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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.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lis- 
topada 2010 r. w sprawie programu badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, 
poz. 1594 oraz z 2011 r. Nr 86, poz. 469) w załączniku 
do rozporządzenia „Program badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2011” wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1)  w badaniu o symbolu 1.01.07(007) Ochrona przy-
rody, krajobrazu i  różnorodności biologicznej 
w pkt 8 Źródła danych:

a)  część zamieszczona nad tabelą otrzymuje 
brzmienie:

„Sprawozdanie GUS: OS-7 wraz z załącznikami 
nr: 1, 2a, 2b, SG-01; ekspertyzy i badania nauko-
we Polskiej Akademii Nauk; szacunki i badania 
monitoringowe Ministerstwa Środowiska oraz 
Instytutu Ochrony Środowiska; baza danych 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Natu-
ra 2000 (SOO i OSO); program „CORINE — Bio-
topes” Instytutu Ochrony Przyrody PAN; we-
wnętrzne systemy informacyjne: Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Finansów — Służba 
Celna, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kra-
jowej Rady Polskiego Związku Działkowców, 
Polskiego Związku Pszczelarskiego, Zarządu 
Głównego Ligi Ochrony Przyrody.”,

b)  w tabeli w lp. 18 rubryka 8.1 otrzymuje brzmie-
nie: „Narodowy Instytut Dziedzictwa”;

2)  badanie o symbolu 1.02.05(016) Prace geodezyjne 
i kartograficzne otrzymuje brzmienie:

„1.  Symbol badania: 1.02.05(016)

 2. Temat badania:  Prace geodezyjne i kar-
tograficzne

 3. Rodzaj badania:  Badanie stałe

 4. Prowadzący badanie:   Główny Geodeta Kraju

 5. Cel badania

Przywrócenie przez Głównego Geodetę Kraju 
badania z 1999 r. i jego rozszerzenie jest wyni-
kiem zapotrzebowania na pełną informację 
o danych zebranych z poziomu powiatów i wo-
jewództw w zakresie:

—  stanu pokrycia kraju mapą zasadniczą,

—  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tere-
nu,

— katastru nieruchomości i jego modernizacji,

—  geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej 
i wysokościowej.

Informacje wynikowe staną się podstawą do 
spełnienia wymogu określonego w  art. 7a 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 
poz.  1287) dotyczącego nadzorowania przez 
Głównego Geodetę Kraju realizacji polityki 
państwa w  zakresie geodezji i  kartografii, 
w  tym m.in. koordynacji działań organów ad-
ministracji publicznej oraz innych podmiotów 
realizujących zadania publiczne z zakresu geo-
dezji i kartografii.

Pozyskanie danych z realizacji niniejszego (re-
sortowego) badania jest niezbędne do monito-
rowania przebiegu przedmiotowych prac.

 6. Zakres podmiotowy

Zgodnie z  art. 7d pkt 1, 3 i  7 ustawy z  dnia 
17 maja 1989  r. — Prawo geodezyjne i  karto-
graficzne starosta prowadzi powiatowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję 
gruntów i budynków oraz geodezyjną ewiden-
cję sieci uzbrojenia terenu, a  także jest odpo-
wiedzialny za zakładanie geodezyjnych osnów 
szczegółowych oraz za tworzenie i udostępnia-
nie standardowych opracowań kartograficz-
nych w skalach 1:500—1:5 000 — map ewiden-
cyjnych i map zasadniczych.

 7. Zakres przedmiotowy

Prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie:

— mapy zasadniczej,

—  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tere-
nu,

—  katastru nieruchomości oraz jego moderni-
zacji,

—  szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej 
i wysokościowej.

 8. Źródła 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.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

1)  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.
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Lp.
Podmioty przekazujące 

dane statystyczne
Forma przekazania danych

Częstotliwość
 i termin

Miejsce przekazania 
danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

1 starostowie GUGiK-1.00 — sprawozda-
nie o  mapie zasadniczej; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

urząd wojewódzki 
— wojewódzki in-
spektor nadzoru 
geodezyjnego i  kar-
tograficznego

2 starostowie GUGiK-2.00 — sprawozda-
nie o geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

urząd wojewódzki 
— wojewódzki in-
spektor nadzoru 
geodezyjnego i  kar-
tograficznego

3 starostowie GUGiK-3.00 — sprawozda-
nie o katastrze nieruchomo-
ści oraz jego modernizacji; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

urząd wojewódzki 
— wojewódzki in-
spektor nadzoru 
geodezyjnego i  kar-
tograficznego

4 starostowie GUGiK-4.00 — sprawozda-
nie o szczegółowej osnowie 
geodezyjnej; w  formie elek-
tronicznej; metoda pełna; 
obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

urząd wojewódzki 
— wojewódzki in-
spektor nadzoru 
geodezyjnego i  kar-
tograficznego

5 wojewodowie poprzez 
wojewódzkich inspekto-
rów nadzoru geodezyjne-
go i kartograficznego

GUGiK-1.0 — wojewódzkie 
zestawienie zbiorcze o  ma-
pie zasadniczej z  danych 
powiatowych GUGiK-1.00; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

Główny Urząd Geo-
dezji i Kartografii — 
Główny Geodeta 
Kraju

6 wojewodowie poprzez 
wojewódzkich inspekto-
rów nadzoru geodezyjne-
go i kartograficznego

GUGiK-2.0 — wojewódzkie 
zestawienie zbiorcze o geo-
dezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu z  danych 
powiatowych GUGiK-2.00; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

Główny Urząd Geo-
dezji i Kartografii — 
Główny Geodeta 
Kraju

7 wojewodowie poprzez 
wojewódzkich inspekto-
rów nadzoru geodezyjne-
go i kartograficznego

GUGiK-3.0 — wojewódzkie 
zestawienie zbiorcze o kata-
strze nieruchomości oraz je-
go modernizacji z  danych 
powiatowych GUGiK-3.00; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

Główny Urząd Geo-
dezji i Kartografii — 
Główny Geodeta 
Kraju

8 wojewodowie poprzez 
wojewódzkich inspekto-
rów nadzoru geodezyjne-
go i kartograficznego

GUGiK-4.0 — wojewódzkie 
zestawienie zbiorcze 
o  szczegółowej osnowie 
geodezyjnej z  danych 
powiatowych GUGiK-4.00; 
w formie elektronicznej; me-
toda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 
2012  r. według stanu 
na 31 grudnia 2011 r.

Główny Urząd Geo-
dezji i Kartografii — 
Główny Geodeta 
Kraju

 9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje dotyczące kraju w zakresie:

— stanu pokrycia mapą zasadniczą,

—  szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej 

i wysokościowej

opracowane na podstawie krajowych zestawień 

zbiorczych z tych zakresów badawczych: GUGiK-1; 

GUGiK-4.

 10. Terminy i formy udostępniania

Tablice wynikowe w formie elektronicznej — 
do 30 czerwca 2012 r.

 11. Koszty i sposób finansowania

18 000 zł — budżet GUGiK”;

3)  w badaniu o symbolu 1.27.05(070) Szkoły wyższe 
i ich finanse:

a)  w  pkt 7 Zakres przedmiotowy tiret jedenaste 
otrzymuje brzmienie:ww
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„—  pracownicy szkół wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych, w tym cudzoziemcy,”,

b)  w pkt 8 Źródła danych w tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 szkoły wyższe, które pro-
wadzą działalność na 
podstawie ustawy z  dnia 
27  lipca 2005 r. — Prawo 
o  szkolnictwie wyższym, 
instytuty naukowe (w tym 
instytuty Polskiej Akade-
mii Nauk) i  instytuty ba-
dawcze 

S-12 — sprawozdanie o sty-
pendiach naukowych, stu-
diach podyplomowych 
i  doktoranckich oraz zatrud-
nieniu w szkołach wyższych, 
instytutach naukowych i ba-
dawczych; w formie elektro-
nicznej; metoda pełna; obo-
wiązkowe

raz w roku do 19 stycz-
nia 2012  r. z  danymi 
według stanu w  dniu 
31 grudnia 2011 r.

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

c)  w  pkt 10 Terminy i  formy udostępniania tiret 
drugie otrzymuje brzmienie:

„—  wstępne tablice wynikowe ze sprawozdań 
o  studiach wyższych oraz ze sprawozdań 
o  stypendiach naukowych, studiach pody-
plomowych i doktoranckich oraz zatrudnie-
niu w  szkołach wyższych i  instytutach na-
ukowych i badawczych — 30 marca 2012 r., 
tablice ostateczne — kwiecień/maj 2012 r.,”;

4)  w badaniu o symbolu 1.28.01(073) Obiekty i dzia-
łalność instytucji kultury w  pkt 8 Źródła danych 
w tabeli:

a) w lp. 3 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„Dane dotyczące działalności zabytkowych 
obiektów sakralnych Kościoła katolickiego; za-
kres spójny z K-02; zbiorcze zestawienie tabela-
ryczne; w formie elektronicznej”,

b) w lp. 5 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„Dane dotyczące bibliotek przykościelnych Koś-
cioła katolickiego; zakres spójny z K-03; zbiorcze 
zestawienie tabelaryczne; w formie elektronicz-
nej”;

5)  badanie o symbolu 1.29.08(085) Żłobki otrzymuje 
brzmienie:

„1.  Symbol badania: 1.29.08(085)

 2. Temat badania:  Żłobki i kluby dziecięce

 3. Rodzaj badania: Badanie stałe

 4. Prowadzący badanie:  Prezes Głównego Urzę-
du Statystycznego

 5. Cel badania

Uzyskanie informacji o sieci i działalności żłob-
ków i innych placówek będących częścią syste-
mu dziennej opieki nad małym dzieckiem. 
Wyniki badań są wykorzystywane na potrzeby 
organów samorządowych. Wybrane dane są 
przekazywane również do UNICEF-u i OECD.

 6. Zakres podmiotowy

Żłobki, oddziały żłobkowe, kluby dziecięce oraz 
inne podmioty prowadzone przez osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej i osoby fizyczne.

 7. Zakres przedmiotowy

Miejsca w  żłobkach i  oddziałach żłobkowych, 
klubach dziecięcych i innych podmiotach, dzie-
ci przebywające w  nich według płci, wieku, 
czas pobytu (osobodni), czas pracy placówki, 
personel w placówkach (ogółem, w tym leka-
rze, pielęgniarki, nauczyciele), wolontariat, 
udogodnienia na potrzeby osób niepełno-
sprawnych.

 8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: OD-1.

Podmioty przekazujące 
dane statystyczne

Forma przekazania 
danych

Częstotliwość 
i termin

Miejsce przekazania
danych

8.1 8.2 8.3 8.4

osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, 
osoby fizyczne prowadzą-
ce działalność zaklasyfi-
kowaną według PKD do 
klasy 88.91

OD-1 — żłobki i  kluby dziecięce; 
w formie elektronicznej; 

dla podmiotów o liczbie pracują-
cych nie większej niż 5 osób do-
puszczalne jest przekazywanie 
danych w  formie papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 stycz-
nia 2012 r. za rok 2011

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

Urząd Statystyczny 
w Krakowie

 9.  Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Żłobki, oddziały żłobkowe, kluby dziecięce, in-

ne podmioty — według organu założycielskie-

go, czasu pracy placówki, regionów, woje-

wództw, wybrane dane według podregionów, 
powiatów i gmin (placówki, miejsca w placów-
kach, dzieci przebywające i wypisane w ciągu 
roku), udogodnienia na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych.
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 10. Terminy i formy udostępniania

„Zdrowie i  ochrona zdrowia w  2011  r.” — 
listopad 2012 r.

 11. Koszty i sposób finansowania

106 100 zł — budżet GUS”;

6) w badaniu o symbolu 1.30.01(091) Sport:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

—  kadra oraz budżet polskiego związku spor-
towego,

—  liczba zawodników w podziale na katego-
rie w  poszczególnych sportach, w  pol-
skich związkach sportowych,

—  liczba trenerów, instruktorów, sędziów 
sportowych, zawodników, kursów szkole-
niowych i ich uczestników,

—  jednostki organizacyjne, członkowie, ćwi-
czący, imprezy i ich uczestnicy.”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.  Rodzaje wynikowych informacji statystycz-
nych

Informacje o  zawodnikach opracowywane 
według województw, rodzajów sportów 
i  płci, o  sędziach, trenerach i  instruktorach 
według województw i  rodzajów sportów, 
a pozostałe dane według polskich związków 
sportowych.

Dane o organizacji kultury fizycznej w zakre-
sie jednostek organizacyjnych, członków, 
ćwiczących, imprez i ich uczestników na po-
ziomie województw.”;

7)  w badaniu o symbolu 1.30.06(094) Aktywność tu-
rystyczna Polaków:

a)  w pkt 8 Źródła danych:

—  część zamieszczona nad tabelą otrzymuje 
brzmienie:

„Zestawienie zbiorcze z  przejść granicznych: 
POL (w  dwóch wersjach: dla przejść drogo-
wych i  pozostałych). Ankiety Instytutu Tury-
styki/inny wykonawca: ITTKR, IT-POL.”,

— w tabeli uchyla się lp. 2,

b)  w pkt 10 Terminy i formy udostępniania uchyla 
się tiret dziewiąte — trzynaste;

8)  w badaniu o symbolu 1.42.03(098) Podmioty z ka-
pitałem zagranicznym w pkt 8 Źródła danych w ta-
beli w lp. 1 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„KZ — sprawozdanie podmiotów z kapitałem za-
granicznym; podmioty zobowiązane jednocześnie 
do sporządzenia SP — rocznej ankiety przedsię-
biorstwa lub statystycznego sprawozdania finan-
sowego F-02 (zgodnie z  opisem w  badaniu 
1.61.05) wypełniają dołączony moduł dotyczący 
kapitału zagranicznego (KZ); w formie elektronicz-
nej”;

9)  w badaniu o symbolu 1.42.04(099) Przekształcenia 
własnościowe w gospodarce komunalnej w pkt 8 
Źródła danych w  tabeli w  rubryce 8.3 wyrazy 
„31 marca” zastępuje się wyrazami „30 kwietnia”;

10)  uchyla się badanie o symbolu 1.44.07(114) Rezer-
wy państwowe mobilizacyjne;

11)  w  badaniu o  symbolu 1.61.13(187) Instrumenty 
finansowe przedsiębiorstw niefinansowych:

a) w pkt 8 Źródła danych tabela otrzymuje brzmie-
nie:

Podmioty przekazujące 
dane statystyczne

Forma przekazania danych Częstotliwość i termin
Miejsce przekazania 

danych

8.1 8.2 8.3 8.4

przedsiębiorstwa niefi-
nansowe zobligowane do 
prowadzenia pełnej księ-
gowości

IF — Instrumenty finansowe 
przedsiębiorstw niefinansowych; 
w formie elektronicznej; 
metoda pełna; obowiązkowe

do 29 lipca 2012  r. 
z danymi za rok 2011

serwer centralny 
GUS

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

Materiały źródłowe: „Instrumenty finanso-

we” — listopad 2012.”;

12)  w  badaniu o  symbolu 1.67.08(231) Badanie roz-

miarów szarej gospodarki według regionów, wo-

jewództw i podregionów pkt 8 otrzymuje brzmie-
nie:

„8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: CBSG/01. Wtórne wyko-
rzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP-3 
(omówione w badaniu 1.61.05), F-01 (omówio-
ne w badaniu 1.61.01), Z-06 (omówione w ba-
daniu 1.23.02), rejestr REGON.
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Podmioty przekazujące 
dane statystyczne

Forma przekazania danych
Częstotliwość 

i termin
Miejsce 

przekazania danych

8.1 8.2 8.3 8.4

podmioty małe — do 9 pracują-
cych (osoby prawne, spółki cy-
wilne oraz osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodar-
czą) i średnie — od 10 do 49 pra-
cujących (sektor prywatny bez 
spółdzielni) zaklasyfikowane we-
dług PKD do sekcji: A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S 

CBSG/01 — badanie podmiotów 
małych i średnich; w formie elektro-
nicznej; 

dla podmiotów o  liczbie pracują-
cych nie większej niż 5  osób do-
puszczalne jest przekazywanie da-
nych w formie papierowej;
metoda reprezentacyjna; (dla jed-
nostek małych — 95% ze zrealizo-
wanej próby SP-3, dla jednostek 
średnich — 60% ze sprawozdania 
F-01); obowiązkowe

raz w  roku do 
8  czerwca 
2012 r. z dany-
mi za rok 2011

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

Urząd Statystyczny 
w Kielcach

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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