
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 169

RozpoRządzenie
Rady MinistRów

z dnia 11 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 855) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426) w załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” 
wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 stycznia 2017 r. (poz. 169)

W załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści w badaniu 1.62 RYNEK FINANSOWY dodaje się badanie o symbolu: „1.62.20(202a) Działalność 
przedsiębiorstw windykacyjnych”;

2) w badaniu o symbolu 1.23.02(049) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 7 Źródła danych statystycznych w ta- 
beli w lp. 8 rubryka 7.2 otrzymuje brzmienie:

 „KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych; dane jednostkowe – zbiory w zakresie: numer NIP płatnika składek; 
dane dotyczące ubezpieczonego: numer PESEL, rok urodzenia, płeć, kod pracy w szczególnych warunkach/szczegól-
nym charakterze, wymiar czasu pracy, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podstawa 
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek, okres (od – do), 
za jaki nastąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek, kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpiecze-
nia, data objęcia ubezpieczeniem, miejsce zamieszkania w zakresie: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, 
ulica, numer domu, numer lokalu oraz kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy; w formie elektronicz-
nej”;

3) w badaniu o symbolu 1.26.09(077) Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. zakres podmiotowy 
Podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe i komercyjne (m.in.: firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszka-
niowe oraz inne podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe).
Podmioty działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (m.in.: firmy deweloperskie, 
agencje nieruchomości, podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, pośred-
nicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, firmy doradcze, właściciele nieruchomości).
Podmioty zajmujące się prowadzeniem rejestrów cen i wartości nieruchomości (starostwa powiatowe, urzędy 
miast na prawach powiatów).
Organy podatkowe (tj. naczelnicy urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce położenia nierucho-
mości) właściwe miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów przeniesienia włas-
ności nieruchomości lokalowej, budynkowej, gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 
przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu 
użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do 
lokalu w małym domu mieszkalnym.”,

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7 organy 
podatkowe

Aplikacja CZM – czynnoś- 
ci majątkowe; dane jed-
nostkowe wg rodzaju nie-
ruchomości; w formie 
elektronicznej

–  do 20 czerwca 2017 r. z danymi transakcyjnymi za 
okres marzec – maj 2017 r., oraz dane uzupełnione 
za lata 2010–2016; liczba transakcji w całej Polsce 
w tym okresie,

–  do 20 września 2017 r. z danymi transakcyjnymi za 
okres czerwiec – sierpień 2017 r.,

–  do 20 grudnia 2017 r. z danymi transakcyjnymi za 
okres wrzesień – listopad 2017 r.,

–  do 20 marca 2018 r. z danymi transakcyjnymi za 
okres grudzień 2017 r. – luty 2018 r.

oddziały 
okręgowe 
NBP

4) w badaniu o symbolu:

a) 1.29.06(095) Kadra medyczna ochrony zdrowia,

b) 1.29.07(096) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie

− wyrazy „Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW” zastępuje się wyrazami „Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa MSWiA”;
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5) w badaniu o symbolu 1.29.14(098) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w pkt 7 w lp. 19 wyrazy „Państwowa 
Inspekcja Sanitarna MSW” zastępuje się wyrazami „Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA”;

6) w badaniu o symbolu 1.43.01(108) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R): 

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. zakres podmiotowy
Podmioty prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób ciągły lub doraźny, zlecające wykonanie prac 
badawczych i rozwojowych oraz alokujące środki na badania naukowe i prace rozwojowe.
6. zakres przedmiotowy
W celu uzyskania danych o prowadzonych pracach twórczych podjętych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, 
w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej 
wiedzy w ramach działalności badawczej i rozwojowej obejmującej badania naukowe (podstawowe, stosowane 
i przemysłowe) oraz prace rozwojowe, badaniu podlegają:
–  nakłady finansowe na prace B + R, realizowane w jednostkach sprawozdawczych według źródeł finansowania,
– nakłady na prace B + R wykonane poza jednostką sprawozdawczą (w tym na prace B + R wykonane za granicą),
– nakłady na badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe) oraz prace rozwojowe,
–  pracujący w działalności B + R według zawodów, mierzone liczbą osób oraz liczbą ekwiwalentów pełnego 

czasu pracy,
– pracujący w działalności B + R według poziomu wykształcenia,
– wartość aparatury naukowo-badawczej zaliczonej do środków trwałych,
–  alokacja środków budżetowych na działalność badawczą i rozwojową (tzw. GBARD – Government Budget 

Allocations for Research and Development) według celów społeczno-ekonomicznych na podstawie między-
narodowej klasyfikacji NABS,

–  projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane ze środków przeznaczonych  
w budżecie państwa na naukę,

– krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe,
– liczba, zasoby i działalność (akta udostępnione i kwerendy) archiwów państwowych,
–  bibliometria – liczba publikacji autorów z Polski w czasopismach rejestrowanych (baza Scopus stworzona 

przez wydawnictwo Elsevier (SJR – SCImago Journal & Country Rank)).
Dane Ministerstwa Finansów są konieczne do oceny jakości zebranych danych dotyczących działalności badaw-
czej i rozwojowej.
Na poziomie krajowym dane służą między innymi do opracowania i monitorowania strategii tworzonych dla 
kraju, a także strategii rozwoju województw oraz programów wojewódzkich.
Ponadto dane są przekazywane do Komisji Europejskiej (Eurostatu) oraz OECD i wykorzystywane do analiz 
i porównań międzynarodowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.”,

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
− część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
  „Sprawozdania GUS: PNT-01, PNT-01/s, PNT-01/a, dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki dotyczące projektów obejmujących 
badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na 
naukę, dane Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dotyczące działalności archiwów państwowych oraz 
dane z portalu międzynarodowego SJR – SCImago Journal & Country Rank w zakresie bibliometrii, podmioty 
przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe, dane Mini-
sterstwa Finansów dla podmiotów wypełniających informację o odliczeniach od podstawy opodatkowania 
kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (PIT/BR, CIT-BR).”,

− w tabeli:
− − w lp. 3 rubryka 7.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 23 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 dotyczącymi nakładów i pracujących w B + R oraz 
środków alokowanych na działalność B + R z danymi za rok 2018 dotyczącymi środków planowanych do 
alokacji na działalność B + R”,
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− − dodaje się lp. 9 i 10 w brzmieniu:

9 Ministerstwo Finansów PIT/BR – informacja o odliczeniu od pod-
stawy obliczenia podatku kosztów uzyska-
nia przychodów poniesionych na działal-
ność badawczo-rozwojową; dane jednost- 
kowe w zakresie: identyfikator podatkowy 
NIP podatnika, razem koszty kwalifikowa-
ne, kwota podlegająca odliczeniu, kwota 
kosztów kwalifikowanych podlegająca od-
liczeniu, kwota kosztów kwalifikowanych 
podlegająca odliczeniu, ograniczona do 
wysokości kwoty dochodu z działalności 
gospodarczej (wymienione w pkt 1, 14, 15, 
17, 18 formularza); w formie elektronicz-
nej

dwa razy 
w roku: do  
30 czerwca 
2018 r. z dany-
mi za rok 2017 
(dane wstępne), 
do 2 październi-
ka 2018 r. 
z danymi za rok 
2017 (dane 
ostateczne)

GUS

10 Ministerstwo Finansów CIT-BR – informacja o odliczeniach od 
podstawy opodatkowania kosztów uzyska-
nia przychodów poniesionych na działal-
ność badawczo-rozwojową; dane jednost-
kowe w zakresie: nazwa pełna, REGON, 
razem koszty kwalifikowane, kwota podle-
gająca odliczeniu, kwota kosztów kwalifi-
kowanych do odliczenia, kwota kosztów 
kwalifikowanych do odliczenia w latach 
następnych (wymienione w pkt 7, 8, 16, 
17, 19, 20 formularza); w formie elektro-
nicznej

dwa razy 
w roku: do  
30 czerwca 
2018 r. z dany-
mi za rok 2017 
(dane wstępne),
do 2 październi-
ka 2018 r. 
z danymi za rok 
2017 (dane 
ostateczne)

GUS

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Nakłady na działalność B + R, pracujący i wartość aparatury naukowo-badawczej według sektorów wykonaw-
czych (sektor przedsiębiorstw, rządowy, szkolnictwa wyższego, prywatnych instytucji niekomercyjnych) i kie-
runków działalności podmiotów, w których prowadzone są prace B + R w sektorze przedsiębiorstw, dziedzin B + R, 
rodzajów jednostek, rodzajów badań, regionów i województw. Dane dotyczące nakładów sektora przedsiębiorstw 
na działalność badawczą i rozwojową (B + R) oraz personel B + R sektora przedsiębiorstw według podregionów 
(NTS 3).
Środki finansowe alokowane przez jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe na 
działalność badawczą i rozwojową w rozbiciu na cele społeczno-ekonomiczne. Liczba oraz wartość projektów 
badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki.
Wartość krajowych środków publicznych na koordynowane transgraniczne działania badawczo-rozwojowe.
Liczba, zasoby i działalność archiwów państwowych.
Liczba publikacji autorów z Polski w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowań (baza Scopus stwo-
rzona przez wydawnictwo Elsevier (SJR – SCImago Journal & Country Rank)).”;

7) w badaniu o symbolu 1.44.02(118) Elektroenergetyka i ciepłownictwo w pkt 7:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania ME: G-10.m, G-10.1k, G-10.2, G-10.6, G-10.3, G-10.1(w)k, G-10.4(D)k, G-10.8, G-10.5, 
G-10.7, G-11e, G-10.4(P)k, G-10.7(P), G-10.4(Ob)k; bazy danych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: baza 
koncesji, ewidencja świadectw pochodzenia energii odnawialnej, ewidencja świadectw pochodzenia z kogenera-
cji, ewidencja świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji 
pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, koncesjonowana energetyka ciepl- 
na, dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, dane o odbiorcach przemysło-
wych; bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego.
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS i ME: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (omówione w badaniu 
1.44.01), ankiety GUS i ME: E-GD (omówiona w badaniu 1.44.04 PBSSP na rok 2015) oraz ze sprawozdania 
ME: G-09.3 (omówione w badaniu 1.44.16).”,
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b) w tabeli:
− w lp. 18 rubryka 7.3 otrzymuje brzmienie:
 „raz w roku:
 – do 16 kwietnia 2018 r. – dane wstępne,
 – do 15 kwietnia 2019 r. – dane zaktualizowane
 za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”,
− po lp. 18 dodaje się lp. 18a w brzmieniu:

18a Urząd Regulacji  
Energetyki

dane dotyczące umorzeń świadectw pocho-
dzenia wydanych na energię elektryczną 
wytworzoną w odnawialnych źródłach ener-
gii lub świadectw pochodzenia biogazu rol-
niczego; dane jednostkowe; w formie elek-
tronicznej

raz w roku do 17 lip- 
ca 2018 r. za okres 
od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r.

Ministerstwo 
Energii

− dodaje się lp. 23 w brzmieniu:

23 Urząd Regulacji Energetyki dane o odbiorcach przemysłowych, o któ-
rych mowa w art. 54 i art. 188a ust. 4 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. 
zm.) oraz art. 9a ust. 5 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 
dane jednostkowe; w formie elektronicznej

raz w roku do  
16 kwietnia 2019 r. 
z danymi za rok 2017 
oraz do 16 kwietnia 
2018 r. z danymi za 
rok 2016

Ministerstwo 
Energii

8) w badaniu o symbolu 1.51.07(179) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym 
z krajami UE pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. zakres podmiotowy

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy o wartości  
3 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżą-
cym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są obowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego 
próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z pań-
stwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 50 000 000 zł w przywozie lub  
93 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym 
przekroczą ten próg, są obowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, 
wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.”;

9) po badaniu o symbolu 1.62.17(202) Pieniądz i zorganizowany rynek instrumentów finansowych dodaje się badanie 
o symbolu 1.62.20(202a) Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w brzmieniu:

„1. symbol badania: 1.62.20 (202a)

2. temat badania: działalność przedsiębiorstw windykacyjnych

3. Rodzaj badania: Badanie nowe – stałe

4. organ prowadzący badanie: prezes Głównego Urzędu statystycznego 

5. zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie windykacji, których działalność jest regulowana przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

6. zakres przedmiotowy

W celu pozyskania danych o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie 
windykacji badaniu podlegają: aktywa, pasywa i wyniki finansowe przedsiębiorstw windykacyjnych, rodzaje, liczba 
oraz wartość wierzytelności przejętych do obsługi. Liczba i wartość wierzytelności odzyskanych. Koszty i źródła  
finansowania obsługiwanych wierzytelności. Wierzytelności obsługiwane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych.
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Wyniki badania wykorzystywane są na potrzeby organów rządowych, NBP, innych instytucji krajowych oraz pozosta-
łych użytkowników informacji statystycznych.

7. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: FDF.

podmioty przekazujące dane 
statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość 

i termin

Miejsce 
przekazania 

danych
 8.1 8.2 8.3 8.4

przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność windykacyjną 

FDF – formularz działalności finanso-
wej; w zakresie:
CZĘŚĆ WND – dotycząca przedsię-
biorstw prowadzących działalność win-
dykacyjną; w formie elektronicznej; 
metoda pełna/metoda doboru celowego; 
obowiązkowe

raz w roku 90 dni 
po zakończeniu 
roku z danymi za 
rok 2017

portal 
sprawozdawczy 
GUS  
www.stat.gov.pl

8. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność windykacyjną według: formy prawnej, liczby zatrudnionych, liczby 
oddziałów i przedstawicielstw, rodzaju działalności, rodzajów zawieranych umów windykacyjnych.

Liczba i wartość wierzytelności przejętych do obsługi. Liczba i wartość wierzytelności odzyskanych. Liczba i wartość 
wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Struktura obsługiwanych wierzytelności według 
wierzycieli pierwotnych. Źródła finansowania nabytych wierzytelności oraz koszty związane z ich obsługą. Wybrane 
elementy ze sprawozdań finansowych.

9. terminy i formy udostępniania

Opracowania sygnalne:

– „Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2017 r.” – wrzesień 2018 r.

Wydawnictwa GUS:

– „Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego” – grudzień 2018 r.”;

10) w badaniu o symbolu 1.65.19(223) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych w pkt 7 Źródła danych statystycznych: 

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania GUS: AP 01, RF 03.
Systemy informacyjne: Ministerstwa Finansów (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), 
Informatyczny System Zarządzenia Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), Baza danych 
zadłużenia sektora finansów publicznych, zestawienie zbiorcze z wykorzystaniem m.in. danych z systemów księ-
gowych MF oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Banku Polskiego, które prowadzą księgowość 
w zakresie obsługi długu zagranicznego Skarbu Państwa wraz z dodatkowymi obliczeniami, systemy informacyj-
ne dotyczące: sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych prowadzone m.in. na podstawie spra-
wozdań Rb, środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, napływu środków z budżetu UE i innych 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (system finansowo-księ-
gowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej), Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji księgowej 
KRAB, Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej – ZWSI RON,  
systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowot-
nej), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków 
i strat oraz bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), Narodowego Banku Polskiego 
(Zintegrowany System Księgowy – Księga Główna (ZSK KG)), Ministerstwa Skarbu Państwa (Zintegrowany 
System Informatyczny db (ZSI db)), Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (system informacyjny dotyczą-
cy dokapitalizowania jednostek), Ministerstwa Rozwoju (systemy informacyjne dotyczące: Funduszu Kredytu 
Technologicznego oraz dokapitalizowania jednostek, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki 
Akcyjnej (KUKE S.A.)), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (system informacyjny dotyczący środków przeka-
zanych do międzynarodowych instytucji finansowych w ramach oficjalnej współpracy rozwojowej), Minister-
stwa Środowiska (system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych), 
Ministerstwa Zdrowia (System Statystyki w Ochronie Zdrowia), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system 
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informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków doradz-
twa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie), Agencji Rezerw Materiałowych, systemy infor-
macyjne jednostek samorządu terytorialnego, systemy finansowo-księgowe: Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (system finansowo-księgowy 
SAP ERP, Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Cen-
tralny System Finansowo-Księgowy), Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiej Akademii Nauk, Banku 
Gospodarstwa Krajowego (w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy od-
rębnych ustaw w tym: fundusze kredytowe i przepływowe), Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Cen-
trum Akredytacji, Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, Rzecznika Finansowego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów 
Wschodnich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, urzędów marszałkowskich, Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (system informatyczny 
Rejestr Unii), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolni-
ctwie Wyższym POL-on), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (ENOVA); dane o stanie zobowiązań 
wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015); wtórne 
wykorzystanie danych ze sprawozdania: MZ 03 (omówione w badaniu 1.29.16), OŚ 4g, OŚ 4p, OŚ4w/n (omó-
wione w badaniu 1.01.12), wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: F 01/I 01 (omówione w badaniu 
1.61.01), F 01/s (omówione w badaniu 1.27.05 Pbssp 2016), F 02/dk (omówione w badaniu 1.28.10 Pbssp 2016), 
F 03 (omówione w badaniu 1.66.01 Pbssp 2016), SP (omówione w badaniu 1.61.05 Pbssp 2016), F 01/o (omówione 
w badaniu 1.27.04 Pbssp 2016); wtórne wykorzystanie danych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Komplekso-
wy System Informatyczny KSI ZUS) omówione w badaniu 1.24.03, Ministerstwa Obrony Narodowej (system 
ewidencji księgowej KRAB, Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodo-
wej) omówione w badaniu 1.67.01, danych dotyczących realizowanych projektów partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP) omówionych w badaniu 1.65.20.”,

b) w tabeli: 
− lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13 Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

system informacyjny zawierający dane ze 
sprawozdań z wykonania planu finansowe-
go wojewódzkich ośrodków doradztwa rol-
niczego i Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie; dane jednostkowe – bilans 
oraz rachunek zysków i strat; w formie 
elektronicznej

raz w roku do  
10 marca 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 – dane wstęp- 
ne

GUS, 
Ministerstwo 
Finansów

− uchyla się lp. 14,
− lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15 Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

system informacyjny zawierający dane ze 
sprawozdań z wykonania planu finansowe-
go wojewódzkich ośrodków doradztwa rol-
niczego i Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie; dane zagregowane – bilans, 
rachunek zysków i strat; w formie elektro-
nicznej

raz w roku do  
14 lipca 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 – dane osta-
teczne

GUS, 
Ministerstwo 
Finansów

− lp. 24 otrzymuje brzmienie:

24 Ministerstwo Zdrowia System Statystyki w Ochronie Zdrowia; 
dane zagregowane; przewidywane wykona-
nie planów finansowych z zakresu rachun-
ku zysków i strat oraz bilansu, dla jedno-
stek, których organem założycielskim lub 
nadzorującym są organy administracji rzą-
dowej, jednostki zaliczane do podsektora 
rządowego oraz jednostki samorządu tery-
torialnego; w formie elektronicznej

raz w roku do  
10 marca 2017 r. 
z danymi za rok 
2016 – przewidy-
wane wykonanie

GUS
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11) w badaniu o symbolu 1.65.31(230) Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE w pkt 7 Źródła danych staty-
stycznych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Systemy informacyjne: system finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego, system finansowo-księ-
gowy Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (System finansowo-księgowy SAP 
ERP), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system informacyjny zawierający dane otrzymane z wojewódz-
kich ośrodków doradztwa rolniczego), Ministerstwa Zdrowia (System Statystyki w Ochronie Zdrowia), Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (system finansowo-księgowy SOF – Moduł Planowania), 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Skarbu Państwa (Zintegrowany System Informacyjny db), 
systemy informacyjne regionalnych izb obrachunkowych.
Wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości jednostek sektora finansów pub-
licznych (prowadzonych na podstawie sprawozdań Rb); Ministerstwa Rozwoju dotyczących wpływów i wydat-
ków KUKE S.A. realizowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy”; wojewódzkich 
ośrodków ruchu drogowego (omówione w badaniu 1.65.19); zagregowanych danych w zakresie przychodów 
i wydatków Funduszu Pracy ze sprawozdania MRPiPS-02 (opisane w badaniu 1.23.06), OŚ-4w (opisane w bada-
niu 1.01.12), pozyskiwanych w badaniu 1.65.19 oraz 1.65.21.
Wtórne wykorzystanie zagregowanych danych ze sprawozdań GUS: SP (omówione w badaniu 1.61.05 Pbssp 
2016), F-01/dk w zakresie podmiotów na szczeblu samorządowym (omówione w badaniu 1.28.10), F-02/dk 
w zakresie podmiotów na szczeblu samorządowym (omówione w badaniu 1.28.10 Pbssp 2016), F-01/I-01 (omó-
wione w badaniu 1.61.01) z zakresu przychodów i kosztów przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, a nienależących do sektora finansów publicznych.”,

b) w tabeli lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4 Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

system informacyjny zawierający dane otrzy-
mane z wojewódzkich ośrodków doradztwa 
rolniczego; dane zagregowane − przychody 
i koszty ogółem, zmiana stanu produktów, 
wynik brutto, obowiązkowe obciążenie wy-
niku finansowego, wynik netto; w formie 
elektronicznej

kwartalnie, nie póź-
niej niż 5 dni robo-
czych przed końcem 
kwartału następują-
cego po okresie spra-
wozdawczym

Ministerstwo 
Finansów

5 Ministerstwo Zdrowia System Statystyki w Ochronie Zdrowia; dane 
zagregowane w zakresie samorządowych 
zoz-ów (przychody, koszty, wynik); w for-
mie elektronicznej

kwartalnie, nie póź-
niej niż 5 dni robo-
czych przed końcem 
kwartału następują-
cego po okresie 
sprawozdawczym

Ministerstwo 
Finansów

12) w badaniu o symbolu 1.67.03(234) Rachunki kwartalne w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdanie GUS: SFU-OZ.
Dane Narodowego Banku Polskiego (System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą PEGAZ, Banko-
wa Informacja Sprawozdawcza (BIS), Zintegrowany System Księgowy – Księga Główna (ZSK KG), System 
Informacji Sprawozdawczej (SIS)), Komisji Nadzoru Finansowego (System Nadzoru Ubezpieczeń, System Nad-
zoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym, Elektroniczny System Przekazywania Informacji, Elektroniczny 
system teleinformatyczny), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system finansowo-księgowy), 
Agencji Rynku Rolnego (Zintegrowany System Finansowo-Księgowy Egeria), Agencji Rezerw Materiałowych 
(system finansowo-księgowy), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (system finansowo-księgowy Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Ministerstwa Finansów (System Informacji Podatkowych), Mini-
sterstwa Rozwoju (system informatyczny KSI SIMIK 07-13), Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych (system finansowo-księgowy).
Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań 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 (omówio-
ne w badaniu 1.64.03), C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-50, C-02-91, C-02-92 (omówione 
w badaniach 1.64.07 i 1.64.08), DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), dane zagregowane z powszechnego spisu 
rolnego (omówione w badaniu 1.45.29 z Pbssp 2010), z badania budżetów gospodarstw domowych (omówione 
w badaniu 1.25.01). Dane z zakresu obrotów EXSTRASTAT – tj. obrotów poza UE (omówione w badaniu 
1.51.01) oraz dane ze zgłoszeń INTRASTAT – import i eksport towarów (omówione w badaniu 1.51.07).
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Wykorzystanie danych: Narodowego Banku Polskiego: Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS), System In- 
formacji Sprawozdawczej (SIS), Zintegrowany System Księgowy (ZSK) dotyczące: bilansu płatniczego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zbiorczego rachunku zysków i strat sektora bankowego (omówione w badaniu 1.62.02), Ko-
misji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów (sprawozdanie Rb), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (omówione w badaniu 1.65.20).
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podat-
ników dla danych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 
osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (pozyskanych w badaniu 1.61.01 
i 1.80.01), z bazy danych o podatnikach podatku od towarów i usług (VAT), w tym danych z Systemu Informacji 
Podatkowych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób 
fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogól-
nych według skali progresywnej, opodatkowanej 19-procentową stawką liniową, opodatkowanej w formie ry-
czałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej oraz danych o podatku od towarów i usług – VAT 
(pozyskanych w badaniu 1.61.01 i 1.80.01), 
z systemu informacyjnego danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej JST (pozyskanych w badaniu 
1.65.20).
Wykorzystanie danych z systemu finansowo-księgowego Rzecznika Finansowego.”,

b) w tabeli:
− po lp. 9 dodaje się lp. 9a w brzmieniu:

9a Komisja Nadzoru Finansowego Elektroniczny system teleinformatyczny; 
dane jednostkowe z rachunku zysków 
i strat SKOK, działających oraz będących 
w likwidacji albo w upadłości; w formie 
elektronicznej

za I kwartał 2017 r. 
– do 15 maja 2017 r. 
za II kwartał 2017 r. 
–  do 16 sierpnia 

2017 r.,

za III kwartał 2017 r. 
–   do 15 listopada 

2017 r.,

za IV kwartał 2017 r. 
–  do 16 lutego 

2018 r.

Dane roczne (osta-
teczne) za 2017 r. – 
do 31 sierpnia 
2018 r.

GUS

− dodaje się lp. 18 w brzmieniu:
18 Oddziały zagranicznych zakła-

dów ubezpieczeń z innego niż 
RP państwa członkowskiego 
UE, prowadzące działalność na 
terytorium RP na podstawie  
art. 206 ustawy z dnia 11 wrześ-
nia 2015 r. o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej, 
podlegające kontroli organu 
nadzoru w kraju siedziby macie-
rzystego zakładu ubezpieczenio-
wego, niepodlegające nadzoro-
wi KNF

SFU-OZ – wybrane dane ze sprawozdań 
finansowych oddziałów zagranicznych za-
kładów ubezpieczeń działających w Pol-
sce; w formie elektronicznej; metoda peł-
na; obowiązkowe 

raz w kwartale –  
45 dni po kwartale;
raz w roku do 31 lip-
ca 2018 r. z danymi 
za rok 2017

GUS

13) w badaniu o symbolu 1.67.07(238) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 7 Źródła da-
nych statystycznych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:
„Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań i badań GUS: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokal-
nych), SP-3, F-02/dk, F-01/I-01, F-01/s, F-03, SG-01, TFI, Z-06, Z-12, Z-14, H-01w, C-01, C-02-11, R-10S,  
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R-CT, R-SGR, R-W-B, R-ZW-S, P-01, PNT-01, PNT-01/s, PNT-01/a (dane pozyskane z badań: 1.61.05, 1.28.10, 
1.61.01, 1.27.05, 1.66.01, 1.62.16, 1.23.02, 1.24.02, 1.24.05, 1.49.02, 1.64.03, 1.64.07, 1.45.12, 1.64.01, 1.45.01, 
1.45.09, 1.45.10, 1.46.04, 1.43.01 – opisane w PBSSP 2016), G-05 (dane pozyskane z badania 1.44.15 – opisane 
w PBSSP 2015), F-01/o (dane pozyskane z badania 1.27.04 – opisane w PBSSP 2014); Powszechny Spis Rolny 
2010, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, dane z Systemu Jednostek Statystycznych (badanie 
1.80.01); dane z systemów finansowo-księgowych: Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Tech-
nicznego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Centrum Akredytacji, Polskiej Akademii Nauk i jej jedno-
stek organizacyjnych, Banku Gospodarstwa Krajowego (w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i prze-
kazanych BGK na mocy odrębnych ustaw), Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, Biura Rzecznika Finansowego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów 
Wschodnich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie 
z zasadami ESA 2010 (dane pozyskane w badaniu 1.65.19); dane Ministerstwa Środowiska w zakresie rachunku 
zysków i strat parków narodowych, dane urzędów marszałkowskich w zakresie rachunku zysków i strat woje-
wódzkich ośrodków ruchu drogowego, dane Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie rachunków zysków i strat, 
dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wartości świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji 
z Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych oraz w formie instytu-
tów badawczych, dane Ministerstwa Rozwoju dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Ekspor-
towych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku ban-
kowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, dane jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczące podpisanych przez jst umów leasingu zwrotnego (dane pozyskane w badaniu 
1.65.19); dane dotyczące produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych (dane pozyskane z badania 
1.45.18), dane uogólnione według województw dotyczące przychodów i kosztów fundacji, stowarzyszeń i podob-
nych organizacji społecznych oraz liczby jednostek (dane pozyskane z badania 1.04.01), dane uogólnione według 
województw dotyczące przychodów i kosztów organizacji pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawo-
dowego oraz liczby jednostek (dane pozyskane z badania 1.04.02), dane dotyczące liczby i powierzchni użytkowej 
mieszkań, stanowiących własność osób fizycznych według województw i podregionów (dane pozyskane z bada-
nia 1.26.01), badanie rozmiarów szarej gospodarki (dane pozyskane z badania 1.67.08) oraz wskaźniki cen bazo-
wych producentów wyrobów, robót i usług (metoda podmiotowa), wskaźniki cen producentów wyrobów przemy-
słowych (metoda przedmiotowa), wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźniki cen towarów i usług 
niekonsumpcyjnych (dane pozyskane z badań: 1.64.03, 1.64.05, 1.64.07, 1.64.08, 1.64.16).
Wykorzystanie danych z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dane z KSI ZUS – 
Centralny Rejestr Płatników Składek (pozyskane w badaniach 1.23.02 i 1.80.01) i Centralny Rejestr Ubezpieczo-
nych (pozyskane w badaniu 1.23.02); Komisji Nadzoru Finansowego dla domów maklerskich (pozyskanych 
w badaniu 1.67.01) oraz rachunek zysków i strat dla otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towa-
rzystw emerytalnych (dane pozyskane w badaniu 1.62.09); Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (pozyskanych w badaniu 1.62.07); Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii – dane dotyczące powierzchni użytków rolnych ogółem według powiatów (dane 
pozyskane w badaniu 1.45.03).
Dane z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy System Informatyczny 
KSI ZUS, systemy emerytalno-rentowe: EMIR i RENTIER oraz system finansowo-księgowy SAP ERP; Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – nSIU – nowy System Informatyczny Ubezpieczeń, FARMER – system 
kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych oraz Centralny System Finansowo-Księgowy; Mini-
sterstwa Finansów – Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Informatyczny System Zarzą-
dzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, System Informacji Podatkowych – Baza da-
nych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa 
rolniczego; Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – System Statystyki w Ochronie Zdrowia 
(SSOZ); Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – system informacyjny dotyczący rachunku zysków 
i strat samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwa Obrony Narodowej – systemy  
informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; Narodo-
wego Funduszu Zdrowia – System finansowo-księgowy NFZ; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa – System finansowo-księgowy; Komisji Nadzoru Finansowego – System Nadzoru Ubezpieczeń; Narodo-
wego Banku Polskiego – System Informacji Sprawozdawczej (SIS).”,

b) w tabeli:
− w lp. 9 rubryka 7.1 otrzymuje brzmienie: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,
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− w lp. 10 rubryka 7.2 otrzymuje brzmienie:
 „System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ); dane jednostkowe – zbiór danych ze sprawozdania MZ-03 
dotyczącego finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej”;

14)  w badaniu o symbolu 1.80.02(248) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty w pkt 7 Źródła danych staty-
stycznych w tabeli w lp. 5 rubryka 7.2 otrzymuje brzmienie:

 „informacje jednostkowe dotyczące zużycia energii elektrycznej na potrzeby mieszkaniowe w zakresie: adres lokalu, 
do którego dostarczana jest energia elektryczna: województwo, kod TERYT województwa, powiat, kod TERYT po-
wiatu, gmina, kod TERYT gminy, kod pocztowy, miejscowość, kod TERYT miejscowości, ulica, kod TERYT ulicy, 
numer domu, numer lokalu; zużycie energii elektrycznej w danym półroczu wyrażone w kWh lub innej jednostce 
miary; w formie elektronicznej”.




