
 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, z późn. zm.). 

                                             

e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej ankietę – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej wg stanu w dniu 31.12.2017 r. 
(proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.) 

Podmiot aktywny Podmiot nieaktywny 

prowadzący działalność 1 nie podjął działalności  4 z zawieszoną działalnością 7 

w stanie likwidacji 2 w stanie likwidacji 5 z zakończoną działalnością 8 

w stanie upadłości  3 w stanie upadłości  6   
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2. Kontrola nad kluczowymi organami w jednostce: 

2a. Czy w Państwa jednostce prawo do powoływania, odwoływania, zatwierdzania, lub wykonywania veta w odniesieniu do składu 

większości zarządu lub rady nadzorczej posiadają (bezpośrednio lub poprzez odpowiednie organy): 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie 2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i inne podmioty publiczne (działając wspólnie) tak 1 nie 2 

2b. Czy w Państwa jednostce prawo do powoływania, odwoływania, lub wykonywania veta w odniesieniu do większości obsady 

kluczowych komórek organizacyjnych odgrywających decydującą rolę w odniesieniu do istotnych elementów ogólnej polityki  

(np. zespołów / komitetów inwestycyjnych) posiadają: 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie 2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i  inne podmioty publiczne (działając wspólnie) tak 1 nie 2 

3. Czy w Państwa jednostce prawo do powoływania, odwoływania, lub wykonywania veta w odniesieniu do kluczowego personelu  

(np. prezes zarządu, przewodniczący rady nadzorczej, dyrektor generalny, dyrektor finansowy) posiadają: 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie  2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i  inne podmioty publiczne (działając wspólnie) tak 1 nie 2 

4. Czy w Państwa jednostce prawa przysługujące na mocy udziałów/akcji /opcji specjalnych (np. złota akcja) posiadają: 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie  2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i  inne podmioty publiczne (działając wspólnie) tak 1 nie 2 

5. Czy w Państwa jednostce wpływ na warunki pozyskiwania/wykorzystania środków finansowych posiadają:   

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie  2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 



 

6. Czy Państwa jednostka sprzedaje swoją produkcję wyłącznie podmiotom sektora instytucji rządowych 

i samorządowych lub innym podmiotom publicznym? 

tak 1 

nie → pytanie7 2 

6a. Czy Państwa jednostka konkuruje z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu  

od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? 

tak → pytanie 8 1 

nie → pytanie 8 2 

 

7. Czy podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych lub inne podmioty publiczne są 

dominującym klientem Państwa jednostki (tzn. ponad 50 % przychodów jest uzyskiwanych od 

podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych)? 

tak 1 

nie → pytanie 8 2 

7a. Czy Państwa jednostka konkuruje z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu 

od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? 

tak 1 

nie 2 

 

8. Czy Państwa jednostka jest jedynym dostawcą wybranych towarów i usług dla podmiotów sektora 

instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? 
tak 1 

nie → pytanie.9  2 

8a. Czy Państwa jednostka konkuruje z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu od podmiotów 

sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? 
tak 1 

nie 2 

 

 

 

Uwagi:  

 

Proszę podać szacunkowy czas  

(w minutach) przeznaczony na przygotowanie 

danych dla potrzeb wypełnianego formularza 

1  
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 

przeznaczony na wypełnienie formularza 
2 

 

 

                                            

(e-mail osoby sporządzającej ankietę – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI 

 

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.  

 

 

 

 

  

9. Czy w zakresie określania ogólnej polityki Państwa jednostki występują przypadki tzw. nadmiernych regulacji stosowanych przez:  

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie  2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 

10. Czy w statucie/akcie założycielskim Państwa jednostki znajdują się zapisy dotyczące wymaganej zgody niżej wymienionych 

podmiotów na działania w zakresie rozwoju lub zakończenia działalności jednostki, operacji połączenia z innym podmiotem lub 

nabycia aktywów, rozwiązania jednostki lub zmiany statutu/aktu założycielskiego, zatwierdzania budżetu, wypłat dywidend:  

podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych  tak 1 nie  2 

inne podmioty publiczne tak 1 nie 2 

(imię, nazwisko i telefon osoby  

sporządzającej ankietę) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)* 



Objaśnienia do formularza AP-01 

Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 

 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 

Przykład wypełnienia e-maila: 

 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L              

 

Do sektora instytucji rządowych i samorządowych zaliczamy m.in.:  

 jednostki sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)),  

 fundusze celowe Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

 Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., 

 Fundację na Rzecz Nauki Polskiej,  

 Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, 

 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 

 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 

 szpitale publiczne działające w formie spółek kapitałowych i szpitale działające w formie instytutów 

badawczych 

oraz przedsiębiorstwa publiczne zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami 

ESA2010 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)).  

Szczegółowa lista jednostek zaklasyfikowanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych znajduje się pod 

adresem: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/. 

 

Inne podmioty publiczne to podmioty, w odniesieniu do których: 

 jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, lub 

 przedsiębiorstwo publiczne, lub  

 jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych i inne przedsiębiorstwa publiczne łącznie 

posiadają ponad połowę udziałów/akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub posiadają prawo 

powoływania ponad połowy składu organu nadzorującego lub zarządzającego lub finansują je w ponad 50%.  

 

Wpływ na warunki pozyskiwania/wykorzystania środków finansowych (pytanie 5) oznacza dominującą rolę 

podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych/innych podmiotów publicznych w ustalaniu warunków 

zaciągania kredytów (np. terminy zapadalności, stopy procentowe, zabezpieczenia itp.) i/lub sprawowanie 

szczegółowego nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych przez jednostkę.  

Przez nadmierną regulację (pytanie 9) należy rozumieć stosowanie ścisłych regulacji dotyczących działalności 

jednostki (np. ograniczenie lub wyznaczenie możliwych rodzajów działalności, ustalanie cen itp.).  

 


