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Załączniki do ustawy z dnia 

…………(poz.       )  

 

Załącznik nr 1 

 

ZAKRES INFORMACJI ZBIERANYCH W SPISIE POWSZECHNYM  

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

1. Temat – demograficzna charakterystyka osób: 

1) płeć; 

2) wiek; 

3) adres zamieszkania; 

4) stan cywilny; 

5) pozostawanie w małżeństwie; 

6) data zawarcia związku małżeńskiego; 

7) data rozwiązania związku małżeńskiego; 

8) pozostawanie w związku nieformalnym; 

9) zawarcie małżeństwa w kościele (związku wyznaniowym); 

10) wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego; 

11) kraj urodzenia; 

12) kraj posiadanego obywatelstwa; 

2. Temat – sytuacja osób na rynku pracy: 

1) bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo 

według przyczyn bierności; 

2) lokalizacja miejsca pracy; 

3) rodzaj działalności zakładu pracy głównej; 

4) rodzaj działalności zakładu pracy dodatkowej; 

5) zawód wykonywany; 

6) status zatrudnienia; 

7) wymiar czasu pracy; 

8) okres poszukiwania pracy; 

9) rodzaj źródła utrzymania osób; 

10) rodzaje pobieranych świadczeń; 

3. Temat – poziom wykształcenia; 

4. Temat – migracje wewnętrzne i zagraniczne: 

1) data zamieszkania w obecnym miejscu; 

2) miejscowość i gmina poprzedniego zamieszkania;  

3) miejsce zamieszkania rok przed spisem; 

4) fakt przebywania kiedykolwiek za granicą; 

5) rok przyjazdu (powrotu do Polski); 

6) kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za 

granicą); 

7) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za 

granicą); 
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5. Temat – charakterystyka etniczno-kulturowa: 

1) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna; 

2) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych; 

3) wyznanie – przynależność do wyznania religijnego (dobrowolne); 

6. Temat – niepełnosprawność:  

1) samoocena niepełnosprawności; 

2) prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy; 

3) stopień niepełnosprawności; 

4) grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynność; 

7. Temat – gospodarstwa domowe i rodziny: 

1) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego; 

2) status osoby w gospodarstwie domowym; 

3) typy gospodarstw domowych; 

4) wielkość gospodarstwa domowego - liczba osób; 

5) rodzaj źródła utrzymania gospodarstwa domowego; 

6) samodzielność zamieszkiwania gospodarstwa domowego; 

7) tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania; 

8) status osoby w rodzinie; 

9) typy rodzin; 

10) wielkość rodziny - liczba osób; 

11) liczba dzieci w rodzinie; 

8. Temat – charakterystyka mieszkań i budynków: 

1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych; 

2) stan zamieszkania mieszkania; 

3) własność mieszkania; 

4) liczba osób w mieszkaniu; 

5) powierzchnia użytkowa mieszkania; 

6) liczba izb w mieszkaniu; 

7) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne; 

8) rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania; 

9) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe; 

10) rodzaj budynku w którym znajduje się mieszkanie; 

11) stan zamieszkania budynku; 

12) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne; 

13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku; 

14) liczba izb w budynku; 

15) własność budynku; 

16) liczba mieszkań w budynku; 

17) rok wybudowania budynku. 
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Załącznik nr 2 

 

 

PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PRZEKAZANIA PREZESOWI GŁÓWNEGO URZĘDU 

STATYSTYCZNEGO DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH, A TAKŻE 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZANIA  

 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego następujące dane jednostkowe: 

1) o osobach fizycznych prowadzących i nieprowadzących samodzielnie działalności 

gospodarczej w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 

lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) 

oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) na podstawie ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 771): 

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika (jeżeli posiada), 

b) numer PESEL (jeżeli posiada), 

c) imię lub imiona i nazwisko, 

d) data urodzenia, 

e) miejsce urodzenia, 

f) płeć, 

g) kod kraju obywatelstwa, 

h) numer identyfikacyjny REGON, 

i) nazwa pełna lub firma przedsiębiorcy, 

j) data rozpoczęcia działalności, 

k) kod PKD rodzaju działalności, w tym przeważającej, 

l) adresy: zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia  działalności gospodarczej, 

miejsc prowadzenia działalności gospodarczej poza głównym, do korespondencji: 

 kod kraju, 

 kod TERYT województwa, 

 kod TERYT powiatu, 

 kod TERYT gminy, 

 kod TERYT miejscowości, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 kod pocztowy, 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

 numer telefonu, jeżeli został podany; 

2) o osobach fizycznych prowadzących i nieprowadzących samodzielnie działalności, 

uzyskujących przychód  w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (za rok podatkowy 2017), 

do dnia 31 maja 2020 r. (za rok podatkowy 2018), do dnia 31 maja 2021 r. (za rok 

podatkowy 2019) oraz do dnia 10 września 2022 r. (za rok podatkowy 2020 i 2021) na 

podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, 2494, 106, 138, 317, 398, 650, 685, 858, 912  

i 1076): 
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a) numer PESEL, 

b) imię lub imiona i nazwisko, 

c) data urodzenia, 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) płatnika zaliczek od dochodów, 

e) informacja o kosztach uzyskania przychodów (od jednego zakładu pracy, od więcej 

niż jednego zakładu pracy, od jednego zakładu pracy podwyższone w związku 

z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 

od więcej niż jednego zakładu pracy podwyższone w związku z zamieszkiwaniem 

podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy), 

f) znacznik najwyższego przychodu z wynagrodzenia, 

g) koszty uzyskania przychodów z należności ze stosunku: pracy, służbowego, 

spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłków pieniężnych                                                         

z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez zakład pracy, 

h) rodzaj źródeł przychodów od każdego płatnika w danym roku podatkowym, 

i) numer PESEL małżonka, w przypadku wspólnego rozliczania się z podatnikiem, 

j) numer PESEL dziecka, na które przysługuje ulga rodzinna w powiązaniu  

z numerem PESEL podatnika, a w przypadku braku PESEL imię, nazwisko i data 

urodzenia dziecka, 

k) wybór sposobu opodatkowania: 

 indywidualnie, 

 wspólnie z małżonkiem, 

 dla osób wychowujących samotnie dzieci; 

3) o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

będących płatnikami zaliczek od dochodów podatników podatku dochodowego 

od osób fizycznych PIT lub będących jednostkami macierzystymi tych płatników w 

terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. 

(stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 

31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.), na podstawie ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników: 

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

b) numer identyfikacyjny REGON, 

c) nazwa pełna lub firma, 

d) data rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

e) data ustania bytu prawnego, 

f) kod PKD rodzaju działalności gospodarczej, w tym przeważającej, 

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki macierzystej, 

h) adresy: siedziby, do korespondencji, miejsc wykonywania działalności 

gospodarczej, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej poza głównym: 

 kod kraju, 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 kod pocztowy, 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu; 
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4) o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące osób 

prowadzących działy specjalne produkcji rolnej w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 

(stan na 31.03.2019 r.), do dnia 31 stycznia 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 

maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 

31.03.2022r.), na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych: 

a) imię lub imiona i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) dane adresowe i terytorialne miejsc prowadzenia działów specjalnych: 

 kod kraju, 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu, 

d) dane identyfikacyjne (w tym numer NIP i numer PESEL), 

e) numery działów specjalnych produkcji rolnej, rozmiar produkcji, 

f) działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym płatnika i małżonka płatnika, jeżeli 

rozliczają się wspólnie (numery działów specjalnych produkcji rolnej, rozmiar 

produkcji). 

2. Minister właściwy do spraw cyfryzacji przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 

lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz 

do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) z rejestru PESEL następujące dane 

jednostkowe o osobach żyjących, na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010  

i 771) w zakresie: 

1) imię lub imiona i nazwisko; 

2) nazwisko rodowe; 

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

4) data urodzenia; 

5) miejsce urodzenia; 

6) kraj urodzenia; 

7) stan cywilny; 

8) płeć; 

9) numer PESEL; 

10) numery PESEL rodziców; 

11) kraj obywatelstwa lub status bezpaństwowca; 

12) imię i nazwisko rodowe małżonka; 

13) numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; 

14) data zawarcia związku małżeńskiego; 

15) data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd; 

16) forma ustania związku małżeńskiego; 

17) data zgonu małżonka; 

18) adres i data zameldowania na pobyt stały: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 
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b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod TERYT i nazwa ulicy, 

f) numer domu, 

g) numer lokalu; 

19) kraj miejsca zamieszkania; 

20) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

21) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 

22) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy wraz z datą zameldowania 

oraz datą wymeldowania: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod TERYT i nazwa ulicy, 

f) numer domu, 

g) numer lokalu; 

23) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu 

pobytu i data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod TERYT i nazwa ulicy, 

f) numer domu, 

g) numer lokalu; 

Informacje o osobie wyjeżdżającej poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt 

trwający dłużej niż 6 miesięcy: 

24) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 

i wskazanie kraju wyjazdu; 

25) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego 

dłużej niż 6 miesięcy; 

26) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej 

niż 6 miesięcy; 

27) seria, numer i data ważności ostatniego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego 

ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 

Informacje dotyczące statusu i dokumentu tożsamości cudzoziemca: 

28) status cudzoziemca oznaczony jako: 

a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 

b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca,  

o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 

c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b. 
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3. Minister właściwy do spraw rodziny przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 

lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz 

do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) następujące dane jednostkowe: 

1) o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, na podstawie 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1851oraz z 2018 r. poz. 1107, 1138, 650, 1000 i 1076) następujące dane 

jednostkowe: 

a) numer PESEL, 

b) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c) imię lub imiona i nazwisko, 

d) płeć, 

e) data urodzenia, 

f) stan cywilny, 

g) nazwa instytucji, do której uczęszcza dziecko,  

h) adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko: 

 kod TERYT województwa, 

 kod TERYT powiatu, 

 kod TERYT gminy, 

i) informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności, 

j) kraj obywatelstwa, 

k) identyfikator rodziny, 

l) kod stopnia pokrewieństwa, 

m) adres miejsca zamieszkania lub pobytu: 

 nazwa kraju, 

 nazwa województwa, 

 nazwa powiatu, 

 nazwa gminy, 

 nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

n) identyfikator wniosku, 

o) data wpłynięcia wniosku, 

p) data wydania decyzji przyznającej świadczenie, 

q) okres, na który zostało przyznane świadczenie; 

2) z centralnego rejestru danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650 i 1000): 

a)  o osobach pobierających świadczenia: 

 imię lub imiona i nazwisko, 

 numer PESEL, 

 rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dla osób bez 

numeru PESEL, 

 adres zamieszkania lub pobytu: 

   nazwa kraju, 
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  nazwa województwa, 

  nazwa powiatu, 

  nazwa gminy, 

  nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  nazwa miejscowości poczty, 

  nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu, 

 stan cywilny, 

 kod instytucji, do której uczęszcza dziecko, 

 nazwa instytucji, do której uczęszcza dziecko,  

 adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko: 

  kod TERYT województwa, 

  kod TERYT powiatu, 

  kod TERYT gminy, 

 kraj obywatelstwa, 

 informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności, 

 stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie, 

 data wydania decyzji przyznającej świadczenia,  

 okres, na który świadczenie zostało przyznane, 

b) o członkach rodziny niepłacących alimentów: 

 stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie, 

 imię i nazwisko, 

 numer PESEL, 

 adres zamieszkania: 

  nazwa województwa, 

  nazwa powiatu, 

  nazwa gminy, 

  nazwa miejscowości, 

  nazwa ulicy, 

  nazwa miejscowości poczty, 

  numer budynku, 

  numer lokalu, 

 stan cywilny, 

 kraj obywatelstwa, 

 kod wykształcenia, 

 zawód. 

3) o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, 

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1832 i 2161): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dla osób bez 

numeru PESEL, 

d) imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka, 

e) miejsce zamieszkania lub pobytu: 
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 nazwa województwa, 

 nazwa powiatu, 

 nazwa gminy, 

 nazwa miejscowości, 

 nazwa ulicy, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 numer budynku, 

 numer lokalu, 

f) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; 

g) termin obowiązywania Karty Dużej Rodziny, 

h) posiadanie orzeczenia, 

i) data ważności orzeczenia. 

4) z systemów świadczeń rodzinnych do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), 28 

lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), 31 maja  2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) na 

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912 i 1000): 

a) dotyczące zasiłków rodzinnych: 

 o osobie ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego: 

  imię i nazwisko, 

  numer PESEL, 

  stan cywilny, 

  obywatelstwo, 

  adres zamieszkania: 

   nazwa miejscowości, 

    kod pocztowy, 

   nazwa ulicy, 

   numer domu, 

   numer lokalu, 

 o dziecku, na które wnioskuje się o zasiłek rodzinny: 

  imię i nazwisko, 

  numer PESEL, 

  miejsce zamieszkania: 

   nazwa miejscowości, 

   kod pocztowy, 

   nazwa ulicy, 

   numer domu, 

   numer lokalu, 

  obywatelstwo, 

  rodzaj dodatku do zasiłku, 

 o pozostałych członkach rodziny: 

  imię i nazwisko, 

  numer PESEL, 

  stopień pokrewieństwa z osobą ubiegającą się o świadczenie, 

b) dotyczące zasiłków pielęgnacyjnych: 

 o osobie ubiegającej się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego: 

  imię i nazwisko, 

  numer PESEL, 
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  obywatelstwo, 

  miejsce zamieszkania: 

   nazwa miejscowości, 

   kod pocztowy, 

   nazwa ulicy, 

    numer domu, 

   numer lokalu, 

 o osobie, której dotyczy wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego: 

  imię i nazwisko, 

  data urodzenia, 

  numer PESEL, 

  obywatelstwo, 

  miejsce zamieszkania: 

   nazwa miejscowości, 

   kod pocztowy, 

   nazwa ulicy, 

   numer domu, 

   numer lokalu, 

c) dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych: 

 o osobie ubiegającej się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego: 

  imię i nazwisko, 

  numer PESEL, 

  obywatelstwo, 

  miejsce zamieszkania: 

    nazwa miejscowości, 

   kod pocztowy, 

   nazwa ulicy, 

   numer domu, 

   numer lokalu, 

 o osobie, nad którą sprawowana jest opieka: 

  imię i nazwisko, 

  data urodzenia, 

  numer PESEL, 

  obywatelstwo, 

  miejsce zamieszkania: 

   nazwa miejscowości, 

   kod pocztowy, 

   nazwa ulicy, 

   numer domu, 

    numer lokalu, 

 o pozostałych członkach rodziny: 

  imię i nazwisko, 

  numer PESEL. 

4. Minister właściwy do spraw pracy przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego 

w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan 

na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 maja 

2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) dane jednostkowe, na podstawie rozporządzenia Ministra 
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Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania 

zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345) będącego 

aktem wykonawczym do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1148): 

1) o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenie na pracę: 

a) centralny identyfikator osoby, 

b) imię lub imiona i nazwisko cudzoziemca, 

c) płeć, 

d) data urodzenia, 

e) kraj obywatelstwa, 

f) kod urzędu wojewódzkiego udzielającego zezwolenia na pracę, 

g) identyfikator zezwolenia na pracę, 

h) data początku ważności zezwolenia, 

i) data końca ważności zezwolenia, 

j) adres miejsca wykonywania pracy: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

k) rodzaj decyzji, 

l) informacja czy była odmowa, 

m) informacja czy została wydana decyzja, 

n) przedłużenie, 

o) typ zezwolenia na pracę, 

p) data złożenia wniosku, 

q) status wniosku, 

r) kod PKD  rodzaju działalności organizacji pracodawcy, 

s) kod TERYT gminy siedziby pracodawcy, 

t) NIP, REGON i PESEL pracodawcy, 

u) data wydania decyzji, 

v) data rozpoczęcia pracy, 

w) data zakończenia pracy – z decyzji, 

x) rodzaj stosunku prawnego, 

y) wymiar czasu pracy, 

z) kod wykonywanego zawodu, 

aa) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu; 

2) o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S): 

Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi: 

a) nazwa/imię lub imiona i nazwisko, 
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b) adres siedziby/miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu, 

c) symbol PKD oraz opis podklasy działalności podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi związanej z wykonywaniem pracy 

sezonowej przez cudzoziemca; 

 

Informacje dotyczące cudzoziemca: 

a) imię/imiona,  

b) nazwisko, 

c) płeć, 

d) data urodzenia, 

e) kraj obywatelstwa; 

Informacje dotyczące pracy sezonowej oferowanej cudzoziemcowi: 

a) stanowisko/rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, 

b) miejsce wykonywania pracy sezonowej:  

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

c) okres/y, na jaki/e podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy 

cudzoziemcowi wykonywanie pracy sezonowej w poszczególnych latach 

kalendarzowych (od – do); 

3) o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi  

o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej: 

a) imię/ imiona i nazwisko cudzoziemca, 

b) data urodzenia, 

c) kraj obywatelstwa, 

d) seria i numer dokumentu podróży, 

e) data ważności dokumentu podróży, 

f) data zgłoszenia się do wykonywania pracy, 

g) rodzaj dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w Polsce (wiza, 

ruch bezwizowy, inne), 

h) adres zakwaterowania cudzoziemca w Polsce: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu, 

i) okresy, na jakie podmiot powierzy cudzoziemcowi wykonanie pracy sezonowej 

roku kalendarzowym (od-do), 

j) adres zamieszkania/siedziba podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 
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 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu; 

4) o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył 

oświadczenie: 

a) identyfikator oświadczenia, 

b) centralny identyfikator osoby, 

c) imię lub imiona i nazwisko cudzoziemca, 

d) płeć, 

e) data urodzenia, 

f) kraj pochodzenia, 

g) kraj obywatelstwa, 

h) kod placówki rejestrującej oświadczenie, 

i) kod powiatu placówki rejestrującej oświadczenie, 

j) kod PKD rodzaju działalności organizacji, 

k) adres siedziby organizacji: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

l) data oświadczenia, 

m) data początku planowanego zatrudnienia, 

n) data końca planowanego zatrudnienia, 

o) rodzaj stosunku prawnego zatrudnienia, 

p) adres miejsca wykonywania pracy: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

q) łączna liczba okresów wykonywania pracy, 

r) planowana liczba dni wykonywania pracy, 

s) kod wykonywanego zawodu, 

t) potwierdzenie pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy; 

5) o osobach bezrobotnych w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), 

do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja  2021 r. (stan na 

31.03.2021 r.): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) informacja o posiadaniu prawa do zasiłku, 

d) okres uprawniający do zasiłku, 

e) data ostatniej rejestracji bezrobotnego, 

f) liczba rejestracji, 

g) informacja o rejestracji bezrobotnego po: 

 pracach interwencyjnych, 

 robotach publicznych, 

 szkoleniu, 
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 stażu, 

 innych, 

h) data urodzenia, 

i) adresy: zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, 

zamieszkania lub inne: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

j) kraj obywatelstwa, 

k) płeć, 

l) stan cywilny, 

m) poziom wykształcenia, 

n) zawód wyuczony, 

o) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, 

p) stopień niepełnosprawności, 

q) informacje o ostatnim miejscu pracy: 

 nazwa ostatniego pracodawcy, 

 podstawowy rodzaj działalności według PKD z wyszczególnieniem sekcji 

i klasy, 

r) sposób rozwiązania stosunku pracy, 

s) informacja czy osoba jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego  

o powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 2 ha przeliczeniowych. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 

lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz 

do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) dane jednostkowe z Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym prowadzonego w ramach Zintegrowanego Systemu  Informacji 

o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, następujące dane jednostkowe gromadzone 

na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115): 

1) z ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych: 

a) imię lub imiona i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości, 

c) rok urodzenia, 

d) płeć, 

e) kraj urodzenia, 

f) tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, 

g) podstawowe miejsce pracy i miejsce dodatkowego zatrudnienia: 

 nazwa, 

 numer identyfikacyjny REGON; 
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2) z ogólnopolskiego wykazu doktorantów (bez doktorantów uczelni wojskowych 

będących żołnierzami): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości, 

c) obywatelstwo lub obywatelstwa, 

d) kraj urodzenia, 

e) rok urodzenia, 

f) płeć, 

g) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia, 

ostatnie zajmowane stanowisko pracy wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia pracy; 

3) z ogólnopolskiego wykazu studentów (bez studentów uczelni wojskowych będących 

żołnierzami): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości, 

c) obywatelstwo lub obywatelstwa, 

d) kraj urodzenia, 

e) rok urodzenia, 

f) płeć, 

g) datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę 

skreślenia z listy studentów, 

h) informację o ukończeniu studiów na danym kierunku i uczelni. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, z Systemu Informacji Oświatowej, 

przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 

(stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 

2021 r. (stan na 31.03.2021r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) 

gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji 

Oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203): 

1) następujące dane jednostkowe ze zbiorów danych uczniów: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) informację o posiadaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

d) w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL: 

 imię (imiona), nazwisko, 

 płeć, 

 data urodzenia, 

 typ dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 nazwa i symbol kraju pochodzenia jeżeli uczeń nie jest obywatelem 

polskim, 

 status ucznia, który nie jest obywatelem polskim;  

2) dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole: 

a) adres zamieszkania ucznia, 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 
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b) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

3) dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w kolegium pracowników służb 

społecznych: 

a) adres zamieszkania ucznia, 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

b) specjalność kształcenia, 

c) ukończenie albo nieukończenie kolegium; 

4) dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej lub innej formy 

wychowania przedszkolnego: 

a) miejsce zamieszkania ucznia: 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości; 

5) następujące dane jednostkowe ze zbiorów danych nauczycieli (w tym dane dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL: 

 imię lub imiona i nazwisko, 

 płeć, 

 data urodzenia, 

 typ dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 nazwa i symbol kraju pochodzenia jeżeli osoba nie jest obywatelem 

polskim, 

d) wykształcenie, 

e) forma i wymiar zatrudnienia. 

7. Minister Sprawiedliwości przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego 

w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. (stan na 31.12 2018 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan 

na 31.12.2019 r.), do dnia 1 października 2021 r. (stan na 31.08.2021 r.) z systemu 

informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych (aktualna treść KW) następujące dane jednostkowe: 

1) oznaczenie nieruchomości: 

a) numer nieruchomości, 

b) dane o położeniu, 

c) dane o oznaczeniu, 

d) obszar, 

e) zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków, 

2) spis spraw związanych z własnością: 

a) spis praw, 

3) własność: 

a) właściciel, 

b) właściciel wyodrębnionego lokalu, 
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c) użytkownik wieczysty, 

d) uprawniony; 

4) prawa, roszczenia i ograniczenia: 

a) numer wpisu, 

b) napis, 

c) treść wpisu; 

5) hipoteka: 

a) numer hipoteki (roszczenia), 

b) napis, 

c) treść wpisu, 

d) uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

8. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekaże, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia  

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138  

i 771) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 

(stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 

2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.)  

z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, następujące 

dane jednostkowe o cudzoziemcach, którzy, posiadali ważny dokument uprawniający do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) identyfikator cudzoziemca; 

2) imię i nazwisko; 

3) data urodzenia; 

4) płeć; 

5) miejsce urodzenia; 

6) kraj urodzenia; 

7) obywatelstwo lub obywatelstwa; 

8) narodowość; 

9) nazwa dokumentu; 

10) adnotacja w dokumencie; 

11) status cudzoziemca; 

12) numer PESEL; 

13) organ wydający; 

14) data wydania; 

15) data wydania na dokumencie; 

a) data ważności od; 

16) data ważności do; 

17) data rejestracji dokumentu; 

18) miejsce pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej: 

b) województwo, 

c) powiat, 

d) gmina, 

e) miejscowość, 

f) ulica, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu. 

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. 

(stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 

maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) następujące dane jednostkowe, gromadzone 
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na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771  

i 1076) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach 

prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 219): 

1) z Centralnego Rejestru Płatników Składek: 

a) kod numeru deklaracji określający rodzaj płatnika, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) numer PESEL, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) imię lub imiona i nazwisko, 

f) nazwa skrócona, 

g) nazwa pełna lub firma zgodna z aktem konstytuującym podmiotu, 

h) data urodzenia, 

i) miejsce urodzenia, 

j) obywatelstwo lub obywatelstwa, 

k) adresy: siedziby, zamieszkania, do korespondencji, prowadzenia działalności 

gospodarczej przez płatnika składek: 

 kod państwa, 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 zagraniczny kod pocztowy, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

l) data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie, 

m) liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; 

2) z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych: 

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) płatnika składek, 

b) dane dotyczące ubezpieczonego: 

 numer PESEL, 

 imię lub imiona i nazwisko, 

 data urodzenia, 

 miejsce urodzenia, 

 płeć, 

 obywatelstwo lub obywatelstwa, 

 wymiar czasu pracy, 

 kod świadczenia lub przerwy w opłacaniu składek, 

 okres od/do za jaki nastąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu 

składki, 

 kod tytułu ubezpieczenia, 

 kod wykonywanego zawodu, 

 kod poziomu wykształcenia, 

 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne, 
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 kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składki, 

 rodzaj ubezpieczenia, 

 data objęcia ubezpieczeniem, 

 data wyrejestrowania z ubezpieczenia, 

 dane dotyczące stopnia niepełnosprawności, 

 dane dotyczące niezdolności do pracy: całkowitej lub częściowej, 

 adresy: zameldowania na stałe miejsce pobytu, zamieszkania, 

do korespondencji: 

  kod kraju, 

   kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy lub dzielnicy,  

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

   zagraniczny kod pocztowy, 

  skrytka pocztowa, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu, 

  symbol państwa, 

  numer telefonu; 

3) z Centralnego Rejestru Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych 

do Ubezpieczenia Zdrowotnego: 

a) dane identyfikacyjne członka rodziny ubezpieczonego: 

 numer PESEL, 

 imię i nazwisko, 

 datę urodzenia, 

 stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym, 

 stopień niepełnosprawności, 

 pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną, 

b) dane adresowe członka rodziny ubezpieczonego: 

  kod kraju, 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości,  

  kod TERYT gminy lub dzielnicy,  

  kod TERYT i nazwa ulicy,  

  numer domu, 

  numer lokalu; 

4) z systemu emerytalno-rentowego: 

a) imię lub imiona i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) numer PESEL, 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

e) adresy: zameldowania na pobyt stały, zamieszkania, do korespondencji, 

ostatniego zamieszkania w Polsce w przypadku aktualnego zamieszkiwania za 

granicą: 
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 kod państwa, 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu; 

f) rodzaje świadczeń, 

g) stopień niezdolności do pracy, 

h) data wydania orzeczenia, 

i) okres na jaki wydano orzeczenie o niezdolności do pracy, 

j) informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia z powodu uzyskiwania 

przychodów przez świadczeniobiorcę; 

5) z Rejestru Obsługi Spraw Unijnych (ROSU 2) o pracownikach delegowanych, którym 

wydano Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego 

mającym zastosowanie do osoby uprawnionej:  

a) imię lub imiona i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) numer PESEL,  

d) data urodzenia, 

e) obywatelstwo, 

f) miejsce urodzenia, 

g) kraj wykonywania pracy, 

h) okres oddelegowania: data rozpoczęcia, data zakończenia, 

i) potwierdzenie statusu pracownika, 

j) rodzaj działalności pracodawcy wg PKD, 

k) adres w państwie miejsca zamieszkania. 

10. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże Prezesowi Głównego 

Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 31 stycznia  

2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia  

31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.) z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego następujące dane jednostkowe, na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz  

z 2018 r. poz. 650 i 858): 

1) o ubezpieczonych i płatnikach: 

a) imię lub imiona i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) miejsce urodzenia, 

d) obywatelstwo lub obywatelstwa, 

e) płeć, 

f) numer PESEL, 

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

h) numer konta ubezpieczeniowego płatnika składek, 

i) adresy zamieszkania, do korespondencji i działalności gospodarstwa rolnego: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 
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 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

j) rodzaj prowadzonej działalności: 

 wyłącznie gospodarstwo rolne, 

 gospodarstwo rolne i dział specjalny, 

 wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej, 

 dodatkowo pozarolnicza działalność gospodarcza, 

k) data zgonu, 

l) wskaźnik płatnika, 

m) status osoby ubezpieczonej (podleganie ubezpieczeniu na wskazany dzień, 

podleganie ubezpieczeniu w ciągu 12 m-cy, ubezpieczanie innych osób), 

n) stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z rolnikiem, 

o) wskaźnik ubezpieczenia na wniosek, w tym w zakresie ograniczonym, 

p) liczba osób ubezpieczonych na koncie płatnika: – które podlegają ubezpieczeniu 

na wskazany dzień; – które nie podlegały ubezpieczeniu na wskazany dzień, 

ale podlegały ubezpieczeniu w ciągu 12 poprzedzających miesięcy, 

q) wskaźnik podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 

r) wskaźnik podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu 

i macierzyńskiemu, 

s) okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 

t) okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu 

i macierzyńskiemu, 

u) podleganie innemu ubezpieczeniu, 

v) okres podlegania innemu ubezpieczeniu, 

w) liczba gospodarstw na koncie płatnika, 

x) powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych i ha fizycznych, 

y) tytuł prawny gospodarstwa, 

z) liczba działów specjalnych na koncie płatnika, 

aa) data rozpoczęcia działalności rolniczej przez płatnika, 

ab) data przyznania świadczenia i okres pobierania świadczenia, 

ac) wskaźnik pobierania emerytury lub renty w KRUS na wskazany dzień, 

ad) informacja o tym, czy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, 

ae) data rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, 

af) okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, 

ag) rodzaj własności lub posiadania gospodarstwa rolnego (P – właściciel, D – 

dzierżawca, W – współwłaściciel); 

2) o świadczeniobiorcach: 

a) imię lub imiona i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) miejsce urodzenia, 

d) obywatelstwo lub obywatelstwa, 

e) numer PESEL, 

f) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

g) płeć, 

h) adres zamieszkania: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 
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 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

i) stopień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 

j) okres na jaki wydano orzeczenie o niezdolności do pracy, 

k) rodzaje świadczeń, 

l) data przyznania świadczenia, 

m) informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia z powodu uzyskiwania 

przychodów przez świadczeniobiorcę. 

11. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. 

(stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 

maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.), z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, dane 

jednostkowe osób zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 

2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115  

i 1128): 

1) imię lub imiona i nazwisko, 

2) data urodzenia, 

3) płeć, 

4) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – seria 

i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość, 

5) wskaźnik poprawności numeru PESEL, 

6) obywatelstwo, 

7) numer oddziału funduszu, 

8) adresy zamieszkania, zameldowania, do korespondencji: 

a) kod pocztowy, 

b) kod TERYT i nazwa województwa, 

c) kod TERYT i nazwa powiatu, 

d) kod TERYT i nazwa gminy, 

e) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

f) kod pocztowy, 

g) kod TERYT i nazwa ulicy, 

h) numer domu, 

i) numer lokalu; 

9) informacja o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej albo informacja o 

jego braku; 

10) dane dotyczące płatnika: 

a) typ płatnika, 

b) numer identyfikacyjny REGON, 

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

d) numer PESEL, 
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e) nazwa skrócona; 

11)   informacja o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania emerytury 

lub renty; 

12)   kod stopnia niepełnosprawności w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej; 

13) kod stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w przypadku członka rodziny osoby 

ubezpieczonej; 

14) informacja o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie w przypadku członka rodziny 

osoby ubezpieczonej; 

15)   informacja o wydaniu dokumentu typu E. 

12. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże 

Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2019 r. (dane za miesiąc 

marzec 2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (dane za miesiąc grudzień 2019 r.), do dnia 31 

maja 2021 r. (dane za miesiąc marzec 2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (dane za miesiąc 

marzec 2022 r.), dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076): 

1) o pracodawcach i osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy uzyskują 

dofinansowanie z PFRON: 

a) numer PESEL, 

b) imię lub imiona i nazwisko, 

c) adres zamieszkania: 

 nazwa województwa, 

 nazwa powiatu, 

 nazwa gminy, 

 nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa miejscowości poczty 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

d) stopień niepełnosprawności, 

e) przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej, 

f) dane identyfikacyjno-adresowe pracodawcy: 

 numer identyfikacyjny REGON, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 numer w rejestrze PFRON, 

 nazwa pracodawcy, 

 adres siedziby pracodawcy: 

  siedmiocyfrowy kod TERYT gminy, 

 adres wykazany przez pracodawcę: 

  nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu; 

2) o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, którzy uzyskują 

refundację z PFRON: 
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a) numer PESEL, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) numer w rejestrze PFRON, 

d) numer REGON, 

e) imię i nazwisko, 

f) stopień niepełnosprawności, 

g) adres siedziby: 

 siedmiocyfrowy kod TERYT gminy, 

i) adres wykazany przez osobę: 

 nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu; 

3) o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach zobowiązanych do opłacania składek 

za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z PFRON: 

a) numer PESEL, 

b) numer w rejestrze PFRON, 

c) imię i nazwisko, 

d) adres zamieszkania: 

 siedmiocyfrowy kod TERYT gminy 

e) adres wykazany przez osobę: 

 nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

f) stopień niepełnosprawności rolnika, 

g) numery PESEL niepełnosprawnych domowników, 

h) stopnie niepełnosprawności domowników. 

 

13. Główny Geodeta Kraju przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, 

następujące dane: 

1) ortofotomapę – dla obszaru kraju w formie dedykowanego dostępu online do usługi 

WMTS; 

2) zintegrowaną kopię bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) – dla obszaru 

kraju, w pełnym zakresie tematycznym na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. poz. 1642), będącego aktem 

wykonawczym do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), w terminach do dnia 31 lipca 

2019 r., (stan na 30.06.2019 r.) do dnia 30 lipca 2020 r. (stan na 30.06.2020 r.) oraz do 

dnia 1 lutego 2021 r. (stan na 31.12.2020 r.);  

3) zestawienie punktów adresowych – z Państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199), będącego aktem 

wykonawczym do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
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w terminach do dnia 31 lipca 2019 r., (stan na 30.06.2019 r.) do dnia 30 lipca 2020 r. 

(stan na 30.06.2020 r.) oraz do dnia 1 lutego 2021 r. (stan na 31.12.2020 r.), dane 

jednostkowe w zakresie: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod TERYT i nazwa części miejscowości (jeśli występują), 

 kod TERYT i nazwa ulicy (jeśli występują), 

 numer adresowy, 

 współrzędne X i Y. 

14. Starostowie przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane: 

1) w terminie do dnia 28.02.2019 r. (stan na 01.01.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan 

na 31.12.2019 r.), do dnia 1 października 2021 r. (stan na 31.08.2021 r.) dane 

jednostkowe z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej oraz części opisowej 

i geometrycznej, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz rozporządzenia 

wykonawczego Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca  

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 oraz  

z 2017 r. poz. 1990): 

a) o budynkach: 

 identyfikator budynku, 

 adres budynku: 

  gmina, 

  kod pocztowy, 

  kraj, 

  miejscowość, 

  nazwa własna, 

  numer porządkowy, 

  powiat, 

  identyfikator TERYT miejscowości, 

  identyfikator TERYT ulicy, 

  ulica, 

  województwo, 

 numer księgi wieczystej, 

 numer elektronicznej księgi wieczystej, 

 status budynku, 

 rok zakończenia budowy budynku, 

 wiek zakończenia budowy budynku, 

 data oddania do użytkowania budynku w całości, 

 stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy, 

 stan użytkowania budynku, 

 informacja dotycząca części budynku oddanej do użytkowania, 

 rodzaj budynku według KŚT, 

 klasa budynku według PKOB, 

 główna funkcja budynku, 

 inna funkcja budynku, 

 łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych, 



26 

 

 łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 

 liczba kondygnacji nadziemnych, 

 liczba kondygnacji podziemnych, 

 rodzaj materiału, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, 

 liczba ujawnionych samodzielnych lokali, 

 powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów, 

 dodatkowe informacje o budynku, 

 łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń przynależnych 

do lokali w m2, 

 liczba lokali o określonej liczbie izb, 

 łączna liczba izb w budynku mieszkalnym, 

 numer jednostki rejestrowej budynków do której przyporządkowany został 

budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, 

b) o właścicielach i osobach władających budynkiem: 

 rodzaj podmiotu ewidencyjnego: 

  osoba fizyczna, 

  instytucja, 

  małżeństwo, 

  inny podmiot grupowy, 

 status podmiotu ewidencyjnego, 

 rodzaj uprawnienia, 

 udział we własności, 

 udział we władaniu nieruchomością, 

 udział w gospodarowaniu nieruchomością, 

 nazwa pełna, 

 nazwa skrócona, 

 nazwisko i imię, 

 płeć, 

 numer PESEL, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 numer identyfikacyjny REGON, 

 obywatelstwo, 

 adres miejsca pobytu stałego lub adres siedziby: 

  gmina, 

  kod pocztowy, 

  kraj, 

  miejscowość, 

  nazwa własna, 

  numer lokalu, 

  numer porządkowy, 

  powiat, 

  identyfikator TERYT miejscowości, 

  identyfikator TERYT ulicy, 

  ulica, 

  województwo, 

c) o lokalach: 

 identyfikator lokalu, 
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 numer lokalu, 

 adres budynku: 

  gmina, 

  kod pocztowy, 

  kraj, 

  miejscowość, 

  nazwa własna, 

  numer porządkowy, 

  powiat, 

  identyfikator TERYT Miejscowości, 

  identyfikator TERYT ulicy, 

  ulica, 

  województwo, 

 numer księgi wieczystej, 

 numer elektronicznej księgi wieczystej, 

 rodzaj lokalu, 

 liczba izb wchodzących w skład lokalu, 

 pole powierzchni użytkowej lokalu w m2, 

 liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu, 

 pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu w m2 , 

 dodatkowe informacje o lokalu, 

 numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali, do której przyporządkowany 

został lokal stanowiący odrębną nieruchomość, 

d) o właścicielach i osobach władających lokalem: 

 rodzaj podmiotu ewidencyjnego: 

  osoba fizyczna, 

  instytucja, 

  małżeństwo, 

  inny podmiot grupowy, 

 status podmiotu ewidencyjnego, 

 rodzaj uprawnienia, 

 udział we własności, 

 udział we władaniu nieruchomością, 

 udział gospodarowania nieruchomością, 

 nazwa pełna, 

 nazwa skrócona, 

 imię i nazwisko, 

 płeć, 

 numer PESEL, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 numer identyfikacyjny REGON, 

 obywatelstwo lub obywatelstwa, 

 adres miejsca pobytu stałego lub adres siedziby: 

  gmina, 

  kod pocztowy, 

  kraj, 

  miejscowość, 
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  nazwa własna, 

  numer lokalu, 

  numer porządkowy, 

  powiat, 

  identyfikator TERYT miejscowości, 

  identyfikator TERYT ulicy, 

  ulica, 

  województwo, 

e) o pomieszczeniach przynależnych do lokalu: 

 adres pomieszczenia przynależnego do lokalu: 

  numer lokalu, 

 adres budynku: 

  gmina, 

  kod pocztowy, 

  kraj, 

  miejscowość, 

  nazwa własna, 

  numer porządkowy, 

  powiat, 

  identyfikator TERYT miejscowości, 

  identyfikator TERYT ulicy, 

  ulica, 

  województwo, 

 rodzaj pomieszczenia przynależnego, 

 powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego, 

 dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym; 

15. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przekażą Prezesowi 

Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 

28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja  2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) 

z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 

następujące dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1076): 

1) o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia, którym wydano orzeczenie  

o niepełnosprawności: 

 imię lub imiona i nazwisko, 

 numer PESEL,  

 kraj obywatelstwa w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, 

 data urodzenia, 

 płeć, 

 adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu, 

 data wydania ostatniego orzeczenia, 

 ustalenie niepełnosprawności, 

 symbol przyczyny niepełnosprawności, 

 okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność, 

 dane o przedstawicielu ustawowym dziecka: 

  imię lub imiona i nazwisko, 
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  numer PESEL, 

 adresy: miejsca zameldowania/zamieszkania, miejsca pobytu: 

   kod TERYT i nazwa województwa, 

   kod TERYT i nazwa powiatu, 

   kod TERYT i nazwa gminy, 

   nazwa miejscowości, 

   nazwa ulicy, 

   numer budynku, 

   numer lokalu; 

2) o osobach, które ukończyły 16 rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności: 

 imię lub imiona i nazwisko, 

 numer PESEL,  

 kraj obywatelstwa w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, 

 data urodzenia, 

 płeć, 

 adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu: 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer budynku, 

  numer lokalu, 

 wykształcenie, 

 zawód, 

 data wydania orzeczenia, 

 ustalenie stopnia niepełnosprawności, 

 symbol przyczyny niepełnosprawności, 

 okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności. 

16. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przekażą Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego następujące dane jednostkowe: 

1) z ewidencji podatkowej nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (stan na 

01.01.2020 r.), 1 października 2021 r. (stan na 31.08.2021 r.) na podstawie ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 

2141, 2372, 2432 oraz z 2018 r. poz. 650): 

a) o podatnikach podatku od nieruchomości dotyczącego budynków lub ich części: 

 rodzaj płatnika: 

  osoba fizyczna, 

  osoba prawna, 

  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

 imię i nazwisko, 

 nazwa pełna, nazwa skrócona lub firma, 

 numer PESEL, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 numer identyfikacyjny REGON, 

 adres zamieszkania lub siedziby: 
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  nazwa kraju, 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  miejscowość poczty, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu, 

 rodzaj podmiotu: 

  właściciel,  

  posiadacz samoistny,  

  użytkownik wieczysty lub posiadacz zależny przedmiotów 

opodatkowania, 

b) o budynkach i ich częściach: 

 położenie nieruchomości, 

 tytuł prawny, 

 powierzchnia użytkowa, 

 identyfikator geodezyjny budynku, 

 identyfikator geodezyjny lokalu, 

 funkcja użytkowa budynku, 

 samodzielny lokal: 

  mieszkalny, 

  o innym przeznaczeniu, 

 powierzchnia mieszkania lub budynku przeznaczona do prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

 numer księgi wieczystej, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot 

własności, 

 numer księgi wieczystej, jeżeli w budynku znajdują się wydzielone 

samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, 

w rozumieniu przepisów o własności lokali; 

2) z systemów pomocy społecznej o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się 

o przyznanie świadczeń do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 

lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia  31 maja  2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) 

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 i 1895 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d) obywatelstwo, 

e) stan cywilny, 

f) adresy zamieszkania, pobytu czasowego z zameldowaniem, bez zameldowania: 

 nazwa województwa, 

 nazwa powiatu, 

 nazwa gminy, 

 nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 
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 nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

g) rola w rodzinie, 

h) pokrewieństwo z głową rodziny, 

i) poziom uzyskanego wykształcenia, 

j) zawód wykonywany, 

k) pozycja na rynku pracy, 

l) rodzaj źródła dochodu, 

m) nazwa miejsca pracy, 

n) adres miejsca pracy: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

o) nazwa miejsca nauki, 

p) adres miejsca nauki: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod pocztowy, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer domu, 

 numer lokalu, 

q) rodzaje świadczeń uzyskanych, 

r) rejestracja w urzędzie pracy, 

s) pobieranie zasiłku lub innego świadczenia, 

t) brak lub utrata prawa do zasiłku, 

u) orzeczenie o niepełnosprawności, 

v) informacje o rodzinie: 

 wielkość rodziny, 

 skład rodziny, 

 liczba hektarów przeliczeniowych, 

w) informacje o członkach rodziny: 

 imię i nazwisko,  

 data urodzenia,  

 płeć,  

 stan cywilny, 

 pokrewieństwo, 

 poziom uzyskanego wykształcenia, 

 zawód wykonywany, 

 nazwa miejsca pracy, 

 adres miejsca pracy: 



32 

 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  od TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu, 

  nazwa miejsca nauki, 

 adres miejsca nauki: 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu; 

 pozycja na rynku pracy, 

 rodzaje źródła dochodu, 

 orzeczenie o niepełnosprawności, 

 rejestracja w urzędzie pracy, 

 pobieranie zasiłku lub innego świadczenia, 

 brak lub utrata prawa do zasiłku, 

3) w terminie do dnia 1 października 2021 r. (stan na 31.08.2021 r.) dane o:  

a) zamieszkanych pomieszczeniach mieszkalnych niebędących mieszkaniami  

wraz z liczbą osób zamieszkujących te pomieszczenia: 

 imię i nazwisko osoby zamieszkującej pomieszczenie, 

 PESEL osób zamieszkujących pomieszczenia, 

 adres budynku, w którym znajduje się pomieszczenie lub adres pomieszczenia: 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu, 

 liczba osób w pomieszczeniu, 

b) lokalizacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków: 

 adres nieruchomości na której znajduje się zbiornik 

bezodpływowy/przydomowa oczyszczalnia ścieków: 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 
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  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

c) mieszkaniowym zasobie gminy:  

 adres lokalu mieszkalnego: 

  kod TERYT i nazwa województwa, 

  kod TERYT i nazwa powiatu, 

  kod TERYT i nazwa gminy, 

  kod TERYT i nazwa miejscowości, 

  kod pocztowy, 

  kod TERYT i nazwa ulicy, 

  numer domu, 

  numer lokalu. 

4) w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.) i do dnia 28 lutego 2020 r. (stan 

na 31.12.2019 r.), następujący zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125) będącego aktem wykonawczym 

do wyżej wymienionej ustawy: 

a) wykaz adresów budynków dla gminy, zawierający następujące informacje:  

 kod TERYT i nazwa województwa,  

 kod TERYT i nazwa powiatu,  

 kod TERYT i nazwa powiatu,  

 kod TERYT i nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi,  

 kod TERYT i nazwa miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi,  

 kod pocztowy, 

 rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (np. dzielnica, osiedle),  

 kod TERYT i nazwa ulicy lub placu,  

 numer porządkowy, 

b) wraz z przyporządkowanym do każdego numeru adresowego punktem 

adresowym opisanym następującymi danymi:  

 para współrzędnych x, y określająca położenie punktu adresowego  

w przestrzeni,  

 status budynku, z którym związany jest punkt adresowy (istniejący, w trakcie 

budowy, prognozowany),  

 usytuowanie budynku związanego z punktem adresowym (naziemny, 

podziemny),  

 identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy,  

 informacja o elemencie budynku reprezentującym punkt adresowy (środek 

ściany budynku, środek wejścia budynku, środek ciężkości budynku),  

c) identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, na który składa się:  

 przestrzeń nazw na podstawie identyfikatora zbioru danych przestrzennych,  

 identyfikator lokalny,  

 identyfikator wersji obiektu,  

d) mapa punktów adresowych, na którą składają się:  

 kod TERYT i nazwa miejscowości,  

 granice miejscowości,                                                                                                                                                                     

 punkty adresowe i ich numery porządkowe,  
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 osie ulic i granice zewnętrzne placów,  

 kod TERYT i nazwa ulic i placów,  

 kontury budynków istniejących i w budowie,  

 granice i numery działek ewidencyjnych. 

17. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 31 

maja 2019 r. (stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do 

dnia 31 maja 2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 

31.03.2022 r.) następujące dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej 

wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe: 

1) imię lub imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) adres lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod pocztowy, 

f) kod TERYT i nazwa ulicy, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu; 

4) zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym wskazanym w punkcie 5 

wyrażone w kWh; 

5) data rozpoczęcia i data zakończenia okresu rozliczeniowego; 

6)  długość trwania okresu rozliczeniowego w miesiącach. 

18. Spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. -  

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845) oraz innych ustaw 

dotyczących działalności spółdzielni, przekażą Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (stan na 01.01.2020 r.), do dnia 1 

października 2021 r. (stan na 31.08.2021 r.), dane jednostkowe o osobach, którym 

przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer PESEL, 

3) adres lokalu mieszkalnego: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod pocztowy, 

f) kod TERYT i nazwa ulicy, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu; 

4) rodzaj spółdzielczego prawa do lokalu: 

a) własnościowe, 

b) lokatorskie. 

19. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność przekażą Prezesowi Głównego 
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Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. (stan na 31.01.2019 r.), do 

dnia 31 marca 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.),  do dnia 1 października 2021 r. (stan na  

31.08. 2021 r.), następujące dane jednostkowe: 

1) rodzaj prowadzonej działalności (z wyszczególnieniem rodzaju świadczonej usługi); 

2) adres punktu odprowadzenia/dostarczenia usługi dla użytkownika indywidualnego: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod pocztowy, 

f) kod TERYT i nazwa ulicy, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu. 

20. Podmioty których podstawową lub drugorzędną działalnością jest przesył, dystrybucja 

paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi dla których odbiorcą końcowym 

dokonującym zakupu paliwa gazowego z sieci są gospodarstwa domowe przekażą 

Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. (stan 

na 31.01.2019 r.), 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12. 2019 r.),  1 października 2021 r. (stan 

na 31.08. 2021 r.), następujące dane jednostkowe: 

1) imię i nazwisko odbiorcy; 

2) numer PESEL odbiorcy; 

3) adres poboru gazu z sieci: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod pocztowy, 

f) kod TERYT i nazwa ulicy, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu. 

21. Podmioty których podstawową lub drugorzędną działalnością jest obrót, przesył 

i wytwarzanie energii cieplnej dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu są 

gospodarstwa domowe przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie 

do dnia 28 lutego 2019 r. (stan na 31.01. 2019 r.),  do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 

31.12.2019 r.), do dnia 1 października 2021 r. (stan na 31.08.2021 r.) następujące dane 

jednostkowe według rodzaju potrzeb cieplnych: 

1) adres poboru ciepła: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 

d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod pocztowy, 

f) kod TERYT i nazwa ulicy, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu. 

2) adres poboru ciepłej wody użytkowej: 

a) kod TERYT i nazwa województwa, 

b) kod TERYT i nazwa powiatu, 

c) kod TERYT i nazwa gminy, 
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d) kod TERYT i nazwa miejscowości, 

e) kod pocztowy, 

f) kod TERYT i nazwa ulicy, 

g) numer domu, 

h) numer lokalu. 

22. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2017 r. poz. 1907  

i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) wraz z późniejszymi zmianami przekażą 

Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia do dnia 31 maja 2019 r. 

(stan na 31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019  r.), do dnia 31 maja  

2021 r. (stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan na 31.03.2022 r.), 

następujące dane jednostkowe o abonentach, na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne i rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 28 grudnia 

2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej 

sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz. U.  

poz. 1828): 

1) imię lub imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce i data urodzenia; 

4) numer telefonu kontaktowego; 

5) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania: 

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu. 

23. Wyznaczony operator pocztowy przekaże w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (stan na 

31.03.2019 r.), do dnia 28 lutego 2020 r. (stan na 31.12.2019 r.), do dnia 31 maja  2021 r. 

(stan na 31.03.2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (stan 31.03.2022 r.) Prezesowi 

Głównego Urzędu Statystycznego dane adresowe w zakresie: 

1) pocztowe numery adresowe:  

 kod TERYT i nazwa województwa, 

 kod TERYT i nazwa powiatu, 

 kod TERYT i nazwa gminy, 

 kod TERYT i nazwa miejscowości, 

 kod TERYT i nazwa ulicy, 

 numer budynku, 

 numer lokalu. 


