
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 446/2014 

z dnia 2 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie 
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 251/2009 i (WE) nr 275/2010 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone, oraz 

kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 295/2008 ustanowiono wspólne ramy dla gromadzenia, przekazywania oraz oceny 
statystyk europejskich dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsię
biorstw w Unii Europejskiej. 

(2)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 251/2009 (2) określono częstotliwość zestawiania wieloletnich statystyk 
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz podział wyników dla tworzenia statystyk strukturalnych doty
czących przedsiębiorstw w celu sporządzania danych porównywalnych i zharmonizowanych między państwami 
członkowskimi. 

(3)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 275/2010 (3) określono kryteria oceny jakości i treść sprawozdań dotyczących 
jakości przedkładanych przez państwa członkowskie. 

(4)  Z uwagi na potrzebę zwiększenia międzynarodowej porównywalności wyników, w szczególności w zakresie 
statystyk na temat przedsiębiorczości, konieczna jest aktualizacja wykazu cech poprzez wyszczególnienie serii 
danych dotyczących demografii przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Należy również 
określić pierwszy rok sprawozdawczy, częstotliwość i podział wyników w odniesieniu do tych cech. Z tego 
względu należy odpowiednio zmienić załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 i załącznik I do rozpo
rządzenia (WE) nr 251/2009. 

(5)  Doświadczenie wskazuje, że nie ma potrzeby corocznego przekazywania danych dotyczących cech określonych 
w załącznikach V–VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008, jak to ma miejsce obecnie. Częstotliwość tę należy 
zatem dostosować do zestawiania danych raz na 10 lat. W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I 
do rozporządzenia (WE) nr 251/2009. 

(6)  Nie ma już potrzeby corocznego przekazywania sprawozdań dotyczących jakości statystyk zestawianych na 
podstawie załączników V–VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008. Częstotliwość tę należy zatem dostosować 
do przekazywania danych co 10 lat, zgodnie z wymogami dotyczącymi danych. Zgodnie z powyższym należy 
zmienić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 275/2010. 
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(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Euro

pejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przed
siębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działal
ności (CPA) (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 170). 

(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 
z 1.4.2010, s. 1). 



(7)  Unijne i krajowe zainteresowane podmioty wezwały do ustanowienia jednolitego zintegrowanego wskaźnika 
w celu zapewnienia lepszego monitorowania postępów w zakresie innowacji w kontekście strategii „Europa 
2020”. Wskaźnik ten miałby stanowić między innymi punkt odniesienia w zakresie zatrudnienia w innowacyj
nych, szybko rozwijających się przedsiębiorstwach w Europie i na świecie. Dostarczanie danych stanowiących 
podstawę takiego nowego wskaźnika jest pilnie potrzebne, aby umożliwić jego stosowanie w ramach europej
skiego semestru 2014 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 295/2008. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach I, V, VI, VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 251/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniej
szego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 275/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III 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 2 maja 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

W załącznikach I, V, VI, VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku I sekcja 8 „Przekazywanie wyników” pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyniki należy przekazać w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozda
wczego, z wyjątkiem klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2. W przypadku klas działalności 
64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu wynosi 10 miesięcy. Opóźnienie w przeka
zaniu wyników dotyczących klas działalności objętych grupami 64.2, 64.3 oraz 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji 
NACE wersja 2 ustanawia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 
ust. 3.”; 

2)  w załączniku V sekcja 5 otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA 5 

Pierwszy rok sprawozdawczy 

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowuje się dane statystyczne dla cech wymienionych w sekcji 4, 
jest rok kalendarzowy 2008.”; 

3)  w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 4 lit. d) wyraz „roczne” zastępuje się wyrazem „wieloletnie”; 

b)  sekcja 5 otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA 5 

Pierwszy rok sprawozdawczy 

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowuje się dane statystyczne dla cech wymienionych 
w sekcji 4, jest rok kalendarzowy 2008.”; 

4)  w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 4 pkt 2 i pkt 3 wyraz „roczne” zastępuje się wyrazem „wieloletnie”; 

b)  sekcja 5 otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA 5 

Pierwszy rok sprawozdawczy 

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowuje się dane statystyczne dla cech wymienionych 
w sekcji 4, jest rok kalendarzowy 2008.”; 

5)  w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 5 pkt 1 dodaje się cechy w brzmieniu: 

„11 01 0 Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność, zatrudniających co najmniej jednego pracow
nika w t 

11 02 0 Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniły pierwszego pracownika w t 

11 03 0 Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już żadnych pracowników, począwszy od któregokol
wiek momentu w t 

11 04 1 Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t – 1 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t 

11 04 2 Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t – 2 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t 
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11 04 3 Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t – 3 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t 

11 04 4 Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t – 4 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t 

11 04 5 Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t – 5 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie 
w t 

11 96 0 Liczba przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia w t”   

b)  w sekcji 5 pkt 2 dodaje się cechy w brzmieniu: 

„16 01 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniały co 
najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie w t 

16 01 1 Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniały 
co najmniej jednego pracownika w którymkolwiek momencie w t 

16 02 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t 

16 02 1 Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t 

16 03 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrudniały już pracowników, 
począwszy od któregokolwiek momentu w t 

16 03 1 Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrudniały już pracowników, 
począwszy od któregokolwiek momentu w t 

16 04 1 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 1 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 04 2 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 2 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 04 3 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 3 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 04 4 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 4 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 04 5 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 5 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 05 1 Liczba pracujących w t – 1 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 1 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 05 2 Liczba pracujących w t – 2 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 2 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 05 3 Liczba pracujących w t – 3 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 3 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 05 4 Liczba pracujących w t – 4 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 4 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 05 5 Liczba pracujących w t – 5 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t – 5 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika 
w którymkolwiek momencie w t 

16 96 1 Liczba pracowników w przedsiębiorstwach o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością 
zatrudnienia w t”   
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c)  sekcja 9 otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA 9 

Wstępne wyniki dla cech odnoszących się do przedsiębiorstw zlikwidowanych (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) prze
kazuje się w ciągu 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego. Poprawione 
wyniki dla wymienionych cech, ustalone w następstwie potwierdzenia likwidacji przedsiębiorstwa po dwóch latach 
nieprowadzenia działalności, przekazuje się w ciągu 30 miesięcy od tego samego okresu sprawozdawczego. 

Wstępne wyniki dla cech 11 03 0, 16 03 0 i 16 03 1 przekazuje się w ciągu 20 miesięcy od końca roku kalenda
rzowego danego okresu sprawozdawczego. Poprawione wyniki dla wymienionych cech, ustalone w następstwie 
potwierdzenia statusu po dwóch latach, przekazuje się w ciągu 32 miesięcy od tego samego okresu sprawozda
wczego. 

Wszystkie pozostałe wyniki dotyczące rocznych demograficznych danych statystycznych na temat przedsiębiorstw 
zatrudniających co najmniej jednego pracownika przekazuje się w ciągu 20 miesięcy od końca okresu sprawozda
wczego. 

Wstępne wyniki dotyczące cech przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia 
przekazuje się w ciągu 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. 

Wszystkie pozostałe wyniki przekazuje się w ciągu 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu 
sprawozdawczego.”.  

3.5.2014 L 132/17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 251/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w „Tabeli zbiorczej” tytuł serii oznaczonej kodem 1D otrzymuje brzmienie: 

„Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego i instytucji kredytowych należących do 
klasy 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2”   

b)  w „Tabeli zbiorczej” dodaje się serię w brzmieniu: 

Kod serii Tytuł 

„1G Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytal
nych”   

c)  tabela pod tytułem „Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego” otrzymuje 
brzmienie: 

„Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego i instytucji kredytowych należą
cych do klasy 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2, wymienione w załączniku I sekcja 4 pkt 3 i 4 do rozporzą
dzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 1D 

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego i instytucji 
kredytowych należących do klasy 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2013 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 klasy 64.11 i 64.19 

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 (klasy)”  
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d)  dodaje się tabelę w brzmieniu: 

„Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, wymienione 
w załączniku I sekcja 4 pkt 3 i 4 do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 1G 

Nazwa serii Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług ubezpieczeniowych i funduszy emery
talnych 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2013 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 dział 65 

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 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 (z wyłączeniem grup 65.1 
i 65.2 wg NACE wersja 2) 

16 11 0  Liczba pracujących 

16 13 0  Liczba zatrudnionych (z wyłączeniem grup 65.1 i 65.2 wg NACE 
wersja 2) 

16 14 0  Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 

Poziom podziału działal
ności 

NACE wersja 2, poziom 4-cyfrowy (klasy)”   

2)  w punktach 5, 6 i 7 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w tabelach zbiorczych usuwa się wyraz „Roczne”; 

b)  w tabelach wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w tytułach i nazwach serii usuwa się wyraz „Roczne”; 

(ii)  w pozycjach „Częstotliwość” wyraz „Corocznie” zastępuje się wyrażeniem „Co 10 lat”; 

3)  w pkt 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w „Tabeli zbiorczej” dodaje się serię w brzmieniu: 

Kod serii Tytuł 

„9E Roczne statystyki demograficzne dot. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
jednego pracownika, w podziale według form prawnych 

9F Roczne statystyki demograficzne dot. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
jednego pracownika, w podziale według klas liczby zatrudnionych 
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Kod serii Tytuł 

9G Roczne wstępne wyniki dot. zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
jednego pracownika, w podziale według form prawnych 

9H Roczne wstępne wyniki dot. zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
jednego pracownika, w podziale według klas liczby zatrudnionych 

9M Roczne statystyki dot. przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością 
zatrudnienia 

9P Roczne wstępne statystyki dot. przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym 
wielkością zatrudnienia”  

b)  dodaje się tabele w brzmieniu: 

„Roczne statystyki demograficzne dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego 
pracownika, w podziale według form prawnych, wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt 1 i 2 do rozporzą
dzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 9E 

Nazwa serii Roczne statystyki demograficzne dot. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
jednego pracownika, w podziale według form prawnych 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2012 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N 

Cechy 11 01 0  Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność, zatrudniających 
co najmniej jednego pracownika w t 

11 02 0  Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t 

11 03 0 Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników w t 

16 01 0  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących 
działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w t 

16 01 1  Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących 
działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w t 

16 02 0  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących 
działalność, które zatrudniły pierwszego pracownika w t 

16 02 1 Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t 

16 03 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrud
niają już żadnych pracowników w t 

16 03 1  Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie 
zatrudniają już żadnych pracowników w t 

Poziom podziału działal
ności 

B  GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 

C  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

10 + 11 + 12 Produkcja produktów spożywczych, napojów i wyrobów tytonio
wych 

13 + 14  Produkcja wyrobów tekstylnych i odzieży 
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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 reprodukcja zapisa
nych nośników informacji 

19.  Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i  produktów rafinacji ropy naftowej 

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

22  Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych 

24 + 25  Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem 
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 pozosta
łego 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 KLIMATYZACYJ
NYCH 

E  DOSTAWA 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 motocykli 

46  Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i 
motocyklami 

47  Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i 
motocyklami 

47.1  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowa
dzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.3  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 

47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych prowa
dzona w wyspecjalizowanych sklepach 

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

47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizo
wanych 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 transport 

53  Działalność pocztowa i kurierska 

I  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

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 

62.02  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

62.03  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

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 
DZIAŁALNOŚCI HOLDINGÓW FINANSOWYCH (NACE wersja 2: 
642) 

64.1 + 64.3 + 64.9  Finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszy emerytalnych, z wyjątkiem działalności holdingów 
finansowych 

65.  Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem 
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego  
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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. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarzą
dzaniem 

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 zarzą
dzania, pozostałe 

71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy tech
niczne 

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 przy
rodniczych i technicznych 

72.2  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych 

73.  Reklama, badanie rynku i opinii publicznej  
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73.1  Reklama 

73.11  Działalność agencji reklamowych 

73.12  Reklama poprzez środki masowego przekazu 

73.2  Badanie 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 DZIA
ŁALNOŚĆ 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 material
nych 

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 kompu
tery 

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 material
nych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłącze
niem prac chronionych prawem autorskim 

78  Działalność związana z zatrudnieniem  
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78.1  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

78.2  Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.3  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycz
nych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działal
ności z nią związane 

79.1  Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów 
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 bezpieczeń
stwa 

80.2  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 

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 budyn
kach 

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 działal
ność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 

82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działal
ność wspomagającą 

82.11  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

82.19  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 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  
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82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodar
czej, gdzie indziej niesklasyfikowana  

Specjalne dane zagregowane 
B_TO_N  Gospodarka przedsiębiorstw z wyjątkiem działalności holdingów 

finansowych — NACE wersja 2: 64.2 

B_TO_E  Przemysł 

ICT_M  Produkcja w dziedzinie ICT (NACE wersja 2: 
26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8) 

G_TO_N_X_K642  Usługi gospodarki przedsiębiorstw z wyjątkiem działalności 
holdingów finansowych — NACE: 64.2 

ICT_T  ICT 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_S  Usługi ICT (NACE wersja 2: 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1) 

ICT_W  Handel hurtowy ICT (NACE wersja 2: 46.5)  

Poziom podziału według 
form prawnych 

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

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

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

Dane zawarte w tej serii, oprócz danych dotyczących cech 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1, przekazuje się w ciągu 20 
miesięcy od końca roku sprawozdawczego. 

Dane zawarte w tej serii, dotyczące cech 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1, przekazuje się w ciągu 32 miesięcy od końca 
roku sprawozdawczego. 

Roczne statystyki demograficzne dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego 
pracownika, w podziale według klas liczby zatrudnionych, wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt 1 i 2 
do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 9F 

Nazwa serii Roczne statystyki demograficzne dot. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
jednego pracownika, w podziale według klas liczby zatrudnionych 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2012 
2013 dla cech 11 04 1, 16 04 1 i 16 05 1 
2014 dla cech 11 04 2, 16 04 2 i 16 05 2 
2015 dla cech 11 04 3, 16 04 3 i 16 05 3 
2016 dla cech 11 04 4, 16 04 4 i 16 05 4 
2017 dla cech 11 04 5, 16 04 5 i 16 05 5 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N 

Cechy 11 01 0  Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność, zatrudniających 
co najmniej jednego pracownika w t 

11 02 0  Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t  
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11 03 0 Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników w t 

11 04 1  Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t – 
1 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w t 

11 04 2  Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t – 
2 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w t 

11 04 3  Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t – 
3 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w t 

11 04 4  Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t – 
4 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w t 

11 04 5  Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w t – 
5 i które zatrudniały również co najmniej jednego pracownika w t 

16 01 0  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących 
działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w t 

16 01 1  Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących 
działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w t 

16 02 0  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t 

16 02 1 Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t 

16 03 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrud
niają już żadnych pracowników w t 

16 03 1  Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie 
zatrudniają już żadnych pracowników w t 

16 04 1  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t – 1 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 04 2  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t – 2 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 04 3  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t – 3 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 04 4  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t – 4 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 04 5  Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniły 
pierwszego pracownika w t – 5 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 05 1 Liczba pracujących w t – 1 w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t – 1 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 05 2 Liczba pracujących w t – 2 w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t – 2 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t  
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16 05 3 Liczba pracujących w t – 3 w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t – 3 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 05 4 Liczba pracujących w t – 4 w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t – 4 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

16 05 5 Liczba pracujących w t – 5 w populacji przedsiębiorstw, które zatrud
niły pierwszego pracownika w t – 5 i które zatrudniały również co 
najmniej jednego pracownika w t 

Poziom podziału działal
ności 

Zob. seria 9E 

Poziom podziału według 
klas wielkości 

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

Dane zawarte w tej serii, oprócz danych dotyczących cech 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1, przekazuje się w ciągu 20 
miesięcy od końca roku sprawozdawczego. 

Dane zawarte w tej serii, dotyczące cech 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1, przekazuje się w ciągu 32 miesięcy od końca 
roku sprawozdawczego. 

Roczne wstępne wyniki dot. zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego 
pracownika, w podziale według form prawnych, wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt 1 i 2 do rozporzą
dzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 9G 

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co 
najmniej jednego pracownika, w podziale według form prawnych 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2012 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N 

Cechy 11 03 0 Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników w t 

16 03 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrud
niają już żadnych pracowników w t 

16 03 1  Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie 
zatrudniają już żadnych pracowników w t 

Poziom podziału działal
ności 

Zob. seria 9E 

Poziom podziału według 
statusu prawnego 

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

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

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

Dane zawarte w tej serii przekazuje się w ciągu 20 miesięcy od końca roku sprawozdawczego. 
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Roczne wstępne wyniki dot. zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego 
pracownika, w podziale klas liczby zatrudnionych, wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt 1 i 2 do rozpo
rządzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 9H 

Nazwa serii Roczne wstępne wyniki dot. zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co 
najmniej jednego pracownika, w podziale klas liczby zatrudnionych 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2012 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N 

Cechy 11 03 0 Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników w t 

16 03 0 Liczba pracujących w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrud
niają już żadnych pracowników w t 

16 03 1  Liczba zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie 
zatrudniają już żadnych pracowników w t 

Poziom podziału działal
ności 

Zob. seria 9E 

Poziom podziału według 
klas wielkości 

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

Dane zawarte w tej serii przekazuje się w ciągu 20 miesięcy od końca roku sprawozdawczego. 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia, 
wymienione w załączniku IX sekcja 5 pkt 1 i 2 do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 

Seria 9M 

Nazwa serii Roczne statystyki dot. przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wiel
kością zatrudnienia 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2012 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N oraz dział S95 

Cechy 11 96 0 Liczba przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wiel
kością zatrudnienia w t 

16 96 1  Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw o szybkim tempie 
wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia w t 

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) 

Specjalne dane zagregowane 
B do N oraz S95 (Gospodarka przedsiębiorstw)   
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Dane dotyczące przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia, zawarte w tej 
serii, przekazuje się w ciągu 18 miesięcy od końca roku sprawozdawczego. 

Seria 9P 

Nazwa serii Roczne wstępne statystyki dot. przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu 
mierzonym wielkością zatrudnienia 

Pierwszy rok sprawozda
wczy 

2013 

Częstotliwość Corocznie 

Zakres działalności NACE wersja 2 sekcje od B do N oraz dział S95 

Cechy 11 96 0 Liczba przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wiel
kością zatrudnienia w t 

16 96 1  Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw o szybkim tempie 
wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia w t 

Poziom podziału działal
ności 

Zob. seria 9M   

Dane dotyczące przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu mierzonym wielkością zatrudnienia, zawarte w tej 
serii, przekazuje się w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia.”.  
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ZAŁĄCZNIK III 

Sekcja II w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 275/2010 otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA II 

Ramy czasowe 

Począwszy od 2011 r., każdego roku do końca stycznia Komisja (Eurostat) przedkłada państwom członkowskim 
sprawozdania dotyczące jakości odnoszące się do lat referencyjnych t-3, zgodne ze standardową strukturą sprawo
zdania dotyczącego jakości ESS, częściowo wypełnione w zakresie wskaźników ilościowych oraz innych informacji 
dostępnych Komisji (Eurostatowi), dotyczące załączników I, II, III, IV, VIII i IX. W odniesieniu do tych załączników 
każdego roku do dnia 31 marca państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) pełne sprawozdania doty
czące jakości. 

Co 10 lat, począwszy od 2021 r., do końca stycznia Komisja (Eurostat) przedkłada państwom członkowskim 
sprawozdania dotyczące jakości odnoszące się do lat referencyjnych t-3, zgodne ze standardową strukturą sprawo
zdania dotyczącego jakości ESS, częściowo wypełnione w zakresie wskaźników ilościowych oraz innych informacji 
dostępnych Komisji (Eurostatowi), dotyczące załączników V, VI i VII. W odniesieniu do tych załączników co 10 lat, 
począwszy od 2021 r., do dnia 31 marca państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) pełne sprawo
zdania dotyczące jakości.”.  
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	ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 446/2014 z dnia 2 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 251/2009 i (WE) nr 275/2010 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone, oraz kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

