
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 251/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych
przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej

klasyfikacji produktów według działalności (CPA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 295/2008 (1) z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, w szcze-
gólności jego art. 11 ust. 2 lit. b) i e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 (2) ustano-
wiono wspólne ramy tworzenia statystyk Wspólnoty
w zakresie struktury, działalności, konkurencyjności oraz
funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie. W celu
racjonalizacji tego rozporządzenia i zwiększenia jego
jasności zostało ono przekształcone i do wielu przepisów
wprowadzone zostały istotne zmiany.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2701/98 dotyczące serii
danych, które należy opracować na potrzeby statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (3), należy
zmienić w celu uwzględnienia tych zmian. W celu
zachowania jasności należy je zastąpić niniejszym rozpo-
rządzeniem.

(3) Należy określić częstotliwość zestawiania wieloletnich
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz
podział wyników dla tworzenia statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw w celu sporządzania danych
porównywalnych i zharmonizowanych między państwami
członkowskimi.

(4) Niezbędne jest dostosowanie niektórych określeń cech
w załączniku V zgodnie ze zmianami w statystycznej
klasyfikacji produktów według działalności (CPA).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Częstotliwość zestawiania wieloletnich statystyk i podział wyni-
ków, o których mowa w art. 3 i 7 rozporządzenia (WE) 295/
2008, są określone w odniesieniu do serii danych w załącz-
niku I do niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie opracowują wspomniane serie danych
w odniesieniu do roku sprawozdawczego 2008 i lat następnych.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 2701/98 niniejszym traci moc.

Jednakże stosuje się je w dalszym ciągu w odniesieniu do serii
danych dostarczanych za lata sprawozdawcze do 2007 r. włącz-
nie.

Artykuł 3

Załącznik V do rozporządzenia nr 295/2008 zmienia się
zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13–59.
(2) Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1.
(3) Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 81.



ZAŁĄCZNIK I

SERIE DANYCH

1. USŁUGI

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

1A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług
1B Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości dot. usług
1C Roczne statystyki regionalne dot. usług
1D Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego
1E Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. specjalnych danych zagregowanych działalności
1P Roczne wstępne wyniki dot. usług

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług wymienione w załączniku I sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia
Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 1A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2, sekcje od H do J i od L do N oraz dział 95

Cechy Cecha w załączniku I sekcja 4 pkt. 3:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 12 0 Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je

otrzymano
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących (1)
16 13 0 Liczba zatrudnionych (1)
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

(1) Cecha 16 12 0 Liczba osób pracujących bez wynagrodzenia może zostać dostarczona przez organy przedstawiające
sprawozdanie. W przypadku niedostarczenia będzie obliczana jako różnica między wartościami dla zmiennych 16 11 0 i 16 13 0.
Dane te uznane zostaną za poufne, jeżeli cecha 16 11 0 lub 16 13 0 lub obie będą poufne.

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości dot. usług wymienione w załączniku I sek-
cja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 1B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości dot. usług

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie
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Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od H do J i od L do N oraz dział 95

Cechy Cecha w załączniku I sekcja 4 pkt. 3:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4:
12 11 0 Obrót
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, razem

Roczne statystyki regionalne dot. usług wymienione w załączniku I sekcja 4 pkt. 3 i 5 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 1C

Nazwa serii Roczne statystyki regionalne dot. usług

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od H do J i od L do N oraz dział 95

Cechy Cecha w załączniku I sekcja 4 pkt. 3:
11 21 0 Liczba jednostek lokalnych
Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 5:
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału regional-
nego

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego wymienione w załączniku I sekcja 4
pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 1D

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 klasa 64.11

Cechy Cecha w załączniku I sekcja 4 pkt. 3:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4:
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących
16 13 0 Liczba zatrudnionych
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasa)

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. specjalnych danych zagregowanych działalności wymienione
w załączniku I sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 1E

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. specjalnych danych zagregowanych działalności

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Specjalne dane zagregowane

Cechy Cecha w załączniku I sekcja 4 pkt. 3:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 12 0 Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je

otrzymano
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących (1)
16 13 0 Liczba zatrudnionych (1)
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Poziom podziału działal-
ności

Specjalne dane zagregowane

B_TO_N_X_K Gospodarka przedsiębiorstw ogółem z wyłączeniem działalności
finansowej i ubezpieczeniowej

ICT_T ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) ogółem (NACE wersja
2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)

ICT_M Produkcja ICT (NACE wersja 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)
ICT_S Usługi ICT (NACE wersja 2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
HIT Produkcja zaawansowanych technologii (NACE wersja 2 21+26+30.3

+32.5))
MHT Produkcja średniozaawansowanych technologii (NACE wersja 2

20+25.4+27+28+29+30-30.3+33)
MLT Produkcja średnio-niskich technologii (NACE wersja 2 19+22+23+24

+25-25.4)
LOT Produkcja niskich technologii (NACE wersja 10+11+12+13+14+15

+16+17+18+31+32-32.5)
INF Sektor informacyjny (NACE wersja 2 58.1+59.1+59.2+60+63.9)
HITS Usługi zaawansowanych technologii (NACE wersja 2 53+58+60+61

+62+63+72)
KWNMS Usługi rynkowe intensywnie wykorzystujące wiedzę (NACE wersja 2

50+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)82)
CRA Usługi związane z informatyką (NACE wersja 2 58.2+62+63.1)

(1) Cecha 16 12 0 Liczba osób pracujących bez wynagrodzenia może zostać dostarczona przez organy przedstawiające
sprawozdanie. W przypadku niedostarczenia będzie obliczana jako różnica między wartościami dla zmiennych 16 11 0 i 16 13 0.
Dane te uznane zostaną za poufne, jeżeli cecha 16 11 0 lub 16 13 0 lub obie będą poufne.

Roczne wstępne wyniki dot. usług wymienione w załączniku I sekcja 8 do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 1P

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. usług

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od H do J i od L do N oraz dział 95

Cechy Cechy w załączniku I sekcja 8:
12 11 0 Obrót
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Wyniki wstępne przesyła się w terminie dziesięciu miesięcy od końca roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego.
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2. PRZEMYSŁ

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

2A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. przemysłu
2B Roczne statystyki przedsiębiorstw według klasy wielkości dot. przemysłu
2C Roczne statystyki regionalne dot. przemysłu
2D Roczne statystyki JRD dot. przemysłu
2E Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Inwestycje niematerialne dot. przemysłu
2F Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podwykonawstwo dot. przemysłu
2G Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów dot. przemysłu
2H Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska w podziale według

dziedzin środowiska naturalnego dot. przemysłu
2I Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska w podziale według

klas wielkości (liczba pracujących) dot. przemysłu
2J Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska w podziale

według dziedzin środowiska naturalnego dot. przemysłu
2K Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw zakresie wydatków na ochronę środowiska w podziale według

klas wielkości (liczba pracujących) dot. przemysłu
2P Roczne wstępne wyniki dot. przemysłu

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 2 i 3 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 2A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B-E

Cechy Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 2:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 13 0 Marża brutto dla odsprzedawanych towarów
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 12 0 Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je

otrzymano
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 21 3 Zmiany stanu rezerw produktów gotowych i produktów w toku

wytworzonych przez jednostkę
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
13 41 1 Płatności za długoterminowy wynajem oraz leasing operacyjny
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
15 12 0 Nakłady inwestycyjne brutto w grunty
15 13 0 Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli
15 14 0 Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących

budynków
15 15 0 Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia
15 21 0 Sprzedaż środków trwałych
16 11 0 Liczba pracujących (1)
16 13 0 Liczba zatrudnionych (1)
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
16 15 0 Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych
18 11 0 Obrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie

klasyfikacji NACE wersja 2.
20 11 0 Zakupy nośników energii (NACE wersja 2, z wyłączeniem sekcji D i E)
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Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 1 poziom 3-cyfrowy (grupa) dla cechy 18 11 0
NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasa),
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupa),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział),
NACE wersja l, poziom 4-cyfrowy (sekcja) dla wszystkich pozostałych cech

(1) Cecha 16 12 0 Liczba osób pracujących bez wynagrodzenia może zostać dostarczona przez organy przedstawiające
sprawozdanie. W przypadku niedostarczenia będzie obliczana jako różnica między wartościami dla zmiennych 16 11 0 i 16 13 0.
Dane te uznane zostaną za poufne, jeżeli cecha 16 11 lub 16 13 0 lub obie będą poufne.

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości dot. przemysłu wymienione
w załączniku II sekcja 4 pkt. 2 i 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według klasy wielkości dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B–E

Cechy Cecha w załączniku II sekcja 4 pkt. 2:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
16 11 0 Liczba pracujących
16 13 0 Liczba zatrudnionych
16 15 0 Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, razem

Roczne statystyki regionalne dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 2 i 5 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2C

Nazwa serii Roczne statystyki regionalne dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B-E

Cechy Cecha w załączniku II sekcja 4 pkt. 2:
11 21 0 Liczba jednostek lokalnych
Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 5:
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału regional-
nego

NUTS2,
NUTS1,
NUTS0.

Roczne statystyki JRD dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 2 i 6 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 2D

Nazwa serii Roczne statystyki JRD dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B-E

Cechy Cecha w załączniku II sekcja 4 pkt. 2:
11 31 0 Liczba jednostek rodzaju działalności
Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 6:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy),
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Wieloletnie statystyki inwestycji niematerialnych dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 4 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 2E

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki inwestycji niematerialnych dot.
przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2009 dla cech 15 42 0 i 15 44 1

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B–E

Cechy Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 4:
15 42 0 Inwestycje brutto w koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz

pokrewne prawa
15 44 1 Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy),
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Wieloletnie statystyki podwykonawstwa dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 4 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 2F

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki podwykonawstwa dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008 dla cech 23 11 0

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B-E

Cechy Cecha w załączniku II sekcja 4 pkt. 4:
23 11 0 Wypłaty dla podwykonawców

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy),
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie podziału obrotów dot. przemysłu wymienione
w załączniku II sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE) nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 2G

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności
dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Co 5 lat

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B-E

Cechy Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 4:
18 12 0 Obrót z tytułu działalności przemysłowej
18 15 0 Obrót z tytułu działalności usługowej
18 16 0 Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż

oraz usług pośrednictwa

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska według dziedzin
środowiska naturalnego dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2H

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska
według dziedzin środowiska naturalnego dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2, sekcje B-E (z wyjątkiem NACE wersja 2 działy 37, 38 oraz 39)

Cechy Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 3:
21 11 0 Nakłady inwestycyjne w urządzenia i stacje kontroli zanieczyszczeń oraz

specjalne urządzenia przeznaczone do ochrony przed zanieczyszczeniem
(głównie urządzenia „końca rury”)

21 12 0 Inwestycje w sprzęt oraz zakłady powiązane z technologią bardziej czystą
(technologia zintegrowana)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału według
dziedzin środowiska natu-
ralnego

Ochrona powietrza i klimatu, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, pozostała
działalność związana z ochroną środowiska naturalnego, razem.

Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska według klas wielkości
liczby osób pracujących dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2I

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska
w podziale według klas wielkości liczby osób pracujących dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2, sekcje B-E (z wyjątkiem NACE wersja 2 działy 37, 38 oraz 39)

Cechy Cechy w załączniku II sekcja 4 pkt. 3:
21 11 0 Nakłady inwestycyjne w urządzenia i stacje kontroli zanieczyszczeń oraz

specjalne urządzenia przeznaczone do ochrony przed zanieczyszczeniem
(głównie urządzenia „końca rury”)

21 12 0 Inwestycje w sprzęt oraz zakłady powiązane z technologią bardziej czystą
(technologia zintegrowana)
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Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących: 0–49, 50–249, 250+, razem

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska według dziedzin
środowiska naturalnego dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2J

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska
według dziedzin środowiska naturalnego dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2010

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2, sekcje B–E (z wyjątkiem NACE wersja 2 działy 37, 38 oraz 39)

Cechy Cecha w załączniku II sekcja 4 pkt. 4:
21 14 0 Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału według
dziedzin ochrony środowi-
ska

Ochrona powietrza i klimatu, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, pozostała
działalność związana z ochroną środowiska naturalnego, razem.

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska według klas wielkości
liczby pracujących dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2K

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie wydatków na ochronę środowiska
w podziale według klas wielkości liczby pracujących dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2010

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2, sekcje B–E (z wyjątkiem NACE wersja 2 działy 37, 38 oraz 39)

Cechy Cecha w załączniku II sekcja 4 pkt. 4:
21 14 0 Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących osób: 0–49, 50–249, 250+, razem

Roczne wstępne wyniki dot. przemysłu wymienione w załączniku II sekcja 8 do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 2P

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. przemysłu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje B-E
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Cechy Cechy w załączniku II sekcja 8:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupa),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcje)

Wyniki wstępne przesyła się w terminie dziesięciu miesięcy od końca roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego.

3. HANDEL DYSTRYBUCYJNY

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

3A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. handlu dystrybucyjnego
3B Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości zatrudnienia dot. handlu dystrybucyjnego
3C Roczne statystyki regionalne dot. handlu dystrybucyjnego
3D Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości obrotów dot. handlu dystrybucyjnego
3E Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju produktów dot. handlu

hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów silnikowych i motocykli
3F Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju produktów dot. handlu

hurtowego
3G Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju produktów dot. handlu

detalicznego
3H Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności dot. handlu

hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów silnikowych i motocykli
3I Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności dot. handlu

hurtowego
3J Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności oraz liczby

punktów sprzedaży detalicznej dot. handlu detalicznego
3K Wieloletnie statystyki regionalne dot. handlu dystrybucyjnego
3P Roczne wstępne wyniki dot. handlu dystrybucyjnego

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. handlu dystrybucyjnego wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 2 i 3
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. handlu dystrybucyjnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja G

Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 2:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku III sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 13 0 Marża brutto dla odsprzedawanych towarów
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 12 0 Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je

otrzymano
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 21 0 Zmiany stanu zapasów towarów i usług
13 21 1 Zmiany stanu zapasów towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie,

w którym je otrzymano
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
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15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
15 12 0 Nakłady inwestycyjne brutto w grunty
15 13 0 Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli
15 14 0 Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących

budynków
15 15 0 Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia
15 21 0 Sprzedaż środków trwałych
16 11 0 Liczba pracujących (1)
16 13 0 Liczba zatrudnionych (1)
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

(1) Cecha 16 12 0 Liczba osób pracujących bez wynagrodzenia może zostać dostarczona przez organy przedstawiające
sprawozdanie. W przypadku niedostarczenia będzie obliczana jako różnica między wartościami dla zmiennych 16 11 0 i 16 13 0.
Dane te uznane zostaną za poufne, jeżeli cecha 16 11 0 lub 16 13 0 lub obie będą poufne.

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości zatrudnienia dot. handlu
dystrybucyjnego wymienione w załączniku II sekcja 4 pkt. 2 i 3 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/
2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości zatrudnienia dot. handlu
dystrybucyjnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja G

Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 2:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku III sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących: 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, razem

Roczne statystyki regionalne dot. handlu dystrybucyjnego wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 2 i 5 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 3C

Nazwa serii Roczne statystyki regionalne dot. handlu dystrybucyjnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja G

Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 2
11 21 0 Liczba jednostek lokalnych
Cechy w załączniku III sekcja 4 pkt. 5:
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału regional-
nego

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0
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Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości obrotów dot. handlu dystrybucyjnego
wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 2 i 3 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3D

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości obrotów dot. handlu
dystrybucyjnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie
Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja G
Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 2:

11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku III sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału według
klas wielkości

Obrót roczny w mln EUR: od 0 do mniej niż 1, od 1 do mniej niż 2, od 2 do mniej niż
5, od 5 do mniej niż 10, od 10 do mniej niż 20, od 20 do mniej niż 50, od 50 do
mniej niż 200, 200 i więcej, razem

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie podziału obrotów według rodzaju produktu dot. handlu
hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów silnikowych i motocykli wymienione w załączniku III
sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3E

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju produktu
dot. handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów silnikowych i motocykli

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2010

Częstotliwość Co 5 lat
Zakres działalności NACE wersja 2 dział 45
Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 4:

18 21 0 Podział obrotów według rodzaju produktu (zgodnie z sekcją G w klasyfika-
cji produktów według działalności – CPA)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasa)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału produktu CPA 2008
45.11.1 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych i furgonetek
45.11.2 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona

przez wyspecjalizowane salony
45.11.3 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.11.4 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych

i furgonetek
45.19.1 Sprzedaż hurtowa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli
45.19.2 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych prowadzona

przez wyspecjalizowane salony
45.19.3 Pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli
45.19.4 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samo-

chodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli
45.31.2 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

(z wyłączeniem motocykli), prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samo-

chodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.1 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.2 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.40.3 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.4 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do

nich
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46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samo-
chodowymi

47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samo-
chodowymi

47.00.1 Sprzedaż detaliczna owoców, warzyw, mięsa, ryb, wyrobów piekarskich,
mleczarskich i jaj

47.00.2 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, napojów oraz wyrobów
tytoniowych

RAZEM Całość działalności handlowej oraz usług pośrednictwa

Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie podziału obrotów według rodzaju produktu dot. handlu
dystrybucyjnego wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3F

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju produktu dot.
handlu hurtowego

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Co 5 lat
Zakres działalności NACE wersja 2 dział 46
Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 4:

18 21 0 Podział obrotów według rodzaju produktu (zgodnie z sekcją G w klasyfikacji
produktów według działalności – CPA)

Poziom podziału dzia-
łalności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasa)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału pro-
duktu

CPA 2008
45A Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 452 (Usługi konserwacji i naprawy
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli) oraz 454 (Sprzedaż
hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich)

46.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych

46.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i materiałów budowlanych
46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych,

statków i samolotów
46.15 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, artykułów gospodarstwa

domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży,

wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności, napojów i wyrobów

tytoniowych
46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
46.21 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla

zwierząt
46.22 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24 Sprzedaż hurtowa skór
46.31 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów

jadalnych
46.34 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.35 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.41 Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz

środków czyszczących
46.45 Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych
46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
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46.51 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części

do niego
46.61 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego

wyposażenia
46.62 Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie

oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia

i maszyn dziewiarskich
46.65 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitar-

nego
46.74 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samo-

chodowymi
47.00.1 Sprzedaż detaliczna owoców, warzyw, mięsa, ryb, wyrobów piekarskich,

mleczarskich i jaj
47.00.2 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, napojów oraz wyrobów tytonio-

wych

RAZEM Całość działalności handlowej oraz usług pośrednictwa

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw w zakresie podziału obrotów według rodzaju produktu dot. handlu
detalicznego wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3G

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju produktu
dot. handlu detalicznego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2012

Częstotliwość Co 5 lat
Zakres działalności NACE wersja 2 dział 47
Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 4:

18 21 0 Podział obrotów według rodzaju produktu (zgodnie z sekcją G w klasyfika-
cji produktów według działalności – CPA)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasa)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału produktu CPA 2008
45A Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 452 (Usługi konserwacji
i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli) oraz
454 (Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich)

45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samo-
chodowymi

47.00.1 Sprzedaż detaliczna owoców, warzyw, mięsa, ryb, wyrobów piekarskich,
mleczarskich i jaj

47.00.11 Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw
47.00.12 Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw
47.00.13 Sprzedaż detaliczna mięsa
47.00.14 Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa
47.00.15 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.00.16 Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich
47.00.17 Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych
47.00.18 Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich
47.00.19 Sprzedaż detaliczna jaj
47.00.2 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, napojów oraz wyrobów

tytoniowych
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47.00.25 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych
47.00.26 Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów
47.00.27 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.00.3 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
47.00.4 Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i wyrobów metalowych
47.00.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego
47.00.51 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.00.54 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.00.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
47.00.7 Sprzedaż detaliczna odzieży, wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

artykułów toaletowych, kwiatów, roślin, zwierząt domowych i karmy dla
zwierząt domowych

47.00.71 Sprzedaż detaliczna odzieży
47.00.72 Sprzedaż detaliczna obuwia
47.00.73 Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych
47.00.74 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.00.75 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne
47.00.76 Sprzedaż detaliczna preparatów kosmetycznych, perfumeryjnych i artyku-

łów toaletowych
47.00.8 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych i pozostałych

nowych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.81 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

Uwaga: produkty należące do 47.00.9 (Sprzedaż detaliczna artykułów
używanych należy podzielić w taki sam sposób jak „nowe produkty”
(47.00.1–47.00.8))

RAZEM Całość działalności handlowej oraz usług pośrednictwa

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności dot. handlu
hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów silnikowych i motocykli wymienione w załączniku III
sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3H

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności
dot. handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów silnikowych i motocykli

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2010

Częstotliwość Co 5 lat
Zakres działalności NACE wersja 2 dział 45
Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 4

18 10 0 Obrót z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności
przemysłowej

18 15 0 Obrót z tytułu działalności usługowej
18 16 0 Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż

oraz usług pośrednictwa
Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Roczne statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności dot. handlu hurtowego
wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3I

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności
dot. handlu hurtowego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Co 5 lat
Zakres działalności NACE wersja 2 dział 46
Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 4:

18 10 0 Obrót z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności
przemysłowej

18 15 0 Obrót z tytułu działalności usługowej
18 16 0 Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż

oraz usług pośrednictwa
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Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności oraz liczby punktów
sprzedaży detalicznej dot. handlu detalicznego wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3J

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów według rodzaju działalności
oraz liczby punktów sprzedaży detalicznej dot. handlu detalicznego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2012

Częstotliwość Co 5 lat

Zakres działalności NACE wersja 2 dział 47

Cechy Cechy w załączniku III sekcja 4 pkt. 4:
Informacja na temat form handlu według przedsiębiorstw
17 32 0 Liczba punktów sprzedaży detalicznej
18 10 0 Obrót z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności

przemysłowej
18 15 0 Obrót z tytułu działalności usługowej
18 16 0 Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż

oraz usług pośrednictwa

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wieloletnie statystyki regionalne dot. handlu dystrybucyjnego wymienione w załączniku III sekcja 4 pkt. 2 i 6
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 3K

Nazwa serii Wieloletnie statystyki regionalne dot. handlu dystrybucyjnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2009

Częstotliwość Co 5 lat

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja G

Cechy Cecha w załączniku III sekcja 4 pkt. 2:
11 21 0 Liczba jednostek lokalnych (wyłącznie działy 45 i 47)
Cechy w załączniku III sekcja 4 pkt. 6:
12 11 0 Obrót (wyłącznie działy 45 i 47)
17 33 1 Powierzchnia sprzedażowa sklepu (wyłącznie dział 47)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału regional-
nego

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Roczne wyniki wstępne dot. handlu dystrybucyjnego wymienione w załączniku III sekcja 8 pkt. 2 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 3P

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. handlu dystrybucyjnego

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja G
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Cechy 12 11 0 Obrót
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wyniki wstępne przesyła się w terminie dziesięciu miesięcy od końca roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego.

4. BUDOWNICTWO

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

4A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. budownictwa
4B Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości dot. budownictwa
4C Roczne statystyki regionalne dot. budownictwa
4D Roczne statystyki JRD dot. budownictwa
4E Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki inwestycji niematerialnych dot. budownictwa
4F Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki podwykonawstwa dot. budownictwa
4G Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki podziału obrotów dot. budownictwa
4H Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podwykonawstwo według klas wielkości dot. budownictwa
4P Roczne wstępne wyniki dot. budownictwa

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2 i 3 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 4A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 13 0 Marża brutto dla odsprzedawanych towarów (Działy 41 i 42 oraz grupy

43.1 i 43.9 – nieobowiązkowe)
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 12 0 Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je

otrzymano (Działy 41 i 42 oraz grupy 43.1 i 43.9 – nieobowiązkowe)
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 21 3 Zmiany stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

wytworzonych przez jednostkę
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
13 41 1 Płatności za długoterminowy wynajem oraz leasing operacyjny produktów
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
15 12 0 Nakłady inwestycyjne brutto w grunty
15 13 0 Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli
15 14 0 Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących

budynków
15 15 0 Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia
15 21 0 Sprzedaż środków trwałych
16 11 0 Liczba pracujących (1)
16 13 0 Liczba zatrudnionych (1)
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
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16 15 0 Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych
18 11 0 Obrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie

klasyfikacji NACE wersja 2.
20 11 0 Zakupy nośników energii

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2 poziom trzycyfrowy (grupa) dla cechy 18 11 0
NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasa),
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupa),
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział),
NACE wersja l, poziom 4-cyfrowy (sekcja) dla wszystkich pozostałych cech

(1) Cecha 16 12 0 Liczba pracowników zatrudnionych bez wynagrodzenia może zostać dostarczona przez organy przedstawiające
sprawozdanie. W przypadku niedostarczenia będzie obliczana jako różnica między wartościami dla zmiennych 16 11 0 i 16 13 0.
Dane te uznane zostaną za poufne, jeżeli cecha 16 11 0 lub 16 13 0 lub obie będą poufne.

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości dot. budownictwa wymienione
w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2 i 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 4B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości dot. budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje F

Cechy Cecha w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 3:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 31 0 Koszty osobowe
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
16 11 0 Liczba pracujących
16 13 0 Liczba zatrudnionych
16 15 0 Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział),
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, razem

Roczne statystyki regionalne dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2 i 5 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 4C

Nazwa serii Roczne statystyki regionalne dot. budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cecha w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2:
11 21 0 Liczba jednostek lokalnych
Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 5:
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)
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Poziom podziału regional-
nego

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0.

Roczne statystyki JRD dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 4 pkt. 2 i 6 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 4D

Nazwa serii Roczne statystyki JRD dot. budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 6:
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (działy)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wieloletnie statystyki inwestycji niematerialnych dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 4 pkt.
4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 4E

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki inwestycji niematerialnych dot.
budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2009

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 4:
15 44 1 Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wieloletnie statystyki podwykonawstwa dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 4 pkt. 4 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 4F

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Statystyki podwykonawstwa dot. budownic-
twa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 4:
23 11 0 Wypłaty dla podwykonawców
23 12 0 Dochód z działalności podwykonawczej

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)
NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)
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Wieloletnie statystyki podziału obrotów dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 4 pkt. 4 do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 4G

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podział obrotów dot. budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 4:
18 12 1 Obrót z tytułu działalności przemysłowej z wyłączeniem budownictwa
18 12 2 Obrót z tytułu działalności budowlanej
18 16 0 Obrót z tytułu działalności handlowej oraz usług pośrednictwa (agenci)
18 15 0 Obrót z tytułu działalności usługowej
18 31 0 Obrót z tytułu budownictwa (wyłącznie działy 41 i 42 oraz grupy 43.1

i 43.9)
18 32 0 Obrót z tytułu budownictwa lądowego (tylko działy 41 i 42 oraz grupy

43.1 i 43.9)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wieloletnie statystyki podwykonawstwawedług klas wielkości dot. budownictwa wymienione w załączniku IV
sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 4H

Nazwa serii Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw – Podwykonawstwo według klas wielkości dot.
budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Co 3 lata

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 4 pkt. 4:
23 11 0 Wypłaty dla podwykonawców
23 12 0 Dochód z działalności podwykonawczej

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba pracujących: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, razem.

Roczne wstępne wyniki dot. budownictwa wymienione w załączniku IV sekcja 8 do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 4P

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. budownictwa

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcja F

Cechy Cechy w załączniku IV sekcja 8:
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
12 11 0 Obrót
12 12 0 Wartość produkcji
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących
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Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2, poziom 3-cyfrowy (grupy)
NACE wersja 2, poziom 2-cyfrowy (dział)
NACE wersja 2, poziom 1-cyfrowy (sekcja)

Wyniki wstępne przesyła się w terminie dziesięciu miesięcy od końca roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego.

5. USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

5A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług ubezpieczeniowych
5B Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według form prawnych dot. usług ubezpieczeniowych
5C Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według państwa siedziby przedsiębiorstwa dominu-

jącego dot. usług ubezpieczeniowych
5D Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości składek przypisanych brutto dot.

usług ubezpieczeniowych
5E Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości rezerw technicznych brutto dot.

usług ubezpieczeniowych
5F Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według produktu dot. usług ubezpieczeniowych
5G Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego z włączeniem krajów trzecich dot.

usług ubezpieczeniowych
5H Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego według państwa członkowskiego

dot. usług ubezpieczeniowych

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług ubezpieczeniowych wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3
i 4 i załączniku I sekcja 4 pkt. 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 5A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług ubezpieczeniowych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w dziale 65 NACE
wersja 2, z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przedsię-
biorstwa lub
działalności
ubezpieczeniowej

11 11 0 Liczba przedsiębiorstw 1,2,3,4
12 11 0 Obrót lub składki przypisane brutto 1,2,4,5,6
12 11 1 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-

nich
1,2,5,6

12 11 2 Składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji,
składki przypisane

1,2,4,5,6

12 11 3 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, składki z umów indywidualnych

1,5

12 11 4 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, składki z umów grupowych

1,5

12 11 5 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, składki okresowe

1,5

12 11 6 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, składki jednorazowe

1,5

12 11 7 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, składki z umów bezpremiowych

1,5

12 11 8 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, składki z umów premiowych

1,5

12 11 9 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

1,5

13 31 0 Koszty osobowe 1,2,3,4
16 11 0 Liczba pracujących 1,2,3,4
32 11 2 Zmiany brutto stanu rezerw na składki niezarobione 1,2,4,5,6
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32 12 0 Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów prze-
niesione z rachunku nietechnicznego

2,4,6

32 13 1 Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 1,2,4,5,6

32 13 4 Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowa-
nia i świadczenia brutto

1,2,4,5,6

32 14 0 Koszty operacyjne brutto 1,2,4,5,6

32 15 0 Zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości 2,4,6

32 16 0 Inne pozycje rachunku technicznego brutto 1,2,4,5,6

32 17 0 Wynik techniczny brutto (suma częściowa I) 1,2,4,5,6

32 18 0 Bilans działalności reasekuracyjnej 1,2,4,5,6

32 18 1 Udział reasekuratorów w składkach przypisanych
brutto

1,2,4,5,6

32 18 3 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na
składki niezarobione brutto

1,2,4,5,6

32 18 5 Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowa-
niach i świadczeniach brutto

1,2,4,5,6

32 18 6 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw brutto
na odszkodowania i świadczenia niewypłacone

1,2,4,5,6

32 18 7 Prowizje od reasekuratorów i udział w zysku 1,2,4,5,6

32 18 8 Udział reasekuratorów w kwotach brutto z innych
pozycji rachunku technicznego

1,2,4,5,6

32 19 0 Wynik techniczny na udziale własnym (suma częś-
ciowa II)

1,2,3,4,5,6

32 22 0 Przychody z lokat 1,5

32 23 0 Niezrealizowane zyski z lokat 1,5

32 25 0 Zmiana stanu rezerw ubezpieczeń na życie brutto 1,5

32 27 0 Koszty działalności lokacyjnej 1,5

32 28 0 Niezrealizowane straty na lokatach 1,5

32 29 0 Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów,
przeniesione do rachunku nietechnicznego

1,5

32 33 4 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw brutto
ubezpieczeń na życie

1,5

32 42 0 Przychody z lokat 1,2,3,4

32 43 0 Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów,
przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń
na życie

1,3

32 44 0 Koszty działalności lokacyjnej 1,2,3,4

32 45 0 Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów prze-
niesione do rachunku nietechnicznego ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie

2,3,4

32 46 0 Pozostałe przychody 1,2,3,4

32 47 0 Pozostałe koszty, włącznie z wynikiem ujemnym
z rewaloryzacji

1,2,3,4

32 48 0 Zysk/strata z działalności podstawowej 1,2,3,4

32 49 0 Zysk/strata ze zdarzeń nadzwyczajnych 1,2,3,4

32 50 0 Podatki łącznie 1,2,3,4

32 51 0 Zysk lub strata za rok obrachunkowy 1,2,3,4

32 61 1 Prowizja od całości ubezpieczeń 1,2,3,4

32 61 2 Prowizja od ubezpieczeń bezpośrednich 1,2,3

32 61 4 Koszty zewnętrzne towarów i usług 1,2,3,4

32 61 5 Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszko-
dowaniami i świadczeniami

1,2,4,5,6

32 61 6 Koszty uzyskania 1,2,4,5,6

32 61 7 Koszty administracyjne 1,2,4,5,6

32 61 8 Pozostałe koszty techniczne brutto 1,2,4,5,6

32 61 9 Koszty zarządzania działalnością lokacyjną 1,2,4,5,6

32 71 1 Przychody z udziałów kapitałowych 1,2,4,5,6

32 71 3 Przychody z nieruchomości (grunt i budynki) 1,2,4,5,6

32 71 4 Przychody z pozostałych lokat 1,2,4,5,6

32 71 5 Wynik dodatni z korekty wartości lokat 1,2,4,5,6

32 71 6 Wynik dodatni z realizacji lokat 1,2,4,5,6

32 72 1 Koszty zarządzania lokatami, włącznie z odsetkami 1,2,4,5,6
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32 72 2 Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 1,2,4,5,6

32 72 3 Wynik ujemny z realizacji lokat 1,2,4,5,6

36 11 0 Grunty i budynki 1,2,3,4

36 11 1 Grunty i budynki wykorzystywane przez zakład
ubezpieczeń do celów działalności własnej

1,2,3,4

36 12 0 Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz
udziały kapitałowe

1,2,3,4

36 12 1 Akcje/udziały w przedsiębiorstwach powiązanych
oraz udziały kapitałowe

1,2,3,4

36 12 2 Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez oraz
pożyczki dla przedsiębiorstw powiązanych i przedsię-
biorstw, z którymi zakład ubezpieczeń powiązany jest
udziałami kapitałowymi

1,2,3,4

36 13 0 Pozostałe lokaty finansowe 1,2,3,4

36 13 1 Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej
kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w fundu-
szach powierniczych

1,2,3,4

36 13 2 Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartoś-
ciowe o stałej kwocie dochodu

1,2,3,4

36 13 3 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 1,2,3,4

36 13 4 Pożyczki hipoteczne 1,2,3,4

36 13 5 Pozostałe pożyczki 1,2,3,4

36 13 6 Pozostałe (włącznie z lokatami terminowymi w insty-
tucjach finansowych)

1,2,3,4

36 14 0 Należności depozytowe od cedentów 1,2,3,4

36 20 0 Lokaty środków z ubezpieczeń na życie na rachunek
ubezpieczającego, jeżeli ponosi on ryzyko lokaty

1,3

36 30 0 Suma bilansowa 1,2,3,4

37 10 0 Całkowity kapitał własny i rezerwy 1,2,3,4

37 11 0 Kapitał subskrybowany lub środki równoważne 1,2,3,4

37 12 0 Kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe

1,2,3,4

37 20 0 Zobowiązania podporządkowane 1,2,3,4

37 31 0 Rezerwa na składki niezarobione brutto 1,2,4,5,6

37 32 0 Rezerwa ubezpieczeń na życie brutto 1,2,4,5,6

37 33 0 Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia

1,2,4,5,6

37 33 1 Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich

2,6

37 34 0 Rezerwa brutto na premie i rabaty dla ubezpieczają-
cych

1,2,3,4

37 35 0 Rezerwa na wyrównanie szkodowości 1,2,3,4

37 36 0 Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 1,2,3,4

37 37 0 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto ubezpie-
czeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpie-
czający

1,3,4

37 30 1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na
udziale własnym

1,2,3,4

37 41 0 Obligacje własne 1,2,3,4

37 42 0 Zobowiązania wobec instytucji finansowych 1,2,3,4

Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 4

32 13 2 Wypłaty brutto dokonane w odniesieniu do zobowią-
zań zaciągniętych w bieżącym roku obrachunkowym

2,4,6

32 16 1 Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1,2,4,5,6

32 16 2 Zmiany stanu rezerw technicznych na udziale włas-
nym niewykazane pod innymi pozycjami

1,2,4,5,6

32 16 3 Premie i rabaty na udziale własnym 1,2,4,5,6

32 16 4 Pozostałe koszty techniczne, na udziale własnym 1,2,4,5,6

36 11 2 Grunty i budynki (wartość rynkowa) 1,2,3,4

36 12 3 Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz
udziały kapitałowe (wartość rynkowa)

1,2,3,4

36 13 8 Pozostałe lokaty finansowe (wartość rynkowa) 1,2,3,4
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36 21 0 Lokaty środków z ubezpieczeń na życie na rachunek
ubezpieczającego, jeżeli ponosi on ryzyko lokaty –
grunty i budynki

1,3

36 22 0 Lokaty środków z ubezpieczeń na życie na rachunek
ubezpieczającego, jeżeli ponosi on ryzyko lokaty –
pozostałe lokaty finansowe

1,3

Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4
12 12 0 Wartość produkcji 1,2,3,4
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji 1,2,3,4
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto 1,2,3,4
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem 1,2,3,4
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych 1,2,3,4
13 32 0 Płace i wynagrodzenia 1,2,3,4
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego 1,2,3,4
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 1,2,3,4

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpiecze-
niowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
3. Zakłady ubezpieczeń mieszanych
4. Specjalistyczne przedsiębiorstwa reasekuracyjne
5. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń na życie
6. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (włącznie
z ubezpieczeniami pośrednimi)

Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według form prawnych dot. usług ubezpieczeniowych
wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/
2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 5B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według form
prawnych dot. usług ubezpieczeniowych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2
dział 65, z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przedsię-
biorstwa lub
działalności
ubezpieczeniowej

11 11 1 Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny 1,2,3,4
32 11 4 Składki przypisane brutto w podziale na status

prawny
1,2,4,5,6

Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 4
37 10 1 Całkowity kapitał i rezerwy w podziale na status prawny 1,2,3,4

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpiecze-
niowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
3. Zakłady ubezpieczeń mieszanych
4. Specjalistyczne przedsiębiorstwa reasekuracyjne
5. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń na życie
6. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (włącznie
z ubezpieczeniami pośrednimi)

Razem

Podział według statusu
prawnego

1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Zakłady ubezpieczeń wzajemnych
3. Oddziały zakładów ubezpieczeń mających główne siedziby

w państwie członkowskim nienależącym do EOG
4. Pozostałe
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według państwa siedziby przedsiębiorstwa dominującego
dot. usług ubezpieczeniowych wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

31.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 86/193



Seria 5C

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według państwa
siedziby przedsiębiorstwa dominującego dot. usług ubezpiecze-
niowych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2
dział 65, z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przedsię-
biorstwa lub
działalności
ubezpieczeniowej

11 11 5 Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo
siedziby przedsiębiorstwa dominującego

1,2,3,4

32 11 5 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

1,2,5,6

32 11 6 Składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji
w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

1,2,4,6

32 18 2 Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisa-
nych w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

1,2,4,5,6

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpiecze-
niowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
3. Zakłady ubezpieczeń mieszanych
4. Specjalistyczne przedsiębiorstwa reasekuracyjne
5. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń na życie
6. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (włącznie
z ubezpieczeniami pośrednimi)

Razem

Podział według państwa
siedziby spółki macierzys-
tej

1. Przedsiębiorstwa dominujące usytuowane w rodzimym
państwie członkowskim

2. Przedsiębiorstwo dominujące usytuowane w innych krajach
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości składek przypisanych brutto dot. usług
ubezpieczeniowych wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 5D

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas
wielkości składek przypisanych brutto dot. usług ubezpieczenio-
wych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2
dział 65, z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przedsię-
biorstwa lub
działalności
ubezpieczeniowej

11 11 2 Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości
składek przypisanych brutto

1,2,3

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpiecze-
niowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
3. Zakłady ubezpieczeń mieszanych
Razem

Poziom podziału według
klas wielkości

Składki przypisane brutto (w milionach EUR):
<5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-11 000, >1 000, razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych brutto dot. usług ubezpieczeniowych wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 5E

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas
wielkości rezerw technicznych brutto dot. usług ubezpieczenio-
wych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2
dział 65, z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przedsię-
biorstwa lub
działalności
ubezpieczeniowej

11 11 3 Liczba przedsiębiorstw w podziale według klas
wielkości rezerw technicznych brutto

1

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpiecze-
niowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie

Poziom podziału według
klas wielkości

Rezerwy techniczne brutto (w milionach EUR):
<50, 50–500, 501–2 500, 2 501–5 000, 5 001–10 000,
>10 000, razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według produktów dot. usług ubezpieczeniowych
wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/
2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 5F

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według produktów dot.
usług ubezpieczeniowych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie
Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2 dział

65, z wyjątkiem grupy 65.3
Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przed-

siębiorstwa lub
działalności
ubezpieczenio-
wej

33 11 1 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
według produktu (na podstawie CPA)

1,2,5,6

33 12 1 Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto
z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu (na
podstawie CPA)

1,2,5,6

33 13 1 Zaciągnięte zobowiązania brutto z ubezpieczeń bezpo-
średnich według produktu (na podstawie CPA)

2,6

33 14 1 Koszty operacyjne brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
według produktu (na podstawie CPA)

2,6

33 15 1 Udział reasekuratorów w wyniku z ubezpieczeń bezpo-
średnich według produktu (na podstawie CPA)

2,6

Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 4
37 33 3 Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świad-

czenia z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu
2,6

39 10 0 Liczba umów pozostających do spłaty na koniec roku
obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpo-
średnich w zakresie wszystkich indywidualnych umów
ubezpieczenia na życie oraz następujących produktów:
Niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
oraz CPA 65.12.1, 65.12.4 i 65.12.5

1,2,5,6

39 20 0 Liczba osób ubezpieczonych na koniec roku obrachun-
kowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich
w zakresie wszystkich indywidualnych umów ubezpie-
czenia na życie oraz następującego produktu: CPA
65.12.1

1,2,5,6

Cechy nieobowiązkowe 39 30 0 Liczba pojazdów ubezpieczonych na koniec roku obra-
chunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośred-
nich, w zakresie następującego produktu; CPA 65.12.2

2,6

39 40 0 Suma ubezpieczona brutto na koniec roku obrachunko-
wego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich,
w zakresie następujących produktów: Niepowiązane
usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń
spłaty kapitału

1,5
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39 50 0 Liczba zobowiązań zaciągniętych w roku obrachunko-
wym, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich,
w zakresie następującego produktu; CPA 65.12.2

2,6

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpiecze-
niowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
5. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń na życie
6. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (włącznie
z ubezpieczeniami pośrednimi)

Razem
Podział według produk-
tów

CPA + dodatkowy podział usług w zakresie ubezpieczeń na życie
Dla cech 33111 i 33121 Przedsiębiorstwa rodzaju 1 i 5
65.11.0a Niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0b Usługi powiązane w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0c Usługi ubezpieczeń tontynowych
65.11.0d Usługi w zakresie ubezpieczeń spłaty kapitału
65.11.0e Inne usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0f Usługi w zakresie grupowych ubezpieczeń emerytalnych
65.12.1 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych

wypadków i zdrowotne
65.11+65.12.1 Całkowite usługi z zakresu ubezpieczeń na życie

ogółem
Dla cech 33111, 33121, 33131, 33141, 33151, 37333, Przedsię-
biorstwa rodzaju 2 i 6
65.12.1 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych

wypadków i zdrowotne
65.12.2 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
65.12.21 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od

odpowiedzialności cywilnej
65.12.29 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodo-

wych
65.12.3 Usługi ubezpieczeniowe transportu morskiego i lotni-

czego oraz transportu pozostałego
65.12.4 Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów i pozos-

tałych szkód majątkowych
65.12.5 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności

cywilnej
65.12.6 Usługi ubezpieczeniowe kredytów i gwarancji
65.12.7 Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy,

od kosztów sądowych i strat finansowych
65.12.9 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie
65.12 Usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie ogółem
Dla cechy 39100
65.11a Indywidualne umowy ubezpieczenia na życie
65.11.0a Niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
65.12.1 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych

wypadków i zdrowotne
65.12.4 Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów i pozos-

tałych szkód majątkowych
65.12.5 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności

cywilnej
Dla cechy 39200
65.11b Grupowe umowy ubezpieczenia na życie
65.12.1 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych

wypadków i zdrowotne
Dla cechy 39300
65.12.2 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
Dla cechy 39400
65.11.0a Niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0d Usługi w zakresie ubezpieczeń spłaty kapitału
Dla cechy 39500
65.12.2 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych

Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego z włączeniem krajów trzecich dot.
usług ubezpieczeniowych wymienione w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 5G

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego
z włączeniem krajów trzecich dot. usług ubezpieczeniowych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie
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Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2 dział 65,
z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przed-
siębiorstwa lub
działalności
ubezpieczenio-
wej

11 41 0 Łączna liczba i lokalizacja oddziałów w innych krajach 1,2,3
Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 4
34 11 0 Podział geograficzny, w ogólności, składek przypisanych

brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
1,2,5,6

34 12 0 Podział geograficzny, w ogólności, składek przypisanych
brutto przyjętych w reasekuracji, składek przypisanych

1,2,4,5,6

34 13 0 Podział geograficzny, w ogólności, udziału reasekuratorów
w składkach przypisanych brutto

1,2,4,5,6

Podział według rodzaju
przedsiębiorstwa lub
działalności ubezpie-
czeniowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
3. Zakłady ubezpieczeń mieszanych
4. Specjalistyczne przedsiębiorstwa reasekuracyjne
5. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie ubez-

pieczeń na życie
6. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie ubez-

pieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (włącznie z ubezpie-
czeniami pośrednimi)

Razem
Podział geograficzny (1) W przypadku zmiennej 11410

1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Eλλάδα
8. España
9. France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. W innych państwach EOG
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. USA
31. Japonia
32. W innych krajach trzecich (reszta świata)
Razem

(2) W przypadku zmiennych 34110, 34120 i 34130
1. W państwie członkowskim, w którym znajduje się główna

siedziba
2. W innych państwach członkowskich
3. W innych państwach EOG
4. Schweiz/Suisse/Svizzera
5. USA
6. Japonia
7. W innych krajach trzecich (reszta świata)
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw państw członkowskich dot. usług ubezpieczeniowych wymienione
w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 5H

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego
według państwa członkowskiego dot. usług ubezpieczeniowych

Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie rodzaje działalności uwzględnione w NACE wersja 2 dział
65, z wyjątkiem grupy 65.3

Cechy Cechy w załączniku V sekcja 4 pkt. 3 Rodzaj przed-
siębiorstwa lub
działalności
ubezpieczenio-
wej

34 31 1 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
według produktu (na podstawie CPA) oraz według państwa
członkowskiego, przekrój geograficzny działalności na
podstawie prawa przedsiębiorczości

1,2,5,6

34 32 1 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
według produktu (na podstawie CPA) oraz według państwa
członkowskiego, przekrój geograficzny działalności na
podstawie swobody świadczenia usług

1,2,5,6

Podział według
rodzaju przedsiębior-
stwa lub działalności
ubezpieczeniowej

1. Zakłady ubezpieczeń na życie
2. Zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie:
5. Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń na życie

zakładów ubezpieczeń mieszanych
6. Działalność zakładów ubezpieczeń mieszanych w zakresie

ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (włącznie
z ubezpieczeniami pośrednimi)

Razem

Podział geograficzny 1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Eλλάδα
8. España
9. France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
31. EOG (z wyjątkiem państwa składającego sprawozdanie)
Razem
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Podział według pro-
duktów

CPA + dodatkowy podział usług w zakresie ubezpieczeń na życie
Dla rodzaju 1 i 5:
65.11.0a Niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0b Usługi powiązane w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0c Usługi ubezpieczeń tontynowych
65.11.0d Usługi w zakresie ubezpieczeń spłaty kapitału
65.11.0e Inne usługi w zakresie ubezpieczeń na życie
65.11.0f Usługi w zakresie grupowych ubezpieczeń emerytalnych
65.12.1 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych

wypadków i zdrowotne
Razem
Dla rodzaju 2 i 6:
65.12.1 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych

wypadków i zdrowotne
65.12.2 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
65.12.3 Usługi ubezpieczeniowe transportu morskiego i lotniczego

oraz transportu pozostałego
65.12.4 Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów i pozosta-

łych szkód majątkowych
65.12.5 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności

cywilnej
65.12.6 Usługi ubezpieczeniowe kredytów i gwarancji
65.12.7 Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy,

od kosztów sądowych i strat finansowych
65.12.9 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie
Razem

6. INSTYTUCJE KREDYTOWE

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

6A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. instytucji kredytowych
6B Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według form prawnych dot. instytucji kredytowych
6C Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według państwa siedziby przedsiębiorstwa dominu-

jącego dot. instytucji kredytowych
6D Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według kategorii instytucji kredytowych
6E Roczne statystyki przedsiębiorstwa w podziale według klas wielkości dot. instytucji kredytowych
6F Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według produktu dot. instytucji kredytowych
6G Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego na poszczególne państwa

członkowskie EOG dot. instytucji kredytowych
6H Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego w krajach nienależących do EOG

dot. instytucji kredytowych
6I Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego na poszczególne państwa

członkowskie UE i resztę świata dot. instytucji kredytowych
6J Roczne statystyki regionalne dot. instytucji kredytowych

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. instytucji kredytowych wymienione w załączniku VI sekcja 4
załączniku I sekcja 4 pkt. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
11 21 0 Liczba jednostek lokalnych
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
13 31 0 Koszty osobowe
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0 Liczba pracujących
16 11 2 Liczba zatrudnionych kobiet
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16 13 0 Liczba zatrudnionych
16 13 6 Liczba personelu żeńskiego
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
42 11 0 Należności z tytułu odsetek i podobne dochody
42 11 1 Należności z tytułu odsetek i podobne dochody wynikające z papierów

wartościowych o stałym dochodzie
42 12 0 Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty.
42 12 1 Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty związane z wyemitowa-

nymi dłużnymi papierami wartościowymi
42 13 0 Dochody z papierów wartościowych
42 13 1 Dochody z akcji i innych papierów wartościowych o zmiennym dochodzie
42 14 0 Należności z tytułu prowizji.
42 15 0 Zobowiązania z tytułu prowizji
42 20 0 Zysk lub strata netto z operacji finansowych.
42 31 0 Pozostałe dochody z działalności operacyjnej
42 32 0 Koszty ogólnego zarządu
42 32 2 Pozostałe koszty administracyjne
42 33 0 Pozostałe koszty operacyjne.
42 35 0 Korekty wartości i powtórne korekty wartości dotyczące pożyczek

i zaliczek oraz rezerw na odpowiedzialność warunkową i zobowiązania
42 36 0 Inne korekty wartości i powtórne korekty wartości
42 40 0 Zysk lub strata z działalności podstawowej
42 50 0 Zysk lub strata ze zdarzeń nadzwyczajnych
42 51 0 Podatki łącznie (dochodowy, od zmniejszenia zysku i zwiększenia straty

w związku z zaistnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, inne podatki)
42 60 0 Zysk lub strata za rok obrachunkowy
43 11 0 Pożyczki i zaliczki na rzecz klientów
43 21 0 Kwoty należne wobec klientów
43 29 0 Całkowity kapitał własny i rezerwy
43 30 0 Suma bilansowa
47 13 0 Liczba bankomatów stanowiących własność instytucji kredytowych
Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92; instytucje kredytowe ogółem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według form prawnych dot. instytucji kredytowych
wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według form prawnych dot. instytucji
kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4
11 11 1 Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny
43 32 0 Suma bilansowa w podziale na status prawny

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział według statusu
prawnego

1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Przedsiębiorstwa spółdzielcze
3. Spółki akcyjne
4. Oddziały przedsiębiorstw mających główne siedziby w państwach nienależących

do EOG
5. Pozostałe
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według państwa siedziby przedsiębiorstwa dominującego
dot. instytucji kredytowych wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw
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Seria 6C

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według państwa siedziby przedsiębior-
stwa dominującego dot. instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4
11 11 4 Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na siedziby przedsiębiorstwa

dominującego
43 31 0 Suma bilansowa w podziale na siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział według państwa
siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

1. Przedsiębiorstwo dominujące usytuowane w rodzimym państwie członkowskim
2. Przedsiębiorstwo dominujące usytuowane w innych krajach
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według kategorii instytucji kredytowych wymienione
w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6D

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według kategorii instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4
11 11 7 Liczba przedsiębiorstw w podziale na kategorie instytucji kredytowych
16 11 1 Liczba pracujących w podziale na kategorie instytucji kredytowych

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział według kategorii
instytucji kredytowych

1. Banki licencjonowane
2. Specjalistyczne instytucje udzielające kredytów
3. Inne instytucje kredytowe
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości dot. instytucji kredytowych
wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6E

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstwa w podziale według klas wielkości dot. instytucji
kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4
11 11 6 Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości sumy bilansowej

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem
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Poziom podziału według
klas wielkości

Suma bilansowa na koniec roku obrachunkowego
1. > 99 999 mln EUR
2. 10 000–99 999 mln EUR
3. 1 000–9 999 mln EUR
4. 100–999 mln EUR
5. < 100 mln EUR
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według produktu dot. instytucji kredytowych wymienione
w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6F

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według produktu dot. instytucji kredytowych
Pierwszy rok spra-
wozdawczy

2008

Częstotliwość Corocznie
Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92
Cechy nieobowiąz-
kowe

Cechy w załączniku VI sekcja 4

44 11 0 Należności z tytułu odsetek i podobne dochody w podziale na (pod)kategorie CPA
44 12 0 Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty w podziale na (pod)kategorie

CPA
44 13 0 Należności z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorie CPA
44 14 0 Zobowiązania z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorie CPA
47 11 0 Liczba rachunków w podziale na (pod)kategorie CPA
47 12 0 Liczba pożyczek i zaliczek przyznanych klientom w podziale na (pod)kategorie

CPA
Poziom podziału
działalności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział według pro-
duktów

(Pod)kategorie CPA:
64.19.11 Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów

instytucjonalnych
64.19.12 Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów
64.19.21 Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe
64.19.22 Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje

finansowe
64.19.23 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje

finansowe
64.19.24 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez

instytucje finansowe
64.19.25 Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez

instytucje finansowe
64.19.26 Usługi udzielania kredytów przez instytucje finansowe poprzez wydawanie kart

kredytowych
64.19.29 Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe
64.19.30 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.91.10 Usługi leasingu finansowego
64.92.11 Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez

instytucje finansowe
64.92.12 Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez

instytucje finansowe
64.92.13 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z wyłączeniem

udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.14 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłącze-

niem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.15 Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem

udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.16 Usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem

udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.19 Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje

finansowe), gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.1 Pozostałe usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytal-

nych), gdzie indziej niesklasyfikowane
66.12 Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych i towarów

giełdowych
66.19 Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszów emerytalnych
66.21 Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22 Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29 Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.30 Usługi związane z zarządzaniem funduszami
Razem
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Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego na poszczególne państwa członkowskie
EOG dot. instytucji kredytowych wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6G

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego na poszczególne
państwa członkowskie EOG dot. instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4
45 11 0 Podział geograficzny całkowitej liczby oddziałów w EOG
45 21 0 Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów
45 22 0 Podział geograficzny sumy bilansowej

Właściwości fakultatywne Cechy w załączniku VI sekcja 4
45 31 0 Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów

wynikający ze swobody świadczenia usług (w innych krajach EOG)
Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział geograficzny Podział geograficzny według państwa członkowskiego EOG (1):
1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Eλλάδα
8. España
9. France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Cały EOG (inne niż państwo składające sprawozdanie)

(1) Tych danych nie należy dostarczać w odniesieniu do państwa przedstawiającego sprawozdanie.

Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego w państwach nienależących do EOG
dot. instytucji kredytowych wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Seria 6H

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego w krajach
nienależących do EOG dot. instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008
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Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4

11 41 1 Całkowita liczba oddziałów w podziale według lokalizacji w krajach
nienależących do EOG

Cechy nieobowiązkowe Cechy w załączniku VI sekcja 4

45 41 0 Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnego dochodu
pochodzący z działalności oddziałów (w krajach nienależących do EOG)

45 42 0 Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów
wynikający ze swobody świadczenia usług (w krajach nienależących do
EOG)

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział geograficzny 1. Schweiz/Suisse/Svizzera
2. USA
3. Japonia
4. W innych krajach trzecich (reszta świata)
5. Kraje nienależące do EOG ogółem

Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego na poszczególne państwa członkowskie
UE i resztę świata dot. instytucji kredytowych wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6I

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego na poszczególne
państwa członkowskie UE i resztę świata dot. instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4

11 51 0 Całkowita liczba zależnych przedsiębiorstw finansowych w podziale
według lokalizacji w innych krajach

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Podział geograficzny Podział geograficzny według państwa członkowskiego UE (1) i reszty świata:
1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Eλλάδα
8. España
9. France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
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17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. W innych państwach EOG
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. USA
31. Japonia
32. W innych krajach trzecich (reszta świata)
33. TCały świat (inne niż państwo składające sprawozdanie)

(1) Tych danych nie należy dostarczać w odniesieniu do państwa przedstawiającego sprawozdanie.

Roczne statystyki regionalne dot. instytucji kredytowych wymienione w załączniku VI sekcja 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 6J

Nazwa serii Roczne statystyki regionalne dot. instytucji kredytowych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92

Cechy Cechy w załączniku VI sekcja 4

11 21 0 Liczba jednostek lokalnych
16 11 0 Liczba pracujących

Cechy nieobowiązkowe Cechy w załączniku VI sekcja 4

13 32 0 Płace i wynagrodzenia

Poziom podziału działal-
ności

Wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem NACE wersja 2 klasy 64.19 i 64.92;
instytucje kredytowe ogółem

Poziom podziału regional-
nego

NUTS1
NUTS0

7. FUNDUSZE EMERYTALNE

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

7A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. autonomicznych funduszy emerytalnych
7B Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości inwestycji dot. autonomicznych

funduszy emerytalnych
7C Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości członków dot. autonomicznych

funduszy emerytalnych
7D Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według waluty dot. autonomicznych funduszy

emerytalnych
7E Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale geograficznym dot. autonomicznych funduszy

emerytalnych
7F Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. autonomicznych funduszy emerytalnych wymienione w załączniku VII
sekcja 4 pkt. 2 załączniku I sekcja 4 pkt. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 7A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. autonomicznych funduszy emerytalnych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 grupa 65.3

Cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2:

11 11 0 Liczba przedsiębiorstw
12 11 0 Obrót
48 00 1 Należności z tytułu składek emerytalnych od członków
48 00 2 Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców
48 00 3 Wpływające przelewy
48 00 4 Pozostałe składki emerytalne
48 00 5 Składki w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń
48 00 6 Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek
48 00 7 Składki w mieszanym systemie emerytalnym
48 01 0 Dochód z inwestycji (PF)
48 01 1 Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału
48 02 1 Należności z tytułu ubezpieczenia
48 02 2 Pozostałe dochody (PE)
12 12 0 Wartość produkcji
12 15 0 Wartość dodana w kosztach czynników produkcji
48 03 0 Wydatki na emerytury łącznie
48 03 1 Stałe wypłaty emerytur
48 03 2 Zryczałtowane wypłaty emerytur
48 03 3 Przelewy wychodzące
48 04 0 Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)
48 05 0 Należne składki ubezpieczenia
48 06 0 Wydatki operacyjne łącznie
13 11 0 Zakupy towarów i usług ogółem
13 31 0 Koszty osobowe
15 11 0 Inwestycje brutto w dobra materialne
48 07 0 Wszystkie podatki
48 11 0 Grunty i budynki (PF)
48 12 0 Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)
48 13 0 Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie
48 14 0 Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne

papiery wartościowe
48 15 0 Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym

dochodzie
48 16 0 Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)
48 17 0 Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi

pozycjami
48 18 0 Pozostałe inwestycje
48 10 0 Inwestycje funduszy emerytalnych łącznie
48 10 1 Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie
48 10 4 Inwestycje według wartości rynkowej łącznie
48 13 1 Akcje w obrocie na rynku regulowanym
48 13 2 Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP
48 13 3 Akcje w obrocie niepublicznym
48 13 4 Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie
48 20 0 Pozostałe aktywa
48 30 0 Kapitał i rezerwy
48 40 0 Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)
48 50 0 Pozostałe zobowiązania.
16 11 0 Liczba pracujących
48 70 0 Liczba członków
48 70 1 Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń
48 70 2 Liczba członków systemów o określonym poziomie składek
48 70 3 Liczba członków mieszanych systemów składkowych
48 70 4 Liczba członków aktywnych
48 70 5 Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte
48 70 6 Liczba emerytów
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Cechy w załączniku I sekcja 4 pkt. 4:
12 17 0 Nadwyżka operacyjna brutto
13 13 1 Wypłaty dla pracowników tymczasowych
13 32 0 Płace i wynagrodzenia
13 33 0 Koszty zabezpieczenia społecznego
16 14 0 Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Nieobowiązkowe cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2:
11 61 0 Liczba systemów emerytalnych
12 14 0 Wartość dodana w cenach podstawowych
48 15 1 Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym

dochodzie emitowane przez administrację publiczną
48 15 2 Pozostałe dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym

dochodzie

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości inwestycji dot. autonomicznych
funduszy emerytalnych wymienione w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 7B

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości inwestycji dot.
autonomicznych funduszy emerytalnych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 grupa 65.3

cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2
11 11 8 Liczba przedsiębiorstw w podziale na wielkość inwestycji

Poziom podziału według
klas wielkości

Klasy wielkości inwestycji:
1. > 5 000 mln EUR
2. 2 501–5 000 mln EUR
3. 501–2 500 mln EUR
4. 50–500 mln EUR
5. < 50 mln EUR
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości liczby członków dot. autonomicznych
funduszy emerytalnych wymienione w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 7C

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości liczby członków
dot. autonomicznych funduszy emerytalnych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 grupa 65.3

Cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2
11 11 9 Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości członków

Poziom podziału według
klas wielkości

Klasy wielkości członków:
1. > 100 000 członków
2. 10 001–100 000 członków
3. 1 001–10 000 członków
4. 101–1 000 członków
5. 50–100 członków
6. < 50 członków
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według waluty dot. autonomicznych funduszy emerytalnych
wymienione w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
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Seria 7D

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według waluty dot. autonomicznych
funduszy emerytalnych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 grupa 65.3

Cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2:
48 64 0 Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

Podział według waluty 1. Euro
2. Pozostałe
Razem

Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego dot. autonomicznych funduszy
emerytalnych wymienione w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE; Euratom) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 7E

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego dot. autonomicz-
nych funduszy emerytalnych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 grupa 65.3

Cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2:
48 61 0 Podział geograficzny obrotów

Nieobowiązkowe cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 2:
48 62 0 Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie w podziale na

lokalizacje
48 63 0 Całkowite inwestycje w podziale na lokalizacje

Podział geograficzny 1. Kraj rodzimy,
2. Pozostałe kraje Unii Europejskiej,
3. Pozostałe kraje EOG,
4. Stany Zjednoczone i Kanada,
5. Japonia,
6. Reszta świata
Razem

Roczne statystyki dot. nieautonomicznych funduszy emerytalnych wymienione w załączniku VII sekcja 4 pkt. 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 7F

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N oraz dział 95

Cechy Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 3:
11 15 0 Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Cechy nieobowiązkowe Cechy w załączniku VII sekcja 4 pkt. 3:
48 08 0 Obrót nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2 poziom sekcji + dział 95; Całkowita gospodarka przedsiębiorstw
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8. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

8A Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 dział 62,
grupy 58.2, 63.1, 73.1 oraz dział 78 w podziale według rodzaju produktu

8B Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 dział 62,
grupy 58.2, 63.1, 73.1 oraz dział 78 w podziale według siedziby klienta

8C Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy
69.1, 69.2 oraz 70.2 w podziale według rodzaju produktu

8D Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy
69.1, 69.2 oraz 70.2 w podziale według siedziby klienta

8E Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy
73.2, 71.1 oraz 71.2 w podziale według rodzaju produktu

8F Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy
73.2, 71.1 oraz 71.2 w podziale według siedziby klienta

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 dział 62, grupy
58.2, 63.1, 73.1 oraz dział 78 w podziale według rodzaju produktu wymienione w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 8A

Seria Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja
2 dział 62, grupy 58.2, 63.1, 73.1 oraz dział 78 w podziale według rodzaju produktu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 2 dział 62, grupy 58.2, 63.1 i 73.1 oraz dział 78

Cechy Cechy w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 2
12110 Obrót (tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2 działy 62 i 78
NACE wersja.2 grupy 58.2, 63.1 oraz 73.1

Poziom podziału według
rodzaju produktu

CPA

Dla NACE wersja 2 dział 62 oraz grupy 58.2 i 63.1 (Usługi informatyczne)
58.21 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
58.29.1+58.29.2 Pakiety oprogramowania systemowego Pakiety oprogramowania

użytkowego
58.29.3+58.29.4 Oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu; Oprogra-

mowanie komputerowe on-line
58.29.5 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania

z programów komputerowych
62.01 Działalność w zakresie programowania
62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycz-

nymi
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informa-

tycznych i komputerowych
63.11 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hos-

ting) i podobna działalność
63.12 Działalność portali internetowych
95.11 Naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych

RESALE Odsprzedaż (powinna uwzględniać całkowitą odsprzedaż (handel
hurtowy i detaliczny) oprogramowania nieopracowanego przez
przedsiębiorstwo, a także odsprzedaż sprzętu komputerowego
niewytwarzanego przez przedsiębiorstwo)

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 grupa 73.1 (Reklama)
73.11.1 Usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe
73.11.11 Kompleksowe usługi reklamowe
73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
73.11.13 Projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych
73.11.19 Pozostałe usługi reklamowe
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73.12.1 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe
73.12.11 Pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych
73.12.12 Pośrednictwo sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe

w radio i telewizji
73.12.13 Pośrednictwo sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe

w Internecie
73.12.14 Sprzedaż miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami
73.12.19 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe

w pozostałych mediach.

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 dział 78 (Działalność związana z zatrudnieniem)
78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
78.10.11 Usługi wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze
78.10.12 Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem

wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze
78.20.1 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej
78.20.11 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie

dostarczania operatorów komputerowych i pracowników tele-
komunikacyjnych

78.20.12 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie
dostarczania pozostałego biurowego personelu pomocniczego

78.20.13 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie
dostarczania pracowników handlowych

78.20.14 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie
dostarczania pracowników przemysłowych, do prac związanych
z transportem, magazynowaniem lub logistyką

78.20.15 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie
dostarczania pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii

78.20.16 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie
dostarczania personelu medycznego

78.20.19 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie
dostarczania pozostałego personelu

78.30.1 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 dział 62, grupy
58.2, 63.1, 73.1 oraz dział 78 w podziale według siedziby klienta wymienione w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw.

Seria 8B

Seria Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja
2 dział 62, grupy 58.2, 63.1, 73.1 oraz dział 78 w podziale według siedziby klienta

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Corocznie
Zakres działalności NACE wersja 2 dział 62, grupy 58.2, 63.1 i 73.1 oraz dział 78
Cechy Cechy w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 2

12110 Obrót (tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób)
Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2 działy 62 i 78
NACE wersja.2 grupy 58.2, 63.1 oraz 73.1

Poziom podziału według
siedziby klienta

1. Jednostka krajowa (zgodnie z definicją w ESA95 pkt. 1.30)
2. Jednostka zagraniczna
W tym
2.1 w UE,
2.2 poza UE

Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy 69.1, 69.2
oraz 70.2 w podziale według rodzaju produktu wymienione w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 8C

Seria Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE
wersja 2 grupy 69.1, 69.2 oraz 70.2 w podziale według rodzaju produktu

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008

Częstotliwość Co 2 lata
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Zakres działalności NACE wersja.2 grupy 69.1, 69.2 oraz 70.2

Cechy Cechy w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 3
12110 Obrót (tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja.2 grupy 69.1, 69.2 oraz 70.2

Poziom podziału według
rodzaju produktu

CPA

Dla NACE wersja 2 grupa 69.1 (usługi prawnicze)
69.10.11 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa

karnego
69.10.12 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa

handlowego
69.10.13 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa

pracy
69.10.14 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa

cywilnego
69.10.15 Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych

praw własności intelektualnej
69.10.16 Usługi notarialne
69.10.17 Usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.18 Usługi prawne związane z aukcjami
69.10.19 Pozostałe usługi prawne

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 grupa 69.2 (Działalność rachunkowo-księgowa i audytorska;
doradztwo podatkowe)
69.20.1 Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe
69.20.21+22+23 Usługi sprawdzania rachunków; Usługi zestawiania sprawozdań

i bilansów finansowych; Usługi rachunkowo-księgowe
69.20.24 Usługi sporządzania listy płac
69.20.29 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego
69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 grupa 70.2 (Doradztwo związane z zarządzaniem)
70.21.1 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)

i komunikacji
70.22.1 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłącze-

niem podatków
70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw

i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów

budowlanych
70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej
70.22.4 Znaki towarowe i franszyza

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy 69.1, 69.2
oraz 70.2 w podziale według siedziby klienta wymienione w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 8D

Seria Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE
wersja 2 grupy 69.1, 69.2 oraz 70.2 w podziale według siedziby klienta

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2008
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Częstotliwość Co 2 lata

Zakres działalności NACE wersja.2 grupy 69.1, 69.2 oraz 70.2

Cechy Cechy w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 3
12110 Obrót (tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja.2 grupy 69.1, 69.2 oraz 70.2

Poziom podziału według
siedziby klienta

1. Jednostka krajowa (zgodnie z definicją w ESA95 pkt. 1.30)
2. Jednostka zagraniczna
W tym
2.1 w UE,
2.2 poza UE

Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy 73.2, 71.1
oraz 71.2 w podziale według rodzaju produktu wymienione w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 8E

Seria Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2
grupy 73.2, 71.1 oraz 71.2 w podziale według rodzaju produktu

Pierwszy rok spra-
wozdawczy

2009

Częstotliwość Co 2 lata

Zakres działalności NACE wersja.2 grupy 73.2, 71.1 oraz 71.2

Cechy Cechy w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 3
12110 Obrót (tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób)

Poziom podziału
działalności

NACE wersja 2 grupy 73.2 i 71.2 oraz klasy 71.11 i 71.12

Poziom podziału
według rodzaju
produktu

CPA

Dla NACE wersja.2 grupa 73.2 (Badanie rynku i opinii publicznej)
73.20.1 Usługi badania rynku i usługi podobne
73.20.11 Usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe
73.20.12 Usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc
73.20.13 Usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże
73.20.14+19 Usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące

informacje pochodzące z różnych źródeł Pozostałe usługi badania rynku
73.20.2 Usługi badania opinii publicznej

OTH Inne produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 klasa 71.11 (Działalność w zakresie architektury)
71.11.1 Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych
71.11.2 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
71.11.21+22 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych
71.11.23 Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru

historycznego
71.11.24 Usługi doradcze w zakresie architektury
71.11.3 Usługi planowania urbanistycznego
71.11.4 Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu i doradztwo w tym

zakresie

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 klasa 71.12 (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne)
71.12.1 Usługi w zakresie inżynierii
71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
71.12.12 Usługi projektowania technicznego budynków
71.12.13 Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych
71.12.14 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem
71.12.15 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem

odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
71.12.16 Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i syste-

mów odwadniających
71.12.17 Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych
71.12.18 Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nad-

awczych
71.12.19 Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć
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71.12.2 Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi
i inżynierii lądowej i wodnej

71.12.3 Usługi geologiczne, geofizyczne i pokrewne w zakresie poszukiwań oraz
usługi doradztwa

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niewymienione
RAZEM Łączny obrót

Dla NACE wersja 2 grupa 71.2 (Badania i analizy techniczne)
71.20.1 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych
71.20.11 Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji
71.20.12 Usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych
71.20.13 Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych

i elektrycznych
71.20.14 Usługi w zakresie badań technicznych pojazdów
71.20.19 Pozostałe usługi w zakresie badań, kontroli i analiz technicznych

OTH Pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
RAZEM Łączny obrót

Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy 73.2, 71.1
oraz 71.2 w podziale według siedziby klienta wymienione w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 8F

Seria Dwuletnie statystyki przedsiębiorstw dot. działalności objętych klasyfikacją NACE
wersja 2 grupy 73.2, 71.1 oraz 71.2 w podziale według siedziby klienta

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2009

Częstotliwość Co 2 lata

Zakres działalności NACE wersja.2 grupy 73.2, 71.1 oraz 71.2

Cechy Cechy w załączniku VIII sekcja 4 pkt. 3
12110 Obrót (tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób)

Poziom podziału działal-
ności

NACE wersja 2 grupy 73.2 i 71.2 oraz klasy 71.11 i 71.12

Poziom podziału według
siedziby klienta

1. Jednostka krajowa (zgodnie z definicją w ESA95 pkt. 1.30)
2. Jednostka zagraniczna
W tym
2.1 w UE,
2.2 poza UE

9. DEMOGRAFIA PRZEDSIĘBIORSTW

Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

9A Roczne statystyki demograficzne w podziale według formy prawnej
9B Roczne statystyki demograficzne w podziale według klas liczby zatrudnionych
9C Roczne wstępne wyniki dot. przedsiębiorstw zlikwidowanych w podziale według form prawnych
9D Roczne wstępne wyniki dot. przedsiębiorstw zlikwidowanych w podziale według klas liczby

zatrudnionych

Roczne statystyki demograficzne w podziale według formy prawnej wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt.
1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 9A

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według formy prawnej

Pierwszy rok spra-
wozdawczy

2004 dla cech 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0
i 16 93 1

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 1.1 sekcje C do K dla lat sprawozdawczych 2004-2007
NACE wersja 2 sekcje B do N dla danych dostarczanych począwszy od roku
sprawozdawczego 2008
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Cechy Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 1:
11 91 0 Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność w t
11 92 0 Liczba przedsiębiorstw nowopowstałych w t
11 93 0 Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 2:
16 91 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących

działalność w t
16 91 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność

w t
16 92 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowopowstałych w t
16 92 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowopowstałych w t
16 93 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
16 93 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

Poziom podziału dzia-
łalności

Dla lat sprawozdawczych 2004-2007 NACE wersja 1.1

C Górnictwo i kopalnictwo
D Przetwórstwo przemysłowe
DA Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów

tytoniowych
DB Produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych
DC Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawio-

nych
DD Produkcja drewna i wyrobów z drewna
DE Produkcja masy włóknistej, papieru i wyrobów z papieru;

działalność wydawnicza i poligraficzna
DF Wytwarzanie koksu, produktów rafinowanej ropy naftowej

i paliw jądrowych
DG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien

chemicznych
DH Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych
DI Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
DJ Produkcja metali i przetworzonych wyrobów z metali
DK Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
DL Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
DM Produkcja sprzętu transportowego
DN Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana
E Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicz-

nych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domo-
wego

50 Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samo-
chodowych

51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojaz-
dami mechanicznymi i motocyklami

52 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samo-
chodowymi i motocyklami; naprawa artykułów użytku
osobistego i domowego

51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
51.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
52.1 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
52.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów oraz wyrobów

tytoniowych w sklepach wyspecjalizowanych
52.3 +52.4 + 52.5 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycz-

nych, kosmetyków i artykułów toaletowych, Pozostała
sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych
sklepach, Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowa-
dzona w sklepach

52.6 Handel detaliczny poza siecią sklepową
52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
55 Hotele i restauracje
55.1 + 55.2 Hotele, Pola kempingowe i pozostałe miejsca krótkotrwałego

zakwaterowania
55.3 + 55.4 + 55.5 Restauracje, bary, stołówki i katering

I Transport, gospodarka magazynowa i łączność

60 Transport lądowy; transport rurociągowy
61 Transport wodny
62 Transport lotniczy
63 Działalność wspomagająca transport; działalność agencji

turystycznych
64.1 Działalność poczty i kurierów
64.2 Telekomunikacja
65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundu-

szów emerytalno-rentowych
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66 Ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe, z wyłączeniem
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

67 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finanso-
wym

70 Obsługa nieruchomości
70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek
70.11 Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
70.12 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.2 Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.3 Obsługa nieruchomości na zlecenie
70.31 Działalność agencji obsługi nieruchomości
70.32 Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
71 Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz

wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
71.1 Wynajem samochodów osobowych
71.2 Wynajem pozostałych środków transportu
71.21 Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.22 Wynajem środków transportu wodnego
71.23 Wynajem środków transportu lotniczego
71.3 Wynajem maszyn i urządzeń
71.31 Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
71.32 Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót

budowlanych wodnych i lądowych
71.33 Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie z komputerami
71.34 Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej

niesklasyfikowany
71.4 Wynajem artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie

indziej niesklasyfikowany
72 Informatyka i działalność pokrewna
72.1 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.2 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie opro-

gramowania
72.21 Wydawanie oprogramowania
72.22 Pozostałe doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarcza-

nie oprogramowania
72.3 Przetwarzanie danych
72.4 Działalność związana z bazami danych
72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących

i liczących
72.6 Pozostała działalność związana z informatyką
73 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
73.1 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i doświadczeń

w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.2 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i doświadczeń

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74 Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej z wyłącze-

niem NACE wersja 1.1 7415 Działalność w zakresie
zarządzania holdingami

74.11+7412+7413+7414 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i badanie ksiąg;
doradztwo podatkowe; badania rynku i opinii publicznej;
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

74.11 Działalność prawnicza
74.12 Działalność rachunkowo-księgowa i badanie ksiąg; doradztwo

podatkowe
74.13 Badania rynku i opinii publicznej
74.14 Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
74.2 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz

pokrewne doradztwo techniczne
74.3 Badania i analizy techniczne
74.4 Reklama
74.5 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
74.6 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
74.7 Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.8 Prowadzenie działalności gospodarczej różnej, gdzie indziej

niesklasyfikowane
74.81 Działalność fotograficzna
74.82 Działalność związana z pakowaniem
74.85 Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretar-

skimi
74.86 Działalność centrów obsługi telefonicznej
74.87 Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowane
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Specjalne dane zagregowane

C_TO_K Gospodarka przedsiębiorstw ogółem z wyjątkiem NACE
74.15

C_E Górnictwo i kopalnictwo oraz Zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

C_TO_E Przemysł ogółem (z wyjątkiem budownictwa)
ICTM Produkcja w dziedzinie ICT (30+313+32+332+333)
DLA Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych z wyjątkiem

Produkcji w dziedzinie ICT (DL-30-313-32-332-333)
G_TO_K Usługi z wyjątkiem usług w zakresie administracji publicznej,

zdrowia, szkolnictwa i innych usług użyteczności publicznej
oraz zarządzanie działalnością holdingów finansowych

ICTW Sprzedaż hurtowa ICT
OTHW Sprzedaż hurtowa z wyjątkiem sprzedaży hurtowej ICT
74B Pozostała działalność gospodarcza z wyjątkiem administracji

publicznej i zarządzania działalnością holdingów finansowych
74P Usługi profesjonalne
74E Usługi operacyjne

KIBS Usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę
ICTA Sektor ICT
ICTS Usługi ICT (włącznie ze sprzedażą hurtową ICT)

Począwszy od roku sprawozdawczego 2008: NACE wersja 2

B Górnictwo i wydobywanie
C Przetwórstwo przemysłowe
10 + 11 +12 Produkcja produktów spożywczych, napojów i wyrobów

tytoniowych
13 + 14 Produkcja wyrobów tekstylnych i odzieży
15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli;

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do
wyplatania

17 + 18 Produkcja papieru i wyrobów z papieru; poligrafia i repro-
dukcja zapisanych nośników informacji

19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji
ropy naftowej

20 + 21 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; produkcja
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców

niemetalicznych
24 + 25 Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych z wyłą-

czeniem maszyn i urządzeń
26 + 27 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycz-

nych, produkcja urządzeń elektrycznych
28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
29 + 30 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz

pozostałego sprzętu transportowego
31 +32 Produkcja mebli oraz produkcja wyrobów, pozostała
33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

E Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją

F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samo-

chodowych i motocykli
45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i moto-
cykli

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samo-
chodowymi i motocyklami

47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samo-
chodowymi i motocyklami

47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach

47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytonio-
wych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na
stacjach paliw

47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi informacyjnych i komunikacyj-
nych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowa-
dzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami

H Transport i gospodarka magazynowa
49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
50 Transport wodny
51 Transport lotniczy
52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca trans-

port
53 Działalność pocztowa i kurierska

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gas-
tronomicznymi

55 Zakwaterowanie
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

J Informacja i komunikacja
58 Działalność wydawnicza
59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,

programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych

60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
61 Telekomunikacja
62 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem

w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.0 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem

w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.01 Działalność w zakresie programowania
62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informa-

tycznymi
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

informatycznych i komputerowych
63 Działalność usługowa w zakresie informacji

K_X_K642 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa z wyjątkiem dzia-
łalności holdingów finansowych

64.1+64.3+64.9 Finansowa działalność usługowa poza ubezpieczeniami
i funduszami emerytalnymi z wyjątkiem działalności holdin-
gów finansowych

65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne,
z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66 Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia
i fundusze emerytalne

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

dzierżawionymi
68.3 Działalność związana obsługą rynku nieruchomości na

zlecenie
68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo

podatkowe
69.1 Działalność prawnicza
69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.1 Działalność firm centralnych (head offices)
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
70.21 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania, pozostałe
71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania

i analizy techniczne
71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane

z nią doradztwo techniczne
71.11 Działalność w zakresie architektury
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71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne

71.2 Badania i analizy techniczne
72 Badania naukowe i prace rozwojowe
72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk

przyrodniczych i technicznych
72.11 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie

nauk przyrodniczych i technicznych
72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk

społecznych i humanistycznych
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
73.1 Reklama
73.11 Działalność agencji reklamowych
73.12 Reklama poprzez środki masowego przekazu
73.2 Badania rynku i opinii publicznej
74 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2 Działalność fotograficzna
74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
74.9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała

gdzie indziej niesklasyfikowana
75 Działalność weterynaryjna
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność

wspierająca
77 Wynajem i dzierżawa
77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12 Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego

i domowego
77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22 Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp.
77.29 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku

osobistego i domowego
77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych
77.31 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając

komputery
77.34 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78 Działalność związana z zatrudnieniem
78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyski-

waniem pracowników
78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej
78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów

turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane

79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz orga-
nizatorów turystyki

79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych
79.12 Działalność organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz

działalności z nią związane
80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów

bezpieczeństwa
80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpie-

czeństwa
80.3 Działalność detektywistyczna
81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku

w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

w budynkach
81.2 Sprzątanie obiektów
81.21 Sprzątanie budynków niespecjalistyczne
81.22 Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29 Sprzątanie pozostałe
81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów

zieleni
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82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura
i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działal-
ności gospodarczej

82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura,
włączając działalność wspomagającą

82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą
biura

82.19 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
i pozostała pomocnicza specjalistyczna działalność wspoma-
gająca prowadzenie biura

82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongre-

sów
82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.91 Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredy-

towe
82.92 Działalność związana z pakowaniem
82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Specjalne dane zagregowane

B_TO_N Gospodarka przedsiębiorstw z wyjątkiem NACE wersja 2 642
działalności holdingów finansowych

B_TO_E Przemysł
ICT_M Produkcja w dziedzinie ICT (NACE wersja 2: 261+262+263

+264+268)
G_TO_N_X_K642 Usługi gospodarki przedsiębiorstw z wyjątkiem NACE 642

działalność holdingów finansowych
ICT_T ICT ogółem (NACE wersja 2: 261+262+263+264+268+951

+465+582+61+62+631)
ICT_S Usługi ICT (NACE wersja 2: 951+465+582+61+62+631)
ICT_W Handel hurtowy ICT (NACE wersja 2 465)

Poziom podziału wed-
ług form prawnych

1. Spółki prywatne i z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą
2. Spółki akcyjne prywatne lub emitujące akcje w obrocie publicznym z ograniczoną

odpowiedzialnością udziałowców
3. Prywatne spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, w tym również pozostałe

formy prawne takie jak spółdzielnie, spółki stowarzyszone itd.
4. Wszystkie formy prawne

Dane dotyczące likwidacji przedsiębiorstw zawarte w tej serii są przekazywane 30 miesięcy po zakończeniu roku
sprawozdawczego.

Roczne statystyki demograficzne w podziale według klas liczby zatrudnionych wymienione w załączniku IX
sekcja 5 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 9B

Nazwa serii Roczne statystyki demograficzne w podziale według klas liczby zatrudnionych
Pierwszy rok sprawoz-
dawczy

2004 dla cech 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0
i 16 93 1
2005 dla cech 11 94 1, 16 94 1 i 16 95 1
2006 dla cech 11 94 2, 16 94 2 i 16 95 2
2007 dla cech 11 94 3, 16 94 3 i 16 95 3
2008 dla cech 11 94 4, 16 94 4 i 16 95 4
2009 dla cech 11 94 5, 16 94 5 i 16 95 5

Częstotliwość Corocznie
Zakres działalności NACE wersja 1.1 sekcje od C do K dla lat sprawozdawczych 2004-2007

NACE wersja 2 sekcje od B do N dla danych dostarczanych począwszy od roku
sprawozdawczego 2008

Cechy Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 1:
11 91 0 Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność w t
11 92 0 Liczba przedsiębiorstw nowopowstałych w t
11 93 0 Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
11 94 1 Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t
11 94 2 Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t
11 94 3 Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t
11 94 4 Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t
11 94 5 Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t
Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 2:
16 91 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących

działalność w t
16 91 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność

w t
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16 92 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowopowstałych w t
16 92 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowopowstałych w t
16 93 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
16 93 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
16 94 1 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-1

i przetrwały do t
16 94 2 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-2

i przetrwały do t
16 94 3 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-3

i przetrwały do t
16 94 4 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-4

i przetrwały do t
16 94 5 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-5

i przetrwały do t
16 95 1 Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw,

które powstały w t-1 i przetrwały do t
16 95 2 Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw,

które powstały w t-2 i przetrwały do t
16 95 3 Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw,

które powstały w t-3 i przetrwały do t
16 95 4 Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw,

które powstały w t-4 i przetrwały do t
16 95 5 Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw,

które powstały w t-5 i przetrwały do t
Poziom podziału dzia-
łalności

Zob. seria 9A

Poziom podziału wed-
ług klas wielkości

Liczba zatrudnionych: zero, od 1 do 4, od 5 do 9, 10 lub więcej, razem

Dane dotyczące likwidacji przedsiębiorstw zawarte w tej serii są przekazywane 30 miesięcy po zakończeniu roku
sprawozdawczego.

Roczne wstępne wyniki dot. przedsiębiorstw zlikwidowanych w podziale według form prawnych
wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 9C

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. przedsiębiorstw zlikwidowanych w podziale według form
prawnych

Pierwszy rok spra-
wozdawczy

2006 dla cech 11 93 0, 16 93 0 i 16 93 1

Częstotliwość Corocznie
Zakres działalności NACE wersja 1.1 sekcje od C do K w latach sprawozdawczych 2006-2007

NACE wersja 2 sekcje od B do N dla danych dostarczanych począwszy od roku
sprawozdawczego 2008

Cechy Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 1:
11 93 0 Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 2:
16 93 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
16 93 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

Poziom podziału
działalności

Dla lat sprawozdawczych 2006-2007 NACE wersja 1.1

C Górnictwo i kopalnictwo
D Przetwórstwo przemysłowe
DA Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tyto-

niowych
DB Produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych
DC Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
DD Produkcja drewna i wyrobów z drewna
DE Produkcja masy włóknistej, papieru i wyrobów z papieru

działalność wydawnicza i poligraficzna
DF Wytwarzanie koksu, produktów rafinowanej ropy naftowej

i paliw jądrowych
DG Produkcja chemikaliów, produktów chemicznych i włókien

chemicznych
DH Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
DI Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
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DJ Produkcja metali i przetworzonych wyrobów z metali
DK Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
DL Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
DM Produkcja sprzętu transportowego
DN Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana
E Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych,

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
50 Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i moto-

cykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami

mechanicznymi i motocyklami
52 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samo-

chodowymi i motocyklami; naprawa artykułów użytku osobis-
tego i domowego

51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
51.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
52.1 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
52.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów oraz wyrobów tytonio-

wych w sklepach wyspecjalizowanych
52.3 +52.4 + 52.5 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

kosmetyków i artykułów toaletowych, Pozostała sprzedaż
detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach,
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w skle-
pach

52.6 Handel detaliczny poza siecią sklepową
52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
55 Hotele i restauracje
55.1 + 55.2 Hotele, Pola kempingowe i pozostałe miejsca krótkotrwałego

zakwaterowania
55.3 + 55.4 + 55.5 Restauracje, bary i stołówki i katering

I Transport, gospodarka magazynowa i łączność
60 Transport rurociągowy; transport rurociągowy
61 Transport wodny
62 Transport lotniczy
63 Działalność wspomagająca transport prowadzona przez agencje

turystyczne; działalność agencji turystycznych
64.1 Działalność poczty i kurierów
64.2 Telekomunikacja
65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundu-

szów emerytalno-rentowych
66 Ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe, z wyłączeniem

obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
67 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
70 Obsługa nieruchomości
70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek
70.11 Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
70.12 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.2 Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.3 Obsługa nieruchomości na zlecenie
70.31 Działalność agencji obsługi nieruchomości
70.32 Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
71 Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz

wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
71.1 Wynajem samochodów osobowych
71.2 Wynajem pozostałych środków transportu
71.21 Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.22 Wynajem środków transportu wodnego
71.23 Wynajem środków transportu lotniczego
71.3 Wynajem maszyn i urządzeń
71.31 Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
71.32 Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowla-

nych wodnych i lądowych
71.33 Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie z komputerami
71.34 Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej

niesklasyfikowany
71.4 Wynajem artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie

indziej niesklasyfikowany
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72 Informatyka i działalność pokrewna
72.1 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.2 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogra-

mowania
72.21 Wydawanie oprogramowania
72.22 Pozostałe doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie

oprogramowania
72.3 Przetwarzanie danych
72.4 Działalność związana z bazami danych
72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczą-

cych
72.6 Pozostała działalność związana z informatyką
73 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
73.1 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i doświadczeń w dzie-

dzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.2 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i doświadczeń w dzie-

dzinie nauk społecznych i humanistycznych
74 Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej z wyjątkiem

NACE 7415 Działalność w zakresie zarządzania holdingami
74.11+7412+7413+7414 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i badanie ksiąg;

doradztwo podatkowe; badania rynku i opinii publicznej;
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

74.11 Działalność prawnicza
74.12 Działalność rachunkowo-księgowa i badanie ksiąg; doradztwo

podatkowe
74.13 Badania rynku i opinii publicznej
74.14 Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
74.2 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz pokrewne

doradztwo techniczne
74.3 Badania i analizy techniczne
74.4 Reklama
74.5 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
74.6 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
74.7 Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.8 Prowadzenie działalności gospodarczej różnej, gdzie indziej

niesklasyfikowane
74.81 Działalność fotograficzna
74.82 Działalność związana z pakowaniem
74.85 Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.86 Działalność centrów obsługi telefonicznej
74.87 Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowane

Specjalne dane zagregowane

C_TO_K Gospodarka przedsiębiorstw ogółem z wyjątkiem NACE 74.15
C_E Górnictwo i kopalnictwo oraz Zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz i wodę
C_TO_E Przemysł ogółem (z wyjątkiem budownictwa)
ICTM Produkcja w dziedzinie ICT (30+313+32+332+333)
DLA Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych z wyjątkiem

Produkcji w dziedzinie ICT (DL-30-313-32-332-333)
G_TO_K Usługi z wyjątkiem usług w zakresie administracji publicznej,

zdrowia, szkolnictwa i innych usług użyteczności publicznej oraz
zarządzanie działalnością holdingów finansowych

ICTW Sprzedaż hurtowa ICT
OTHW Sprzedaż hurtowa z wyjątkiem sprzedaży hurtowej ICT
74B Pozostała działalność gospodarcza z wyjątkiem administracji

publicznej i zarządzania działalnością holdingów finansowych
74P Usługi profesjonalne
74E Usługi operacyjne

KIBS Usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę
ICTA Sektor ICT
ICTS Usługi ICT (włącznie ze sprzedażą hurtową ICT)

Począwszy od roku sprawozdawczego 2008: NACE wersja 2

B Górnictwo i wydobywanie
C Przetwórstwo przemysłowe
10 + 11 +12 Produkcja produktów spożywczych, napojów i wyrobów tyto-

niowych
13 + 14 Produkcja wyrobów tekstylnych i odzieży
15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli;

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do
wyplatania
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17 + 18 Produkcja papieru i wyrobów z papieru; poligrafia i reprodukcja
zapisanych nośników informacji

19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej

20 + 21 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; produkcja
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozos-
tałych wyrobów farmaceutycznych

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców

niemetalicznych
24 + 25 Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych z wyłącze-

niem maszyn i urządzeń
26 + 27 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

produkcja urządzeń elektrycznych
28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
29 + 30 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz

pozostałego sprzętu transportowego,
31 +32 Produkcja mebli oraz produkcja wyrobów, pozostała
33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

E Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją

F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-

wych i motocykli
45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodo-

wymi i motocyklami
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samo-

chodowymi i motocyklami
47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych skle-

pach
47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach

paliw
47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach
47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspe-

cjalizowanych sklepach
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straga-

nami i targowiskami

H Transport i gospodarka magazynowa
49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
50 Transport wodny
51 Transport lotniczy
52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
53 Działalność pocztowa i kurierska

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi

55 Zakwaterowanie
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

J Informacja i komunikacja
58 Działalność wydawnicza
59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,

programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
61 Telekomunikacja
62 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem

w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.0 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem

w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.01 Działalność w zakresie programowania
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62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informa-

tycznymi
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informa-

tycznych i komputerowych
63 Działalność usługowa w zakresie informacji

K_X_K642 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa z wyjątkiem działal-
ności holdingów finansowych

64.1+64.3+64.9 Finansowa działalność usługowa poza ubezpieczeniami i fundu-
szami emerytalnymi z wyjątkiem działalności holdingów
finansowych

65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłą-
czeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66 Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia
i fundusze emerytalne

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzie-

rżawionymi
68.3 Działalność związana obsługą rynku nieruchomości na zlecenie
68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo pod-

atkowe
69.1 Działalność prawnicza
69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.1 Działalność firm centralnych (head offices)
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
70.21 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania, pozostałe
71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy

techniczne
71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane

z nią doradztwo techniczne
71.11 Działalność w zakresie architektury
71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo

techniczne
71.2 Badania i analizy techniczne
72 Badania naukowe i prace rozwojowe
72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk

przyrodniczych i technicznych
72.11 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie

nauk przyrodniczych i technicznych
72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk

społecznych i humanistycznych
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
73.1 Reklama
73.11 Działalność agencji reklamowych
73.12 Reklama poprzez środki masowego przekazu
73.2 Badania rynku i opinii publicznej
74 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2 Działalność fotograficzna
74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
74.9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie

indziej niesklasyfikowana
75 Działalność weterynaryjna

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

77 Wynajem i dzierżawa
77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12 Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domo-

wego
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77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22 Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp.
77.29 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobis-

tego i domowego
77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych
77.31 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając

komputery
77.34 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78 Działalność związana z zatrudnieniem
78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwa-

niem pracowników
78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej
78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów

turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane

79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organiza-
torów turystyki

79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych
79.12 Działalność organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz

działalności z nią związane
80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bez-

pieczeństwa
80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeń-

stwa
80.3 Działalność detektywistyczna
81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budyn-

kach i zagospodarowaniem terenów zieleni
81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

w budynkach
81.2 Sprzątanie obiektów
81.21 Sprzątanie budynków niespecjalistyczne
81.22 Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29 Sprzątanie pozostałe
81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów

zieleni
82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając

działalność wspomagającą
82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozos-

tała pomocnicza specjalistyczna działalność wspomagająca prowa-
dzenie biura

82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.91 Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92 Działalność związana z pakowaniem
82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Specjalne dane zagregowane
B_TO_N Gospodarka przedsiębiorstw z wyjątkiem NACE wersja 2642

działalności holdingów finansowych
B_TO_E Przemysł
ICT_M Produkcja w dziedzinie ICT (NACE wersja 2: 261+262+263+264

+268)
G_TO_N_X_K642 Usługi gospodarki przedsiębiorstw z wyjątkiem NACE 642

działalność holdingów finansowych
ICT_T ICT ogółem (NACE wersja 2: 261+262+263+264+268+951+465

+582+61+62+631)
ICT_S Usługi ICT (NACE wersja 2: 951+465+582+61+62+631)
ICT_W Handel hurtowy ICT (NACE wersja 2465)

Poziom podziału
według statusu
prawnego

1. Spółki prywatne i z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą
2. Spółki akcyjne prywatne lub emitujące akcje w obrocie publicznym z ograniczoną

odpowiedzialnością udziałowców
3. Prywatne spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, w tym również pozostałe

formy prawne takie jak spółdzielnie, spółki stowarzyszone itd.
4. Wszystkie formy prawne

Wstępne dane dotyczące likwidacji przedsiębiorstw należy dostarczyć 18 miesięcy po zakończeniu danego roku
sprawozdawczego.
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Roczne wstępne wyniki dot. przedsiębiorstw zlikwidowanych w podziale według klas liczby zatrudnionych
wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

Seria 9D

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. przedsiębiorstw zlikwidowanych w podziale według klas
liczby zatrudnionych

Pierwszy rok sprawozdaw-
czy

2006 dla cech 11 93 0, 16 93 0 i 16 93 1

Częstotliwość Corocznie

Zakres działalności NACE wersja 1.1 sekcje od C do K w latach sprawozdawczych 2006-2007
NACE wersja 2 sekcje od B do N dla danych dostarczanych począwszy od roku
sprawozdawczego 2008

Cechy Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 1:
11 93 0 Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w t
Cechy w załączniku IX sekcja 5 pkt. 2:
16 93 0 Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych

w t
16 93 1 Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

Poziom podziału działal-
ności

Taki sam jak w serii 9C

Poziom podziału według
klas wielkości

Liczba zatrudnionych: zero, od 1 do 4, od 5 do 9, 10 lub więcej, razem

Wstępne dane dotyczące likwidacji przedsiębiorstw należy dostarczyć 18 miesięcy po zakończeniu danego roku
sprawozdawczego.
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ZAŁĄCZNIK II

Zmiany do rozporządzenia nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw wynikające ze zmian wprowadzonych w CPA

W załączniku V do rozporządzenia nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadza się następujące zmiany

1. Sekcja 4 ust. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie:

Kod Tytuł Zakład/działalność

Dane strukturalne
11 11 0 Liczba przedsiębiorstw (1, 2, 3, 4)
11 11 1 Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny (1, 2, 3, 4)
11 11 2 Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości

składek przypisanych brutto
(1, 2, 3)

11 11 3 Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

(1)

11 11 5 Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo siedziby
przedsiębiorstwa dominującego

(1, 2, 3, 4)

11 41 0 Łączna liczba i lokalizacja oddziałów w innych krajach (1, 2, 3)
Dane księgowe/część techniczna rachunku zysków
i strat

32 11 4 Składki przypisane brutto w podziale na status prawny (1, 2, 4, 5, 6)
32 11 5 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich

w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

(1, 2, 5, 6)

32 11 6 Składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji
w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

(1, 2, 4, 6)

32 18 2 Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto
w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa
dominującego

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0 Inne pozycje rachunku technicznego brutto (1, 2, 4, 5, 6)
32 18 0 Bilans działalności reasekuracyjnej (1, 2, 4, 5, 6)
32 18 8 Udział reasekuratorów w kwotach brutto z innych

pozycji rachunku technicznego
(1, 2, 4, 5, 6)

Dane księgowe/pozatechniczna część rachunku zys-
ków i strat

32 19 0 Suma częściowa II (wynik techniczny na udziale
własnym)

(3)

Dodatkowe dane dotyczące rachunku zysków i strat
32 61 4 Koszty zewnętrzne towarów i usług (1, 2, 3, 4)
13 31 0 Koszty osobowe (1, 2, 3, 4)
32 61 5 Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszko-

dowaniami i świadczeniami
(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6 Koszty uzyskania (1, 2, 4, 5, 6)
32 61 7 Koszty administracyjne (1, 2, 4, 5, 6)
32 61 8 Pozostałe koszty techniczne brutto (1, 2, 4, 5, 6)
32 61 9 Koszty zarządzania działalnością lokacyjną (1, 2, 4, 5, 6)
32 71 1 Przychody z udziałów kapitałowych (1, 2, 4, 5, 6)
32 71 3 Przychody z nieruchomości (grunt i budynki) (1, 2, 4, 5, 6)
32 71 4 Przychody z pozostałych lokat (1, 2, 4, 5, 6)
32 71 5 Wynik dodatni z korekty wartości lokat (1, 2, 4, 5, 6)
32 71 6 Zyski z realizacji lokat (1, 2, 4, 5, 6)
32 72 1 Koszty zarządzania działalnością lokacyjną, włącznie

z odsetkami
(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2 Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat (1, 2, 4, 5, 6)
32 72 3 Straty z realizacji lokat (1, 2, 4, 5, 6)

Dane według produktu na podstawie CPA
33 12 1 Udział reasekuratorów w składkach bezpośrednich przy-

pisanych brutto według produktu (na podstawie CPA)
(1, 2, 5, 6)

Dane na temat działalności międzynarodowej (geo-
graficzny przekrój działalności na podstawie prawa
przedsiębiorczości)

34 31 1 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
według produktu (na podstawie CPA) oraz według
państwa członkowskiego

(1, 2, 5, 6)

Dane na temat działalności międzynarodowej (geo-
graficzny przekrój działalności na podstawie swo-
body świadczenia usług)

34 32 1 Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich
według produktu (na podstawie CPA) oraz według
państwa członkowskiego

(1, 2, 5, 6)
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2. Sekcja 4 ust. 4 lit. d) otrzymuje brzmienie:

Kod Tytuł Zakład/działalność Uwagi

Dane księgowe/część techniczna rachunku zys-
ków i strat

32 13 2 Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone
w bieżącym roku obrachunkowym

(2, 4, 6)

Działalność międzynarodowa (ogólnie)
34 12 0 Przekrój geograficzny według składek przypisanych

brutto przyjętych w reasekuracji, składki przypisane
(1, 2, 4, 5, 6)

34 13 0 Podział geograficzny według udziału reasekuratorów
w składkach przypisanych brutto

(1, 2, 4, 5, 6)

Dane na temat bilansu (aktywa/pasywa)
36 11 2 Grunty i budynki (wartość rynkowa) (1, 2, 3, 4)
36 12 3 Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz

udziały kapitałowe (wartość rynkowa)
(1, 2, 3, 4)

36 13 8 Pozostałe lokaty finansowe (wartość rynkowa) (1, 2, 3, 4)
36 21 0 Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego –

grunt i budynki
(1, 3)

36 22 0 Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego –
pozostałe lokaty finansowe

(1, 3)

37 10 1 Całkowity kapitał i rezerwy w podziale na status
prawny

(1, 2, 3, 4)

37 33 3 Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich według
produktu (na podstawie CPA)

(2, 6)

Pozostałe dane
39 10 0 Liczba umów pozostających do spłaty na koniec

roku obrachunkowego w odniesieniu do ubezpie-
czeń bezpośrednich w zakresie wszystkich indywi-
dualnych umów ubezpieczenia na życie oraz
następujących produktów: Niepowiązane usługi
w zakresie ubezpieczeń na życie oraz CPA 65.12.1,
65.12.4 i 65.12.5

(1, 2, 5, 6)

39 20 0 Liczba osób ubezpieczonych na koniec roku obra-
chunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpo-
średnich w zakresie wszystkich indywidualnych
umów ubezpieczenia na życie oraz następującego
produktu: CPA 65.12.1

(1, 2, 5, 6)

39 30 0 Liczba pojazdów ubezpieczonych na koniec roku
obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń
bezpośrednich dla następującego produktu: CPA
65.12.2

(2, 6) Nieobowiązkowe

39 40 0 Suma ubezpieczona brutto na koniec roku obra-
chunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpo-
średnich dla następujących produktów:
Niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na
życie i ubezpieczeń spłaty kapitału

(1, 5) Nieobowiązkowe

39 50 0 Liczba zobowiązań zaciągniętych w roku obrachun-
kowym, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośred-
nich dla następującego produktu: CPA 65.12.2

(2, 6) Nieobowiązkowe
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