
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W „Programie badaƒ statystycznych statystyki
publicznej na rok 2001”, stanowiàcym za∏àcznik do roz-
porzàdzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki
publicznej na rok 2001 (Dz. U. Nr 79, poz. 888) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w poz. 1.04.01(022) Fundacje, stowarzyszenia, or-
ganizacje spo∏eczne, zwiàzki zawodowe, partie po-
lityczne, organizacje pracodawców, samorzàd go-
spodarczy i zawodowy skreÊla si´:

a) w rubryce 1, 2, 3 i 7 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „zwiàzki zawodowe”,

b) w rubryce 2 wyrazy „SOF-2,”

c) w rubryce 4 wyrazy „SOF-2 – sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych za 2001 r.”,

d) w rubryce 5 u˝yte czterokrotnie wyrazy „do 30
kwietnia 2002 r. za rok 2001”,

e) w rubryce 6 u˝yte czterokrotnie wyrazy „urzàd
statystyczny w województwie, na którego tere-
nie ma siedzib´ podmiot badany”;

2) w poz. 1.25.07(059) Pomoc spo∏eczna:

a) w rubryce 2 wyrazy „Placówki pomocy spo∏ecz-
nej pe∏niàce opiek´ nad dzieçmi i m∏odzie˝à —
placówki socjalizacyjne, w tym placówki socjali-
zacyjne dla dzieci do lat 3, placówki rodzinne,
placówki interwencyjne, wioski dzieci´ce, rodzi-
ny zast´pcze, m∏odzie˝owe oÊrodki wychowaw-
cze, ogniska wychowawcze, m∏odzie˝owe
oÊrodki socjoterapii, turnusowe oÊrodki socjote-
rapii, Êwietlice terapeutyczne, profilaktyczno-
-wychowawcze i dworcowe” zast´puje si´ wyra-
zami „Placówki pomocy spo∏ecznej pe∏niàce
opiek´ nad dzieçmi i m∏odzie˝à: placówki wspar-
cia dziennego, placówki interwencyjne, placów-

ki rodzinne, placówki socjalizacyjne, placówki
resocjalizacyjne, rodziny zast´pcze”,

b) w rubryce 3 wyrazy „placówki socjalizacyjne,
w tym placówki socjalizacyjne dla dzieci do lat 3,
placówki rodzinne, placówki interwencyjne,
wioski dzieci´ce, rodziny zast´pcze, m∏odzie˝o-
we oÊrodki wychowawcze, ogniska wychowaw-
cze, m∏odzie˝owe oÊrodki socjoterapii, turnuso-
we oÊrodki socjoterapii, wioski dzieci´ce, Êwie-
tlice terapeutyczne, profilaktyczno-wychowaw-
cze i dworcowe” zast´puje si´ wyrazami „pla-
cówki wsparcia dziennego, placówki interwen-
cyjne, placówki rodzinne, placówki socjalizacyj-
ne, placówki resocjalizacyjne, powiatowe centra
pomocy rodzinie”,

c) w rubryce 4 wyrazy „PS-01 – sprawozdanie pla-
cówki socjalizacyjnej, w tym placówki socjaliza-
cyjnej dla dzieci do lat 3, placówki rodzinnej, pla-
cówki interwencyjnej, rodziny zast´pczej, m∏o-
dzie˝owego oÊrodka wychowawczego, ogniska
wychowawczego, m∏odzie˝owego oÊrodka so-
cjoterapii, turnusowego oÊrodka socjoterapii,
wioski dzieci´cej, Êwietlicy terapeutycznej, pro-
filaktyczno-wychowawczej i dworcowej” zast´-
puje si´ wyrazami „PS-01 — sprawozdanie pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawczej i rodzin za-
st´pczych”,

d) w rubryce 5 wyrazy „raz w roku do 21 grudnia
2001 r. z danymi wed∏ug stanu w dniu 15 grud-
nia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „raz w roku
do 10 stycznia 2002 r. z danymi wed∏ug stanu
w dniu 31 grudnia 2001 r.”;

3) w poz. 1.27.05(073) Szkolnictwo wy˝sze, w rubry-
ce 5 wyrazy „raz w roku do 5 paêdziernika 2001 r.
z danymi za okres badania wed∏ug stanu w dniu
1 paêdziernika 2001 r. z danymi za rok akademicki
2001/2002” zast´puje si´ wyrazami „raz w roku do
28 lutego 2002 r. z danymi za 2001 r.”;

4) poz. 1.27.09(076) Zatrudnienie, wypadki uczniów,
wypoczynek dzieci i m∏odzie˝y szkolnej otrzymuje
brzmienie:
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z dnia 26 lipca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.
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Symbol 
i temat badania

Prowadzàcy

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
èród∏a danych

1 2

„1.27.09(076)
Zatrudnienie, 
wypadki uczniów,
wypoczynek dzieci
i m∏odzie˝y, 
meldunek o liczbie
uczniów w szko∏ach
Badanie sta∏e 
Minister Edukacji
Narodowej

Przedszkola, szko∏y podstawowe, gimnazja i szko∏y ponadpodstawowe, w tym specjal-
ne, z oddzia∏ami integracyjnymi, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne,
szko∏y zasadnicze i Êrednie zawodowe, licea ogólnokszta∏càce, placówki oÊwiatowo-wy-
chowawcze, placówki artystyczne, placówki pracy pozaszkolnej, bursy, placówki kszta∏-
cenia ustawicznego, oÊrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne), placówki opie-
kuƒczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjali-
styczne, zak∏ady kszta∏cenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicz-
ne. Badanie EN-3 dotyczy szkolnictwa publicznego, badania EN-6, EN-7 dotyczà szkolnic-
twa publicznego, niepublicznego o uprawnieniach szkó∏ publicznych i niepublicznego
oraz meldunek EN-8 o liczbie uczniów w szko∏ach.
Badanie obejmuje:
— nauczycieli pe∏nozatrudnionych i niepe∏nozatrudnionych wg poziomu wykszta∏cenia

i stopnia awansu zawodowego,
— nauczycieli, z którymi rozwiàzano stosunek pracy, przeniesiono w stan nieczynny bàdê

do innej szko∏y (placówki),
— nauczycieli realizujàcych podwy˝szone pensum,
— nauczycieli otrzymujàcych dodatki specjalistyczne,
— nauczycieli katechetów,
— nauczycieli uprawnionych do otrzymywania dodatku z tytu∏u zatrudnienia na terenie

wsi lub miasta do 5 tys. mieszkaƒców,
— pracowników nieb´dàcych nauczycielami, zatrudnionych w danej szkole (placówce),
— uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom,
— uczniów korzystajàcych z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
èród∏a danych: sprawozdania roczne MEN o symbolach: EN-3, EN-6, EN-7 i EN-8

Podmioty 
zobowiàzane

Forma przekazania
danych

Cz´stotliwoÊç 
i termin

Miejsce przekazania
danych

3 4 5 6

przedszkola, szko∏y
podstawowe, gim-
nazja i szko∏y po-
nadpodstawowe,
w tym specjalne,
z oddzia∏ami inte-
gracyjnymi, sporto-
we, mistrzostwa
sportowego oraz ar-
tystyczne, szko∏y za-
sadnicze i Êrednie
zawodowe, licea
ogólnokszta∏càce,
placówki oÊwiato-
wo-wychowawcze,
placówki artystycz-
ne, placówki pracy
pozaszkolnej, bursy,
placówki kszta∏cenia
ustawicznego,
oÊrodki szkolno-wy-
chowawcze (w tym
specjalne), placówki
opiekuƒczo-wycho-
wawcze, poradnie
psychologiczno-pe-
dagogiczne i inne
poradnie specjali-
styczne, zak∏ady
kszta∏cenia i placów-

EN-3 — 
sprawozdanie 
o stanie 
zatrudnienia 
w dniu 10.09. ... r.

raz w roku do 
12 wrzeÊnia 2001 r.
za rok szkolny
2001/2002

organ prowadzàcy
szko∏´ (placówk´)



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6131 — Poz. 912

ki doskonalenia na-
uczycieli, biblioteki
pedagogiczne
przedszkola, szko∏y
podstawowe dla
dzieci i m∏odzie˝y,
szko∏y podstawowe
specjalne, gimnazja,
licea ogólnokszta∏-
càce dla m∏odzie˝y,
szko∏y zawodowe
dla m∏odzie˝y, inter-
naty i bursy szkolne,
placówki oÊwiato-
wo-wychowawcze,
placówki opiekuƒ-
czo-wychowawcze
i resocjalizacyjne
szko∏y podstawowe
dla dzieci i m∏odzie-
˝y, szko∏y podstawo-
we specjalne, gim-
nazja, licea ogólno-
kszta∏càce i szko∏y
zawodowe dla m∏o-
dzie˝y, szko∏y arty-
styczne I i II stopnia,
placówki oÊwiato-
wo-wychowawcze,
placówki opiekuƒ-
czo-wychowawcze
i resocjalizacyjne
szko∏y podstawowe,
gimnazja, szko∏y po-
nadpodstawowe,
w tym specjalne

EN-6 —
sprawozdanie 
z wypadków
uczniów w roku
szkolnym 2000/2001

EN-7 — 
uczniowie 
korzystajàcy 
z wypoczynku 
w roku szkolnym
2000/2001 w okresie
ferii

EN-8 — 
meldunek o liczbie
uczniów w szko∏ach

raz w roku do 
30 wrzeÊnia 2001 r.
z danymi za rok
szkolny 2000/2001

raz w roku za okres
ferii zimowych — do
10 marca 2001 r., 
za okres ferii letnich
— do 22 wrzeÊnia
2001 r. z danymi za
rok szkolny
2000/2001

raz w roku do 
24 wrzeÊnia 2001 r.
z danymi w roku
szkolnym 2001/2002
wed∏ug stanu
w dniu 20 wrzeÊnia
2001 r.

organ prowadzàcy
szko∏´ (placówk´)

organ prowadzàcy
szko∏´ (placówk´)

urzàd statystyczny
w województwie, 
na którego terenie
ma siedzib´ 
podmiot 
zobowiàzany

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udost´pniania

7

Liczba nauczycieli i wychowawców wg wykszta∏cenia, stopnia awansu zawodowego, ty-
pów szkó∏, placówek i zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli.
Liczba uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom Êmiertelnym, ci´˝kim i innym,
wg typów szkó∏ i rodzaju placówek oÊwiatowo- i opiekuƒczo-wychowawczych wg woje-
wództw.
Liczba uczniów w szko∏ach dla m∏odzie˝y i wychowanków w placówkach oÊwiatowo- i
opiekuƒczo-wychowawczych, którzy korzystali z wypoczynku w formie wyjazdowej
w kraju i za granicà, w tym mieszkajàcych na wsi, z wypoczynku w miejscu zamieszka-
nia, w tym mieszkajàcych na wsi, oraz innej formy wypoczynku.
Liczba uczniów wed∏ug typów szkó∏.
Tablice wynikowe dotyczàce:
— stanu zatrudnionych — paêdziernik 2001 r.,
— wypadków uczniów — grudzieƒ 2001 r.,
— wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y szkolnej:

a) za okres ferii zimowych — kwiecieƒ 2001 r.,
b) za okres ferii letnich — listopad 2001 r.

Koszty i sposób finansowania

8

123 700 z∏ — bud˝et MEN”



5) w poz. 1.44.02(114) Górnictwo, elektroenergetyka
i ciep∏ownictwo, w rubryce 3 wyrazy „elektrownie
cieplne i elektrociep∏ownie zawodowe” zast´puje
si´ wyrazami „elektrownie cieplne i elektrownie za-
wodowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej — dla swoich jed-
nostek”;

6) w poz. 1.45.16(138) Dostawy Êrodków ochrony ro-
Êlin, w rubryce 5 wyrazy „do 15 dnia kalendarzowe-
go po II, III i IV kwartale z danymi od poczàtku roku
do koƒca ka˝dego kwarta∏u” zast´puje si´ wyraza-
mi „dwa razy w roku, do 15 dnia po up∏ywie termi-
nu sprawozdawczego”;

7) w poz. 1.45.17(139) Sprzeda˝ nawozów mineral-
nych i wapniowych, pasz treÊciwych oraz maszyn
rolniczych:
a) w rubryce 2 po wyrazach „GUS sprawozdanie:

H-02” dodaje si´ wyrazy „oraz wtórne wykorzy-
stanie danych ze sprawozdania P-01 w zakresie
produkcji maszyn rolniczych”,

b) w rubryce 3 skreÊla si´ wyrazy „ , 29.31, 29.32”;

8) skreÊla si´ poz. 1.45.28(149) Koniunktura produk-
cyjna w rolnictwie;

9) w poz. 1.64.03(212) Badanie cen producentów wy-
robów i us∏ug w przemyÊle, transporcie, gospodar-
ce magazynowej i ∏àcznoÊci, leÊnictwie oraz rybo-
∏ówstwie i rybactwie, w rubryce 2 po wyrazach
„èród∏a danych: sprawozdanie GUS - C-01” doda-
je si´ wyrazy „w zakresie sekcji A — dzia∏ 02, B, C,
D, E i I wed∏ug PKD”;

10) w poz. 1.64.05(214) Badanie cen producentów ro-
bót budowlano-monta˝owych i obiektów budow-
lanych:
a) w rubryce 2 po wyrazach „èród∏a danych: spra-

wozdanie GUS - C-01” dodaje si´ wyrazy „w za-
kresie sekcji F wed∏ug PKD”,

b) w rubryce 3 wyrazy „nie dotyczy” zast´puje si´
wyrazami „podmioty gospodarki narodowej
prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, w których
liczba pracujàcych przekracza 9 osób”,

c) w rubryce 4 wyrazy „nie dotyczy” zast´puje si´
wyrazami „C-01 — sprawozdanie o cenach pro-
ducentów wyrobów, robót i us∏ug: obowiàzko-
we, metoda doboru celowego”,

d) w rubryce 5 wyrazy „nie dotyczy” zast´puje si´
wyrazami „raz w miesiàcu do 14 dnia kalenda-
rzowego z danymi za miesiàc poprzedni”,

e) w rubryce 6 wyrazy „nie dotyczy” zast´puje si´
wyrazami „urzàd statystyczny w województwie,
na terenie którego ma siedzib´ podmiot zobo-
wiàzany”;

11) w poz. 1.64.13(222) Badanie cen hurtowych:

a) w rubryce 3 wyrazy „punkty sprzeda˝y hurtowej,
tj. hurtownie, agenci, gie∏dy towarowe itp.” za-
st´puje si´ wyrazami „punkty sprzeda˝y hurto-
wej: — hurtownie, — gie∏dy towarowe”,

b) w rubryce 5 wyrazy „raz w miesiàcu: 1—25 dzieƒ
miesiàca sprawozdawczego” zast´puje si´ wy-
razami „do 10 dnia z danymi za miesiàc poprzed-
ni”,

c) w rubryce 6 po wyrazach „ankieterowi staty-
stycznemu w miejscu notowania cen” dodaje
si´ wyrazy „urzàd statystyczny w wojewódz-
twie, na terenie którego ma siedzib´ podmiot zo-
bowiàzany”.

§ 2. Je˝eli obowiàzek przekazywania danych staty-
stycznych na formularzach DG-1, SP, F-01/I-01, Z-06,
SP-3 (w badaniach reprezentacyjnych w przypadku wy-
losowania do badania), okreÊlony w Programie badaƒ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2001, jest
na∏o˝ony na podmioty gospodarki narodowej, a pod-
mioty te w okresie sprawozdawczym znalaz∏y si´ w sta-
nie upad∏oÊci, to obowiàzki statystyczne wype∏niajà
dla tych podmiotów syndykowie masy upad∏oÊci.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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