie kreuj ce te dochody, tj. dochody 
pierwotne (m.in. nadwy ka operacyjna/dochód mieszany, wynagrodzenia i inne koszty zwi zane z zatrudnieniem, wiadczenia 
z ubezpiecze  spo ecznych, dochody z w asno ci) oraz ich rozdysponowanie na spo ycie indywidualne i oszcz dno ci. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  i bada  GUS: 
– produkcja gospodarstw indywidualnych w rolnictwie – integracja zbiorów ze sprawozda : F-01/I-01, H-01s, SP, R-03, R-08, 

R-10 (opisane w badaniach 1.61.01, 1.49.02, 1.61.05, 1.45.13, 1.45.08, 1.45.12), 
– produkcja z dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, z liczb  pracuj cych do 9 osób – integracja zbiorów ze sprawozda : 

SP-3, SOF, F-01/I-01 (opisane w badaniach 1.61.05, 1.04.01, 1.61.01) oraz wyniki reprezentacyjnego badania ankietowego 
podmiotów ma ych i rednich w wybranych województwach, 

– wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych – integracja zbiorów ze sprawozdania C-01 (opisane w badaniu 1.64.03), 
– dane o ubezpieczeniach (opisane w badaniu 1.67.01), 
– dane z bud etów gospodarstw domowych o przychodach i wydatkach gospodarstw domowych (opisane w badaniu 1.25.01), 
– wysoko  sk adek na ubezpieczenia spo eczne i wiadcze  z pomocy spo ecznej (opisane w badaniu 1.67.01) 
– wysoko  wiadcze  z ubezpiecze  spo ecznych (opisane w badaniu 1.24.03, 1.67.01), 
– wysoko  wynagrodze  brutto (opisane w badaniu 1.67.01), 
– dane o strukturze w asno ciowej i kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych (opisane w badaniu 1.26.01), 
– dane o warto ci zasobów mieszkaniowych i ich amortyzacji (opisane w badaniu 1.66.01). 
Wykorzystanie danych z systemów informacyjnych: 
– Ministerstwa Finansów – o dochodach i wydatkach bud etu pa stwa i bud etów samorz dów terytorialnych (opisane w 

badaniu 1.67.01), 
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – o wyp atach rodków z funduszy UE dla rolników (m.in. z tytu u Jed-

nolitej P atno ci Obszarowej oraz Uzupe niaj cej P atno ci Obszarowej (opisane w badaniu 1.67.01). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Nadwy ka operacyjna brutto (dochód mieszany), dochody pierwotne brutto, dochody do dyspozycji brutto – grupowane wed ug 
podsektorów w sektorze gospodarstw domowych przy przyj tym kryterium grupowania, tj. przewa aj cego ród a utrzymania 
grup spo eczno-ekonomicznych. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– wersja wst pna – wrzesie  2012 r., 
– wersja ostateczna – maj 2013 r., 
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– „Rachunki narodowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009–2011” – czerwiec 2013 r., 
– kwestionariusze organizacji mi dzynarodowych – Eurostat, OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 341 600 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.05(235) 

2. Temat badania: Spo ycie indywidualne w gospodarstwach domowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Okre lenie, zgodnie ze standardami UE, poziomu wydatków poniesionych przez ludno  na zakup produktów przeznaczonych 
na konsumpcj , ich dynamiki i struktury oraz okre lenie rozmiarów cz ci wypracowanych przez gospodarstwa domowe do-
chodów do dyspozycji brutto przeznaczanych przez te gospodarstwa na spo ycie i oszcz dno ci oraz ich wp ywu na gospodark  
narodow , w szczególno ci na sytuacj  ekonomiczno-bytow  spo ecze stwa. 
Wyniki badania s  wykorzystywane na potrzeby: 
– opracowywania wag wydatków do oblicze  PKB wed ug parytetu si y nabywczej walut oraz zharmonizowanego wska nika 

cen towarów i us ug konsumpcyjnych (HICP) na podstawie szczegó owych pozycji spo ycia indywidualnego w uk adzie 
Klasyfikacji Spo ycia Indywidualnego wed ug Celu (COICOP), 

– organów rz dowych, 
– instytutów naukowo-badawczych i innych u ytkowników, 
– organizacji mi dzynarodowych – Eurostat, OECD. 

6. Zakres podmiotowy 

Spo ycie indywidualne przez gospodarstwa domowe wy cznie obywateli polskich. 

7. Zakres przedmiotowy 

W okresach kwartalnych i pó rocznych oraz rocznych w wersji wst pnej i skorygowanej przedmiotem badania b dzie spo ycie 
indywidualne produktów konsumpcyjnych ogó em w sektorze gospodarstw domowych. 
W badaniu rocznym ostatecznym przedmiotem badania b dzie spo ycie indywidualne stanowi ce element spo ycia prywatne-
go, w podziale na grupy asortymentowe towarów i us ug oraz wed ug stopnia ich trwa o ci zgodnie z COICOP. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  i bada  GUS: 
– dane o sprzeda y detalicznej, hurtowej i w zak adach gastronomicznych – integracja zbiorów ze sprawozda : F-01/I-01, 

H-01s, SP-3 (opisane w badaniach 1.61.01, 1.49.02, 1.61.05), 
– dane o produkcji rolnej – integracja zbiorów ze sprawozda : R-03, R-08, R-10 (opisane w badaniach 1.45.13, 1.45.08, 

1.45.12), 
– wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych – integracja zbiorów ze sprawozdania C-01 (opisane w badaniu 1.64.03), 
– dane o kosztach dzia alno ci banków (opisane w badaniu 1.67.15), 
– dane o us ugach ubezpieczeniowych (opisane w badaniu 1.67.01), 
– dane z badania bud etów rodzinnych o wydatkach gospodarstw domowych (opisane w badaniu 1.25.01). 
Wykorzystanie danych z systemów informacyjnych: 
– Ministerstwa Finansów – o dochodach i wydatkach bud etu pa stwa i bud etów samorz dów terytorialnych (opisane w 

badaniu 1.67.01), 
– Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki – o wydatkach poniesionych w ruchu turystycznym 

(opisane w badaniach 1.30.05 i 1.30.06). 
Dane Ministerstwa Finansów o o przychodach i wygranych w grach hazardowych.  
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Finansów system informacyjny w zakresie 
danych o przychodach i wygranych 
w grach hazardowych; dane zagre-
gowane – zestawienie; w formie 
papierowej 

raz w roku do 
16 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011; 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wydatki poniesione przez ludno  na zakup produktów (towarów i us ug) przeznaczonych na konsumpcj  w podziale na pod-
stawowe grupy wed ug COICOP za 2011 r. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– wersja wst pna – maj 2012 r., 
– wersja skorygowana – wrzesie  2012 r., 
– wersja ostateczna – maj 2013 r., 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 459 — Poz. 1030

 

– „Rachunki narodowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009–2011” – czerwiec 2013 r., 
Kwestionariusze organizacji mi dzynarodowych – Eurostat, OECD. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 193 500 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.06(236) 

2. Temat badania: Rachunek poda y i wykorzystania wyrobów i us ug (przep ywów produktowych) 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Przedstawienie danych dotycz cych produkcji globalnej, importu, zu ycia po redniego, spo ycia (przez sektor gospodarstw 
domowych, sektor instytucji niekomercyjnych, sektor instytucji rz dowych i samorz dowych), nak adów brutto na rodki trwa-
e, przyrostu rzeczowych rodków obrotowych oraz aktywów o wyj tkowej warto ci i eksportu wed ug jednorodnych grup 

wyrobów i us ug celem opracowania kompleksowej informacji o dzia alno ci ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki 
narodowej oraz wspó zale no ci zachodz cych w procesie tworzenia i podzia u. 
Badanie jest narz dziem analiz ekonomicznych dotycz cych gospodarki narodowej, prowadzonych przez urz dy administracji 
rz dowej, jednostki naukowe, a tak e organizacje pozarz dowe. S u y do weryfikacji rachunków narodowych wed ug sektorów 
instytucjonalnych, jest ród em struktur dla innych opracowa  statystycznych, m.in. rachunków satelitarnych, oblicze  rednio-
wa onej stawki podatku od towarów i us ug. 

6. Zakres podmiotowy 

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Produkcja globalna, import wyrobów i us ug, zu ycie po rednie, spo ycie przez sektor gospodarstw domowych, sektor instytu-
cji niekomercyjnych oraz sektor instytucji rz dowych i samorz dowych, nak ady brutto na rodki trwa e, przyrost rzeczowych 
rodków obrotowych oraz aktywów o wyj tkowej warto ci, eksport wed ug jednorodnych grup wyrobów i us ug. Kryterium 

grupowania b dzie rodzaj produktu (np. energia elektryczna, rudy elaza, siarka, wyroby tytoniowe, ziemniaki, us ugi weteryna-
ryjne, us ugi w zakresie szkolnictwa podstawowego) wed ug Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug 2008. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: G-05 (sprawozdanie przeprowadzane co 5 lat), P-01, B-01, B-02, DNU-R, 
T-02, SP, SP-3, F-01/I-01, F-02/dk, F-01/s, F-02, F-03, Z-06, H-01a, H-01g, H-01/k H-01s, R-05 do R-10, SOF-1. Dane z cz-
nego zbioru danych z systemów statystycznych INTRASTAT i SAD (omówionego w badaniu 1.51.08), a tak e dane z syste-
mów informacyjnych (omówionych w badaniu 1.67.01): Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Mini-
sterstwa Zdrowia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rezerw Materia owych, Narodowego Banku 
Polskiego, Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urz du Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru 
Technicznego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Centrum Akredytacji, Ministerstwa Obrony Narodowej i Minister-
stwa Spraw Wewn trznych i Administracji (omówione w badaniu 1.65.20) oraz obliczenia szacunkowe GUS. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Produkcja globalna, import wyrobów i us ug, zu ycie po rednie, spo ycie przez sektor gospodarstw domowych, sektor instytu-
cji niekomercyjnych i sektor instytucji rz dowych i samorz dowych, nak ady brutto na rodki trwa e, przyrost rzeczowych 
rodków obrotowych oraz aktywów o wyj tkowej warto ci i eksport, sk adniki warto ci dodanej: koszty zwi zane z zatrudnie-

niem, podatki od producentów pomniejszone o dotacje dla producentów, amortyzacja rodków trwa ych, nadwy ka operacyjna 
netto i brutto. Dzia alno  ekonomiczna wszystkich jednostek gospodarki narodowej pogrupowana wed ug dzia ów PKD 2007 
w podziale na jednorodne grupy wyrobów i us ug wed ug dzia ów PKWiU 2008. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– tablice wynikowe za 2009 r. w cenach bie cych (forma elektroniczna) – pa dziernik 2012 r., 
– tablice wynikowe za 2009 r. w cenach sta ych (forma elektroniczna) – grudzie  2012 r., 
– kwestionariusze organizacji mi dzynarodowych (Eurostat, OECD) – grudzie  2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 152 800 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.07(237) 

2. Temat badania: Produkt krajowy brutto i jego elementy w uj ciu regionalnym 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Realizacja obowi zków ustawowych zarówno krajowych, jak równie  wobec Unii Europejskiej – dostarczenie informacji o 
podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju terytorialnym – wed ug regionów 
(NTS 1), województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3). 
Wyniki badania s  wykorzystywane m.in.: 
– do obliczania i og aszania w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

redniej za okres ostatnich trzech lat warto ci produktu krajowego brutto na jednego mieszka ca na poziomie województw 
(NTS 2) i podregionów (NTS 3), 

– do opracowania i monitorowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójno ci), Strategii Rozwoju Kraju i programów 
wsparcia oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich, 

– na potrzeby funduszy strukturalnych UE do selekcji i wyboru regionów kwalifikuj cych si  do wsparcia finansowego z fun-
duszy pomocowych, a tak e do monitorowania rezultatów udzielonej pomocy. 

6. Zakres podmiotowy 

Dzia alno  ekonomiczna wszystkich podmiotów gospodarki narodowej wed ug regionów (NTS 1), województw (NTS 2) i 
podregionów (NTS 3) oraz rodzajów dzia alno ci (PKD). Grupowanie danych jest dokonywane metod  jednostek lokalnych 
rodzaju dzia alno ci. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wybrane kategorie rachunków narodowych – opracowywane s  nast puj ce rachunki bie ce: 
– rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pi ciu krajowych sektorów instytucjonalnych oraz rodzajów dzia al-

no ci, 
– rachunek podzia u pierwotnego dochodów i rachunek podzia u wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  i bada  GUS: SP (dane o przedsi biorstwie i jednostkach lokalnych), SP-3, 
F-01/I-01, TFI, F-01/s, F-02, F-02/dk, F-03, Z-06, Z-14, SOF-1, SOF-4, G-05, H-01w, C-01, C-02, 
R-10, R-CT, RCzSR, SG-01, M-03, R-KSRA, R-KSRB, P-01, Powszechny Spis Rolny 2010, dane z Bazy Jednostek Staty-
stycznych, rachunek zysków i strat dla nast puj cych jednostek: Agencja Rezerw Materia owych, Urz d Dozoru Technicznego, 
Transportowy Dozór Techniczny, Polska Organizacja Turystyczna i Polskie Centrum Akredytacji, sprawozdanie z wp ywów i 
wydatków Krajowego Funduszu Drogowego (dane pozyskane w badaniu 1.67.01), dane o przychodach i kosztach Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci, rachunek zysków i strat Polskiej Akademii Nauk i jej jednostek organizacyjnych (dane 
pozyskane w badaniu 1.65.19), produkcja rolnicza w gospodarstwach indywidualnych (dane pozyskane z badania 1.45.18), 
dane dotycz ce powierzchni u ytków rolnych ogó em dla powiatów (z badania 1.80.01), badanie rozmiarów szarej gospodarki 
(dane pozyskane z badania 1.67.08) oraz wska niki cen bazowych producentów wyrobów i us ug (metoda podmiotowa), 
wska niki cen producentów wyrobów przemys owych (metoda przedmiotowa), wska niki cen towarów i us ug konsumpcyj-
nych, wska niki cen towarów i us ug niekonsumpcyjnych (dane pozyskane z bada : 1.64.03, 1.64.05, 1.64.07, 1.64.08). 
Wykorzystanie danych z systemów informacyjnych: Komisji Nadzoru Finansowego dla powszechnych towarzystw emerytal-
nych ze sprawozdania KNF-03 (pozyskanych z badania 1.62.09) oraz danych dla domów maklerskich (pozyskanych z badania 
1.67.01); danych Krajowej Spó dzielczej Kasy Oszcz dno ciowo Kredytowej dla spó dzielczych kas oszcz dno cio-
wo-kredytowych (pozyskanych z badania 1.62.07). 
Dane z systemów informacyjnych: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, Minister-
stwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Admini-
stracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku 
Polskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Zak ad Ubezpiecze  Spo-

ecznych 
system informacyjny dotycz cy sk adek na 
ubezpieczenie; dane zagregowane w przekroju 
województw w zakresie: 
– przypis sk adek na ubezpieczenia spo eczne 

wed ug tytu ów ubezpieczenia, 
– przypis sk adek na ubezpieczenie zdrowot-

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

Urz d Statystyczny 
w Katowicach 
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ne wed ug tytu ów ubezpieczenia, 
– przypis sk adek na Fundusz Pracy wed ug 

tytu ów ubezpieczenia, 
– przypis sk adek na Fundusz Gwarantowa-

nych wiadcze  Pracowniczych wed ug ty-
tu ów ubezpieczenia; 

w formie elektronicznej 

2  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

system emerytalno-rentowy; dane zagregowa-
ne w przekroju województw dotycz ce wyp at 
wiadcze  wed ug rodzajów (emerytury, renty, 
wiadczenia rehabilitacyjne, odszkodowania 

powypadkowe, zasi ki z ubezpiecze  spo ecz-
nych oraz inne wiadczenia wyp acane przez 
ZUS); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

3  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

system finansowo-ksi gowy ZUS; dane jed-
nostkowe dotycz ce wybranych kosztów 
rodzajowych dzia alno ci dla terenowych 
jednostek i centrali ZUS (zu ycie materia ów; 
zu ycie energii; us ugi obce; podatki i op aty; 
pozosta e koszty rodzajowe, w tym podró e 
s u bowe; wynagrodzenia; ubezpieczenia 
spo eczne i inne wiadczenia, w tym sk adki z 
tytu u ubezpiecze  spo ecznych; sk adki z 
tytu u ubezpiecze  maj tkowych i osobo-
wych); w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

GUS 

4  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system informacyjny o ubezpieczonych i 
wiadczeniobiorcach; dane zagregowane w 

przekroju województw w zakresie: 
– sk adki przypisane na ubezpieczenia spo-

eczne i zdrowotne rolników, 
– wyp aty wiadcze  wed ug rodzajów (eme-

rytury, renty, odszkodowania powypadko-
we, zasi ki, wiadczenia pozaubezpiecze-
niowe i inne), 

– liczba ubezpieczonych rolników; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

Urz d Statystyczny 
w Katowicach 

5  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system finansowo-ksi gowy KRUS; dane 
jednostkowe dotycz ce wybranych kosztów 
rodzajowych dzia alno ci dla terenowych 
jednostek i centrali KRUS; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

GUS 

6  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-
czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane jednostkowe ze sprawozda : Rb-27, 
Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, 
Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40; w formie elek-
tronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

GUS 

7  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza da-
nych o podatnikach podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe 
dotycz ce osób fizycznych w nast puj cym 
zakresie: 
kraj, województwo, powiat, gmina, przychód, 
koszty uzyskania przychodów i dochód/strata 
wed ug róde  przychodów: 
– nale no ci ze stosunku: pracy, s u bowego, 

spó dzielczego i z pracy nak adczej, a tak e 
zasi ki pieni ne z ubezpieczenia spo ecz-
nego, wyp acone przez zak ad pracy, 

– emerytury, renty oraz inne krajowe wiad-

raz w roku do 
1 lutego 2013 r. z 
danymi za rok po-
datkowy 2011 

GUS 
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czenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 

– dzia alno  wykonywana osobi cie, o której 
mowa w art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, w tym umowy o dzie o i zlece-
nia, 

– kapita y pieni ne, 
– prawa autorskie i inne prawa, o których 

mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, 

– inne ród a (np. nale no ci z tytu u cz on-
kostwa w rolniczej spó dzielni produkcyjnej 
lub innej spó dzielni zajmuj cej si  produk-
cj  roln , zasi ki pieni ne z ubezpieczenia 
spo ecznego, wiadczenia wyp acone z 
Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwaranto-
wanych wiadcze  Pracowniczych, sty-
pendia, nale no ci za prac  przypadaj ce 
tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 
emerytury i renty z zagranicy itd.), 

sk adki na ubezpieczenia spo eczne (odliczane 
od dochodu), sk adka na ubezpieczenie zdro-
wotne (odliczana od podatku), podatek nale -
ny; w formie elektronicznej 

8  Ministerstwo Finansów dane ze sprawozda  z wykonania planów 
finansowych jednostek doradztwa rolniczego – 
przychody i koszty; dane jednostkowe; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

GUS 

9  Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

zbiór danych ze sprawozdania MZ-03 doty-
cz cego finansów samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej; dane jednostko-
we; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 lipca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

10  Ministerstwo Spraw We-
wn trznych i Administracji 

system informacyjny dotycz cy rachunku 
zysków i strat samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej; dane jednostko-
we z rachunku zysków i strat dla samodziel-
nych publicznych zak adów opieki zdrowotnej 
( cznie z danymi uzupe niaj cymi); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 lipca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

11  Ministerstwo Obrony Naro-
dowej 

system informacyjny dotycz cy rachunku 
zysków i strat samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej; dane jednostko-
we z rachunku zysków i strat dla samodziel-
nych publicznych zak adów opieki zdrowotnej 
( cznie z danymi uzupe niaj cymi); w formie 
elektronicznej 

raz w roku do 
30 lipca 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

12  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-ksi gowy NFZ; dane jed-
nostkowe z rachunku zysków i strat dla tere-
nowych oddzia ów i centrali NFZ ( cznie z 
danymi uzupe niaj cymi); w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 pa dziernika 
2012 r. z danymi za 
rok 2011 

GUS 

13  Komisja Nadzoru Finanso-
wego 

System Nadzoru Ubezpiecze ; dane jednost-
kowe dla zak adów ubezpiecze  w zakresie: 
sk adki przypisane na udziale w asnym, od-
szkodowania i wiadczenia wyp acone na 
udziale w asnym, premie i rabaty dla ubezpie-
czonych na udziale w asnym cznie ze zmian  
stanu rezerw, pozosta e przychody techniczne 

raz w roku do 
21 wrze nia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 
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na udziale w asnym, pozosta e koszty tech-
niczne na udziale w asnym, pozosta e przy-
chody operacyjne, pozosta e koszty operacyj-
ne, koszty akwizycji, koszty administracyjne, 
w tym: zu ycie materia ów i energii, us ugi 
obce, koszty reklamy, amortyzacja rodków 
trwa ych oraz warto ci niematerialnych i 
prawnych, inne koszty administracyjne (bez 
wynagrodze  i narzutów); koszty wynagro-
dze , z tego: wynagrodzenia i wiadczenia 
razem, obci enia na ZUS ze rodków pra-
cownika, obci enia na ZUS ze rodków pra-
codawcy, inne obowi zkowe obci enia oraz 
zestawienie zak adów ubezpiecze ; w formie 
elektronicznej 

14  Narodowy Bank Polski System Informacji Sprawozdawczej (SIS); 
dane jednostkowe dla banków z rachunku 
zysków i strat w zakresie: przychody z tytu u 
odsetek wed ug sektorów i grup podmiotów, 
koszty odsetek wed ug sektorów i grup pod-
miotów, przychody z tytu u prowizji, koszty 
prowizji, pozosta e przychody operacyjne, 
pozosta e koszty operacyjne, wynagrodzenia, 
ubezpieczenia i inne wiadczenia, inne koszty 
dzia ania banku (w tym koszty utrzymania i 
wynajmu budynków, podatki i op aty, sk adka 
i wp aty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny) 
oraz warto  kredytów i depozytów wed ug 
sektorów i grup podmiotów; w formie elektro-
nicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym: 
– produkt krajowy brutto, produkcja globalna, zu ycie po rednie i nadwy ka operacyjna brutto; warto  dodana brutto i koszty 

zwi zane z zatrudnieniem wed ug sekcji PKD, warto  dodana brutto wed ug sektorów instytucjonalnych oraz dochody 
pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych; wska niki realnego wzrostu produktu krajowego brutto – w 
uk adzie regionów (NTS 1) i województw (NTS 2), 

– wska niki realnego wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych – w uk adzie województw 
(NTS 2), 

– produkt krajowy brutto oraz warto  dodana brutto wed ug grup sekcji PKD (A; B÷E, w tym C; F; G÷J; K÷N; O÷U) – w 
uk adzie podregionów (NTS 3). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Wyniki regionalnego PKB za 2010 rok: 
– „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2010 r.” – pa dziernik 2012 r., 
– Bank Danych Lokalnych – pa dziernik 2012 r. 
Wyniki regionalnego PKB za 2011 rok: 
– Obwieszczenie Prezesa GUS – do 31 pa dziernika 2013 r., 
– „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2011 r.” – pa dziernik 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 3 440 600 z  – bud et GUS 
 3 380 z  – bud et KNF 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.08(238) 

2. Temat badania: Badanie rozmiarów szarej gospodarki wed ug regionów, województw i podregionów 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie informacji o: przychodach, wynagrodzeniach, dochodach w a cicieli, kosztach oraz produkcji globalnej, zu yciu 
po rednim i warto ci dodanej brutto, zró nicowanych wed ug rodzaju prowadzonej dzia alno ci – celem oszacowania rozmia-
rów szarej gospodarki w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych (ma ych i rednich sektora prywatnego). Wyniki badania 
s  wykorzystywane do poprawy kompletno ci rachunków narodowych i oblicze  produktu krajowego brutto (PKB), zgodnie z 
zaleceniami ESA'95. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki ma e (o liczbie pracuj cych do 9 osób) – osoby prawne, spó ki cywilne oraz osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  
gospodarcz . 
Jednostki rednie (o liczbie pracuj cych od 10 do 49 osób) – sektor prywatny bez spó dzielni. 

7. Zakres przedmiotowy 

Przychody, wynagrodzenia, p ace, koszty, mar e, produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: CBSG/01. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05), F-01 
(omówione w badaniu 1.61.01), Z-06 (omówione w badaniu 1.23.02), rejestr REGON. 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty ma e – do 9 pracuj -
cych (osoby prawne, spó ki cy-
wilne oraz osoby fizyczne pro-
wadz ce dzia alno  gospodar-
cz ) i rednie – od 10 do 49 pra-
cuj cych (sektor prywatny bez 
spó dzielni) zaklasyfikowane 
wed ug PKD do sekcji B, C, D, 
E, F, G, I, H, J, L, M, N, A, P, Q, 
R, S 

CBSG/01 – badanie podmiotów ma ych i 
rednich; w formie elektronicznej; 

 
dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi k-
szej ni  5 osób dopuszczalne jest przekazywa-
nie danych w formie papierowej; 
metoda reprezentacyjna (dla jednostek ma ych 
– 95% ze zrealizowanej próby SP-3, dla jedno-
stek rednich – 60% ze sprawozdania F-01); 
obowi zkowe 

raz w roku do 
7 czerwca 2013 r. z 
danymi za rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl; 
Urz d Statystyczny 
w Kielcach 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Opracowania zawieraj ce tabelaryczne zestawienia liczby: jednostek, pracuj cych, zatrudnionych, w a cicieli i wspó w a cicieli 
i szacunków: przychodów ogó em, przychodów na zak ad, przychodów na pracuj cego, wynagrodze  ogó em, przeci tnych 
miesi cznych wynagrodze  na jednego zatrudnionego, produkcji globalnej, zu ycia po redniego, warto ci dodanej brutto i 
zysku w a ciciela – w uk adzie regionów, województw i podregionów oraz w podziale na sekcje PKD. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Opracowania w formie papierowej dla GUS oraz w formie elektronicznej dla GUS i Centralnego O rodka Rachunków Regio-
nalnych w Katowicach: 
– podstawowe dane o podmiotach ma ych wed ug regionów, województw i podregionów za 2012 r. (osoby fizyczne i spó ki 

cywilne, osoby prawne) – marzec 2014 r., 
– podstawowe dane o podmiotach rednich wed ug regionów, województw i podregionów za 2012 r. – marzec 2014 r., 
– produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto w podmiotach ma ych wed ug regionów, województw i pod-

regionów za 2012 r. (osoby fizyczne i spó ki cywilne, osoby prawne) – marzec 2014 r., 
– produkcja globalna, zu ycie po rednie, warto  dodana brutto w podmiotach rednich wed ug regionów, województw i pod-

regionów za 2012 r. – marzec 2014 r. 
Opracowanie w formie papierowej dla GUS – Badanie podmiotów ma ych i rednich za 2012 rok – listopad 2013 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 829 200 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.12(239) 

2. Temat badania: Mi dzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i si y nabywczej walut 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie zgodnych metodologicznie i zakresowo z zasadami ESA '95 danych nt. PKB, parytetu si y nabywczej walut (PPP) 
oraz relatywnych poziomów cen, umo liwiaj cych bezpo rednie porównanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski z pozo-
sta ymi krajami UE, Europy i wiata. 
Realizacja zobowi za  wobec UE (rozporz dzenie WE nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 
2007 r. ustanawiaj ce wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów si y nabywczej oraz ich 
wyliczenia i rozpowszechniania (Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2007, str. 1)), polegaj cych na opracowaniu i przekazaniu do Euro-
statu danych niezb dnych dla oblicze  parytetu si y nabywczej walut (PPP) oraz mi dzynarodowych porówna  PKB za 2012 r. 
Wyniki badania s  wykorzystywane m.in. na potrzeby: 
– prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej, opracowywania i monitorowania krajowych i unijnych programów rozwoju 

spo eczno-gospodarczego; 
– funduszy strukturalnych UE, alokacji rodków pomocowych UE; 
– bada  naukowych i analiz makroekonomicznych. 

6. Zakres podmiotowy 

Wybrane podmioty gospodarki narodowej prowadz ce punkty sprzeda y detalicznej oraz zak ady us ugowe w Warszawie. 
Wybrane podmioty gospodarki narodowej prowadz ce inwestycje w zakresie robót budowlano-monta owych oraz robót in y-
nierskich w Polsce. 

7. Zakres przedmiotowy 

Ceny detaliczne wybranych reprezentantów dóbr i us ug konsumpcyjnych w Warszawie w zakresie badania E12-1 ywno , 
napoje i tyto  oraz E12-2 Artyku y u ytku osobistego. 
Ceny materia ów i robót budowlano-monta owych w Polsce. 
PKB w cenach bie cych w podziale wed ug g ównych kategorii, grup analitycznych oraz 224 podstawowych grup wydatków. 

8. ród a danych 

GUS. Dane cenowe w zakresie artyku ów konsumpcyjnych – wyniki bada  ankietowych prowadzonych w roku bie cym 
E12-1 ywno , napoje, tyto  
E12-2 Artyku y u ytku osobistego 
oraz dane cenowe z poprzednich bada , ekstrapolowane na rok 2012. 
 
GUS. Dane cenowe w zakresie nak adów inwestycyjnych: 
– materia ów, robót budowlano-monta owych oraz robót in ynierskich – przedmiary robót za rok 2012 opracowane przez 

ekspertów budowlanych. 
 
GUS. Szacunki i obliczenia w asne nt.: PKB – podzielonego, CPI, czynszów, rednich wynagrodze , VAT i napiwków za lata 
2009, 2010 i 2011. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  podmioty prowadz ce punk-

ty sprzeda y detalicznej 
towarów i us ug w Warsza-
wie 

MPPKB – Badanie cen artyku ów konsump-
cyjnych E12-1 ywno , napoje, tyto ; Ceny 
wybranych artyku ów i us ug konsumpcyjnych 
w Warszawie; w formie elektronicznej i papie-
rowej; metoda doboru celowego; dobrowolne 

raz w roku do 
15 czerwca 2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu notowa-
nia cen 

2  podmioty prowadz ce punk-
ty sprzeda y detalicznej 
towarów i us ug w Warsza-
wie 

MPPKB – Badanie cen artyku ów konsump-
cyjnych E12-2 Artyku y u ytku osobistego; 
dane jednostkowe Ceny wybranych towarów i 
us ug konsumpcyjnych w Warszawie; w for-
mie elektronicznej i papierowej 

raz w roku do 
15 grudnia 2012 r. 

ankieter statystyczny 
w miejscu notowa-
nia cen 
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3  wybrane podmioty gospo-
darki narodowej prowadz ce 
sprzeda  materia ów i us ug 
budowlano-monta owych w 
Polsce. 

kosztorysy wybranych obiektów budowlanych 
opracowane przez ekspertów ds. budownic-
twa; dane jednostkowe i zagregowane Ceny 
wybranych materia ów budowlanych oraz 
us ug budowlano-monta owych w Polsce.; w 
formie elektronicznej i papierowej 

raz w roku; termin 
b dzie podany przez 
Eurostat 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Wyniki bada  PPP (dla UE27 = 100) s  obliczane i udost pniane przez Eurostat w zakresie: 
– PKB w PPS na 1 mieszka ca – ogó em oraz wed ug g ównych kategorii PKB oraz wed ug 60 grup analitycznych spo ycia i 

akumulacji, 
– relatywne indeksy poziomu cen (UE 27 = 100) dla PKB – ogó em, grup analitycznych, oraz wed ug podstawowych grup 

spo ycia, zale nie od zgody krajów uczestnicz cych w badaniu, 
– PPP (wska nik parytetu si y nabywczej walut wyra ony w z /1 PPS). 

10. Terminy i formy udost pniania 

Wyniki mi dzynarodowych porówna  PKB (indeksy wolumenu PKB na 1 mieszka ca, PPP oraz wska niki poziomu cen) za 
2012 rok b d  udost pnione przez Eurostat: 
– w czerwcu 2013 r. – prognoza 
– w grudniu 2013 r. – wyniki wst pne, 
– w grudniu 2015 r. – wyniki ostateczne. 
 
Eurostat udost pnia wyniki bada  PPP na konferencjach prasowych (czerwiec, grudzie ), w formie publikacji (Statistics in 
Focus) oraz na stronie internetowej http://ec.europa.eu. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 1 297 000 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.14(240) 

2. Temat badania: Rachunki finansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Prezentacja aktywów i pasywów finansowych, stanów i transakcji sektora instytucji rz dowych i samorz dowych oraz podsek-
torów: instytucji rz dowych szczebla centralnego, instytucji samorz dowych i funduszy ubezpiecze  spo ecznych zgodnie z 
wymogami UE. Wyniki badania s  wykorzystywane przez: 
– organy administracji rz dowej i NBP, 
– organizacje mi dzynarodowe – Eurostat, OECD, EBC. 

6. Zakres podmiotowy 

Jednostki sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, okre lone zgodnie z definicj  Europejskiego Systemu Rachunków 
Narodowych i Regionalnych – ESA '95. 

7. Zakres przedmiotowy 

Roczne i kwartalne dane o stanach i transakcjach w uj ciu skonsolidowanym i nieskonsolidowanym, z wyj tkiem kwartalnych 
danych dla podsektorów, które prezentowane s  tylko w uj ciu skonsolidowanym, dla nast puj cych instrumentów finanso-
wych: z oto monetarne i SDR (Special Drawing Rights), gotówka i depozyty, krótkoterminowe i d ugoterminowe papiery war-
to ciowe inne ni  akcje (poza instrumentami pochodnymi), instrumenty pochodne, krótkoterminowe i d ugoterminowe po ycz-
ki, akcje i inne udzia y kapita owe, przedp aty sk adek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia, pozosta e 
kwoty do otrzymania/zap acenia; dane o sektorach partnerskich dla podsektorów: instytucji rz dowych i ubezpiecze  spo ecz-
nych. 

8. ród a danych 

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: F-01/I-01, F-01/s, F-01/TFI, F-01/NFI, F-02/dk; ze sprawozda  Minister-
stwa Finansów: Rb-Z i Rb-N omówione w badaniu 1.65.22; dane NBP: bilans p atniczy, zagregowany bilans systemu banko-
wego; dane GPW – zbiorcze zestawienia obrotów papierów warto ciowych notowanych na gie dzie; dane Ministerstwa Finan-
sów – zobowi zania i nale no ci podsektorów instytucji rz dowych i samorz dowych; dane Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia (omówione w badaniu 1.29.16); dane Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw We-
wn trznych i Administracji z zakresu bilansów samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej, dane Zak adu Ubez-
piecze  Spo ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego – wybrane pozycje bilansowe instytucji oraz funduszy 
przez nie zarz dzanych. 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj ce 

dane statystyczne 
Forma przekazania danych 

Cz stotliwo  
i termin 

Miejsce przekaza-
nia danych 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 
1  Ministerstwo Finansów system informacyjny dotycz cy sprawozdaw-

czo ci jednostek sektora finansów publicznych 
(prowadzony na podstawie sprawozda  Rb); 
dane zagregowane – bilans jednostek bud e-
towych i pozabud etowych bud etu pa stwa; 
publikacje: „Zad u enie sektora finansów 
publicznych”, „Zad u enie Skarbu Pa stwa”; 
w formie elektronicznej 

raz w roku – do 
1 lipca 2012 r. – za 
rok 2011 

GUS 

2  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

Kompleksowy System Informatyczny ZUS; 
dane jednostkowe zestawienie tabelaryczne – 
wybrane dane bilansowe ZUS i funduszy 
przez niego zarz dzanych; w formie elektro-
nicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta  2011 r. – do 
10 marca 2012 r. – 
dane wst pne, do 
16 sierpnia 2012 r. – 
dane ostateczne za 
2011 r.; za I kwarta  
2012 r. – do 
2 czerwca 2012 r., za 
I i II kwarta  2012 r. 
– do 1 wrze nia 
2012 r., za I, II i III 
kwarta  2012 r. – do 
30 listopada 2012 r. 

GUS 
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3  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system finansowo-ksi gowy KRUS; dane 
zagregowane – zbiorczy roczny bilans KRUS i 
funduszy przez niego zarz dzanych; w formie 
elektronicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta  2011 r. – do 
2 maja 2012 r. – dane 
wst pne; do 16 maja 
2012 r. – dane osta-
teczne za 2011 r. 

GUS 

4  Krajowy Depozyt Papierów 
Warto ciowych 

system informacyjny dotycz cy papierów 
warto ciowych notowanych na gie dzie; dane 
zagregowane – zestawienie zbiorcze papierów 
warto ciowych notowanych na gie dzie b d -
cych w asno ci  jednostek instytucjonalnych 
poszczególnych sektorów instytucjonalnych; 
w formie elektronicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta  2011 r. – do 
10 marca 2012 r., za 
I kwarta  2012 r. – do 
2 czerwca 2012 r., za 
I i II kwarta  2012 r. 
– do 1 wrze nia 
2012 r., za I, II i III 
kwarta  2012 r. – do 
30 listopada 2012 r. 

GUS 

5  Gie da Papierów Warto cio-
wych w Warszawie S.A. 

system informacyjny dotycz cy obrotu instru-
mentami finansowymi; dane zagregowane – 
zbiorcze zestawienie obrotów papierów warto-
ciowych notowanych na gie dzie; w formie 

elektronicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta  2011 r. – do 
10 marca 2012 r. – 
dane wst pne; do 
1 lipca 2012 r. – dane 
ostateczne; za I kwar-
ta  2012 r. – do 
2 czerwca 2012 r., za 
I i II kwarta  2012 r. 
– do 1 wrze nia 
2012 r., za I, II i III 
kwarta  2012 r. – do 
30 listopada 2012 r. 

GUS 

6  Gie da Papierów Warto cio-
wych w Warszawie S.A. 

system informacyjny dotycz cy obrotu instru-
mentami finansowymi; dane zagregowane – 
cedu a Gie dy Papierów Warto ciowych w 
Warszawie S.A. oraz zbiorcze zestawienie 
rachunku inwestorów; w formie elektronicznej 

raz w roku – do 
1 lipca 2012 r. – za 
rok 2011 

GUS 

7  Narodowy Fundusz Zdrowia system finansowo-ksi gowy NFZ; dane zagre-
gowane – zestawienie tabelaryczne – wybrane 
dane bilansowe NFZ; w formie elektronicznej 

za I, II, III i IV kwar-
ta y 2011 r. – do 
10 marca 2012 r. – 
dane wst pne; do 
1 wrze nia 2012 r. – 
dane ostateczne; za I 
kwarta  2012 r. – do 
2 czerwca 2012 r., za 
I i II kwarta  2012 r. 
– do 1 wrze nia 
2012 r., za I, II i III 
kwarta  2012 r. – do 
30 listopada 2012 r. 

GUS 

8  Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Administra-
cji 

systemy informacyjne dotycz ce bilansu sa-
modzielnych publicznych zak adów opieki 
zdrowotnej; dane zagregowane, zestawienie 
tabelaryczne – zbiorczy bilans samodzielnych 
publicznych zak adów opieki zdrowotnej; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 
30 sierpnia 2012 r. z 
danymi za rok 2011 
dwa razy w roku: 
– do 23 wrze nia 

2012 r. z danymi 
za I pó rocze 
2012 r., 

– do 30 sierpnia 
2013 r. z danymi 
za rok 2012; 

GUS 
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9  Narodowy Bank Polski System Informacji Sprawozdawczej (SIS); 
dane zagregowane – zestawienia tabelaryczne 
– aktywa i pasywa sektora bankowego; w 
formie elektronicznej 

cztery razy w roku z 
danymi kwartalnymi 
– 45 dni po zako -
czeniu kwarta u 

GUS 

10  Narodowy Bank Polski bilans p atniczy i Mi dzynarodowa Pozycja 
Inwestycyjna Rzeczpospolitej Polskiej; dane 
zagregowane rozliczenia mi dzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej transakcjami bilansu 
p atniczego; w formie elektronicznej 

cztery razy w roku z 
danymi kwartalnymi 
– 85 dni po zako -
czeniu kwarta u; 
dwa razy w roku – 
do 30 kwietnia 
2012 r. z danymi 
wst pnymi za rok 
2011 i do 31 sierpnia 
2012 r. z danymi 
ostatecznymi za rok 
2011 

GUS 

11  Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy szego, Minister-
stwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Mini-
sterstwo Zdrowia, Minister-
stwo Infrastruktury, Mini-
sterstwo Spraw Wewn trz-
nych i Administracji 

systemy informacyjne dotycz ce bilansów 
szkó  wy szych; dane jednostkowe bilanse 
szkó  wy szych; w formie elektronicznej 

raz w roku – do 
1 lipca 2012 r. za rok 
2011 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Roczne i kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje, dla sektora oraz podsektorów w uj ciu skonsolidowanym i nieskon-
solidowanym, z wyj tkiem kwartalnych danych dla podsektorów, które prezentowane s  tylko w uj ciu skonsolidowanym. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– kwartalne rachunki finansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych – tablice wynikowe: marzec, czerwiec, wrze-
sie , grudzie  2012 r. (Eurostat, Ministerstwo Finansów), 

– roczne rachunki finansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych – tablice wynikowe: wrzesie  2012 r. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 190 700 z  – bud et GUS 
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1.67. RACHUNKI NARODOWE 

1. Symbol badania: 1.67.15(241) 

2. Temat badania: Rachunki finansowe wed ug sektorów instytucjonalnych 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes Narodowego Banku Polskiego 
Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Opracowanie kwartalnych i rocznych danych o aktywach i pasywach finansowych oraz ich zmianach wynikaj cych z transakcji 
dla sektorów instytucjonalnych, które s u  do oceny procesów finansowania zachodz cych w gospodarce. 
Wype nienie wymogów okre lonych przez Europejski Bank Centralny (dane kwartalne) oraz Eurostat (dane roczne). 

6. Zakres podmiotowy 

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Informacje o instrumentach finansowych, dla stanów i transakcji nieskonsolidowanych oraz rocznych stanów i transakcji nie-
skonsolidowanych i skonsolidowanych, w podziale na: z oto monetarne i SDR, gotówk  i depozyty, papiery warto ciowe inne 
ni  akcje, po yczki, akcje i inne udzia y kapita owe, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, pozosta e kwoty do otrzyma-
nia/zap acenia dla sektorów instytucjonalnych: przedsi biorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rz dowych i 
samorz dowych, gospodarstw domowych cznie z instytucjami dzia aj cymi na rzecz gospodarstw domowych oraz zagranicy 
opracowane zgodnie z zasadami okre lonymi w ESA '95. 

8. ród a danych 

Sprawozdanie GUS: RF-01. 
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozda  GUS: F-01/I-01, F-01/TFI, F-02, SP oraz danych wynikowych dotycz cych 
rachunków finansowych sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (badanie 1.67.14); dane z administracyjnych systemów 
informacyjnych: Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego; dane Krajowego Depozytu Papierów Warto-
ciowych S.A. 

 

 Podmioty przekazuj ce dane statystyczne 
Forma przekazania 

danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

podmioty, w których liczba pracuj cych wynosi 50 
osób i wi cej, prowadz ce dzia alno  zaklasyfikowa-
n  wed ug PKD do sekcji: B, C, D, E, F, G, H, K (z 
wy czeniem banków, spó dzielczych kas oszcz dno-
ciowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, 

biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy 
inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwesty-
cyjnych, towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, 
N 

RF-01 – kwartalne staty-
styczne sprawozdanie o 
aktywach i pasywach 
finansowych; w formie 
elektronicznej; metoda 
pe na; obowi zkowe 

do 30. dnia po kwar-
tale z danymi na 
koniec I, II, III kwar-
ta u i do 20 lutego 
2013 r. z danymi za 
rok 2012 

portal sprawozdaw-
czy GUS 
www.stat.gov.pl 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje nieskonsolidowane, oraz roczne rachunki finansowe, stany i transakcje nie-
skonsolidowane i skonsolidowane, obejmuj ce aktywa i pasywa w podziale na instrumenty finansowe dla sektorów (i najwa -
niejszych podsektorów) instytucjonalnych okre lonych w ESA '95. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– lipiec i pa dziernik 2012 r., stycze  i kwiecie  2013 r. – dane kwartalne dla roku 2012, 
– pa dziernik 2013 r. – dane roczne za rok 2012. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 400 000 z  – bud et NBP 
 1 936 400 z  – bud et GUS 
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1.70. BADANIA REGIONALNE 

1. Symbol badania: 1.70.01(242) 

2. Temat badania: Zró nicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji niezb dnych do monitorowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego oraz przeprowadza-
nia analiz zró nicowania regionalnego. Badanie uwzgl dni potrzeby informacyjne zg aszane przez u ytkowników danych re-
gionalnych. 

6. Zakres podmiotowy 

Zgromadzenie danych statystycznych opisuj cych regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miejscowo ci oraz 
wybrane informacje dla wszystkich regionów poziomu NUTS 2 Unii Europejskiej. 

7. Zakres przedmiotowy 

Wtórne wykorzystanie zbiorczych wyników bada  statystycznych z szerokiego zakresu zjawisk spo ecznych, gospodarczych i 
rodowiskowych, w tym m.in.: organizacja pa stwa, wymiar sprawiedliwo ci, ludno , rynek pracy, dochody ludno ci, bud ety 

gospodarstw domowych, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc spo eczna, 
kultura, turystyka, sport, dzia alno  badawczo-rozwojowa i innowacyjna, spo ecze stwo informacyjne, rolnictwo, le nictwo, 
przemys , budownictwo, transport, czno , handel, ceny, finanse publiczne, inwestycje, rodki trwa e, rachunki regionalne, 
zmiany strukturalne, warunki naturalne i ochrona rodowiska. 

8. ród a danych 

Dane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: Zak adu Ubezpiecze  
Spo ecznych (Centralny Rejestr P atników Sk adek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), 
G ównego Urz du Geodezji i Kartografii (Pa stwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek terytorialnych kraju, ortofoto-
mapa dla obszaru Polski) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), urz dów marsza kowskich (Baza Danych Obiektów Topograficz-
nych dla obszaru województwa) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji (cen-
tralna ewidencja pojazdów) (pozyskanych w badaniu 1.48.02), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system 
informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie informacji o producentach, gospodarstwie rolnym, 
dzia kach) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego (system informacyjny KRUS w 
zakresie informacji o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych i o wiadczeniobiorcach) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), 
starostw powiatowych (ewidencja gruntów i budynków), urz dów gmin (ewidencja podatkowa nieruchomo ci) pozyskanych w 
badaniu 1.80.01 oraz wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (rejestr aptek ogólnodost pnych, rejestr punktów aptecz-
nych) (pozyskanych w badaniu 1.29.09). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 8.1 8.2 8.3 8.4 

Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego 

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07–13; 
dane zagregowane w mo liwych do uzyskania 
przekrojach terytorialnych – dotycz ce warto-
ci ca kowitej projektów dofinansowanych z 

funduszy strukturalnych i funduszu spójno ci 
oraz dofinansowania z funduszy strukturalnych 
i funduszu spójno ci w podziale na programy 
operacyjne polityki spójno ci na lata 2007-
2013; w formie elektronicznej 

raz w roku do 
31 sierpnia 2012 r. 
wed ug stanu w dniu 
30 czerwca 2012 r. 

GUS 

    

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane statystyczne dotycz ce regionów, województw, podregionów, powiatów, gmin, miejscowo ci oraz regionów poziomu 
NUTS 2 Unii Europejskiej. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– Folder „Regiony Polski” – sierpie  2012 r., sierpie  2013 r., 
– „Rocznik Statystyczny Województw” – grudzie  2012 r., grudzie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 451 700 z  – bud et GUS 
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1.70. BADANIA REGIONALNE 

1. Symbol badania: 1.70.02(243) 

2. Temat badania: Statystyczny system informacyjny o miastach 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji niezb dnych do monitorowania zmian zachodz cych w polskich miastach, uwzgl dniaj c zapotrzebo-
wanie krajowe i mi dzynarodowe. 

6. Zakres podmiotowy 

Miasta – dane statystyczne charakteryzuj ce sytuacj  demograficzn  i spo eczno-gospodarcz  tych obszarów. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zgromadzenie danych statystycznych charakteryzuj cych polskie miasta w wielu dziedzinach, m.in. z zakresu demografii, ryn-
ku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury spo ecznej i komunalnej, podmiotów gospodarczych, wyników produk-
cyjnych. Przy czym mo liwie najszczegó owiej przedstawione b d  zagadnienia priorytetowe dla prezentowanego okresu. 

8. ród a danych 

Wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych (Centralny Rejestr P atników Sk a-
dek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), G ównego Urz du Geodezji i Kartografii (Pa -
stwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek terytorialnych kraju, ortofotomapa dla obszaru Polski) (pozyskanych w bada-
niu 1.80.01), urz dów marsza kowskich (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa) (pozyskanych w 
badaniu 1.80.01), Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji (centralna ewidencja pojazdów) (pozyskanych w badaniu 
1.48.02), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w zakresie informacji o producentach, gospodarstwie rolnym, dzia kach) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego (system informacyjny KRUS w zakresie informacji o ubezpieczonych i gospodar-
stwach rolnych i o wiadczeniobiorcach) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), starostw powiatowych (ewidencja gruntów i bu-
dynków), urz dów gmin (ewidencja podatkowa nieruchomo ci) (pozyskanych w badaniu 1.80.01) oraz wojewódzkich inspekto-
ratów farmaceutycznych (rejestr aptek ogólnodost pnych, rejestr punktów aptecznych) (pozyskanych w badaniu 1.29.09). 
 

 Podmioty przekazuj ce dane 
statystyczne 

Forma przekazania danych 
Cz stotliwo  

i termin 
Miejsce przekaza-

nia danych 
 nie dotyczy 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane statystyczne dotycz ce wszystkich miast z wyodr bnieniem miast b d cych siedzib  wojewody i (lub) sejmiku woje-
wództwa. 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Miasta w liczbach 2011” – marzec 2013 r., 
– „Miasta w liczbach 2012” – marzec 2014 r., 
– tablice wynikowe. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 509 400 z  – bud et GUS 



Dziennik Ustaw Nr 173 — 474 — Poz. 1030

 

1.70. BADANIA REGIONALNE 

1. Symbol badania: 1.70.03(244) 

2. Temat badania: Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich 

3. Rodzaj badania: Badanie sta e 

4. Prowadz cy badanie:  Prezes G ównego Urz du Statystycznego 
 

5. Cel badania 

Zapewnienie informacji niezb dnych do kreowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz monitorowania jej skut-
ków. 

6. Zakres podmiotowy 

Obszary wiejskie – wybrane dane statystyczne charakteryzuj ce obszary wiejskie i obrazuj ce dynamik  zmian zachodz cych 
na tych obszarach. 

7. Zakres przedmiotowy 

Zintegrowanie danych statystycznych charakteryzuj cych obszary wiejskie w 2011 r. i 2012 r. w zakresie m.in. cech demogra-
ficznych i spo ecznych, sytuacji ekonomicznej ludno ci, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i spo ecznej, 
podmiotów gospodarki narodowej, u ytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, rodowiska naturalnego, róde  finan-
sowania rozwoju obszarów wiejskich oraz wyników NSP 2011. Przekroje: kraj ogó em w podziale na miasto i wie , wojewódz-
twa, podregiony, powiaty, gminy, miejscowo ci. 

8. ród a danych 

Dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomo ci Rolnych oraz wykorzystanie danych z 
rejestrów administracyjnych: Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych (Centralny Rejestr P atników Sk adek, Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), G ównego Urz du Geodezji i Kartografii (Pa stwowy rejestr granic oraz 
powierzchni jednostek terytorialnych kraju, ortofotomapa dla obszaru Polski) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), urz dów mar-
sza kowskich (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Mini-
sterstwa Spraw Wewn trznych i Administracji (centralna ewidencja pojazdów) (pozyskanych w badaniu 1.48.02), Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 
informacji o producentach, gospodarstwie rolnym, dzia kach) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo ecznego (system informacyjny KRUS w zakresie informacji o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych i o wiadcze-
niobiorcach) (pozyskanych w badaniu 1.80.01), starostw powiatowych (ewidencja gruntów i budynków), urz dów gmin (ewi-
dencja podatkowa nieruchomo ci) (pozyskanych w badaniu 1.80.01) oraz wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych 
(rejestr aptek ogólnodost pnych, rejestr punktów aptecznych) (pozyskanych w badaniu 1.29.09). 
 

Lp. 
Podmioty przekazuj -
ce dane statystyczne 

Forma przekazania danych Cz stotliwo  i termin 
Miejsce prze-

kazania danych
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

System PROW.O.2; Aplikacja PROW 2007-
2013, Aplikacja PROW 2007-2013 – zadania 
delegowane, Zintegrowany System Zarz -
dzania i Kontroli – modu  p atno ci bezpo-
rednich i p atno ci ONW, Zintegrowany 

System Zarz dzania i Kontroli – modu  rent 
strukturalnych, PROW 2007-2013 – Rejestr 
Gospodarstw, Aplikacja GePaRd, System 
raportowy dotycz cy zrealizowanych p atno-
ci; dane zagregowane o z o onych wnio-

skach, zawartych umowach/wydanych decy-
zjach, zrealizowanych p atno ciach w ramach 
PROW 2007-2013; w formie elektronicznej 

raz w roku do 29 czerwca 
2012 r. z danymi od pocz tku 
realizacji PROW 2007-2013 
do ko ca 2011 r. oraz z da-
nymi za rok 2011; 
raz w roku do 29 czerwca 
2013 r. z danymi od pocz tku 
realizacji PROW 2007-2013 
do ko ca 2012 r. oraz z da-
nymi za rok 2012 

Urz d Staty-
styczny w Olsz-
tynie 

2  Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Zintegrowany System Zarz dzania i Kontroli 
– modu  p atno ci bezpo rednich i p atno ci 
ONW, System raportowy dotycz cy zreali-
zowanych p atno ci; dane zagregowane 
dotycz ce kwoty zrealizowanych p atno ci, 
liczby z o onych wniosków i powierzchni 
deklarowanej w ramach p atno ci bezpo red-
nich do gruntów rolnych i p atno ci ONW; w 
formie elektronicznej 

raz w roku do 31 lipca 2012 r. 
z danymi za rok 2011; 
raz w roku do 31 lipca 2013 r. 
z danymi za rok 2012 

Urz d Staty-
styczny w Olsz-
tynie 
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3  Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

System do monitorowania kredytów inwe-
stycyjnych z dop atami ARiMR – 
SI-Agencja*KI; dane zagregowane dotycz -
ce kredytów inwestycyjnych z dop atami 
ARiMR; w formie elektronicznej 

raz w roku do 29 czerwca 
2012 r. z danymi za rok 2011; 
raz w roku do 29 czerwca 
2013 r. z danymi za rok 2012 

Urz d Staty-
styczny w Olsz-
tynie 

4  Agencja Nieruchomo ci 
Rolnych 

roczny raport z dzia alno ci dla kraju i we-
d ug oddzia ów terenowych; dane zagrego-
wane o wynikach dzia alno ci w zakresie 
przejmowania i zagospodarowania gruntów; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 29 czerwca 
2012 r. z danymi za rok 2011; 
raz w roku do 29 czerwca 
2013 r. z danymi za rok 2012 

Urz d Staty-
styczny w Olsz-
tynie 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

Dane dotycz ce obszarów wiejskich wyró nione na podstawie podzia u terytorialnego wed ug Krajowego Rejestru Urz dowego 
Podzia u Terytorialnego Kraju (TERYT), definicji obszarów wiejskich przyj tej na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz typologii stosowanej przez Eurostat i OECD, prezentowane na poziomie województw (NTS 
2) i podregionów (NTS 3) wed ug nast puj cych uj : 
– gminy wed ug liczby ludno ci i g sto ci zaludnienia, 
– stan i struktura ludno ci, 
– ruch naturalny i migracje ludno ci, 
– aktywno  ekonomiczna ludno ci (BAEL), 
– bezrobocie rejestrowane wed ug grup wieku i p ci, 
– pracuj cy wed ug rodzajów dzia alno ci, 
– ród a dochodów rozporz dzalnych w gospodarstwach wiejskich, 
– otrzymane wiadczenia z ubezpiecze  spo ecznych, 
– u ytkowanie gruntów, 
– formy w asno ci u ytków rolnych: sektor prywatny, w tym gospodarstwa indywidualne oraz sektor publiczny, 
– gospodarstwa rolne wed ug grup obszarowych u ytków rolnych, 
– powierzchnia zasiewów g ównych ziemiop odów rolnych, 
– zbiory i plony g ównych ziemiop odów rolnych, 
– pog owie i obsada zwierz t gospodarskich, 
– produkcja ywca rze nego i mleka, 
– ci gniki rolnicze, 
– zu ycie nawozów mineralnych oraz poda  pestycydów, 
– warto  skupu produktów rolnych, 
– globalna, ko cowa i towarowa produkcja rolnicza, 
– podmioty gospodarki narodowej (w tym osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz ) wed ug klas wielko ci, sekto-

rów w asno ci, form prawnych, rodzajów dzia alno ci i sekcji PKD, 
– edukacja, 
– kultura, 
– ochrona zdrowia i pomoc spo eczna, 
– dost p do us ug, m.in. pocztowych, Internetu, 
– baza noclegowa i tury ci, 
– zasoby mieszkaniowe, 
– wyposa enie mieszka , 
– budynki i mieszkania oddane do u ytkowania, 
– infrastruktura komunalna, 
– infrastruktura techniczna, 
– dochody i wydatki bud etów gmin, 
– wykorzystanie rodków finansowych z programów: SAPARD, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno cio-

wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

– stan i kierunki wykorzystania powierzchni kraju, 
– wyposa enie wsi w niektóre urz dzenia ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, 
– nak ady inwestycyjne na urz dzenia ochrony rodowiska i gospodark  wodn . 

10. Terminy i formy udost pniania 

– „Obszary wiejskie w Polsce – analiza wyników NSP 2011” – grudzie  2012 r., 
– „Obszary wiejskie w Polsce” – grudzie  2013 r., 
– tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) – grudzie  2012 r., grudzie  2013 r., 
– Bank Danych Lokalnych. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 690 400 z  – bud et GUS 
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1.80. OPERATY STATYSTYCZNE 

1. Symbol badania: 1.80.01(245) 

4. Prowadz
 

5. Cel badania 

cym rozpo-
rz

dzenia 
s ne okre

zane z 
ni zanie przedsi

8. 

ch dotycz -

n ecze

 danych ze spra-

 

Lp. 
ce 

dane statystyczne 
Cz stotliwo  

i termin nia danych 
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

1  

pocz

dzie
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ku 2012, numer telefonu, numer faksu, ro-
dzaj przewa aj cej dzia alno ci – kod PKD, 
szczególna forma prawna, adresy: siedziby, 
do korespondencji; adresy miejsc prowa-
dzenia dzia alno ci w zakresie: kod kraju, 
kod województwa, kod powiatu, kod gmi-
ny, miejscowo , ulica, numer domu, nu-
mer lokalu, kod pocztowy, poczta, data 
wa no ci adresu od; rodzaj prowadzonej 
dokumentacji rachunkowej, informacja, czy 
podatnik prowadzi samodzielnie dokumen-
tacj  rachunkow , NIP biura rachunkowego 
lub innego podmiotu prowadz cego doku-
mentacj  w imieniu podatnika, NIP i nazwa 
jednostki macierzystej, informacja o nume-
rach identyfikacyjnych uzyskanych w in-
nych krajach do celów podatkowych: kraj, 
numer; data rejestracji w systemie; 

– osób fizycznych prowadz cych samodziel-
nie dzia alno  gospodarcz  w zakresie: 
NIP, PESEL, REGON, nazwa, nazwisko i 
imi  (pierwsze), obywatelstwo, numer tele-
fonu, numer faksu, rodzaj przewa aj cej 
dzia alno ci – kod PKD, adresy: miejsca 
zamieszkania, miejsca zameldowania, adres 
rejestracyjny dla dzia alno ci gospodarczej, 
adresy miejsc prowadzenia dzia alno ci w 
zakresie: kod kraju, kod województwa, kod 
powiatu, kod gminy, miejscowo , ulica, 
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
poczta, data wa no ci adresu od; rodzaj 
prowadzonej dokumentacji rachunkowej, 
informacja, czy podatnik prowadzi samo-
dzielnie dokumentacj  rachunkow , NIP 
biura rachunkowego lub innego podmiotu 
prowadz cego dokumentacj  w imieniu 
podatnika, informacja o numerach identyfi-
kacyjnych uzyskanych w innych krajach do 
celów podatkowych: kraj numer; data reje-
stracji w systemie; 

– spó ek tworz cych podatkowe grupy kapi-
ta owe w zakresie: NIP grupy, NIP, RE-
GON oraz adres siedziby spó ek tworz -
cych grup  w zakresie: kod kraju, kod wo-
jewództwa, kod powiatu, kod gminy, miej-
scowo , ulica, numer domu, numer lokalu, 
kod pocztowy, poczta, data wa no ci adre-
su od; 

– powi za  wspólników spó ki osobowej ze 
spó k  w zakresie: NIP, REGON spó ki; 
NIP, REGON, PESEL wspólnika spó ki 
cywilnej; 

w formie elektronicznej 

2  Ministerstwo Finansów Krajowa Ewidencja Podatników; dane jed-
nostkowe dotycz ce osób prowadz cych dzia-
y specjalne produkcji rolnej w zakresie: NIP, 
PESEL, nazwisko i imi  (pierwsze); w formie 
elektronicznej 

do 16 stycznia 
2013 r. wed ug stanu 
na dzie  30 listopada 
2012 r. 

GUS 
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3  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza da-
nych o podatnikach podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT); dane jednostkowe doty-
cz ce osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych niemaj cych osobowo ci prawnej w 
zakresie: NIP, REGON, kod województwa, 
kod powiatu, kod gminy, przychód, dochód, 
strata, koszty uzyskania przychodu, podatek 
nale ny, kwota ogó em otrzymanych daro-
wizn, kwota ogó em przekazanych darowizn; 
w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok podatkowy 2012 

GUS 

4  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza da-
nych o podatnikach podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe 
dotycz ce: 
– osób fizycznych uzyskuj cych przychody z 

pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej 
opodatkowanej na zasadach ogólnych we-
d ug skali progresywnej w zakresie: kod 
województwa, kod powiatu, kod gminy, 
NIP, przychód, dochód, strata z dzia alno ci 
gospodarczej proporcjonalnie do stosunku 
dzia alno ci gospodarczej do dochodu ogó-
em, kwota ogó em przekazanych daro-
wizn, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 9 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, kwota 
ogó em darowizn wynikaj cych z odr b-
nych ustaw, wnioskowana kwota 1% po-
datku nale nego za rok 2012 do przekaza-
nia na rzecz OPP w 2013 r.; 

– osób fizycznych uzyskuj cych przychody z 
pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej 
opodatkowanej 19-procentow  stawk  li-
niow  w zakresie: kod województwa, kod 
powiatu, kod gminy, NIP, przychód, do-
chód, strata, wnioskowana kwota 1% po-
datku nale nego za rok 2012 do przekaza-
nia na rzecz OPP w 2013 r.; 

– osób fizycznych b d cych wspólnikami 
spó ki cywilnej w zakresie: NIP podatnika, 
NIP spó ki, REGON spó ki, przychód spó -
ki, przychód przypadaj cy na podatnika, 
koszty uzyskania przychodu przypadaj ce 
na podatnika, dochód/strata spó ki, do-
chód/strata spó ki przypadaj ce na podatni-
ka; 

w formie elektronicznej 

raz w roku do 
1 lutego 2014 r. z 
danymi za rok po-
datkowy 2012 

GUS 

5  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza da-
nych o podatnikach podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe 
dotycz ce osób fizycznych osi gaj cych przy-
chody z pozarolniczej dzia alno ci gospodar-
czej op acaj cych zrycza towany podatek 
dochodowy w formie: 
– rycza tu od przychodów ewidencjonowa-

nych w zakresie: kod województwa, kod 
powiatu, kod gminy, NIP, kwota ogó em 
przekazanych darowizn, o których mowa w 
art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, kwota ogó em darowizn wynika-
j cych z odr bnych ustaw, wnioskowana 

raz w roku do 
1 pa dziernika 
2013 r. z danymi za 
rok podatkowy 2012 

GUS 
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kwota 1% podatku nale nego za rok 2012 
do przekazania na rzecz OPP w 2013 r., 
przychód ogó em z dzia alno ci: prowadzo-
nej na w asne nazwisko, prowadzonej w 
formie spó ki cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
w której podatnik jest wspólnikiem; je li 
ponadto podatnik jest wspólnikiem spó ki 
osobowej: NIP podatnika, NIP spó ki, RE-
GON spó ki, przychód spó ki, przychód 
przypadaj cy na podatnika; 

– karty podatkowej w zakresie: kod woje-
wództwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, 
rodzaj prowadzonej dzia alno ci; 

w formie elektronicznej 

6  Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych – Baza da-
nych o podatnikach podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe 
dotycz ce osób prowadz cych dzia y specjalne 
produkcji rolnej w zakresie: NIP, adres miejsca 
prowadzenia dzia u specjalnego produkcji 
rolnej: kod województwa, kod powiatu, kod 
gminy, nazwa miejscowo ci, poczta, kod 
pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu; 
rodzaj dzia ów specjalnych produkcji rolnej i 
rozmiar produkcji; w formie elektronicznej 

do 16 stycznia 
2013 r. za rok 2012 

GUS 

7  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr P atników Sk a-
dek; dane jednostkowe – zbiory w zakresie: 
kod numeru deklaracji/rodzaj p atnika, numer 
NIP, numer PESEL, numer REGON, nazwi-
sko i imi , nazwa/firma (pe na, skrócona), 
miejsce urodzenia, obywatelstwo, adresy: 
siedziby, zamieszkania, do korespondencji, 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez 
p atnika sk adek: kod pocztowy, miejscowo , 
gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer 
lokalu, symbol pa stwa, zagraniczny kod 
pocztowy; data powstania obowi zku op aca-
nia sk adek na ubezpieczenie; w formie elek-
tronicznej 

do 31 sierpnia 
2012 r. z danymi za 
czerwiec 2012 roku 
do 28 lutego 2013 r. 
z danymi za grudzie  
2012 roku 

GUS 

8  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr P atników Sk a-
dek; dane jednostkowe – zbiory dotycz ce 
wyrejestrowanych p atników sk adek w zakre-
sie: numer NIP, numer PESEL, numer RE-
GON, nazwisko i imi , nazwa/firma (pe na, 
skrócona), adres siedziby p atnika sk adek: kod 
pocztowy, miejscowo , gmina/dzielnica, 
ulica, numer domu, numer lokalu, symbol 
pa stwa, zagraniczny kod pocztowy; data 
wyrejestrowania p atnika sk adek na ubezpie-
czenie; kod przyczyny wyrejestrowania p atni-
ka; w formie elektronicznej 

do 28 lutego 2013 r. 
z danymi za 2012 rok 

GUS 

9  Zak ad Ubezpiecze  Spo-
ecznych 

KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczo-
nych; dane jednostkowe – zbiory w zakresie: 
numer NIP p atnika sk adek; dane dotycz ce 
ubezpieczonego: rok urodzenia, p e , kod 
pracy w szczególnych warun-
kach/szczególnym charakterze, wymiar czasu 
pracy, podstawa wymiaru sk adki na ubezpie-
czenie emerytalno – rentowe, a w przypadku 
przekroczenia przez ubezpieczonego kwoty 
30-krotno ci przeci tnego miesi cznego wy-
nagrodzenia podstawa wymiaru sk adki na 

do 31 sierpnia 
2012 r. z danymi za 
czerwiec 2012 roku 
do 28 lutego 2013 r. 
z danymi za grudzie  
2012 roku 

GUS 
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ubezpieczenie chorobowe, kod wiadcze-
nia/przerwy w op acaniu sk adek, kod tytu u 
ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data 
obj cia ubezpieczeniem; w formie elektro-
nicznej 

10  Ministerstwo Zdrowia 
Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdro-
wia 

Rejestr Zak adów Opieki Zdrowotnej i Rejestr 
Jednostek Pa stwowego Ratownictwa Me-
dycznego; dane jednostkowe w zakresie: NIP, 
REGON, nazwa pe na, symbol rejestru i nu-
mer we w a ciwym rejestrze, dane adresowe 
zak adu: kod pocztowy, miejscowo , ulica i 
numer nieruchomo ci, adres WWW, e-mail, 
ZOZmail, numery: fax i telefon; data rozpo-
cz cia i zako czenia dzia alno ci; profil me-
dyczny: dziedzina medyczna, funkcje ochrony 
zdrowia; rodzaj zak adu, podmiot tworz cy 
zak ad; numer ksi gi rejestrowej zak adu; 
bezpo redni dost p GUS do danych z systemu 

 GUS 

11  Krajowa Rada Spó dzielcza Baza Danych Jednostek Spó dzielczych; dane 
jednostkowe zbiór w zakresie: REGON, NIP, 
nazwa, adres: kod pocztowy, miejscowo , 
gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer 
lokalu; bran a spó dzielcza, status; w formie 
elektronicznej 

 GUS 

12  Inspekcja Jako ci Handlowej 
Artyku ów Rol-
no-Spo ywczych 

system informacyjny GIJHARS o gospodar-
stwach ekologicznych; dane jednostkowe w 
zakresie: nazwisko i imi , nazwa jednostki, 
numer identyfikacyjny producenta nadany 
przez upowa nion  jednostk  certyfikuj c , 
numer identyfikacyjny producenta nadany 
przez ARiMR, adres zamieszkania/siedziby: 
nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa 
gminy, kod pocztowy, poczta, miejscowo , 
ulica, nr domu, nr lokalu; w formie elektro-
nicznej 

do 31 marca 2012 r. 
wed ug stanu w dniu 
31 grudnia 2011 r. 
do 31 marca 2013 r. 
wed ug stanu w dniu 
31 grudnia 2012 r. 

GUS 

13  Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo ecznego 

system informacyjny KRUS o ubezpieczonych 
i gospodarstwach rolnych; dane jednostkowe 
w zakresie: nazwisko i imi , data urodzenia, 
numer PESEL, numer NIP, p e , adres za-
mieszkania: kod TERYT i nazwa wojewódz-
twa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TE-
RYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa 
miejscowo ci, kod pocztowy, poczta, ulica, nr 
domu, nr lokalu; adres do korespondencji: kod 
pocztowy, poczta, miejscowo , ulica, nr do-
mu, nr lokalu; wska nik p atnika, wska nik – 
gospodarstwo rolne, wska nik – dzia  specjal-
ny, tytu  prawny do posiadanego gospodarstwa 
rolnego: w a ciciel, wspó w a ciciel, dzier-
awca; adres prowadzenia dzia alno ci rolni-

czej: kod TERYT i nazwa województwa, kod 
TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i na-
zwa gminy, kod pocztowy, poczta, miejsco-
wo , ulica, nr domu; rodzaj prowadzonej 
dzia alno ci: wy cznie gospodarstwo rolne, 
gospodarstwo rolne i dzia  specjalny, wy cz-
nie dzia  specjalny produkcji rolnej; ca kowita 
powierzchnia gospodarstwa rolnego w hekta-
rach przeliczeniowych i fizycznych; w formie 
elektronicznej 

do 31 stycznia 
2013 r. wed ug stanu 
w dniu 31 grudnia 
2012 r. 

GUS 
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14  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

zbiory danych jednostkowych z systemu in-
formacyjnego ARiMR; dane jednostkowe o 
producentach w zakresie: identyfikator nada-
wany podmiotowi przy wpisie do ewidencji 
producentów, numer PESEL, numer REGON 
(je li zosta  nadany), numer NIP, nazwisko i 
imiona, nazwa producenta, kod kraju, w któ-
rym wydano dokument identyfikuj cy pod-
miot, numer dokumentu identyfikuj cego 
podmiot, forma prawna podmiotu, rodzaj 
organizacji (np. grupa producentów rolnych), 
kategoria produktu, ze wzgl du na który orga-
nizacja zosta a uznana/wst pnie uznana, adre-
sy: zamieszkania/siedziby, do korespondencji: 
kod TERYT i nazwa województwa, kod TE-
RYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa 
gminy, kod TERYT i nazwa miejscowo ci, 
ulica, numer posesji, numer lokalu, kod pocz-
towy, poczta; w adresie korespondencyjnym: 
e-mail, nr telefonu, nr faksu; w formie elektro-
nicznej 

do 31 stycznia 
2013 r. wed ug stanu 
w dniu 31 grudnia 
2012 r. 

GUS 

15  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

zbiory danych jednostkowych z systemu in-
formacyjnego ARiMR; dane jednostkowe o 
dzia kach w zakresie: identyfikator dzia ki 
ewidencyjnej wraz z wektorowymi granicami 
odniesienia dzia ki ; w formie elektronicznej 

do 31 stycznia 
2013 r. wed ug stanu 
na dzie  31 grudnia 
2012 r. 

GUS 

16  starostwa powiatowe zbiory danych z ewidencji gruntów i budyn-
ków; dane jednostkowe w cz ci opisowej: 
– dane dotycz ce jednostki rejestrowej grun-

tów: identyfikator jednostki rejestrowej 
gruntów, jednostka ewidencyjna, obr b 
ewidencyjny; 

– dane dotycz ce dzia ek ewidencyjnych 
wchodz cych w sk ad jednostki rejestrowej: 
numer dzia ki ewidencyjnej, identyfikator 
dzia ki ewidencyjnej, numer jednostki reje-
strowej gruntów, do której przyporz dko-
wana zosta a dzia ka ewidencyjna, identyfi-
kator rejonu statystycznego, oznaczenie go-
spodarstwa rolnego lub le nego, pole po-
wierzchni dzia ki ewidencyjnej, adres; 

– dane dotycz ce powierzchni u ytków grun-
towych w granicach dzia ki ewidencyjnej w 
zakresie: powierzchnia ogólna gruntów, 
powierzchnia u ytków rolnych ogó em, 
powierzchnia gruntów ornych, powierzch-
nia sadów, powierzchnia k trwa ych, po-
wierzchnia pastwisk trwa ych, powierzch-
nia gruntów rolnych zabudowanych, po-
wierzchnia gruntów pod stawami, po-
wierzchnia rowów, powierzchnia lasów, 
powierzchnia gruntów zadrzewionych i za-
krzewionych, powierzchnia gruntów pod 
wodami, powierzchnia u ytków ekologicz-
nych, powierzchnia nieu ytków, po-
wierzchnia terenów ró nych; 

– dane dotycz ce budynków – cz  opisowa 
w zakresie: jednostka ewidencyjna; obr b 
ewidencyjny; rejon statystyczny; numer(y) 
dzia ki( ek) ewidencyjnej(nych), na któ-
rej(rych) jest usytuowany budynek; numer 
ewidencyjny budynku; identyfikator bu-
dynku; adres budynku (nazwa ulicy i numer 

do 31 stycznia 
2013 r. wed ug stanu 
na dzie  31 grudnia 
2012 r. 

GUS 
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pobytu/siedziby: kod TERYT i nazwa wo-
jewództwa, kod TERYT i nazwa powiatu, 
kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i 
nazwa miejscowo ci, poczta, kod poczto-
wy, ulica, numer domu, numer lokalu; 

dane w cz ci graficznej: 
– numeryczny opis granic jednostek ewiden-

cyjnych, numeryczny opis granic obr bów 
ewidencyjnych, numeryczny opis granic re-
jonów statystycznych, numeryczny opis 
granic dzia ek ewidencyjnych oraz nume-
ryczny opis konturów budynków; 

w formie elektronicznej 

17  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

ortofotomapa dla obszaru Polski; w formie 
elektronicznej 

raz w roku: do 
31 maja 2012 r. 
wed ug stanu na 
dzie  30 kwietnia 
2012 r. 

GUS 

18  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

Pa stwowy rejestr nazw geograficznych; dane 
w zakresie nazw miejscowo ci – baza danych; 
w formie elektronicznej 

raz w roku: do 
31 maja 2012 r. 
wed ug stanu na 
dzie  30 kwietnia 
2012 r. 

GUS 

19  G ówny Urz d Geodezji i 
Kartografii 

Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jedno-
stek podzia ów terytorialnych kraju; baza 
danych; w formie elektronicznej 

raz w roku: do 
31 maja 2012 r. 
wed ug stanu na 
dzie  30 kwietnia 
2012 r. 

GUS 

20  urz dy marsza kowskie Baza Danych Obiektów Topograficznych; dla 
obszaru województwa; w formie elektronicz-
nej 

raz w roku: do 
31 marca 2012 r. 
wed ug stanu na 
dzie  28 lutego 
2012 r. 

GUS 

     

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych 

W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone s  zharmonizowane operaty do bada  statystycz-
nych, narz dzie do przygotowania i koordynacji bada  statystyki publicznej. 

10. Terminy i formy udost pniania 

Dane z Systemu Jednostek Statystycznych nie s  publikowane. 

11. Koszty i sposób finansowania 

 6 231 200 z  – bud et GUS 



 

 — NOTATKI —  




