
PŁYTA  CD  –  ZASOBY  INFORMACYJNE 
Na płycie CD załączonej do „Informatora US 2016” znajdują się: 

 
 Wykaz formularzy sprawozdawczych opracowywanych przez służby statystyki 

publicznej na rok 2016 - zawierający sprawozdania bieżące  
w roku 2016 i roczne za 2015 r.; uszeregowany w kolejności alfabetycznej 
symbolu sprawozdania (zawiera nazwę, częstotliwość, termin wpływu), 

 
 Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2016 r.  

wraz z harmonogramem, 

 Wykaz wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS  
(według stanu bazy w dniu 7.03.2016 r.) wraz z opisem metodologicznym 
oraz jego rozszerzenie i uzupełnienie – Komunikaty i obwieszczenia 
Prezesa GUS w 2016 r. – wraz z harmonogramem zawierającym termin ich 
udostępnienia; aktywne łącze internetowe pozwala uzyskać więcej informacji 
dotyczących m.in. praktycznego wykorzystania aktów prawnych na mocy której 
ogłaszany jest wskaźnik oraz aktów odwołujących się do wskaźnika, 

 
 Harmonogram terminów publikowania informacji bieżących − wyników wstępnych wydawanych przez GUS  

w 2016 r. (według miesięcy). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulotka „Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju  
w pracach Urzędu Statystycznego w Katowicach” 

„Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1959”
publikacja cyfrowa



 

WYKAZ FORMULARZY  
SPRAWOZDAWCZYCH 
na rok 2016 

 

Symbol 
formularza 

Nazwa formularza 
Rok  

PBSSP 

Symbol 
badania 
z PBSSP 

Często- 
tliwość 

Wpływ zgodnie  
z PBSSP  

AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej  
- budownictwo 

2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia 
każdego miesiąca 

AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej  
- handel 

2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia 
każdego miesiąca 

AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej  
- inwestycje 

2016 1.61.10 2 razy 
w roku

dwa razy w roku: do 10 marca 
2016 r. i 10 października 2016 r.

AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej 
- przemysł 

2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia 
każdego miesiąca; 
raz w kwartale do 10. dnia 
pierwszego miesiąca kwartału

AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie 
rolnym 

2016 1.45.38 2 razy 
w roku 

do 29 lipca 2016 r. z danymi  
za I półrocze 2016 r.  
do 31 stycznia 2017 r. z danymi 
za II półrocze 2016 r. 

AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej  
- usługi 

2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia 
każdego miesiąca 

AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2015 1.22.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 31 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji 
budowlano-montażowej 
przedsiębiorstw budowlanych 

2015 1.47.01 1 raz 
w roku 

raz w roku do 24 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

B-02 Sprawozdanie o produkcji  
budowlano-montażowej 
przedsiębiorstw niebudowlanych 

2015 1.47.01 1 raz 
w roku 

raz w roku do 24 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

B-05 Sprawozdanie o wydanych 
pozwoleniach na budowę  
i zgłoszeniach z projektem 
budowlanym budowy obiektów 
budowlanych 

2016 1.47.04 kwartał do 15. dnia kalendarzowego  
po I, II, III i IV kwartale z danymi  
za okres od 1 stycznia do końca 
kwartału 

  więcej informacji na 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/index.htm
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B-06 Meldunek o budownictwie 
mieszkaniowym 

2016 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca 
z danymi od początku roku  
do końca poprzedniego miesiąca 
(sprawozdawczego) 

B-07 Sprawozdanie o budynkach 
mieszkalnych i mieszkaniach  
w budynkach niemieszkalnych 
oddanych do użytkowania 

2016 1.47.04 kwartał do 14. dnia kalendarzowego  
po kwartale z danymi za I, II, III  
i IV kwartał 2016 r. 

B-08 Sprawozdanie o budynkach 
niemieszkalnych, zbiorowego 
zamieszkania oraz domach letnich 
oddanych do użytkowania 

2015 1.47.04 1 raz 
w roku 

do 25 stycznia 2016 r. z danymi 
za rok 2015 

B-08 Sprawozdanie o budynkach 
niemieszkalnych, zbiorowego 
zamieszkania oraz domach letnich 
oddanych do użytkowania 

2016 1.47.04 kwartał do 25. dnia kalendarzowego  
po kwartale z danymi za I, II, III  
i IV kwartał 2016 r. 

WINS Wykaz inwestorów (innych niż 
indywidualni - realizujący budynki 
mieszkalne na własne potrzeby 
- oraz fundacje, kościoły i związki 
wyznaniowe), którzy oddali  
do użytkowania nowe budynki 
mieszkalne 

2016 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca 
z danymi za miesiąc poprzedni 

B-09 Sprawozdanie o nakładach  
na budowę nowych budynków 
mieszkalnych oddanych  
do użytkowania

2016 1.47.04 miesiąc w ciągu 6 dni roboczych  
po otrzymaniu powiadomienia  
o obowiązku sprawozdawczym 

BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług 
związanych z obsługą działalności 
gospodarczej 

2015 1.49.08 1 raz 
w roku 

raz w roku do 31 maja 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

C-01 Sprawozdanie o cenach producentów 
wyrobów i usług

2016 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia  
z danymi za miesiąc poprzedni

C-01b Sprawozdanie o cenach producentów 
robót budowlano-montażowych 

2016 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia  
z danymi za miesiąc poprzedni
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C-03 Sprawozdanie o cenach producentów 
wyrobów spożywczych

2016 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia  
z danymi za miesiąc poprzedni

C-04 Sprawozdanie o cenach robót 
budowlano-montażowych 
realizowanych na drogach,  
ulicach i mostach

2016 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia  
z danymi za miesiąc poprzedni 

C-05 Sprawozdanie o cenach towarów  
w handlu zagranicznym 
1. Lista towarów reprezentantów  

do badania cen w imporcie 
2. Lista towarów reprezentantów  

do badania cen w eksporcie 

2016 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia  
z danymi za miesiąc poprzedni 

C-06 Sprawozdanie o cenach producentów 
usług 

2016 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia  
po zakończeniu kwartału 
sprawozdawczego 

C-06/RU Sprawozdanie o cenach  
producentów usług związanych  
z zatrudnieniem

2016 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia  
po zakończeniu kwartału 
sprawozdawczego 

CBSG/01 Badanie podmiotów małych i średnich 2015 1.67.08 1 raz 
w roku

raz w roku do 2 września 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 
 

2016 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia 
roboczego po każdym miesiącu 
z danymi za miesiąc poprzedni

Załącznik  
do DG-1 

Załącznik do meldunku DG-1 dla 
przedsiębiorstw budowlanych 

2016 1.47.01 kwartał do 5. dnia roboczego po każdym 
kwartale, z danymi od 1 stycznia 
do końca I, II, III i IV kwartału 

DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej 
wymianie usług za ... kwartał 2016 r. 
 

2016 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia 
kalendarzowego po kwartale 
sprawozdawczym z danymi  
za I, II i III kwartał i do 20 stycznia 
2017 r. za IV kwartał 2016 r. 

DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej 
wymianie usług za 2015 r. 

2015 1.51.09 1 raz 
w roku

raz w roku do 31 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym  
oraz o nakładach na środki trwałe 

2016 1.61.01 kwartał/
półrocze 

do 20. dnia po kwartale  
z danymi za okres od początku 
roku do końca I, II, III kwartału  
i do 10 lutego 2017 r. z danymi  
za rok 2016 (liczba pracujących  
≥ 50); dwa razy w roku:  
do 20. dnia po półroczu  
z danymi za I półrocze  
i do 10 lutego 2017 r.  
z danymi za rok 2016  
(liczba pracujących 10-49) 

F-01/s Sprawozdanie o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym szkół 
wyższych 

2015 1.27.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 30 marca 2016 r. 
z danymi według stanu w dniu 
31 grudnia 2015 r. 

F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach 
instytucji kultury 

2016 1.28.10 kwartał do 30. dnia po kwartale,  
z danymi za okres od początku 
roku do końca I, II, III i IV kwartału 
2016 r. 

F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe 2015 1.61.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 2 maja 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach 
instytucji kultury

2015 1.28.10 1 raz 
w roku

raz w roku do 31 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu 
środków trwałych

2015 1.66.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 15 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

FDF Formularz działalności faktoringowej 2015 1.62.11
1.62.12 
1.62.13

1 raz 
w roku 

raz w roku 90 dni  
po zakończeniu roku z danymi  
za rok 2015 

G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach 
wybranych materiałów

2015 1.44.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 4 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników 
energii 

2016 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15. dnia 
kalendarzowego po I, II, III 
kwartale z danymi od 1 stycznia 
do końca każdego kwartału 
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G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników 
energii i infrastruktury ciepłowniczej 

2015 1.44.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 16 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, 
odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 

2015 1.26.06 1 raz 
w roku

raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł 
odnawialnych 

2015 1.44.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 16 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii 2015 1.44.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 16 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami 
ochrony roślin  

2015 1.45.13 1 raz 
w roku

raz w roku do 10 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia 
materiałów, energii i usług obcych 
oraz wartości zapasów materiałów  

2015 1.44.15 co 5 lat cyklicznie co 5 lat do 10 maja 
2016 r. z danymi za rok 2015 

G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających 
się do recyclingu

2015 1.44.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 26 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup 
przedsiębiorstw

2015 1.61.12 1 raz 
w roku

raz w roku do 29 lipca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

H-01/k Kwartalne badanie przychodów  
w przedsiębiorstwach handlowych 

2016 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia 
roboczego po kwartale 

H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, 
aptek i stacji paliw

2015 1.49.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 26 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

H-01g Sprawozdanie o sieci placówek 
gastronomicznych

2015 1.49.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 26 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej  
i hurtowej 

2015 1.49.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 26 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2015 1.49.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 26 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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H-02n Sprawozdanie o dostawach 
nawozów dla rolnictwa przez 
jednostki produkcyjne oraz 
importerów 

2016 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca  
2016 r. z danymi za I półrocze,  
do 20 stycznia 2017 r. z danymi  
za rok 2016 

H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla 
zwierząt przez jednostki 
produkcyjne oraz importerów 

2016 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca  
2016 r. z danymi za I półrocze,  
do 20 stycznia 2017 r. z danymi  
za rok 2016 

I-01 Sprawozdanie o nakładach  
na środki trwałe 

2016 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi 
od początku roku do końca I, II  
i III kwartału i do 10 lutego 2017 r. 
z danymi za rok 2016 

IF Instrumenty finansowe 
przedsiębiorstw niefinansowych 

2015 1.61.13 1 raz 
w roku

do 1 sierpnia 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

K-01 Sprawozdanie z działalności 
artystycznej i rozrywkowej 

2015 1.28.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 21 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-02 Sprawozdanie z działalności 
muzeum i instytucji paramuzealnej 

2015 1.28.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 21 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-03 Sprawozdanie biblioteki 2015 1.28.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 10 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-05 Sprawozdanie z działalności 
wystawienniczej

2015 1.28.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 21 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług 
filmowych 

2015 1.28.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 23 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-07 Sprawozdanie z działalności 
centrum kultury, domu kultury, 
ośrodka kultury, klubu, świetlicy 

2015 1.28.01 1 raz 
w roku 

raz w roku do 25 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-08 Sprawozdanie kina 2015 1.28.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 21 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez 
masowych 

2015 1.28.08 1 raz 
w roku

raz w roku do 23 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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K-10 Sprawozdanie z działalności na 
rynku dzieł sztuki i antyków 

2015 1.28.08 1 raz 
w roku

raz w roku do 4 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

KFT-2 Sprawozdanie z działalności 
polskiego związku sportowego 

2015 1.30.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 25 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu 
turystycznego obiektu 
noclegowego

2016 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia  
po miesiącu sprawozdawczym 

KT-2 Wykorzystanie turystycznego 
obiektu noclegowego 

2015 1.30.03 1 raz 
w roku

raz do roku do 20 stycznia  
z danymi za rok poprzedni 

KZ Sprawozdanie podmiotów  
z kapitałem zagranicznym 

2015 1.61.15 1 raz 
w roku

raz w roku do 2 maja 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

KZZ Sprawozdanie podmiotów 
posiadających za granicą udziały, 
oddziały lub zakłady

2015 1.61.16 1 raz 
w roku 

raz w roku do 30 września 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych  
(bez lasów gminnych i wchodzących  
w skład zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa) 

2015 1.01.03 1 raz 
w roku 

raz w roku do 5 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

Załącznik  
do L-01 

Załącznik do działów 1 i 2 
sprawozdania L-01 o lasach 
publicznych (bez lasów gminnych  
i wchodzących w skład zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa) 

2015 1.01.03 1 raz 
w roku 

raz w roku do 5 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2015 1.45.23 1 raz 
w roku

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych 
(osób fizycznych i prawnych)  

2015 1.01.03 1 raz 
w roku

raz w roku do 19 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

Załącznik  
do L-03 

załącznik do działów 1 i 2 
sprawozdania L-03 o lasach 
prywatnych (osób fizycznych  
i prawnych) 

2015 1.01.03 1 raz 
w roku 

raz w roku do 19 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

LOT-1 Sprawozdanie o transporcie 
lotniczym 

2015 1.48.08 1 raz 
w roku

raz w roku do 7 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 
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ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi  
o środkach technicznych w zakresie 
poczty i o usługach pocztowych  
w obrocie krajowym i zagranicznym 

2015 1.48.06 1 raz 
w roku 

raz w roku do 17 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o usługach pocztowych  
i o liczbie placówek pocztowych 

2015 1.48.06 1 raz 
w roku 

raz w roku do 17 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi  
o liczbie abonentów radia i telewizji 

2015 1.48.06 1 raz 
w roku

raz w roku do 17 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi  
o liczbie operatorów pocztowych, 
usługach pocztowych i placówkach 
operatorów poza Pocztą Polską 

2015 1.48.06 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 maja 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

ŁT-5 Sprawozdanie o środkach 
technicznych w zakresie 
radiodyfuzji i abonentach platform 
cyfrowych 

2015 1.48.06 1 raz 
w roku 

raz w roku do 22 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o stacjonarnej publicznej 
sieci telekomunikacyjnej oraz  
o usługach dostępu do sieci Internet 

2015 1.48.06 2 razy 
w roku 

dwa razy w roku z danymi  
według stanu w dniu  
31 grudnia 2015 r.:  

• dane wstępne do 29 kwietnia 
2016 r. 

• dane ostateczne  
do 16 sierpnia 2016 r. 

ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o środkach technicznych  
w zakresie radiokomunikacji oraz  
o abonentach telewizji kablowej 

2015 1.48.06 2 razy 
w roku 

dwa razy w roku z danymi  
za rok 2015:  
• dane wstępne do  

29 kwietnia 2016 r. 
• dane ostateczne  

do 16 sierpnia 2016 r. 

ŁT-10 Sprawozdanie o ruchomej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej 

2015 1.48.06 1 raz 
w roku

raz w roku do 22 marca 2016 r.
z danymi za rok 2015 

ŁT-1kkp Sprawozdanie o abonentach 
ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej 
i o telefonii stacjonarnej 

2016 1.48.06 kwartał raz w kwartale do 10. dnia 
kalendarzowego po każdym 
kwartale 
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M-01 Sprawozdanie o zasobach 
mieszkaniowych w 2015 r. 

2015 1.26.01 co 2 lata co dwa lata do 31 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

M-06 Sprawozdanie o wodociągach, 
kanalizacji i wywozie nieczystości 
ciekłych gromadzonych  
w zbiornikach bezodpływowych 

2015 1.26.06 1 raz 
w roku 

raz w roku do 2 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

M-09 Sprawozdanie o wywozie  
i unieszkodliwianiu odpadów 
komunalnych

2015 1.26.08 1 raz 
w roku 

raz w roku do 22 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

MN-01 Sprawozdanie o działalności  
badawczej i rozwojowej  
w dziedzinie biotechnologii  
w jednostkach naukowych 

2015 1.43.12 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 kwietnia 2016 r.
z danymi za rok 2015 

MN-02 Sprawozdanie o działalności  
w dziedzinie biotechnologii  
w przedsiębiorstwach 

2015 1.43.12 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 kwietnia 2016 r.
z danymi za rok 2015 

MT-1 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o działalności metra 

2015 1.48.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 4 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2015 1.25.16 1 raz 
w roku

raz w roku do 1 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

OS-1 Sprawozdanie o emisji 
zanieczyszczeń powietrza oraz  
o stanie urządzeń oczyszczających 

2015 1.01.06 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu 
wodą, ściekach i ładunkach 
zanieczyszczeń

2015 1.01.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

OS-4 Sprawozdanie o poborze wody  
do nawodnień w rolnictwie  
i leśnictwie oraz o napełnianiu 
stawów rybnych

2015 1.01.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni 
ścieków miejskich i wiejskich 

2015 1.01.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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OS-6 Sprawozdanie o odpadach  
(z wyłączeniem odpadów 
komunalnych)

2015 1.01.08 1 raz 
w roku 

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

OS-29/k Kwestionariusz o kosztach 
bieżących poniesionych na ochronę 
środowiska 

2015 1.01.12 1 raz 
w roku 

raz w roku do 30 maja 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody  
i krajobrazu 

2015 1.01.07 1 raz 
w roku

raz w roku do 11 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

Zał. nr 1  
do OS-7 

Załącznik nr 1 do działu 1 
sprawozdania OS-7 o ochronie 
przyrody i krajobrazu

2015 1.01.07 1 raz 
w roku 

raz w roku do 11 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015  

Zał. nr 2a do 
OS-7 

Załącznik nr 2a do działu 2 
sprawozdania OS-7 o ochronie 
przyrody i krajobrazu

2015 1.01.07 1 raz 
w roku 

raz w roku do 11 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

Zał. nr 2b do 
OS-7 

Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 
sprawozdania OS-7 o ochronie 
przyrody i krajobrazu

2015 1.01.07 1 raz 
w roku 

raz w roku do 11 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

P-01 Sprawozdanie o produkcji  
 

2015 1.46.04 1 raz 
w roku

raz w roku do 26 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

P-02 Meldunek o produkcji wyrobów  
i zapasach  

2016 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia 
roboczego po miesiącu 
sprawozdawczym 

PERN-1 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o długości rurociągów  
i przetłaczaniu ropy i produktów 
naftowych 

2015 1.48.10 1 raz 
w roku 

raz w roku do 4 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

PL-1 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o ruchu samolotów, 
pasażerów i ładunków w porcie 
lotniczym 

2015 1.48.08 1 raz 
w roku 

raz w roku do 25 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

PNT-01 Sprawozdanie o działalności 
badawczej i rozwojowej (B+R) 

2015 1.43.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 18 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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PNT-01/a Sprawozdanie o działalności 
badawczej i rozwojowej (B+R)  
oraz o środkach asygnowanych  
na prace badawcze i rozwojowe  
w jednostkach rządowych  
i samorządowych 

2015 1.43.01 1 raz 
w roku 

raz w roku do 24 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
dotyczącymi nakładów  
i pracujących w B + R oraz 
środków asygnowanych 
na działalność B + R z danymi  
za rok 2016 dotyczącymi środków 
planowanych do asygnacji  
i wydatkowania na działalność  
B + R  

PNT-01/s Sprawozdanie o działalności 
badawczej i rozwojowej (B+R)  
w szkołach wyższych

2015 1.43.01 1 raz 
w roku 

raz w roku do 24 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach  
w przemyśle 

2015 1.43.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 15 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach 
w sektorze usług

2015 1.43.13 1 raz 
w roku

raz w roku do 7 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

PNT-05 Sprawozdanie o działalności 
badawczej i rozwojowej  
w dziedzinie nanotechnologii  
w jednostkach naukowych 

2015 1.43.17 1 raz 
w roku 

raz w roku do 11 kwietnia 2016 r.
z danymi za rok 2015 

PNT-06 Sprawozdanie o działalności  
w dziedzinie nanotechnologii  
w przedsiębiorstwach 

2015 1.43.17 1 raz 
w roku 

raz w roku do 11 kwietnia 2016 r.
z danymi za rok 2015 

PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej oraz placówek 
wsparcia dziennego

2015 1.25.14 1 raz 
w roku 

raz w roku do 4 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy 
zastępczej 

2015 1.25.14 1 raz 
w roku

raz w roku do 4 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

PS-03 Sprawozdanie zakładu 
stacjonarnego pomocy społecznej 

2015 1.25.07 1 raz 
w roku

raz w roku do 28 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

PZP-1 Planowanie przestrzenne  
w gminie 

2015 1.02.04 1 raz 
w roku

raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. 
według stanu na 31 grudnia 2015 r.
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PU Sprawozdanie o zakupie usług 2015 1.49.10 1 raz 
w roku  
co 5 lat

raz w roku do 30 września 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

R-04 Sprawozdanie o stanie upraw 
rolnych według oceny wiosennej 

2016 1.45.06 1 raz  
w roku

raz w roku do 13 maja 2016 r. 
według stanu w dniu 8 maja 2016 r.

R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, 
plonach i zbiorach 

2016 1.45.03 3 razy  
w roku 

trzy razy w roku: do 11 lipca 2016 r. 
plony i zbiory według stanu  
w dniu 30 czerwca 2016 r.,  
do 26 sierpnia 2016 r. plony  
i zbiory według stanu w dniu  
22 sierpnia 2016 r., do 27 
października 2016 r. ostateczne 
dane o plonach i zbiorach 

R-06 Sprawozdanie o powierzchni  
i zbiorach roślin pastewnych  
i pozostałych według użytkowania 

2016 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 27 października  
z danymi za rok 2016 

R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji 
ogrodniczej 

2016 1.45.08 2 razy  
w roku 

dwa razy w roku: do 11 lipca 2016 r. 
z danymi według stanu w dniu  
30 czerwca 2016 r., do 7 listopada 
2016 r. dane ostateczne  

Zał. nr 1  
do R-08 

Załącznik nr 1 do R-08 - 
sprawozdanie o powierzchni upraw 
ogrodniczych pod osłonami 

2016 1.45.08 2 razy  
w roku 

do 11 lipca 2016 r. 
do 7 listopada 2016 r. 

R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, 
drobiu oraz produkcji zwierzęcej 

2016 1.45.09 2 razy 
w roku 

dwa razy w roku: do 30 czerwca 
2016 r. według stanu  
na 1 czerwca 2016 r.  
i do 14 grudnia 2016 r. według 
stanu na 1 grudnia 2016 r 

R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz 
produkcji żywca wieprzowego 

2016 1.45.10 3 razy 
w roku 

trzy razy w roku: do 10 marca 
2016 r. według stanu na 1 marca 
2016 r., do 30 czerwca 2016 r. 
według stanu na 1 czerwca 2016 
r. i do 14 grudnia 2016 r. według 
stanu na 1 grudnia 2016 r. 
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R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów 
zwierząt gospodarskich 

2016 1.45.09 
1.45.10 

miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia 
roboczego po każdym miesiącu 
sprawozdawczym 

R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2016 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia 
roboczego po miesiącu 
sprawozdawczym 

R-10S Sprawozdanie o skupie produktów 
rolnych i leśnych 

2016 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 11 lipca  
2016 r. z danymi za I półrocze 
2016 r., do 11 stycznia 2017 r.  
z danymi za II półrocze 2016 r. 

R-10M Meldunek o skupie ważniejszych 
produktów rolnych 

2016 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia 
roboczego po każdym miesiącu  
z danymi za miesiąc poprzedni

R-10Ma Meldunek o skupie niektórych 
gatunków owoców 

2016 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu od maja do 
października do 3. dnia 
roboczego po każdym miesiącu  
z danymi za miesiąc poprzedni

R-SGR Badanie struktury gospodarstw 
rolnych 

2016 1.45.01 1 raz 
w roku 

raz w roku do 30 czerwca 2016 r. 
według stanu w dniu  
1 czerwca 2016 r. 

RF-01 Kwartalne statystyczne 
sprawozdanie o aktywach  
i pasywach finansowych 

2016 1.61.01 kwartał do 30. dnia po kwartale  
z danymi na koniec I, II, III 
kwartału i do 22 lutego 2017 r.  
z danymi za rok 2016 

RF-02 Sprawozdanie o stanie należności  
i zobowiązań 

2016 1.65.21 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi 
na koniec I, II, III kwartału 2016 r. 
i do 20 lutego 2017 r. z danymi  
za rok 2016 

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu 
mleka oraz produkcji przetworów 
mlecznych 

2016 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia 
roboczego po miesiącu 
sprawozdawczym 

RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców 
oraz produkcji przetworów 
mlecznych 

2015 1.46.12 1 raz 
w roku 

raz w roku do 31 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2016 1.27.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 19 grudnia 2016 r. 
z danymi według stanu w dniu  
30 listopada 2016 r. 

S-11 Sprawozdanie o pomocy 
materialnej i socjalnej dla 
studentów i doktorantów 

2016 1.27.04 1 raz 
w roku 

raz w roku do 19 grudnia 2016 r. 
z danymi według stanu w dniu  
30 listopada 2016 r. 

S-12 Sprawozdanie o stypendiach 
naukowych, studiach 
podyplomowych i doktoranckich 
oraz zatrudnieniu w szkołach 
wyższych, instytutach naukowych  
i badawczych 

2015 1.27.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 15 stycznia 2016 r. 
z danymi według stanu w dniu 
31 grudnia 2015 r. 

SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo  
i ochrona środowiska

2015 1.01.03
1.01.07

1 raz 
w roku

raz w roku do 22 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2015 1.66.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 15 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SG-01 Statystyka gminy: gospodarka 
mieszkaniowa i komunalna 

2015 1.26.01 1 raz 
w roku

raz w roku do 22 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SG-01 Statystyka gminy: samorząd  
i transport 

2015 1.02.02
1.48.01 
1.48.02

1 raz 
w roku 

raz w roku do 22 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

Załącznik  
do SG-01 

Załącznik do sprawozdania  
SG-01 - statystyka gminy: 
gospodarka mieszkaniowa  
i komunalna 

2015 1.26.08 1 raz 
w roku 

raz w roku do 15 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, 
zarzadzaniu i działalności 
informacyjnej w wybranych 
organizacjach non-profit 

2015 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 
dla stowarzyszeń 
narodowościowych

2015 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa  
 

2015 1.61.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 2 maja 2016 r.  
z danymi za rok 2015 
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SP-3 Sprawozdanie o działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw  

2015 1.61.05 1 raz 
w roku

raz w roku do 14 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu 
technologii informacyjno- 
-telekomunikacyjnych 
w przedsiębiorstwach 

2016 1.43.14 1 raz 
w roku 

raz w roku do 5 maja 2016 r. 

SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu 
technologii informacyjno- 
-telekomunikacyjnych  
w przedsiębiorstwach  
sektora finansowego

2016 1.43.14 1 raz 
w roku 

raz w roku do 5 maja 2016 r. 

ST-P Statystyka powiatu: samorząd  
i transport 

2015 1.02.02
1.48.02

1 raz 
w roku

raz w roku do 22 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ST-W Statystyka województwa: samorząd  
i transport 

2015 1.02.02
1.48.01 
1.48.02

1 raz 
w roku 

raz w roku do 22 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

SU-2 Sprawozdanie o szkoleniu 
ustawicznym w przedsiębiorstwach 

2015 1.27.11 1 raz 
w roku

raz w roku do 25 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

T-02 Sprawozdanie o usługach  
w transporcie i łączności 

2015 1.48.11 1 raz 
w roku

raz w roku do 14 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

T-04 Sprawozdanie o towarowym 
transporcie drogowym zarobkowym 

2015 1.48.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 17 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim 
transporcie drogowym 

2015 1.48.02 1 raz 
w roku

raz w roku do 23 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

T-08 Sprawozdanie o przewozach 
morską i przybrzeżną flotą 
transportową 

2015 1.48.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 2 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

T-09 Sprawozdanie o morskiej  
i przybrzeżnej flocie transportowej 

2015 1.48.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 2 lutego 2016 r. 
według stanu na dzień 31 grudnia 
2015 r. 

T-10 Sprawozdanie o obrotach 
ładunkowych oraz długości 
nabrzeży w portach morskich 

2015 1.48.05 1 raz 
w roku 

raz w roku do 5 lutego 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
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T-11/k Sprawozdanie o taborze  
i przewozach w żegludze 
śródlądowej 

2016 1.48.09 kwartał raz w kwartale do 25. dnia  
po każdym kwartale  
z danymi za poprzedni kwartał 

T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi 
śródlądowej 

2015 1.48.09 1 raz  
w roku 

raz w roku do 11 lutego 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

TD-E Kwestionariusz tygodniowy  
o przewozach ładunków pojazdem 
samochodowym 

2016 1.48.02 tygodniowa raz w roku dla wylosowanego 
pojazdu, do 8 dni po 
wyznaczonym dla danego 
pojazdu terminie badania; 
terminy dla wyznaczonych 
pojazdów będą rozłożone  
od 4 stycznia 2016 r.  
do1 stycznia 2017 r. 

TFI Sprawozdanie o wyniku 
finansowym towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych 

2016 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni  
po zakończeniu I półrocza  
i 90 dni po zakończeniu II 
półrocza z danymi za rok 2016 

TK-1 Sprawozdanie o działalności 
eksploatacyjnej transportu 
kolejowego 

2016 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia 
roboczego po miesiącu 
sprawozdawczym 

TK-2 Sprawozdanie o przewozach 
ładunków transportem kolejowym 

2016 1.48.01 kwartał do 35. dnia kalendarzowego po 
kwartale z danymi za okres od 
początku roku do końca I, II, III 
kwartału i do 3 marca 2017 r.  
z danymi za rok 2016 

TK-2a Sprawozdanie o przewozach 
ładunków w komunikacji 
międzynarodowej transportem 
kolejowym 

2015 1.48.01 1 raz  
w roku 

raz w roku do 14 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 
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TK-3 Sprawozdanie o przewozach 
pasażerów transportem kolejowym 

2015 1.48.01 1 raz  
w roku

raz w roku do 18 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

TK-3a Sprawozdanie o przewozach 
pasażerów w komunikacji 
międzynarodowej transportem 
kolejowym 

2015 1.48.01 1 raz  
w roku 

raz w roku do 24 czerwca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru 
kolejowego 

2015 1.48.01 1 raz  
w roku

raz w roku do 14 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej  
i dworcach kolejowych 

2015 1.48.01 1 raz  
w roku

raz w roku do 14 kwietnia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2015 1.48.01 1 raz  
w roku

raz w roku do 31 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

TK-7 Sprawozdanie o wypadkach 
kolejowych 

2015 1.48.01 1 raz  
w roku

raz w roku do 7 kwietnia 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

TL-1 Zestawienie tabelaryczne  
z danymi o liczbie zarejestrowanej 
floty lotniczej w ULC 

2015 1.48.08 1 raz  
w roku 

raz w roku z danymi według 
stanu w dniu 31 grudnia 2015 r.  
z danymi za rok 2015  
do 29 lutego 2016 r.  

TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają 
tabor żeglugi śródlądowej 

2016 1.48.09 1 raz  
w roku 

raz w roku do 17 listopada 2016 r. 
z danymi według stanu w dniu  
31 października 2016 r. 

TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg 
wodnych śródlądowych i liczbie 
śluzowań 

2015 1.48.09 1 raz  
w roku 

raz w roku do 2 marca 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu  
i wynagrodzeniach  
 
 

2015 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11. dnia 
kalendarzowego po I, II  
i III kwartale 2016 r. z danymi  
za okres od początku roku  
do końca I, II i III kwartału 2016 r.



 

 

Symbol 
formularza 

Nazwa formularza Rok  
PBSSP 

Symbol 
badania 
z PBSSP 

Często- 
tliwość 

Wpływ zgodnie  
z PBSSP  

Z-05 Badanie popytu na pracę 2016 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 6. dnia 
roboczego po kwartale 
sprawozdawczym 

Z-06 Sprawozdanie o pracujących, 
wynagrodzeniach i czasie pracy  
 
 

2015 1.23.02 1 raz  
w roku 

raz w roku do 18 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 
 
Z-06a 
Sporządzają jednostki, które  
w 2015 r. były zobowiązane  
do przekazywania kwartalnych 
sprawozdań Z-03  

     

raz w roku do 2 lutego 2016 r.  
z danymi za rok 2015 
 
Z-06b 
Sporządzają jednostki należące  
do sektora przedsiębiorstw  

Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2015 1.23.09 1 raz  
w roku 

raz w roku do 15 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa 
uzdrowiskowego, stacjonarnych 
zakładów rehabilitacji leczniczej 

2015 1.29.07 1 raz  
w roku 

raz w roku do 28 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 

2015 1.29.07 1 raz  
w roku 

raz w roku do 28 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej  
i ratownictwa medycznego 

2015 1.29.07 1 raz  
w roku 

raz w roku do 27 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 

ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu 
aptecznego 

2015 1.29.09 1 raz  
w roku 

raz w roku do 29 stycznia 2016 r. 
z danymi za rok 2015 



 

 

Symbol 
formularza 

Nazwa formularza Rok  
PBSSP 

Symbol 
badania 
z PBSSP 

Często- 
tliwość 

Wpływ zgodnie  
z PBSSP  

Z-KS Karta statystyczna strajku  
 

2016 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego  
po zakończeniu strajku 

Z-KW Statystyczna karta wypadku  
 
 

2016 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu 
powypadkowego lub 
sporządzeniu karty wypadku:  
- część I karty, nie później niż  
w terminie 14 dni roboczych,  
- część II uzupełniająca, nie 
później niż z upływem 6 miesięcy

Załącznik  
do F-03,  
SP, SG-01  
środki trwałe 

Załącznik do sprawozdań: F-03, SP  
i SG-01 - środki trwałe, dotyczący 
nakładów na środki trwałe służących 
ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej oraz uzyskanych efektów 
rzeczowych 

2015 1.01.12 1 raz 
w roku 

raz w roku do 15 lutego 2016 r. 
za rok 2015 (łącznie z F-03 
 i SG-01) raz w roku do 2 maja 
2016 r. za rok 2015 (łącznie z SP) 

Z.2.GRIJHARS Dane zbiorcze o powierzchni  
i zbiorach chmielu, odmianach, 
liczbie plantacji i plantatorów 

2015 1.45.07 1 raz 
w roku 

raz w roku do 30 marca 2016 r.  
(powierzchnia) i do 28 kwietnia 
2016 r. (zbiory) z danymi  
za rok 2015 

Z.3.ARR Dane zbiorcze o powierzchni  
i zbiorach buraków cukrowych 
przeznaczonych do produkcji cukru 

2015 1.45.07 1 raz 
w roku 

raz w roku do 30 marca 2016 r.  
z danymi za rok 2015 

 
 



 

WYKAZ BADAŃ ANKIETOWYCH 
realizowanych w 2016 r.  
wraz z harmonogramem badań 
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1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 
 
Badanie realizowane jest jako badanie stałe, reprezentacyjne, 
którego podmiotem są gospodarstwa domowe oraz osoby 
w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw. 
Badanie prowadzone z wykorzystaniem dwóch kwestionariuszy 
– jednego wspólnego dla wszystkich członków gospodarstwa 
domowego oraz indywidualnych kwestionariuszy skierowanych
do poszczególnych osób gospodarstwa domowego, które ukończyły 
15 rok życia. Badanie realizowane jest m.in. w oparciu o definicje 
dotyczące ludności aktywnej zawodowo, pracujących
i bezrobotnych zalecane do stosowania przez Międzynarodową 
Organizację Pracy oraz rozporządzenia Rady Europejskiej dotyczące 
organizacji badania siły roboczej we Wspólnocie Europejskiej 
i odpowiadające im rozporządzenia wykonawcze Komisji 
Europejskiej.  
 
Cel badania 
BAEL stanowi źródło informacji o wielkości zasobów siły roboczej, ich 
strukturze według podstawowych cech demograficznych 
i społecznych, przestrzennego rozmieszczenia zasobów siły roboczej 
i statusu na rynku pracy. Dostarcza informacji dotyczących 
rozmiarów i struktury populacji osób aktywnych zawodowo, tempa 
i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej 
ludności z uwzględnieniem pracujących, bezrobotnych i biernych 
zawodowo. Jest źródłem podstawowych danych do obliczania 
wskaźników z zakresu rynku pracy, a także do porównań 
międzynarodowych. 
 

kwartalne 11.01.2016  
11.04.2016  
11.07.2016  
10.10.2016 

10.04.2016 
10.07.2016 
09.10.2016 
08.01.2017 

  więcej informacji na  
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016

/harmonogram.htm

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm
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2. Osoby młode na rynku pracy (ZD-I) 
Badanie realizowane jako badanie cykliczne, reprezentacyjne. 
Podmiotem badania są gospodarstwa domowe oraz osoby 
w wieku 15 lat i więcej (z wyjątkiem osób, które nigdy nie 
pracowały), będące członkami gospodarstw domowych
w wylosowanych mieszkaniach. Badanie jest prowadzone jako 
badanie modułowe do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
z wykorzystaniem kwestionariusza indywidualnego skierowanego 
do poszczególnych członków gospodarstwa domowego 
spełniających wymienione wcześniej kryteria. Badanie zostało ujęte 
przez Eurostat w „Wieloletnim programie modułów ad hoc na lata 
2016-2018” i jest w pełni dostosowane do zaleceń Eurostat-u. 
Cel badania 
Badanie stanowi źródło informacji o sytuacji osób w wieku 
15-34 lata, ich strukturze według cech demograficznych 
i statusu na rynku pracy a także posiadania doświadczeń zawodowych 
zdobytych w trakcie nauki (w tym będących częścią systemu edukacji), 
momentu oraz przyczyny przerwania edukacji lub niekontynuowania 
nauki, rodzaju wsparcia otrzymanego w trakcie poszukiwania pracy, 
metody znalezienia obecnej pracy, dopasowania posiadanych 
kwalifikacji do wykonywanej pracy gotowość do zmiany miejsca 
zamieszkania lub długich dojazdów w celu podjęcia pracy. 

jednorazowe 
moduł BAEL 

11.04.2016 10.07.2016

3. Badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym 
(PNZ) 

co 5 lata 
moduł BAEL 

10.01.2016 10.04.2016 

4. Kondycja gospodarstw domowych (KGD) 
Jest to badanie stałe, którego podmiotem są osoby w wieku 16 lat 
i więcej w gospodarstwach domowych. Realizowane metodą 
wywiadu bezpośredniego, przy wykorzystaniu dwóch 
kwestionariuszy. Ankieter zbiera informacje o opinii respondenta 
dotyczącej sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji badanego 
gospodarstwa domowego. 
Cel badania  
Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających 
postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie. 
Diagnostyczne i prognostyczne wskaźniki stwarzają możliwości 
prowadzenia analiz strukturalnych i analiz trendów konsumpcji. 
Wyniki badania są wykorzystywane w procesie 
makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych 
i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz
analizowania cykli koniunkturalnych.  

miesięczne 04.01.2016 14.12.2016



 
 

Lp. Nazwa badania Częstotliwość Rozpoczęcie Zakończenie

5. Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR-01) 

 

Jest to badanie stałe, którego podmiotem są gospodarstwa domowe. 

Najistotniejszym elementem badania jest codzienna rejestracja w tak 

zwanej książeczce budżetowej miesięcznych rozchodów 

(wydatków) i przychodów (wpływów) gospodarstwa domowego 

wylosowanego do badania. Zadaniem ankietera odwiedzającego

wylosowane mieszkanie jest przekazanie respondentom zasad 

dokonywania zapisów w książeczce, pomoc przy uzupełnianiu 

zapisów i wyjaśnianiu niejasności oraz uzyskanie informacji 

zawartych w pozostałych kwestionariuszach. Badanie realizowane 

jest metodą wywiadu bezpośredniego. 

 

Cel badania  

Celem badania jest prowadzenie analiz warunków życia ludności 

oraz ocen wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu 

i zróżnicowanie sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw 

domowych; badanie ubóstwa, tworzenie wag do obliczania

indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenie poziomu 

minimalnego wynagrodzenia, opracowanie modeli symulacyjnych 

w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych 

i świadczeń społecznych, porównań międzynarodowych. 
 

miesięczne 21.12.2015 13.01.2017 
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6. Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR-04) 

 

Jest to badanie stałe, którego podmiotem są gospodarstwa domowe. 

Najistotniejszym elementem badania jest codzienna rejestracja w tak 

zwanej książeczce budżetowej miesięcznych rozchodów 

(wydatków) i przychodów (wpływów) gospodarstwa domowego 

wylosowanego do badania. Zadaniem ankietera odwiedzającego 

wylosowane mieszkanie jest przekazanie respondentom zasad 

dokonywania zapisów w książeczce, pomoc przy uzupełnianiu 

zapisów i wyjaśnianiu niejasności oraz uzyskanie informacji 

zawartych w pozostałych kwestionariuszach. Badanie realizowane 

jest metodą wywiadu bezpośredniego.  

 

Cel badania  

Celem badania jest prowadzenie analiz warunków życia ludności 

oraz ocen wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu 

i zróżnicowanie sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw 

domowych; badanie ubóstwa, tworzenie wag do obliczania

indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenie poziomu 

minimalnego wynagrodzenia, opracowanie modeli symulacyjnych 

w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych 

i świadczeń społecznych, porównań międzynarodowych. 

 

kwartalne 01.04.2016 

01.07.2016 

03.10.2016 

02.01.2017 

15.04.2016 

13.07.2016 

13.10.2016 

17.01.2017 

7. Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych 

(E-GD) 

co 3 lata 01.01.2016 20.01.2016 
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8. Badanie cen towarów i usług 
konsumpcyjnych/niekonsumpcyjnych 
 
Jest to badanie stałe, realizowane w wytypowanych punktach 
sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych 
i jednostkach świadczących usługi. 
Lista reprezentantów objętych notowaniami cen detalicznych 
obejmuje towary i usługi konsumpcyjne i niekonsumpcyjne. Jest ona 
corocznie modyfikowana, stosownie do zmieniającego się modelu 
konsumpcji oraz zmian na rynku detalicznym.  
 
Cel badania  
Badanie cen detalicznych dostarcza danych o kształtowaniu się 
poziomów i dynamiki cen, wzajemnych relacjach pomiędzy nimi 
oraz zróżnicowaniu terytorialnym. Wyniki są wykorzystywane 
m.in. do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych 
i społecznych, jako deflatory w statystyce rachunków narodowych, 
do negocjacji przy zawieraniu umów, do waloryzacji różnych 
wielkości ekonomicznych. 

miesięczne 
(wyjątek: 

notowania  
cen 

detalicznych 
owoców  
i warzyw 

realizowane 
2 razy  

w miesiącu) 

05.01.2016 22.12.2016 

9. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych  
w gospodarstwach domowych (SSI-10) 
 
Cel badania  
Określenie poziomu dostępu i wykorzystania technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych 
i wśród osób indywidualnych. Na poziomie krajowym dane służą 
między innymi do monitorowania wojewódzkich strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego oraz strategii „Europa 2020”. 
Ponadto dane przekazywane są do Komisji Europejskiej, gdzie służą 
do analiz i porównań międzynarodowych. 

roczne 01.04.2016 10.05.2016 
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10. Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) 
 
Jest to badanie stałe, którego podmiotem są gospodarstwa 
domowe oraz osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach 
domowych. Badanie ma charakter panelowy, tzn. wylosowaną 
grupę respondentów poddaje się "obserwacji" kilkakrotnie (tutaj 
czterokrotnie) w odstępach czasu, dzięki czemu można 
zaobserwować i przeanalizować dynamikę sytuacji, postaw, 
zachowań lub opinii badanej grupy. Realizowane jest metodą 
wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem dwóch
kwestionariuszy.  
 
Cel badania  
Obowiązek prowadzenia europejskiego badania warunków życia 
ludności wynika z zaleceń Unii Europejskiej. Celem badania jest 
pozyskanie podstawowych danych porównywalnych na poziomie 
Unii z zakresu dochodów, ubóstwa materialnego i innych aspektów 
warunków życia ludności. Dotyczy to także uzgodnionych wspólnie 
i przyjętych przez kraje członkowskie UE wskaźników 
(w tym wskaźników strukturalnych) wykorzystywanych 
do monitorowania, prowadzonej Metodą Otwartej Koordynacji 
polityki w zakresie spójności społecznej. Zbierane w badaniu 
informacje pozwalają na ocenę zróżnicowania sytuacji materialnej 
polskiego społeczeństwa, określenie, w jakich grupach 
społeczeństwa występuje kumulacja korzystnych, a w jakich 
nakładania się niekorzystnych aspektów warunków życia, 
przeanalizowanie czynników determinujących poziom życia.  
Panelowy charakter badania EU-SILC stwarza możliwość 
analizowania zmian, jakie zachodzą w czasie w zakresie objętych 
badaniem zjawisk społecznych, a pełna harmonizacja badania 
z metodologią międzynarodową pozwala na porównanie sytuacji 
społecznej w Polsce z innymi krajami UE. 

roczne 04.05.2016 15.07.2016 
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11. Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej (DS-52)

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej (DS-52) jest 
badaniem cyklicznym, realizowanym do tej pory dwukrotnie (w latach 
1999, 2008 i 2012), w cyklu badań modułowych przeprowadzonych na 
próbie gospodarstw domowych biorących udział w badaniach 
budżetów gospodarstw domowych. Realizowane jest metodą wywiadu 
bezpośredniego z wykorzystaniem dwóch kwestionariuszy.  

Cel badania  
Celem badania jest zebranie informacji na temat stopnia uczestnictwa 
i charakterystyki spędzania czasu przeznaczonego na sport i rekreację 
ruchową oraz próba ustalenia poziomu wyposażenia gospodarstw 
domowych w sprzęt sportowy, jak również oszacowanie wydatków 
poniesionych na różne aspekty związane z uczestnictwem w sporcie 
i rekreacji ruchowej. 

co 4 lata 20.06.2016 14.10.2016

12. Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób (BRG) 7 razy 
w kwartale  

w wylosowane 
dni

13.01.2016 15.12.2016

13. Podróż do Polski (PDP) 7 razy 
w kwartale  

w wylosowane 
dni

13.01.2016 15.12.2016

14. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 
(R-ZW-B) 

Cel badania 
Ocena aktualnego stanu pogłowia zwierząt według gatunków, grup 
wiekowo użytkowych, sporządzenie uproszczonego bilansu obrotu 
stada bydła i owiec oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji 
zwierzęcej (m.in.: produkcji żywca rzeźnego poszczególnych gatunków, 
mleka, jaj, wełny). Informacje o pogłowiu zwierząt w sztukach fizycznych, 
o zróżnicowaniu pogłowia według grup użytkowych pozwalają 
na określenie struktury stada ze wskazaniem na główny kierunek 
produkcyjny (np. produkcja mleka czy żywca rzeźnego) oraz 
intensywności produkcji danego gatunku zwierząt. Ze struktury stada 
wynikają wskaźniki ilustrujące stopień zaopatrzenia stada w matki i sztuki 
młode, niezbędne do remontu stada. Pozyskane informacje pozwolą 
określić poziom pogłowia zwierząt gospodarskich, wysokość produkcji 
zwierzęcej oraz przygotować prognozy krajowej produkcji żywca 
wołowego zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców krajowych 
i zobowiązaniami międzynarodowymi. 

2 razy w roku 01.06.2016 
01.12.2016 

29.07.2016
21.12.2016 
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15. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 
(R-ZW-S) 
 
Cel badania 
Ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-
-użytkowych, sporządzenie uproszczonego bilansu obrotu stada 
oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji żywca i mięsa 
wieprzowego. Ze struktury stada wynikają wskaźniki ilustrujące 
stopień zaopatrzenia stada w matki i sztuki młode, niezbędne 
do remontu stada. Bilans obrotu stada określa, jak w okresie 
sprawozdawczym kształtowały się przychód i rozchód zwierząt, oraz 
przedstawia statystyczny obraz reprodukcji stada. Wyliczane 
są podstawowe wskaźniki reprodukcji stada, jak: wskaźnik płodności 
i plenności macior. Dane wynikające z bilansu obrotu stada 
umożliwiają określenie rozmiarów produkcji żywca rzeźnego 
wieprzowego, sprowadzające się w ujęciu statystycznym do liczby 
i masy zwierząt sprzedanych na rzeź lub poddanych ubojowi
w gospodarstwie w danym okresie. Pozyskane informacje pozwolą 
określić poziom pogłowia świń, wysokość produkcji żywca 
wieprzowego oraz przygotować prognozę krajowej produkcji żywca 
wieprzowego zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców krajowych 
i zobowiązaniami międzynarodowymi. 

3 razy w roku 01.03.2016 
01.06.2016 
01.12.2016 

18.03.2016
29.07.2016 
21.12.2016 

16. Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów 
rolnych (R-CT) 
 
Cel badania 
Uzyskanie informacji o poziomach cen targowiskowych produktów 
rolnych, a na ich podstawie obliczanie wskaźników cen i relacji 
pomiędzy różnymi kategoriami cen, w celu określenia stopnia 
opłacalności sprzedaży produktu rolnego na określonym rynku 
zbytu w badanym okresie. Głównym celem badania jest realizacja 
potrzeb krajowych, jak również zobowiązań wynikających 
z członkostwa w Unii Europejskiej. Skutkuje to obowiązkiem 
przekazywania danych dotyczących rocznych cen produktów 
rolnych, kwartalnych i rocznych wskaźników cen wybranych 
produktów rolnych do Eurostatu. 

miesięczne 05.01.2016 15.12.2016



 
 

Lp. Nazwa badania Częstotliwość Rozpoczęcie Zakończenie

17. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)
 
Cel badania 
Pozyskiwanie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej 
sytuacji gospodarstw rolnych dokonywanych przez rolników, 
zbieranie informacji o zamierzeniach użytkowników gospodarstw 
rolnych dotyczących prowadzonej przez nich działalności rolniczej.  
Informacje zostaną wykorzystane do opracowania bieżących 
informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, oceny warunków 
produkcyjno-ekonomicznych w rolnictwie oraz prognozowania 
kierunków zmian. 

2 razy w roku 15.07.2016 
16.01.2017 

29.07.2016 
31.01.2017 

18. Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb)
 
Cel badania 
Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących plonów 
i zbiorów podstawowych upraw rolnych na etapie prognoz 
i przewidywań (szacunek przedwstępny, wstępny), szacunku 
przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, oceny jakości 
zebranej produkcji oraz przewidywanych kierunków rozchodów 
uzyskanej produkcji roślinnej.  
Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia szacunków produkcji 
głównych ziemiopłodów rolnych na potrzeby krajowe 
i międzynarodowe, w tym Eurostatu. 

raz w roku 12.08.2016 26.08.2016 

19. Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw)
 
Cel badania  
Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących plonów 
i zbiorów podstawowych upraw rolnych na etapie prognoz 
i przewidywań (szacunek przedwstępny, wstępny), szacunku 
przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, oceny jakości 
zebranej produkcji oraz przewidywanych kierunków rozchodów 
uzyskanej produkcji roślinnej.  
Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia szacunków produkcji 
głównych ziemiopłodów rolnych na potrzeby krajowe 
i międzynarodowe, w tym Eurostatu. 

raz w roku 03.11.2016 21.11.2016 



 

 

 

Lp. Nazwa badania Częstotliwość Rozpoczęcie Zakończenie

20. Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR) co 3-4 lata 01.06.2016 29.07.2016

21. Badanie plonów zbóż ozimych (R-r-oz) 
 
Cel badania 
Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących plonów 
i zbiorów podstawowych upraw rolnych na etapie prognoz 
i przewidywań (szacunek przedwstępny, wstępny), szacunku 
przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, oceny jakości 
zebranej produkcji oraz przewidywanych kierunków rozchodów 
uzyskanej produkcji roślinnej.  
Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia szacunków produkcji 
głównych ziemiopłodów rolnych na potrzeby krajowe 
i międzynarodowe, w tym Eurostatu. 

raz w roku 15.06.2016 06.07.2016

22. Badanie plonów ziemniaków (R-r-z) 
 
Cel badania 
Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących plonów 
i zbiorów podstawowych upraw rolnych na etapie prognoz 
i przewidywań (szacunek przedwstępny, wstępny), szacunku 
przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, oceny jakości 
zebranej produkcji oraz przewidywanych kierunków rozchodów 
uzyskanej produkcji roślinnej.  
Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia szacunków produkcji 
głównych ziemiopłodów rolnych na potrzeby krajowe 
i międzynarodowe, w tym Eurostatu. 

raz w roku 10.08.2016 26.08.2016

23. Kształcenie dorosłych (KD-2) pilotaż 22.08.2016 31.08.2016

24. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych (PKZ) kwartalne 01.04.2016 
01.07.2016 
03.10.2016 
02.01.2017 

20.04.2016
20.07.2016 
20.10.2016 
20.01.2017

 



 

 

WIELKOŚCI I WSKAŹNIKI  
OGŁASZANE PRZEZ PREZESA GUS 
w e d ług  s tanu b azy  w dn iu  7  ma rca  2 016  r .  

 

Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
 
Opis metodologiczny 
Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) 
rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków 
mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią 
użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach. 

W ustalaniu wskaźnika uwzględnia się nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż 
jednorodzinne) przez inwestorów innych niż indywidualni. Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów 
budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wartość nakładów to wszystkie koszty 
poniesione od początku realizacji do momentu oddania budynku do użytkowania.  

Dane o nakładach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych, ich powierzchni użytkowej, liczbie mieszkań  
(w tym wykańczanych przez przyszłych użytkowników) i ich powierzchni użytkowej, oraz dane o dacie rozpoczęcia  
i zakończenia budowy budynku i jego lokalizacji przekazywane są przez inwestorów na formularzu o symbolu B-09. Badanie  
to jest badaniem obowiązkowym. 

Kwota bazowa 
 
Opis metodologiczny 
Przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, 
rentowe, chorobowe), określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych w roku kalendarzowym poprzedzającym 
termin waloryzacji emerytur i rent. 

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto
 
Opis metodologiczny  
Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto stanowi dynamikę wartości produktu krajowego brutto wyrażoną  
w cenach stałych za ostatnie sześć lat, otrzymaną metodą nawiązań łańcuchowych. 
W celu obliczenia łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto wykorzystywane są sprawozdania GUS oraz źródła 
administracyjne, opisane w PBSSP w badaniu 1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów 
instytucjonalnych. 
Wskaźnik łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto wykorzystywany jest m.in. na potrzeby organów rządowych, 
organizacji międzynarodowych, instytutów naukowo-badawczych, jednostek gospodarczych i społecznych. 

  więcej informacji na 
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-

gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/



  
 

Narodowy Rachunek Zdrowia 
 
Opis metodologiczny  
Cel badania: zestawienie wydatków na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według Międzynarodowej Klasyfikacji 
Rachunków Zdrowia (International Classification for Health Accounts – ICHA) 
Zakres podmiotowy: płatnicy wydatków publicznych i prywatnych na ochronę zdrowia. 
Zakres przedmiotowy: wydatki na ochronę zdrowia (bieżące, inwestycyjne i powiązane z ochroną zdrowia) zestawione zgodnie  
z ICHA (HP – dostawców, HF – płatników i HC – klasyfikacji funkcjonalnej świadczonych usług zdrowotnych) i we wzajemnych 
powiązaniach: HCxHF, HPxHF, HCxHP. 

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
 
Opis metodologiczny 
Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników 
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 
 

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego 
 
Opis metodologiczny 
Obliczana jest w oparciu o wyniki badania cen detalicznych dwóch reprezentantów: węgla kamiennego kl. I - kostki i węgla 
kamiennego kl. I - orzecha. Notowania cen tych reprezentantów dokonuje się raz w miesiącu, w dniach 5-22, zgodnie  
z harmonogramem ustalonym dla rejonu badania cen. Jednostką obserwacyjną jest 1000 kg. 
Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesięczne ceny reprezentantów, jako średnie arytmetyczne. 
Średnioroczną cenę detaliczną węgla kamiennego oblicza się jako średnią arytmetyczną z dwunastu miesięcy roku 
kalendarzowego, przy przyjęciu jako miesięcznej ceny węgla - średniej z dwóch cen: węgla kamiennego kl. I - kostki i orzecha. 
Cena ta jest wykorzystywana jako podstawa do ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, 
przysługujący byłym pracownikom kolejowym pobierającym emeryturę lub rentę. 
Badanie cen detalicznych zgodne jest z wymogami prawa europejskiego. 
 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej  
w województwach 

 
Opis metodologiczny 
Stosunek sumy  wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace 
wynikające z umowy o pracę, wypłat  z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz 
dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych  
w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą. 



 

 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  
(włącznie z wypłatami z zysku) 

 
Opis metodologiczny 
Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace 
wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach  
do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz 
zatrudnionych za granicą. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  
bez wypłat nagród z zysku 

 
Opis metodologiczny 
Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę 
wynikającą z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej 
liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych  
za granicą. 

Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
narodowej) 

 
Opis metodologiczny 
Stosunek sumy  wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace 
wynikające z umowy o pracę, wypłat  z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz 
dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych  
w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą. 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone  
o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe  
oraz chorobowe 

 
Opis metodologiczny 
Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace 
wynikające z umowy o pracę, wypłat  z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz 
dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej pomniejszone o potrącone składki  
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe opłacane przez ubezpieczonych do przeciętnej liczby zatrudnionych  
w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą. 



  
 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku
 
Opis metodologiczny 
Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę wynikającą 
z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej liczby 
zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem

Opis metodologiczny 
Suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu  podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki 
płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących 
gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi 
konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego, bądź z prowadzonej 
działalności gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód 
rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności. 
Reprezentacyjne badanie budżetów gospodarstw domowych jest badaniem stałym, realizowanym przez cały rok na próbie  
ok. 37500 gospodarstw domowych 
Dochód rozporządzalny wykorzystywany jest  m.in.: 
• do analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw 

domowych; 
• ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia; 
• szacowania obciążeń podatkowych gospodarstw domowych oraz analiz pomocniczych przy ustalaniu świadczeń 

społecznych. 

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych 
na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 

 
Opis metodologiczny: 
Wskaźnik określający średnią rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu 
poprzedzającym dzień 30 czerwca. Podawany przez Ministerstwo Finansów raz w roku. 
 



 

 
Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)

 
Opis metodologiczny 

Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych stanowi końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych 
będących rezydentami. Może on być zdefiniowany na trzy sposoby: 
a) podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto poszczególnych sektorów instytucjonalnych 

lub poszczególnych gałęzi powiększoną o podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów (które nie  
są przydzielone do sektorów czy gałęzi). Jest on też pozycją bilansującą rachunku produkcji gospodarki ogółem; 

b) podejście od strony rozdysponowania: PKB stanowi sumę końcowego wykorzystania wyrobów i usług przez jednostki 
instytucjonalne będące rezydentami (spożycia i akumulacji brutto), powiększonego o eksport i pomniejszonego o import 
towarów i usług; 

c) podejście od strony dochodów: PKB stanowi sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem 
(kosztów związanych z zatrudnieniem, podatków związane z produkcją i importem pomniejszonych o dotacje, nadwyżki 
operacyjnej brutto oraz dochodu mieszanego gospodarki ogółem). 

Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat  
na poziomie województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) 

 
Opis metodologiczny 
Iloraz wartości produktu krajowego brutto (PKB) i liczby ludności  w województwie/podregionie (stan w dniu 30 VI). 

Średnia cena sprzedaży drewna 
 
Opis metodologiczny 

Obliczana jest na podstawie średniej ceny 1 m3 drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. Informacje o cenach drewna pochodzą 
z miesięcznego badania cen producentów wyrobów za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy 
(formularz C-01), którym  objęto około 300 nadleśnictw. Podstawowymi informacjami na sprawozdaniu są średniomiesięczne 
ceny oraz miesięczne wartości sprzedaży reprezentantów wyrobów zaklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów  
i Usług (PKWiU) do kategorii 02.20.1 - drewno nieobrobione. 

Na podstawie danych o wartości i cenie poszczególnych reprezentantów ustalana  jest ilość ich sprzedaży w badanym 
miesiącu, a następnie obliczana jest, jako średnia ważona reprezentantów, przeciętna cena sprzedaży drewna w badanym 
miesiącu. 



  
 
Średnia cena sprzedaży 1 m3 drewna za trzy kwartały jest średnią ważoną z przeciętnych cen w poszczególnych miesiącach. 
Obliczeń dokonuje się wg wzoru: 

PN   = suma ( Pn  x  qn ) / suma qn 

gdzie: 

  PN - średnia  cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 

  Pn - średnia cena sprzedaży drewna w miesiącu n 

  qn - ilość drewna sprzedanego w  miesiącu n  

  Cena ta stanowi podstawę do ustalania wysokości podatku leśnego. 

Średnia krajowa cena skupu pszenicy
 
Opis metodologiczny 
Obliczana jest w oparciu o  miesięczne dane o ilości i wartości skupu pszenicy, uzyskane z  miesięcznego "Meldunku o skupie 
ważniejszych produktów rolnych" (R-10), sporządzonego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych. 
Na podstawie miesięcznych informacji obliczana jest przeciętna cena skupu pszenicy (PN) w danym półroczu, jako iloraz 
wartości i ilości skupionej w danym półroczu pszenicy, wg wzoru: 
PN = suma  Wn / suma qn 
gdzie: 
PN - średnia cena pszenicy w badanym półroczu; 
Wn - wartość pszenicy skupionej w miesiącu n; 
qn - ilość pszenicy skupiona w  miesiącu n; 
Cena ta stanowi podstawę do ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. 
 

Średnia krajowa cena skupu żyta 
 
Opis metodologiczny 
Ustalana jest na podstawie informacji o ilości i wartości skupionych produktów rolnych, uzyskanych: 
 
− z miesięcznego "Meldunku o skupie podstawowych produktów rolnych" (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio  
od producentów rolnych, 

− półrocznego "Sprawozdania o skupie produktów rolnych" (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów 
rolnych, a także przez osoby fizyczne, jeżeli ogólna wartość skupionych przez nie produktów w okresie półrocza 
przekracza 10 tys. zł. 



 

 
Średnia cena skupu żyta jest ilorazem wartości i ilości skupionego żyta w danym okresie: 

PN = WN / QN 

gdzie: 

PN - średnia cena żyta w okresie N; 

WN - wartość żyta skupionego w okresie N; 

QN - ilość żyta skupiona w okresie N. 

Cena ta stanowi podstawę ustalania wysokości podatku rolnego od gruntów z 1 ha przeliczeniowego, a ponadto: 

− określania należności za wyłączenie 1 ha gruntów rolnych z produkcji, 

− określenia stawki opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie 1 ha powierzchni obwodu rybackiego, 

− ustalenia wartości gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku których 

brakuje ceny nabycia. 

Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn łącznie
 
Opis metodologiczny 

Przeciętna liczba miesięcy dalszego trwania życia osób w danym wieku (mężczyzn i kobiet łącznie) obliczana na podstawie 

danych o liczbie dożywających mężczyzn i kobiet z uwzględnieniem odpowiednich proporcji płci. 

Stanowi podstawę przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku 

kalendarzowego oraz obliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości hipotetycznej emerytury. 
 

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii
 
Opis metodologiczny 

Odzwierciedla zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla grupy nośniki energii z roku badanego  

w stosunku do przeciętnych cen tych towarów i usług z roku poprzedniego. 

Obliczany jest w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług na rynku detalicznym oraz badania budżetów gospodarstw 

domowych, dostarczającego danych do opracowania systemu wag. 

Przy obliczaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego 

według Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). 

Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres’a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany. 
 



  
 

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw 
domowych emerytów i rencistów 

 

Opis metodologiczny 
Obliczany jest w oparciu o wyniki: 
− badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, 
− badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego m.in. danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi 

konsumpcyjne w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów; dane te wykorzystywane są do opracowania 
systemu wag. 

Przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów stosowana 
jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen 
Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a, przy zastosowaniu wag z roku 
poprzedzającego rok badany. 
Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów 
odzwierciedla zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku badanego w stosunku do przeciętnych cen 
towarów i usług z roku poprzedniego, z uwzględnieniem właściwego dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów 
modelu konsumpcji, tj. struktury przeciętnych wydatków w tych gospodarstwach. 

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych 
 

Opis metodologiczny 
Odzwierciedla zmiany cen dóbr inwestycyjnych (środków trwałych) w badanym kwartale w stosunku do ich cen w kwartale 
poprzednim. 
Obliczany jest w oparciu o prowadzone w GUS badania cen producentów: 
− wyrobów i usług, uwzględniając reprezentacje rodzajów środków trwałych w zakresie maszyn, urządzeń technicznych, 

narzędzi i środków transportu, 
− produkcji budowlano-montażowej, uwzględniając reprezentacje dla budynków i budowli. 

Wynikające z badania indeksy cen dla poszczególnych rodzajów środków trwałych, zagregowanych w grupy środków trwałych 
dotyczące budynków i budowli, maszyn, urządzeń technicznych oraz środków transportu, są następnie ważone przy 
zastosowaniu wag tj. wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach państwowych dla analogicznych grup. 



 

 
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych

 
Opis metodologiczny 
Odzwierciedla zmiany cen nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie w stosunku do ich cen  
w analogicznym okresie roku poprzedniego. 
Obliczany jest w oparciu o : 
1) prowadzone w GUS badania cen producentów: 
− robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - dla budynków i budowli, 
− wyrobów i usług w zakresie maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi oraz środków transportu ( przy uwzględnieniu grup 

rodzajowych środków trwałych), 
2) wskaźniki cen transakcyjnych importu dóbr inwestycyjnych. 
Do obliczenia wskaźnika wykorzystywane są wskaźniki cen nakładów na poszczególne rodzaje środków trwałych  
po wyeliminowaniu wartości odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji. Wskaźniki  
te, zagregowane w grupy środków trwałych tj. budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki 
transportu, są następnie ważone przy zastosowaniu wag  wynikających z  wartości nakładów inwestycyjnych na poszczególne 
grupy środków trwałych. 

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
 
Opis metodologiczny 
Obliczany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów robót (ok. 3,5 tys. w roku) realizowanych przez 
podmioty gospodarcze (ok. 480 w roku) zaliczane do sekcji "Budownictwo" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),  
w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją objęto ceny skalkulowane na podstawie aktualnej bazy 
kosztowo-cenowej badanych jednostek według powszechnie stosowanych zasad kalkulacji cen produkcji budowlano- 
-montażowej. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen 
reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu. System wag do obliczeń 
agregatowych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej stanowi struktura sprzedaży zrealizowanej w 2005 r. przez 
podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. System ten uwzględnia zmiany cen i zmiany 
struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen. 
Kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do kwartału poprzedniego służy do podwyższania 
kwot kolejnych spłat zadłużenia (poczynając od drugiej spłaty) z tytułu zaciągniętych kredytów ze środków krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane. 



  
 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Obliczany jest  w oparciu o wyniki: 
− badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, 
− badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi 

konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag. 
Przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według 
Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). 
Wskaźnik cen reprezentanta w rejonie badania cen wynika z odniesienia jego średniej ceny miesięcznej do średniej ceny  
z okresu bazowego. Ogólnopolski wskaźnik cen reprezentanta objętego notowaniami obliczany jest jako średnia 
geometryczna wskaźników cen ze wszystkich rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych badaniem cen 
w danej grupie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów i usług konsumpcyjnych  
na najniższym szczeblu agregacji systemu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania 
wskaźników wyższych szczebli agregacji, aż do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik cen 
obliczany jest według formuły Laspeyres'a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany. 
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych wykorzystywane są m.in. następująco: 
− za kwartał - do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
− za wrzesień w stosunku do września 2005 r. – do celów określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, 
− za I półrocze w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – do celów określonych w ustawie o podatkach  

i opłatach lokalnych, 
− za 3 pierwsze kwartały roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - do celów określonych w ustawie  

o podatkach i opłatach lokalnych, 
− za rok w stosunku do roku poprzedniego - do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 
Metodologia obliczania wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodna jest z wymogami prawa europejskiego. 
 

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
 
Opis metodologiczny 
Obliczany jest w oparciu o wyniki: 
− badania cen towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych na rynku detalicznym, 
− badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach m. in. na towary 

nieżywnościowe trwałego użytku; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag. 
Przy wyborze grup towarów uwzględnianych we wskaźniku cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku oraz przy jego 
obliczaniu stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych 
Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). 



 

 
Wskaźnik cen reprezentanta w rejonie badania cen wynika z odniesienia jego ceny miesięcznej do średniej ceny z roku 
bazowego. Ogólnopolski wskaźnik cen reprezentanta obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników cen 
reprezentantów ze wszystkich rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych badaniem cen w danej 
grupie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów nieżywnościowych trwałego użytku  
na najniższym szczeblu agregacji systemu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania 
kwartalnego wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku, ujmującego łącznie zmiany cen we wszystkich 
grupach towarów wchodzących w jego zakres. Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a, przy zastosowaniu 
systemu wag z roku poprzedzającego rok badany. 
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku stosowany jest do waloryzacji: 
− kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn, 
− przedziałów nadwyżek kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu od spadku i darowizn,  

w wypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 20%, w stopniu odpowiadającym 
wzrostowi tych cen. 

Metodologia obliczania wskaźników cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku zgodna jest z wymogami prawa 
europejskiego. 
 

Wskaźnik rocznej waloryzacji 
 
Opis metodologiczny 
Wskaźnik rocznej waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach 
bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji. 

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej
 
Opis metodologiczny 
Wyraża w sposób syntetyczny zmiany cen sprzedawanych produktów rolnych, tj. średnich cen skupu i cen uzyskiwanych przez 
rolników na targowiskach. Obliczany jest jako iloraz wskaźnika wartości i wskaźnika wolumenu towarowej produkcji rolniczej, 
które uzyskano ze zbiorczych rachunków produkcji rolniczej. 
W wartości towarowej produkcji rolniczej uwzględnione są tzw. dopłaty do produktów, tj. naliczane za dany rok płatności 
uzupełniające do powierzchni upraw (m.in. zbóż, oleistych, chmielu, strączkowych, roślin przeznaczonych na siew oraz  
na paszę). 
Wskaźnik wartości obliczany jest jako stosunek poziomu produkcji towarowej wyrażonej w cenach bieżących w badanym 
okresie do poziomu tej produkcji w roku poprzednim, a wskaźnik wolumenu – w cenach stałych. 



  
 

Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych
 
Opis metodologiczny 
Odzwierciedla zmiany cen rynkowych lokali mieszkalnych nabywanych przez gospodarstwa domowe w badanym kwartale  
w stosunku do ich cen w kwartale poprzednim. 
Obliczany jest w oparciu o dane pozyskane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych przez starostwa 
powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. 
Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych obliczany jest przy zastosowaniu metody stratyfikacji, która polega  
na pogrupowaniu transakcji w możliwie homogeniczne warstwy. Przy wyznaczaniu warstw wykorzystuje się kryteria rodzaju 
rynku (pierwotny/wtórny), lokalizacji i wielkości lokalu mieszkalnego. Dla każdej z wyodrębnionych warstw oblicza się 
elementarny wskaźnik cen jako iloraz średniej ceny okresu bieżącego do średniej ceny okresu odniesienia. Wskaźniki dla 
wyższych szczebli agregacji obliczane są według formuły Laspeyres’a przy zastosowaniu systemu wag z roku poprzedzającego 
rok badany. 

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
 
Opis metodologiczny 
Odzwierciedlają  zmiany cen skupu, w danym półroczu w stosunku do półrocza poprzedniego, następujących produktów 
rolnych: ziarna pszenicy i żyta, żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego. Podstawą  
do obliczania wskaźników są miesięczne dane o ilości i wartości skupionych ww. produktów rolnych uzyskane na podstawie 
miesięcznego "Meldunku o skupie ważniejszych produktów rolnych" (R-10). Sprawozdawczością objęte są osoby prawne  
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów 
rolnych. 
Na podstawie miesięcznych danych o ilości i wartości skupu ww. produktów rolnych obliczane są przeciętne ceny skupu 
poszczególnych produktów  za dane półrocze na podstawie wzoru: 
PN = suma Wn / suma qn 
 gdzie: 
 PN  - średnia cena danego produktu w badanym półroczu N; 
 Wn  - wartość danego produktu skupiona w miesiącu n; 
 qn - ilość danego produktu skupiona w  miesiącu n; 
Następnie obliczane są wskaźniki zmian cen (INp)  dla poszczególnych produktów rolnych za dane półrocze w stosunku  
do półrocza poprzedniego jako iloraz przeciętnej ceny skupu za dane półrocze  do przeciętnej ceny skupu w półroczu 
poprzednim. 
Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych obliczany jest jako średnia ważona wskaźników cen 
poszczególnych produktów rolnych przy przyjęciu struktury wartości skupu  z półrocza poprzedniego. 
IN  =  suma W(N-1)p x INp / suma  W(N-1)p 
 gdzie: 
 IN - wskaźnik zmian cen podstawowych produktów rolnych za półrocze w stosunku do  półrocza poprzedniego; 
 W(N-1)p - wartość danego produktu skupiona w półroczu poprzedzającym badane półrocze; 
 INp - wskaźnik zmian cen dla poszczególnych produktów rolnych za półrocze w stosunku do półrocza poprzedniego; 
Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych jest wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego  
za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. 



 

 
Wynik nominalny 

 
Opis metodologiczny 
Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tego 
sektora. Równa się on deficytowi/nadwyżce sektora instytucji rządowych i samorządowych zdefiniowanym w Traktacie  
z Maastricht, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi 
zmianami. Wynik ten różni się od  zadłużenia/wierzytelności netto opracowywanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady  
nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. dotyczącego Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych  
we Wspólnocie (ESA95), z późniejszymi zmianami o przepływy odsetkowe od transakcji pochodnymi instrumentami 
finansowymi swap. 
 
W celu obliczenia wyniku nominalnego wykorzystywane są głównie dane administracyjne, opisane w PBSSP w badaniu 1.65.19 
Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
 
Dane te są wykorzystywane na potrzeby opracowywania wskaźników deficytu/nadwyżki sektora instytucji rządowych  
i samorządowych oraz jego podsektorów w relacji do Produktu Krajowego Brutto, na potrzeby organów rządowych, 
samorządowych i innych instytucji oraz na potrzeby przekazywania rocznych raportów do Komisji Europejskiej (Eurostat). 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego 

 
Opis metodologiczny 
Iloraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstwa domowych, w podsektorze pracodawców i pracujących  
na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i liczby hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. 



 

KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA  
PREZESA GUS W 2016 R. 
Ws zys tk ie  in formacje  pub l ikowane  są  w  I nt e rne c i e  da ne go  d n ia  o  g od z .  14 : 0 0  

Wskaźniki posiadają aktywne łącze internetowe dotyczące praktycznego wykorzystania i aktów prawnych 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych*  
(miesiąc do poprzedniego miesiąca) 15 12 15 11 12 13 11 12 12 11 14 12 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  
(styczeń 2016 w stosunku do grudnia 2015 - dane 
ostateczne)  

-- -- 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  
(kwartał do poprzedniego kwartału) 15 -- -- 11 -- -- 11 -- -- 11 -- -- 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie I-III kwartału (do analogicznego okresu 
roku ubiegłego)  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 -- -- 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  
w I półroczu (do I półrocza roku ubiegłego)  -- -- -- -- -- -- 11 -- -- -- -- -- 

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem (marzec 2016 do marca 
2010 r.)  

-- -- -- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem (wrzesień do września 2010 r.)  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 -- -- 

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów (w stosunku do 2014 r.)  

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem (w stosunku do 2014 r.)  15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych 
nośników energii w poprzednim roku 
kalendarzowym  

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

  więcej informacji na 
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednioroczny-wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-dla-gospodarstw-domowych-emerytow-i-rencistow/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednioroczny-wskaznik-cen-konsumpcyjnych-nosnikow-energii/


 

 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ceny 

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych 

trwałego użytku (kwartał do poprzedniego 

kwartału)  

15 -- -- 11 -- -- 11 -- -- 11 -- -- 

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych (kwartał  

do poprzedniego kwartału)  
-- 26 -- -- 25 -- -- 26 -- -- 25 -- 

Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych 

(kwartał do poprzedniego kwartału)  
11 -- -- 11 -- -- 11 -- -- 11 -- -- 

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku 

mieszkalnego (GUS nie udziela informacji  

w sprawie sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 

1m2 powierzchni użytkowej budynku 

mieszkalnego do uzyskania zwrotu podatku VAT 

za materiały budowlane. W powyższej sprawie 

należy zwrócić się do urzędu skarbowego.)  

-- 23 -- -- 20-
31 -- -- 20-

31 -- -- 20-
30 -- 

Ceny produkcji budowlano-montażowej  

(kwartał do poprzedniego kwartału)  
-- 19 -- -- 20 -- -- 19 -- -- 21 -- 

Ceny nakładów inwestycyjnych (kwartały roku  

w stosunku do kwartałów roku poprzedniego)  
-- -- 31 -- -- -- -- 31 -- -- 30 -- 

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa (za pierwsze trzy kwartały roku)  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- -- 

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg 

węgla kamiennego (dane za rok 2015)  
15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarow-niezywnosciowych-trwalego-uzytku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-dobr-inwestycyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/cena-1-m-kw-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-produkcji-budowlano-montazowej/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednia-cena-sprzedazy-drewna/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietna-srednioroczna-cena-detaliczna-1000-kg-wegla-kamiennego/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-nakladow-inwestycyjnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-zmian-cen-dla-lokali-mieszkalnych/


 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ceny skupu i sprzedaży 

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych 
produktów rolnych (dane półroczne w stosunku  
do poprzedniego półrocza)  

19 -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- 

Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji 
rolniczej (2015 r. w stosunku do 2014 r.)  

-- -- -- -- 31 -- -- -- -- -- -- -- 

Średnia cena skupu żyta (za 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy 2017)  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- 

Średnia krajowa cena skupu pszenicy - według 
danych szacunkowych (dane półroczne)  

19 -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- 

Przeciętne wynagrodzenie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw (poprzedni miesiąc)  

20 16 16 18 18 16 18 17 16 18 18 16 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(poprzedni miesiąc)  

20 16 16 18 18 16 18 17 16 18 18 16 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku 
(poprzedni kwartał)  

20 -- -- 18 -- -- 18 -- -- 18 -- -- 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(poprzedni kwartał)  

20 -- -- 18 -- -- 18 -- -- 18 -- -- 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw (dane za rok 2015)  

20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-zmian-cen-skupu-podstawowych-produktow-rolnych/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-cen-towarowej-produkcji-rolniczej/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednia-krajowa-cena-skupu-zyta/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednia-krajowa-cena-skupu-pszenicy/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplaty-nagrod-z-zysku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplaty-nagrod-z-zysku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku/


 

 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Przeciętne wynagrodzenie (dok.) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku (dane 
za rok 2015)  

20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Przeciętne wynagrodzenie (w danym kwartale)  -- 9 -- -- 11 -- -- 9 -- -- 10 -- 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat  
nagród z zysku (poprzedni kwartał)  

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej (dane za rok 2015)  

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia (rok 
2015 w stosunku do 2014)  

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Kwota bazowa (dane za rok 2015)  -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w gospodarce narodowej, pomniejszone  
o potrącone od ubezpieczonych składki  
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz 
chorobowe (dane za rok i drugie półrocze 2015 r.)  

-- 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w gospodarce narodowej w województwach 
(dane za rok 2015)  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego 
(dane za rok 2015)  

-- -- -- -- -- -- -- -- 23 -- -- -- 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny  
na 1 osobę ogółem (dane za rok 2015)  

-- -- 24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplaty-nagrod-z-zysku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-wynagrodzenie-przecietne-wynagrodzenie-miesieczne-w-gospodarce-narodowej/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-bez-wyplat-nagrod-z-zysku/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-wynagrodzenie-przecietne-wynagrodzenie-miesieczne-w-gospodarce-narodowej/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-wynagrodzenie-przecietne-wynagrodzenie-miesieczne-w-gospodarce-narodowej/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/kwota-bazowa/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-wynagrodzenie-miesieczne-w-gospodarce-narodowej-pomniejszone-o-potracone-od-ubezpieczonych-skladki-na-ubezpieczenia-emerytalne-rentowe-oraz-chorobowe/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-brutto-w-gospodarce-narodowej-w-wojewodztwach/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wysokosc-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietny-dochod-rozporzadzalny-na-1-osobe-ogolem/


 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) 

Łączna dynamika wartości produktu krajowego 
brutto w cenach stałych za lata 2010-2015  -- -- -- 15 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Szacunek wartości produktu krajowego brutto 
(PKB) (dane za rok 2015)  -- -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- 

Szacunki wartości PKB na jednego mieszkańca  
na poziomie województw (NTS2) i podregionów 
(NTS3)  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 31 -- -- 

Wskaźnik rocznej waloryzacji równy 
średniorocznej dynamice wartości produktu 
krajowego brutto w cenach bieżących za okres 
ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji  

-- -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- 

Inne 

Narodowy Rachunek Zdrowia (dane za rok 2014)  -- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- -- 

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju 
oraz na obszarze działania powiatów (stan na dzień 
30 czerwca 2016 r.)  

-- -- -- -- -- -- -- -- 26 -- -- -- 

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych 
emitowanych na dzień poprzedzający dzień  
30 czerwca 2016 r.  

-- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- 

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet  
i mężczyzn  -- -- 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych  
i samorządowych za lata 2012-2015 -- -- -- 15 -- -- -- -- -- -- -- -- 

* Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że utraciło moc obowiązujące dotychczas rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej  
(Dz. U. Nr 90, poz. 1004, z późn. zm.), które stanowiło podstawę (§ 9 ust. 2) do ogłaszania przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 
GUS obwieszczenia w sprawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (przy podstawie miesiąc poprzedni  
= 100). W tej sytuacji, począwszy od października 2011 r. miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie 
publikowany w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zamieszczany na stronie internetowej Urzędu, jak 
dotychczas, w terminach zgodnych z harmonogramem udostępniania informacji.  

http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/laczna-dynamika-wartosci-produktu-krajowego-brutto/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/szacunek-wartosci-produktu-krajowego-brutto-pkb/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednia-wartosc-pkb-na-jednego-mieszkanca-za-okres-ostatnich-trzech-lat-na-poziomie-wojewodztw-nts-2-i-podregionow-nts-3/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wskaznik-rocznej-waloryzacji/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/narodowy-rachunek-zdrowia/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietna-stopa-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-obszarze-powiatow/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/rentownosc-piecioletnich-obligacji-skarbowych-emitowanych-na-dzien-poprzedzajacy-dzien-30-czerwca/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/srednie-dalsze-trwanie-zycia-kobiet-i-mezczyzn-lacznie/
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wynik-nominalny/
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Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I. Informacje miesięczne 

1. 

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów  
i usług konsumpcyjnych (Około 2. dnia 
roboczego dnia po okresie 
sprawozdawczym) 

4 x x -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2. Wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych 15 12a 15 11 12 13 11 12 12 11 14 12 

3. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw 20 16 16 18 18 16 18 17 16 18 18 16 

4. Budownictwo mieszkaniowe 19 18 17 18 19 17 18 19 19 17 18 19

5. Ceny produktów rolnych 19 19 21 19 19 20 19 19 20 19 21 19

6. 
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej 
przemysłu oraz produkcji budowlano- 
-montażowej 

21 17 17 19 19 17 19 18 19 19 21 19 

7. Dynamika produkcji przemysłowej  
i budowlano-montażowej 21 17 17 19 19 17 19 18 19 19 21 19 

8. Dynamika sprzedaży detalicznej 21 17 17 19 19 17 19 18 19 19 21 19

9. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, 
handlu i usługach 22 22 21 22 20 22 22 23 22 21 23 21 

10. Koniunktura konsumencka 22 18 23 20 25 22 20 19 21 19 24 21

11. Obroty handlu zagranicznego ogółem 
i według krajów* 13 12 14 15 13 14 13 12 14 14 16 12 

  więcej informacji na 
http://stat.gov.pl/sygnalne/opracowania-sygnalne/



 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

II. Informacje kwartalne 

1. 
Szybki szacunek produktu krajowego 
brutto 

-- 12 -- -- 13 -- -- 12 -- -- 15 -- 

2. Produkt krajowy brutto -- 29 -- -- 31 -- -- 30 -- -- 30 -- 

3. 
Wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych według województw 

-- 25 -- -- 25 -- -- 26 -- -- 25 -- 

4. 
Wyniki finansowe przedsiębiorstw 
niefinansowych 

-- -- 21 -- 23 -- -- 22 -- -- 21 -- 

5. Wyniki finansowe banków -- -- -- 5 -- 15 -- -- 16 -- -- 16 

6. Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna 
Informacja o rynku pracy 

-- 23 -- -- 25 -- -- 25 -- -- 25 -- 

7. Popyt na pracę -- -- 10 -- -- 10 -- -- 9 -- -- 9 

8. Wypadki przy pracy -- -- 21 -- 31 -- -- -- 2 -- -- 7 

9. Ruch graniczny oraz wydatki 
cudzoziemców w Polsce i Polaków  
za granicą 

-- -- 29 -- -- 27 -- -- 26 -- -- 27 

III. Informacje półroczne 

1. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń -- -- 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2. 
Wyniki finansowe funduszy 
inwestycyjnych i towarzystw  funduszy 
inwestycyjnych 

-- -- -- -- -- 24 -- -- -- 21 -- -- 

3. Notyfikacja fiskalna -- -- -- 21 -- -- -- -- -- 21 -- -- 

4. Koniunktura w gospodarstwach rolnych -- -- 31 -- -- -- -- -- -- 31 -- -- 



 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

IV. Informacje roczne 

1. 
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa 
kredytowego w 2015 r.

-- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- -- 

2. 
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw 
finansowych w 2015 r.

-- -- -- -- -- 23 -- -- -- -- -- -- 

3. 
Działalność przedsiębiorstw leasingowych 
w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 

4. 
Wyniki finansowe spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 -- -- 

5. 
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 
gospodarczych za 2015 r.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 24 -- -- 

6. 
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw  
o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 

7. 
Działalność podmiotów posiadających 
udziały w podmiotach z siedzibą  
za granicą w 2014 r. 

-- -- -- 29 -- -- -- -- -- -- -- -- 

8. 
Podmioty gospodarcze według rodzajów  
i miejsc prowadzenia działalności  
w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 -- 

9. 
Wyniki finansowe otwartych funduszy 
emerytalnych i powszechnych towarzystw 
emerytalnych w 2015 r.

-- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 

10. 
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie 
niektórych artykułów konsumpcyjnych  
na 1 mieszkańca w 2015 r.

-- -- -- -- -- -- -- 31 -- -- -- -- 

11. 
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw 
niefinansowych 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21 -- 



 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

IV. Informacje roczne (cd.) 

12. 
Wstępna ocena przezimowania upraw  
w 2016 r. 

-- -- -- 29 -- -- -- -- -- -- -- -- 

13. 
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych  
i ogrodniczych w 2016 r.

-- -- -- -- 31 -- -- -- -- -- -- -- 

14. 
Wstępny szacunek głównych 
ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych  
w 2016 r. 

-- -- -- -- -- -- 29 -- -- -- -- -- 

15. 
Przedwynikowy szacunek głównych 
ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych  
w 2016 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- -- -- 

16. 
Wynikowy szacunek głównych 
ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych  
w 2016 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21

17. Pogłowie bydła i owiec 26 -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- --

18. Pogłowie świń 26 -- -- -- 20 -- -- -- 15 -- -- --

19. 
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej  
w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- 

20. Gospodarka morska w 2015 r. -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --

21. 
Transport wodny śródlądowy w Polsce  
w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- 

22. 
Społeczeństwo informacyjne w Polsce  
w 2016 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- -- 

23. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w Polsce 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- -- 

24. Działalność badawcza i rozwojowa  
w Polsce w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- 



 

 

Wyszczególnienie 
Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

IV. Informacje roczne (dok.) 

25. Biotechnologia i nanotechnologia   
w Polsce w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23 -- 

26. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2015 r. -- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- -- 

27. Charakterystyka obszarów 
przygranicznych przy zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej na terenie Polski – 
podmioty gospodarki narodowej w 2015 r. 

-- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

28. Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 r. -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 

29. Turystyka w Unii Europejskiej -- 23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

30. Usługi biznesowe -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

V. Informacje co 2 lata 

1. 
Beneficjenci środowiskowej pomocy 
społecznej w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 

2. 
Beneficjenci świadczeń rodzinnych  
w 2015 r. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 

a Dane wstępne.  
* Terminy wstępne. 
x - ze względu na termin dostępności danych dotyczących systemu wag (dane dostępne są w marcu), wstępny eksperymentalny szybki  

      szacunek cen konsumpcyjnych nie będzie publikowany. Wznowienie publikowania takich wskaźników planuje się od danych za marzec. 
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