SYMBOL FORMULARZA:  SSI-01

NAZWA FORMULARZA:
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
Dział X. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie.
Dział A.. Ogólne informacje dotyczące technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
Dział B. Korzystanie z Internetu i zapewnienie bezpieczeństwa.
Dział C. Handel elektroniczny (e-handel) przez Internet.
Dział D. Bariery ograniczające sprzedaż przez Internet.
Dział E. E-handel poprzez elektroniczną wymianę informacji EDI lub poprzez sieci inne niż Internet.

ZAKRES PODMIOTOWY:
Zakres podmiotowy badania na formularzu SSI-01 obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, tj.: osoby prawne (OP=1), samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (OP=2) prowadzące działalność w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (OP=9).
Badaniem objęte są podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności do następujących sekcji, działów i grup: C (górnictwo – działy 10, 11,12,13,14,), D (przetwórstwo przemysłowe – działy 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – działy 40, 41), F  (budownictwo –  dział 45), G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego  - działy  50, 51, 52, ), H  (hotele i restauracje – dział 55), I   (transport, gospodarka magazynowa i łączność – działy 60, 61, 62, 63, 64), K  (obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – działy 70, 71, 72, 73, 74), O (działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała – badanie obejmuje tylko działalność związaną z filmem i przemysłem video – grupa 92.1 oraz działalność radiową i telewizyjną  - grupa 92.2).
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