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W przypadku niemo¿noœci zaprowadzenia odpowiedniej ewi-
dencji, dopuszcza siê mo¿liwoœæ zastosowania uproszczonej
metody sporz¹dzenia sprawozdania, tj. szacunkowego okreœlenia
wielkoœci, z zaznaczeniem na sprawozdaniu, ¿e s¹ to dane szacun-
kowe.

Sprawozdanie wype³niaj¹ jednostki prowadz¹ce zarówno porów-

nawczy jak i kalkulacyjny uk³ad kosztów.

Zgodnie z rozdz.5 art.45 p.2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o

rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.), jednostka

która prowadzi kalkulacyjny uk³ad kosztów zobowi¹zana jest do przygo-

towania - za okres roku - obliczeñ dotycz¹cych zu¿ycia materia³ów i

energii oraz us³ug obcych w uk³adzie rodzajowym kosztów.

Dane liczbowe nale¿y wykazaæ w pe³nych tysi¹cach z³otych bez

podatku VAT.

Sprawozdanie nale¿y opracowaæ wed³ug Polskiej Klasyfikacji Wyro-

bów i Us³ug (PKWiU). Informujemy, ¿e rozporz¹dzeniem Rady Mini-

strów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 89, poz.844) zosta³y wprowa-

dzone zmiany w PKWiU. Klasyfikacja dostêpna jest m.in. na stronie

internetowej: www.stat.gov.pl.

W przypadku gdy na dokumentach (fakturach, rachunkach) nie ma

symboli PKWiU jednostka sama powinna zasymbolizowaæ wyrób (mate-

ria³) czy us³ugê do odpowiedniego dzia³u PKWiU.

W czêœci I „Objaœnieñ...“ przedstawiono zasady zaliczania kosztów

zu¿ytych materia³ów, energii i us³ug obcych do poszczególnych wierszy

formularza (wiersze 04-58) w zale¿noœci od przynale¿noœci do poszcze-

gólnych dzia³ów PKWiU.

Czêœæ I. Zasady zaliczania kosztów zu¿ytych materia³ów, energii
i us³ug obcych do poszczególnych wierszy formularza w
zale¿noœci od przynale¿noœci do poszczególnych
dzia³ów PKWiU

Wiersz 04. (Dzia³ 01) PRODUKTY ROLNICTWA
I £OWIECTWA

Dzia³ ten obejmuje nieprzetworzone produkty rolne i us³ugi:

a) zbo¿a, warzywa, roœliny oleiste, roœliny przemys³owe, produkty
ogrodnicze, owoce, orzechy, u¿ywki, przyprawy,

b) zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego, z wy³¹czeniem
sklasyfikowanych w dziale 05,

c) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ roœlinn¹, zagospodarowaniem terenów
zielonych, chowem i hodowl¹ zwierz¹t (z wy³¹czeniem us³ug wetery-
naryjnych) oraz ³owiectwem.

Wiersz 05. (Dzia³ 02) PRODUKTY GOSPODARKI LEŒNEJ
I US£UGI ZWI¥ZANE Z LEŒNICTWEM

Dzia³ ten obejmuje:

a) drewno surowe nieobrobione, gumy naturalne, korek naturalny, pro-
dukty leœne pozosta³e,

b) us³ugi zwi¹zane z leœnictwem, w tym m.in. zwi¹zane z: urz¹dzaniem
lasu, zagospodarowaniem lasu, tj. hodowl¹ m³odych drzew i krze-
wów leœnych z siewek lub sadzonek, zalesianiem, ochron¹ lasu,
ochron¹ p.po¿. i utrzymaniem obiektów leœnych oraz pozyskaniem
drewna ³¹cznie ze zrywk¹ i podwozem drewna.

Wiersz 06. (Dzia³ 05) RYBY I POZOSTA£E PRODUKTY RYBACTWA

Dzia³ ten obejmuje:

a) ryby ¿ywe, œwie¿e lub sch³odzone,

b) skorupiaki niezamro¿one, ostrygi, pozosta³e bezkrêgowce ¿yj¹ce w
wodzie, ¿ywe, œwie¿e lub sch³odzone,

c) produkty po³owów pozosta³e, takie jak: korale, skorupy miêczaków,
skorupiaków, g¹bki naturalne, wodorosty morskie i pozosta³e algi
œwie¿e lub suszone,

d) per³y,

e) us³ugi zwi¹zane z rybactwem,

f) us³ugi zwi¹zane z chowem i hodowl¹ ryb oraz pozosta³ych organi-
zmów wodnych.

Wiersz 07. (Dzia³ 10) WÊGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT);
TORF

Dzia³ ten obejmuje:

a) wêgiel kamienny, brykiety i podobne paliwa sta³e wytwarzane z

wêgla kamiennego,

b) wêgiel brunatny, z wy³¹czeniem gagatu s³u¿¹cego do wyrobu ozdób

oraz brykiety i podobne paliwa wytwarzane z wêgla brunatnego,

c) torf ³¹cznie z brykietami i odpadami torfowymi,

d) us³ugi zwi¹zane z wydobyciem wêgla kamiennego.

Wiersz 08. (Dzia³ 11) ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; US£UGI
ZWI¥ZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I
GAZU ZIEMNEGO, Z WY£¥CZENIEM POSZUKIWAÑ
Z£Ó¯ TYCH SUROWCÓW

Dzia³ ten obejmuje:

a) ropê naftow¹ i gaz ziemny, z wy³¹czeniem produktów rafinacji ropy
naftowej, np. paliw p³ynnych i gazowych, które nale¿y zaliczyæ do
wiersza 19 (dzia³ 23),

b) ³upki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne,

c) us³ugi skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb trans-
portu,

d) us³ugi zwi¹zane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Wiersz 09. (Dzia³ 13) RUDY METALI

Dzia³ ten obejmuje:

a) rudy i koncentraty rudy ¿elaza,

b) rudy i koncentraty metali nie¿elaznych.

Wiersz 10. (Dzia³ 14) SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTA£E

Dzia³ ten obejmuje:

a) kamieñ budowlany surowy lub wstêpnie obrobiony przez pociêcie,

pi³owanie na bloki lub p³yty o kszta³cie prostok¹tnym, z podzia³em wg

rodzaju kamienia oraz wg sposobu wstêpnej obróbki,

b) ska³y wapienne, kamieñ gipsowy i kredê w stanie surowym, a tak¿e

oczyszczonym, rozdrobnionym (chyba, ¿e zaznaczono inaczej) i

wzbogaconym,

c) ³upek surowy, wstêpnie obrobiony lub tylko pociêty w prostok¹tne

bloki, z wyj¹tkiem ³upkowych pokryæ dachowych,

d) piaski naturalne stosowane do ró¿nych celów - z wyj¹tkiem piasków

metalonoœnych - oraz kruszywo budowlane mineralne, tak¿e oczysz-

czone, ³amane, zmielone, sortowane,

e) gliny, kaoliny i inne ska³y ilaste surowe, a tak¿e wypalane,

f) minera³y wykorzystywane w przemyœle chemicznym oraz do produk-

cji nawozów (produkty kopalne w stanie surowym, a tak¿e produkty

oczyszczone, rozdrobnione lub wzbogacone),

g) sól do celów spo¿ywczych i przemys³owych (tak¿e denaturowan¹)

oraz czysty chlorek sodowy i wodê morsk¹,

h) ró¿ne produkty kopalne (minera³y) i ¿u¿le niesklasyfikowane w pozo-

sta³ych dzia³ach.

Wiersz 11. (Dzia³ 15) ARTYKU£Y SPO¯YWCZE I NAPOJE

Dzia³ ten obejmuje:

a) miêso i produkty miêsne,

b) ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane,

c) owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane,
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d) oleje, t³uszcze zwierzêce i roœlinne,

e) produkty mleczarskie,

f) produkty przemia³u zbó¿, skrobie, produkty skrobiowe,

g) paszê przemys³ow¹ dla zwierz¹t,

h) napoje alkoholowe i bezalkoholowe,

i) inne artyku³y spo¿ywcze (pieczywo, wyroby ciastkarskie i cukierni-

cze, cukier, kakao, s³odycze, produkty m¹czne, kasza, herbata, przy-

prawy i inne).

Wiersz 12. (Dzia³ 16) WYROBY TYTONIOWE

Dzia³ ten obejmuje:

a) tytoñ przetworzony ³¹cznie z odpadami tytoniu,

b) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ wyrobów tytoniowych.

Wiersz 13. (Dzia³ 17) WYROBY W£ÓKIENNICZE
(TEKSTYLIA)

Dzia³ ten obejmuje:

a) t³uszcz z we³ny, w³¹czaj¹c lanolinê,

b) w³ókna tekstylne naturalne oraz chemiczne, odcinkowe, przygoto-

wane do przêdzenia,

c) przêdzê w³ókiennicz¹ i nici z w³ókien naturalnych oraz chemicznych

w³ókien ci¹g³ych lub odcinkowych,

d) odpady z jedwabiu, we³ny albo z cienkiej lub grubej sierœci zwierzê-

cej, odpady bawe³niane,

e) tkaniny z w³ókien naturalnych oraz z chemicznych w³ókien ci¹g³ych i

odcinkowych, tkaniny z okryw¹, rêcznikowe, w³¹czaj¹c frotte i pozo-

sta³e specjalne,

f) us³ugi w zakresie wykañczania materia³ów w³ókienniczych,

g) wyroby w³ókiennicze gotowe, z wy³¹czeniem odzie¿y,

h) wyroby w³ókiennicze pozosta³e (np. dywany nie zaliczone do œrod-

ków trwa³ych, chodniki, kilimy, wyk³adziny pod³ogowe, wyroby

powroŸnicze i sieciowe, szmaty, w³ókniny i wyroby z nich; z wy³¹cze-

niem odzie¿y, tiule, hafty, filc, wata, wyroby z waty, tkaniny impregno-

wane, przêdza metalizowana, wyroby z materia³ów w³ókienniczych

do zastosowañ technicznych),

i) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ i napraw¹ wyrobów w³ókienniczych,

j) dzianiny oraz wyroby dziane (wyroby poñczosznicze, blezery, pulo-

wery, swetry, kamizelki i podobne wyroby dziane),

k) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ dzianin oraz wyrobów dzianych.

Wiersz 14. (Dzia³ 18) ODZIE¯; WYROBY FUTRZARSKIE

Dzia³ ten obejmuje:

a) odzie¿ robocz¹ i ochronn¹ ze skóry, z wyj¹tkiem obuwia (sklasyfiko-

wanego w dziale 19),

b) ubrania robocze i ochronne, wierzchnie, bieliznê, dodatki odzie¿owe,

z wyj¹tkiem ochronnych nakryæ g³owy (sklasyfikowanych w dzia³ach

25 i 28) oraz odzie¿y z gum¹ lub z tworzyw sztucznych (sklasyfikowa-

nej w dziale 25),

c) futra i wyroby futrzarskie,

d) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ odzie¿y i wyrobów futrzarskich.

Wiersz 15. (Dzia³ 19) SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR
WYPRAWIONYCH

Dzia³ ten obejmuje:

a) skóry wyprawione,

b) wyroby ze skór wyprawionych, skóry wtórnej, z folii, tworzyw sztucz-

nych, z materia³ów w³ókienniczych, fibry, tektury - równie¿ w ca³oœci

pokryte takim materia³em; wyroby kaletnicze i rymarskie, artyku³y

podró¿ne, torby rêczne i podobne pojemniki, zestawy podró¿ne do

higieny osobistej, szycia, czyszczenia ubrañ,

c) paski i bransoletki do zegarków oraz ich czêœci,

d) obuwie robocze i ochronne,

e) us³ugi produkcyjne zwi¹zane z wyprawianiem skór, us³ugi zwi¹zane

z produkcj¹ wyrobów kaletniczych i rymarskich oraz obuwia.

Wiersz 16. (Dzia³ 20) DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ
Z KORKA, Z WY£¥CZENIEM MEBLI; ARTYKU£Y
ZE S£OMY I MATERIA£ÓW U¯YWANYCH DO
WYPLATANIA

Dzia³ ten obejmuje:

a) drewno pi³owane, strugane lub impregnowane,

b) us³ugi impregnowania i zabezpieczania drewna,

c) arkusze fornirowe,

d) sklejkê, p³yty laminowane, p³yty wiórowe, pilœniowe oraz inne rodzaje
p³yt i desek,

e) us³ugi w zakresie wykoñczania desek i p³yt,

f) wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa,

g) us³ugi zwi¹zane z instalowaniem (monta¿em) i produkcj¹ wyrobów
stolarskich i ciesielskich,

h) opakowania drewniane i inne wyroby z drewna,

i) us³ugi zwi¹zane z napraw¹ i konserwacj¹ oraz produkcj¹ opakowañ
drewnianych i palet oraz innych wyrobów z drewna,

j) wyroby z korka, s³omy i materia³ów u¿ywanych do wyplatania,

k) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ wyrobów z korka, s³omy oraz wyrobów

koszykarskich i wikliniarskich.

Wiersz 17. (Dzia³ 21) MASA W£ÓKNISTA, PAPIER
I WYROBY Z PAPIERU

Dzia³ ten obejmuje:

a) masê celulozow¹, papier i tekturê,

b) papier i tekturê falist¹ oraz opakowania z papieru i tektury,

c) wyroby z papieru do u¿ytku domowego i toaletowego,

d) artyku³y papiernicze piœmienne,

e) tapety,

f) inne wyroby z papieru i tektury,

g) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ masy w³óknistej, papieru i wyrobów

z papieru.

Wiersz 18. (Dzia³ 22) DRUKI I ZAPISANE NOŒNIKI
INFORMACJI

Dzia³ ten obejmuje:

a) wszystkie publikacje i drukowane materia³y do czytania ³¹cznie z

materia³ami reklamowymi oraz gazetami, dziennikami i czasopi-

smami,

b) p³yty woskowe lub p³yty tekturowe, z których wykonuje siê p³yty z

zarejestrowanym dŸwiêkiem,

c) noœniki dŸwiêku, bêd¹ce produktem poœrednim handlowej produkcji

p³yt wytwarzanych z p³yt woskowych lub z p³yt tekturowych,

d) p³yty gramofonowe, wytwarzane z ¿ywic winylowych lub innych two-

rzyw sztucznych z dodatkiem sadzy i stabilizatorów,

e) dyski zapisane numerycznie do odczytu optycznego za pomoc¹ stru-

mienia lasera (p³yty kompaktowe),

f) taœmy magnetyczne, inne ni¿ te z zapisanymi danymi w rodzaju u¿y-

wanych w maszynach do automatycznego przetworzenia danych

(Dzia³ 72) o szerokoœci do 6,5 mm w³¹cznie,

g) kalkomanie nadaj¹ce siê do zamiany na szklist¹ masê i inne kalko-

manie,

h) karty pocztowe drukowane lub ilustrowane, drukowane karty z osobi-

stymi wiadomoœciami lub og³oszeniami na dowoln¹ okazjê (wido-

kówki, kartki okazjonalne),

i) kalendarze dowolnego rodzaju,

j) elementy drukarskie, np: czcionki, klisze, p³yty, cylindry drukowe,

kamienie litograficzne przygotowane do celów drukarskich,

k) us³ugi poligraficzne i us³ugi zwi¹zane z poligrafi¹.

Wiersz 19. (Dzia³ 23) KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY
NAFTOWEJ I PALIWO J¥DROWE

Dzia³ ten obejmuje:

a) produkty pieców koksowniczych,
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b) produkty rafinacji ropy naftowej (paliwo silnikowe, oleje opa³owe,

napêdowe, smarowe, odpadowe, gazy i pozosta³e wêglowodory

gazowe, z wy³¹czeniem gazu ziemnego, produkty naftowe pozo-

sta³e),

c) pierwiastki promieniotwórcze, izotopy i ich zwi¹zki oraz pozosta³oœci

promieniotwórcze,

d) us³ugi produkcyjne zwi¹zane z wytwarzaniem produktów pieców

koksowniczych, rafinacji ropy naftowej oraz us³ugi zagospodarowa-

nia odpadów promieniotwórczych.

Wiersz 20. (Dzia³ 24) CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE
I W£ÓKNA SZTUCZNE

Dzia³ ten obejmuje:

a) chemikalia podstawowe, w szczególnoœci:

– gazy techniczne,

– barwniki i pigmenty,

– inne chemikalia organiczne i nieorganiczne podstawowe,

– nawozy,

– tworzywa sztuczne i kauczuk w formach podstawowych,

b) pestycydy i pozosta³e œrodki agrochemiczne,

c) farby, lakiery i podobne œrodki pokrywaj¹ce, farby drukarskie,

d) wyroby farmaceutyczne,

e) glicerynê, myd³a i detergenty, preparaty do czyszczenia i polerowa-

nia, perfumy i preparaty toaletowe,

f) inne wyroby chemiczne, w szczególnoœci:

– paliwa biochemiczne,

– materia³y wybuchowe,

– kleje i ¿elatyny,

– olejki eteryczne,

– chemikalia fotograficzne,

– noœniki informacji niezapisane, gotowe,

– pozosta³e wyroby chemiczne,

g) w³ókna chemiczne,

h) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ chemikaliów, wyrobów chemicznych

i w³ókien sztucznych.

Wiersz 21. (Dzia³ 25) WYROBY Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH

Dzia³ ten obejmuje:

a) wyroby z gumy,

b) wyroby z tworzyw sztucznych,

c) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹, instalacj¹, napraw¹ i konserwacj¹

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

d) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ czêœci z tworzyw sztucznych.

Wiersz 22. (Dzia³ 26) WYROBY Z POZOSTA£YCH SUROWCÓW
NIEMETALICZNYCH

Dzia³ ten obejmuje:

a) szk³o i wyroby ze szk³a,

b) wyroby ceramiczne ³¹cznie z wyrobami ogniotrwa³ymi i z ceramiki

budowlanej,

c) mineralne materia³y wi¹¿¹ce: cement, wapno, gips,

d) wyroby betonowe, w tym prefabrykowane budynki z betonu,

e) wyroby gipsowe,

f) masy betonowe i zaprawy murarskie,

g) wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe i podobne,

h) wyroby z kamienia naturalnego,

i) materia³y œcierne,

j) przêdzê, tkaniny z minera³ów niemetalicznych oraz artyku³y wyko-

nane z tych materia³ów,

k) wyroby z ró¿nych substancji mineralnych: miki, grafitu, wermikulitu,

we³ny i waty ¿u¿lowej, we³ny mineralnej,

l) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ oraz us³ugi instalowania, napraw i

konserwacji wy¿ej wymienionych wyrobów.

Wiersz 23. (Dzia³ 27) METALE

Dzia³ ten obejmuje:

a) metale oraz wyroby z nich o charakterze pó³produktu oraz odpady i

z³om,

b) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ metali oraz wyrobów z nich o charakte-

rze pó³produktu,

c) us³ugi odlewnicze.

Wiersz 24. (Dzia³ 28) WYROBY METALOWE GOTOWE,
Z WY£¥CZENIEM MASZYN I URZ¥DZEÑ

Dzia³ ten obejmuje:

a) konstrukcje metalowe (ca³e konstrukcje) oraz drzwi, okna, ramy,

b) metalowe pojemniki, grzejniki, z wyj¹tkiem pojemników metalowych

instalowanych na pojazdach (sklasyfikowanych w dziale 34) oraz na

wagonach kolejowych (sklasyfikowanych w dziale 35),

c) wyroby no¿ownicze, narzêdzia, druty i wyroby z drutu, œruby, wkrêty i

inne elementy z³¹czne i inne wyroby metalowe ogólnego przezna-

czenia,

d) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹, instalowaniem, napraw¹ i konserwacj¹

ww. wyrobów,

e) us³ugi formowania metali (np. us³ugi kucia, wyt³aczania, prasowania,

walcowania metali) oraz us³ugi w zakresie metalurgii proszków,

f) us³ugi obróbki metali i nanoszenia pow³ok na metale.

Wiersz 25. (Dzia³ 29) CZÊŒCI DO MASZYN I URZ¥DZEÑ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dzia³ ten obejmuje:

a) czêœci do silników i turbin, z wyj¹tkiem lotniczych, samochodowych i

motocyklowych,

b) czêœci do pomp i sprê¿arek,

c) krany i zawory, wyroby armatury ruroci¹gowej i podobne elementy,

które po zamontowaniu na ruroci¹gach i zbiornikach przepuszczaj¹:

ciecze, gazy, pary, materia³y lepkie lub odwrotnie - zatrzymuj¹ je,

przez co mo¿na sterowaæ ich doprowadzeniem lub odprowadze-

niem, regulowaæ przep³yw lub ciœnienie. Niniejszy dzia³ obejmuje

równie¿ armaturê wodoci¹gow¹ z wmontowanym mechanizmem lub

urz¹dzeniem do jej napêdu, np. zawór wyposa¿ony w element termo-

czu³y (pasek bimetaliczny, puszka, zbiorniczek),

d) ³o¿yska, ko³a zêbate, przek³adnie zêbate i elementy napêdowe,

e) czêœci i wyposa¿enie do pieców, kot³ów oraz palników piecowych,

f) osprzêt i czêœci do urz¹dzeñ dŸwigowych i przenosz¹cych,

g) czêœci do urz¹dzeñ ch³odniczych i wentylacyjnych (z wyj¹tkiem

domowych),

h) czêœci do maszyn dla rolnictwa i leœnictwa,

i) czêœci do obrabiarek,

j) czêœci do maszyn i urz¹dzeñ ogólnego i specjalnego przeznaczenia,

gdzie indziej niesklasyfikowane,

k) amunicjê,

l) czêœci zamienne do sprzêtu gospodarstwa domowego. Wiersz ten

obejmuje równie¿ sprzêt gospodarstwa domowego niezaliczony do

œrodków trwa³ych,

m) us³ugi instalowania, napraw i konserwacji oraz us³ugi zwi¹zane z pro-

dukcj¹ wy¿ej wymienionych maszyn i urz¹dzeñ.

Wiersz 26. (Dzia³ 30) CZÊŒCI DO MASZYN BIUROWYCH
I KOMPUTERÓW

Dzia³ ten obejmuje:

a) czêœci i akcesoria do maszyn i urz¹dzeñ biurowych,

b) czêœci i akcesoria do sprzêtu przetwarzania informacji,

c) us³ugi instalowania maszyn i urz¹dzeñ biurowych oraz sprzêtu do

przetwarzania informacji.

3



Wiersz 27. (Dzia³ 31) CZÊŒCI DO MASZYN I APARATURY ELEK-
TRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ

Dzia³ ten obejmuje:

a) czêœci do silników elektrycznych, pr¹dnic i transformatorów,

b) aparaturê elektryczn¹ rozdzielcz¹ i sterownicz¹,

c) druty i przewody izolowane,

d) akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,

e) sprzêt oœwietleniowy i lampy elektryczne,

f) inny sprzêt i wyposa¿enie elektryczne,

g) us³ugi instalowania, napraw i konserwacji oraz us³ugi zwi¹zane z pro-

dukcj¹ ww. maszyn i aparatury elektrycznej.

Wiersz 28. (Dzia³ 32) SPRZÊT I WYPOSA¯ENIE RADIOWE, TELE-
WIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE WRAZ Z
CZÊŒCIAMI

Dzia³ ten obejmuje:

a) diody, lampy i inne elementy elektroniczne,

b) aparaty do linii telefonicznych i telegraficznych, niezaliczone do œrod-

ków trwa³ych,

c) odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz ich akcesoria, niezaliczone do

œrodków trwa³ych,

d) urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce zapisywanie lub odtwarzanie obrazu i

dŸwiêku oraz ich akcesoria, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

e) us³ugi instalowania, napraw i konserwacji oraz us³ugi zwi¹zane z pro-

dukcj¹ sprzêtu i wyposa¿enia radiowego, telewizyjnego i telekomu-

nikacyjnego.

Wiersz 29. (Dzia³ 33) URZ¥DZENIA ORAZ INSTRUMENTY
MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY
I ZEGARKI WRAZ Z CZÊŒCIAMI

Dzia³ ten obejmuje:

a) sprzêt medyczny i chirurgiczny, przyrz¹dy ortopedyczne oraz meble

medyczne, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

b) fotele fryzjerskie i podobne, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

c) przyrz¹dy i narzêdzia oraz aparaturê kontrolno-pomiarow¹, badaw-

czo-laboratoryjn¹ i nawigacyjn¹, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

d) instrumenty optyczne, sprzêt fotograficzny i kinematograficzny, nie-

zaliczone do œrodków trwa³ych,

e) zegary i zegarki, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

f) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹, instalowaniem, napraw¹ i konserwacj¹

ww. urz¹dzeñ, przyrz¹dów i aparatów,

g) us³ugi projektowania i monta¿u systemów do sterowania produkcj¹.

Wiersz 30. (Dzia³ 34) CZÊŒCI DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP

Dzia³ ten obejmuje:

a) silniki spalinowe do pojazdów samochodowych,

b) czêœci i akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników,

c) us³ugi instalowania podzespo³ów i kompletnych zespo³ów konstruk-

cyjnych do pojazdów samochodowych w ramach procesu produkcyj-

nego,

d) us³ugi zwi¹zane z przebudow¹, monta¿em i wyposa¿eniem nadwozi

do pojazdów samochodowych,

e) us³ugi zwi¹zane z wyposa¿eniem przyczep turystycznych i mieszkal-

nych,

f) us³ugi napraw i konserwacji kontenerów,

g) us³ugi w zakresie monta¿u czêœci i akcesoriów do pojazdów samo-

chodowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wiersz 31. (Dzia³ 35) CZÊŒCI DO SPRZÊTU TRANSPORTOWEGO
POZOSTA£EGO

Dzia³ ten obejmuje m.in.:

a) czêœci i akcesoria do statków, ³odzi i konstrukcji p³ywaj¹cych,

b) czêœci i akcesoria do taboru kolejowego i tramwajowego oraz taboru

metra,

c) czêœci i akcesoria do statków powietrznych,

d) czêœci i akcesoria do pojazdów takich jak: motocykle, skutery

i rowery,

e) czêœci i akcesoria do pojazdów bez napêdu mechanicznego,

f) us³ugi napraw i konserwacji, remontu sprzêtu transportowego (z

wyj¹tkiem obs³ugi i napraw pojazdów samochodowych, zaklasyfiko-

wanych do dzia³u 50).

Wiersz 32. (Dzia³ 36) MEBLE; WYROBY POZOSTA£E, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dzia³ ten obejmuje:

a) meble, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

b) wyroby jubilerskie i podobne (w tym medale),

c) instrumenty muzyczne, niezaliczone do œrodków trwa³ych,

d) sprzêt sportowy, niezaliczony do œrodków trwa³ych,

e) gry i zabawki,

f) pozosta³e wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane,

g) monety,

h) medale produkowane t¹ sam¹ metod¹ co monety (tzn. przez wybija-

nie),

i) us³ugi zwi¹zane z produkcj¹, napraw¹, konserwacj¹, instalacj¹ ww.

wyrobów.

Wiersz 33. (Dzia³ 37) US£UGI ZWI¥ZANE Z PRZETWARZANIEM
ODPADÓW

Dzia³ ten obejmuje us³ugi zwi¹zane z przetwarzaniem odpadów

(odzyskiwanie metali z odpadów i odzyskiwanie materia³ów niemetalo-

wych z odpadów oraz likwidacja i z³omowanie statków). W niniejszym

dziale nie klasyfikuje siê wyrobów pochodz¹cych z recyklingu. Surowce

wtórne pochodz¹ce z recyklingu dokonywanego w ramach tego dzia³u

nale¿y klasyfikowaæ jak wyroby “nowe”, tam gdzie klasyfikowana jest

dzia³alnoœæ produkcyjna, tzn. w odpowiednich grupowaniach sekcji D.

Wiersz 34. (Dzia³ 40) ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, CIEP£O
W PARZE I GOR¥CEJ WODZIE

Dzia³ ten obejmuje:

a) energiê elektryczn¹ oraz us³ugi w zakresie jej dostarczania, obej-

muj¹ce przesy³anie, dystrybucjê oraz obs³ugê odbiorców,

b) zu¿yte elementy paliwowe reaktorów j¹drowych,

c) gazy wytworzone metodami przemys³owymi (inne ni¿ gazy z ropy

naftowej) oraz us³ugi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych w

systemie sieciowym,

d) ciep³o w parze i gor¹cej wodzie,

e) us³ugi dostarczania pary wodnej i gor¹cej wody.

Wiersz 35. (Dzia³ 41) WODA ZIMNA I US£UGI W ZAKRESIE
ROZPROWADZANIA WODY

Dzia³ ten obejmuje:

a) naturaln¹ nieprzetworzon¹ wodê,

b) us³ugi rozprowadzania wody.

Wiersz 36. (Dzia³ 45) ROBOTY BUDOWLANE

Dzia³ ten obejmuje:

a) prace polegaj¹ce na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych oraz budowli pocz¹wszy od przygotowania terenu

przez zró¿nicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan

zerowy), wykonywanie elementów noœnych, przegród budowlanych,

uk³adanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót monta-

¿owych, instalacyjnych i wykoñczeniowych,

b) prace zwi¹zane z przebudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, moderni-

zacj¹, rozbiórk¹, odbudow¹, remontem i konserwacj¹ ju¿ ist-

niej¹cych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli,

prace zwi¹zane z in¿ynieri¹ l¹dow¹ i wodn¹,

c) instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie kon-

strukcji stalowych.
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Wiersz 37. (Z dzia³u 50 - grupa 50.2 oraz kategoria 50.40.4)
US£UGI W ZAKRESIE OBS£UGI I NAPRAW POJAZ-
DÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ MOTOCYKLI

Wiersz ten obejmuje:

a) obs³ugê i naprawê pojazdów samochodowych,

b) us³ugi mycia, czyszczenia, holowania itp. pojazdów samocho-

dowych,

c) konserwacjê i naprawê motocykli oraz czêœci i akcesoriów do nich.

Wiersz 38. (Z dzia³u 52 - grupa 52.7) US£UGI W ZAKRESIE
NAPRAW ARTYKU£ÓW U¯YTKU OSOBISTEGO
ORAZ DOMOWEGO

Wiersz ten obejmuje naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego oraz
artyku³ów gospodarstwa domowego i ich instalowanie, niezale¿nie od
tego czy jest to po³¹czone z ich sprzeda¿¹.

Wiersz 39. (Dzia³ 55) US£UGI HOTELARSKIE
I GASTRONOMICZNE

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi hotelarskie obejmuj¹ce us³ugi zakwaterowania i us³ugi towa-
rzysz¹ce wliczone w cenê rachunku za nocleg, œwiadczone przez
hotele, motele, pensjonaty,

b) us³ugi hotelarskie i towarzysz¹ce wliczone w cenê rachunku za noc-
leg œwiadczone przez kempingi, domy wycieczkowe, schroniska (w
tym m³odzie¿owe) oraz inne miejsca krótkotrwa³ego zakwaterowa-
nia,

c) us³ugi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwa³ego zakwaterowa-
nia takich jak: pokoje goœcinne, kwatery wiejskie, domki letniskowe,
apartamenty,

d) us³ugi gastronomiczne,

e) us³ugi zwi¹zane z podawaniem napojów,

f) us³ugi sto³ówkowe i us³ugi dostarczania posi³ków dla odbiorców zew-
nêtrznych.

Wiersz 40. (Dzia³ 60) US£UGI TRANSPORTU L¥DOWEGO
I RUROCI¥GOWEGO

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi transportu pasa¿erskiego i towarowego, rozk³adowego lub
nierozk³adowego drog¹ l¹dow¹ - z wykorzystaniem ró¿nych œrodków
lokomocji (kursuj¹cych w obrêbie miast i pomiêdzy miastami) takich
jak: kolej, metro oraz ró¿ne jednostki transportu drogowego (samo-
chody, autobusy, autokary, tramwaje, trolejbusy),

b) us³ugi transportu ruroci¹gami,

c) us³ugi w zakresie przewozów pasa¿erskich nadziemnymi kolejkami
linowymi i wyci¹gami narciarskimi,

d) us³ugi w zakresie przewozów z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzê-
cej si³y poci¹gowej,

e) wynajem samochodów, autobusów i autokarów z kierowc¹.

Wiersz 41. (Dzia³ 61) US£UGI TRANSPORTU WODNEGO

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi transportu morskiego, przybrze¿nego i œródl¹dowego z wyko-
rzystaniem ró¿nych typów jednostek p³ywaj¹cych,

b) us³ugi wynajmowania wszystkich typów jednostek ¿eglugi morskiej i
œródl¹dowej z za³og¹,

c) us³ugi holowania i pchania na pe³nym morzu i wodach przybrze¿nych
oraz wodach œródl¹dowych i kana³ach (w tym us³ugi holownicze dla
urz¹dzeñ wiertniczych, ¿urawi p³ywaj¹cych, pog³êbiarek, p³aw i
kad³ubów, statków niekompletnych oraz ³adunków na tratwach).

Wiersz 42. (Dzia³ 62) US£UGI TRANSPORTU LOTNICZEGO

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi zwi¹zane z zapewnieniem transportu pasa¿erskiego i towaro-
wego, rozk³adowego lub nierozk³adowego, drog¹ powietrzn¹ - œwiad-
czone za pomoc¹ statków powietrznych dowolnego typu (³¹cznie z
helikopterami),

b) loty wycieczkowe, us³ugi taksówek powietrznych œwiadczone za
pomoc¹ helikopterów oraz wynajem statków powietrznych pasa¿er-

skich lub towarowych (dowolnego typu i w dowolnym celu) wraz z
za³og¹,

c) us³ugi zwi¹zane z transportem w przestrzeni kosmicznej (miêdzy
innymi wystrzeliwanie i umieszczanie satelitów w przestrzeni
kosmicznej oraz us³ugi œwiadczone przez laboratoria kosmiczne).

Wiersz 43. (Dzia³ 63) US£UGI WSPOMAGAJ¥CE NA RZECZ
TRANSPORTU; US£UGI TURYSTYCZNE

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi wspomagaj¹ce transport l¹dowy, wodny i powietrzny, np.
us³ugi terminali pasa¿erskich i prze³adunkowych dla wszystkich
typów transportu ( ³¹cznie z prze³adunkiem w portach), us³ugi
prze³adunku baga¿u w portach lotniczych, terminalach autobuso-
wych, kolejowych i przy autostradach,

b) us³ugi przechowywania i magazynowania towarów,

c) konserwacjê oraz drobne naprawy sprzêtu transportowego, innego
ni¿ samochody,

d) us³ugi portów i dróg wodnych, us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ auto-
strad i dróg, u¿ytkowaniem mostów i tuneli, us³ugi parkingowe,

e) us³ugi maklerów okrêtowych, spedycji, pomocy nawigacyjnej oraz
kontroli ruchu lotniczego,

f) us³ugi zwi¹zane z cumowaniem statków wszystkich typów, us³ugi
pilotowania oraz ratownictwa wodnego i œci¹gania z mielizn (prowa-
dzone na morzu, wodach przybrze¿nych i œródl¹dowych),

g) us³ugi w zakresie organizowania imprez turystycznych, poœrednictwa
na rzecz organizatora i na zlecenie klienta, doradztwa i planowania
turystycznego, informacji turystycznej oraz pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych.

Wiersz 44. (Dzia³ 64) US£UGI POCZTOWE
I TELEKOMUNIKACYJNE

Dzia³ ten obejmuje:

a) zbieranie korespondencji i przesy³ek o charakterze pocztowym, ich
przewóz oraz dorêczenie adresatom w kraju i za granic¹,

b) us³ugi dzier¿awienia skrzynek pocztowych,

c) zakup znaczków pocztowych,

d) us³ugi ³¹cznoœci w zakresie przekazywania znaków, sygna³ów,
pisma, obrazów i dŸwiêków albo informacji poprzez przewody, sys-
temy radiowe, optyczne lub jakiekolwiek inne urz¹dzenia wykorzy-
stuj¹ce energiê elektromagnetyczn¹.

Wiersz 45. (Dzia³ 65) US£UGI POŒREDNICTWA FINANSOWEGO,
Z WY£¥CZENIEM UBEZPIECZEÑ
I FUNDUSZY EMERYTALNO-RENTOWYCH

Dzia³ ten obejmuje:

a) op³aty manipulacyjne i prowizje pobierane przez banki (z wyj¹tkiem
prowizji od kredytów),

b) op³aty dzier¿awne pobierane przez przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê
leasingiem finansowym,

c) prowizje pobierane przez towarzystwa funduszy powierniczych
zwi¹zane z zarz¹dzaniem funduszami powierzonymi.

Wiersz 46. (Dzia³ 67) US£UGI POMOCNICZE ZWI¥ZANE
Z POŒREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZE-
NIAMI

Dzia³ ten obejmuje:

a) prowizje od operacji papierami wartoœciowymi pobierane przez biura

maklerskie,

b) prowizje p³acone przy wymianie walut w kantorach wymiany walut,

c) prowizje pobierane przez jednostki poœrednictwa finansowego z

tytu³u udzielania doradztwa finansowego i doradztwa w zakresie

obrotu papierami wartoœciowymi.

Wiersz 47. (Dzia³ 70) US£UGI ZWI¥ZANE
Z NIERUCHOMOŒCIAMI

Dzia³ ten obejmuje:

a) czynsze i op³aty za wynajem lub dzier¿awê budynków i lokali miesz-

kalnych i niemieszkalnych,
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b) op³aty za poœrednictwo w wynajmie budynków i lokali mieszkalnych i

niemieszkalnych,

c) op³aty za poœrednictwo w sprzeda¿y budynków mieszkalnych i nie-

mieszkalnych ³¹cznie z gruntem, terenów pod zabudowê mieszkaln¹

i niemieszkaln¹,

d) us³ugi zarz¹dzania (administrowania) nieruchomoœciami mieszkal-

nymi i niemieszkalnymi (³¹cznie z us³ugami w zakresie wyceny).

Wiersz 48. (Dzia³ 71) US£UGI WYNAJMU LUB DZIER¯AWY
MASZYN I URZ¥DZEÑ BEZ OBS£UGI OPERATOR-
SKIEJ ORAZ WYPO¯YCZANIE ARTYKU£ÓW U¯YTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi wynajmu i dzier¿awy samochodów osobowych oraz innych

œrodków transportu l¹dowego bez kierowcy,

b) us³ugi wynajmu i dzier¿awy œrodków transportu wodnego bez za³ogi,

c) us³ugi wynajmu i dzier¿awy œrodków transportu powietrznego bez

pilota,

d) us³ugi wynajmu maszyn i urz¹dzeñ rolniczych bez obs³ugi,

e) us³ugi wynajmu i dzier¿awy maszyn i urz¹dzeñ do prowadzenia robót

budowlanych (wodnych i l¹dowych), w tym tak¿e maszyn i urz¹dzeñ

burz¹cych, bez obs³ugi,

f) us³ugi wynajmu lub dzier¿awy maszyn i sprzêtu biurowego ³¹cznie ze

sprzêtem komputerowym oraz innych maszyn i urz¹dzeñ bez

obs³ugi,

g) us³ugi wynajmu lub wypo¿yczania artyku³ów przeznaczenia osobi-

stego i u¿ytku domowego.

Wiersz 49. (Dzia³ 72) US£UGI INFORMATYCZNE

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi zwi¹zane z doradztwem w zakresie typu i konfiguracji sprzêtu

komputerowego i zwi¹zanego z tym oprogramowania oraz doradz-

twem w zakresie organizacji procesów informatyzacji; analizê, pro-

jektowanie i programowanie systemów gotowych do u¿ycia,

b) us³ugi przetwarzania danych koñcz¹ce siê przygotowaniem doku-

mentów wyjœciowych na podstawie danych dostarczonych przez

u¿ytkowników lub polegaj¹ce jedynie na wprowadzaniu danych do

zbiorów,

c) us³ugi ci¹g³ego zarz¹dzania i obs³ugiwania cudzych urz¹dzeñ do

przetwarzania danych,

d) us³ugi zwi¹zane z obs³ugiwaniem baz danych (tworzenie i rozwój baz

danych, gromadzenie danych dla bazy z jednej lub wiêkszej liczby

Ÿróde³, przechowywanie i udostêpnianie danych),

e) konserwacji i naprawy maszyn biurowych, ksiêguj¹cych i sprzêtu

komputerowego.

Wiersz 50. (Dzia³ 73) US£UGI BADAWCZO-ROZWOJOWE

Dzia³ ten obejmuje badania, prace eksperymentalne i inne us³ugi
badawczo-rozwojowe we wszystkich dziedzinach nauk. Zalicza siê tu
nastêpuj¹ce rodzaje dzia³alnoœci:

– badania podstawowe, czyli prace teoretyczne i doœwiadczalne

maj¹ce na celu zdobycie nowej wiedzy,

– badania stosowane, czyli prace naukowe ukierunkowane na kon-

kretne zastosowania praktyczne,

– prace rozwojowe ukierunkowane przede wszystkim na wyproduko-

wanie nowych wyrobów, zastosowanie nowych procesów technolo-

gicznych lub na doskonalenie stosowanych wyrobów i procesów

technologicznych.

Wiersz 51. (Dzia³ 74) US£UGI ZWI¥ZANE Z PROWADZENIEM
DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ POZOSTA£E

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji w postêpowa-

niu s¹dowym i ustawowym, doradztwo w zakresie patentów, praw

autorskich, doradztwo w sporz¹dzaniu dokumentów prawnych oraz

informacji prawnej, pozosta³e,

b) us³ugi rachunkowo-ksiêgowe, weryfikacji sprawozdañ finansowych,

kontroli ksi¹g, szacowania wartoœci, us³ugi doradztwa podatkowego,

c) us³ugi projektowania budowlanego na etapie projektu wstêpnego,

projektu technicznego i „pod klucz“ oraz planowania urbanistycz-

nego, architektonicznego kszta³towania krajobrazu, oraz us³ugi

zarz¹dzania projektem w zakresie budownictwa, us³ugi geologiczne i

geofizyczne, us³ugi geodezyjne i kartograficzne, us³ugi w zakresie

wykonywania pomiarów pod powierzchni¹ ziemi, pomiarów hydroge-

ologicznych i pomiarów w celach budowlanych,

d) us³ugi reklamowe,

e) us³ugi poœrednictwa pracy i dostarczania personelu,

f) us³ugi detektywistyczne i ochroniarskie,

g) us³ugi sprz¹tania i czyszczenia obiektów,

h) us³ugi w zakresie badañ i analiz sk³adu, w³aœciwoœci fizycznych,

parametrów mechanicznych i elektrycznych urz¹dzeñ, badañ tech-

nicznych okresowych dla pojazdów i w zakresie innych przegl¹dów

technicznych,

i) pakowanie na zlecenie gotowych produktów, ³¹cznie z formowaniem

opakowania, butelkowanie, pakowanie paczek i prezentów oraz ety-

kietowanie i nadruk na paczkach,

j) us³ugi sekretarskie i t³umaczenia,

k) p³yty fotograficzne naœwietlone,

l) projekty i rysunki architektoniczne i in¿ynierskie,

³) us³ugi komercyjne pozosta³e np.: w zakresie oceny zdolnoœci kredy-

towej, opracowania projektów wystroju wnêtrz i dekoracji, organizo-

wania wystaw, targów i kongresów.

Wiersz 52. (Z dzia³u 75 - grupa 75.1 i 75.2) US£UGI W ZAKRESIE
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ

Wiersz ten obejmuje:

a) us³ugi ustawodawcze i wykonawcze wykonywane przez naczelne,

centralne i terenowe organa administracji publicznej, zarówno

rz¹dowej, jak i samorz¹du terytorialnego, i us³ugi organów konstytu-

cyjnych, takich jak Trybuna³ Stanu i Trybuna³ Konstytucyjny,

b) us³ugi pañstwowych s³u¿b podatkowych, celnych, zarz¹dzanie skar-

bem pañstwa i kontrolê w tym zakresie,

c) us³ugi dyplomatyczne i konsularne wykonywane za granic¹, us³ugi

zagranicznej pomocy gospodarczej i wojskowej,

d) us³ugi w dziedzinie obrony narodowej,

e) us³ugi S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego

oraz s¹dów powszechnych i prokuratury, tak¿e s¹dów wojskowych i

prokuratury wojskowej, zak³adów karnych, aresztów œledczych i

oœrodków resocjalizacyjnych,

f) us³ugi policji pañstwowej, aresztów, us³ugi zaopatrzenia na wypadek

katastrof ¿ywio³owych w czasie pokoju,

g) us³ugi pañstwowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej, zwalczanie powodzi

i innych klêsk ¿ywio³owych, ratowanie ¿ycia w górach i na otwartych

wodach.

Wiersz 53. (Dzia³ 80) US£UGI W ZAKRESIE EDUKACJI

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi w zakresie przedszkoli, szkolnictwa podstawowego, szkolnic-

twa wy¿szego ni¿ podstawowe i œrednie,

b) us³ugi w zakresie szkolnictwa dla doros³ych oraz innych form

kszta³cenia.

Wiersz 54. (Dzia³ 85) US£UGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
I POMOCY SPO£ECZNEJ

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,

b) us³ugi weterynaryjne,

c) us³ugi pomocy spo³ecznej.

Wiersz 55. (Dzia³ 90) US£UGI W ZAKRESIE GOSPODARKI
ŒCIEKAMI ORAZ GOSPODAROWANIA ODPADAMI,
US£UGI SANITARNE I POKREWNE

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi zwi¹zane z gromadzeniem œmieci i odpadów komunalnych

oraz odpadów z fabryk i instytucji,
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b) transport oraz zagospodarowanie odpadów poprzez spalanie lub w

inny sposób,

c) usuwanie gruzu budowlanego,

d) konserwacjê studzienek burzowych,

e) usuwanie œcieków i nieczystoœci p³ynnych pochodz¹cych z budyn-

ków, za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej, b¹dŸ w inny sposób,

f) oczyszczanie i utylizacjê œcieków i nieczystoœci,

g) opró¿nianie i oczyszczanie szamb,

h) usuwanie nieczystoœci z toalet,

i) utrzymanie i konserwacjê sieci kanalizacyjnej,

j) oczyszczanie ulic, placów i innych terenów,

k) usuwanie œniegu i lodu.

Wiersz 56. (Dzia³ 91) US£UGI ŒWIADCZONE PRZEZ
ORGANIZACJE CZ£ONKOWSKIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dzia³ ten obejmuje sk³adki, wp³aty oraz nale¿noœci p³acone na rzecz:

a) organizacji komercyjnych (federacji i stowarzyszeñ) i pracodawców,

których podstaw¹ jest dzia³alnoœæ informacyjna, reprezentowanie

interesów cz³onków przed instytucjami rz¹dowymi itp.,

b) organizacji profesjonalnych, których cz³onkowie s¹ zainteresowani w

konkretnej dyscyplinie naukowej lub te¿ s¹ przedstawicielami takich

samych zawodów i stowarzyszeñ kulturalnych.

Wiersz 57. (Dzia³ 92) US£UGI ZWI¥ZANE Z KULTUR¥,
REKREACJ¥ I SPORTEM

Dzia³ ten obejmuje:

a) us³ugi zwi¹zane z filmami i nagraniami wideo,

b) us³ugi radia i telewizji,

c) inne us³ugi rozrywkowe, np. us³ugi w zakresie twórczoœci i wykonaw-

stwa artystycznego, us³ugi œwiadczone przez weso³e miasteczka,

parki rozrywki, us³ugi cyrkowe i inne,

d) us³ugi œwiadczone przez agencje informacyjne,

e) us³ugi zwi¹zane z kultur¹, np. us³ugi bibliotek, archiwów, muzeów,

f) us³ugi zwi¹zane ze sportem,

g) us³ugi rekreacyjne.

Wiersz 58. (Dzia³ 93) US£UGI POZOSTA£E

Dzia³ ten obejmuje:

a) pranie, czyszczenie, prasowanie i barwienie niestanowi¹ce integral-

nej czêœci procesu produkcji wszelkiego rodzaju odzie¿y i wyrobów

w³ókienniczych,

b) us³ugi fryzjerskie i kosmetyczne,

c) us³ugi pogrzebowe i kremacyjne oraz us³ugi zwi¹zane z pielêgnacj¹

grobów,

d) us³ugi œwiadczone przez ³aŸnie, sauny, solaria, salony masa¿u i

podobne us³ugi maj¹ce na celu poprawê samopoczucia i kondycji

fizycznej,

e) us³ugi astrologów, czyœcibutów, portierów i pozosta³e us³ugi, gdzie

indziej niesklasyfikowane.

CZÊŒÆ II

Definicje wybranych pojêæ wystêpuj¹cych w sprawozdaniu

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug jest klasyfikacj¹ produktów
pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

– pod pojêciem produktów rozumie siê wyroby i us³ugi,

– pod pojêciem wyrobów rozumie siê surowce, pó³fabrykaty, wyroby

finalne oraz zespo³y i czêœci tych wyrobów - o ile wystêpuj¹ w obrocie,

– pod pojêciem us³ug rozumie siê:

– wszelkie czynnoœci œwiadczone przez podmioty gospodarcze na
rzecz innych jednostek gospodarczych, bêd¹ce wspó³dzia³aniem
w procesie produkcji, ale nietworz¹ce bezpoœrednio nowych dóbr
materialnych, tzn. us³ugi produkcyjne,

– wszelkie czynnoœci œwiadczone na rzecz gospodarki narodowej
oraz na rzecz ludnoœci, przeznaczone dla celów konsumpcji indy-
widualnej, zbiorowej i ogólnospo³ecznej (tzw. us³ugi konsump-
cyjne i us³ugi ogólnospo³eczne).

Us³ugi œwiadczone przez ró¿ne zak³ady tego samego przedsiê-
biorstwa (lub jednostki prawnej), jak równie¿ czynnoœci wykony-
wane przez przedsiêbiorstwa dla potrzeb w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej (m.in. instalacje, naprawy, konserwacje, remonty
itp.) nie s¹ zaliczane do us³ug.

W szczególnoœci us³ugami s¹:

– czynnoœci o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyj-

nym z wy³¹czeniem napraw gwarancyjnych wykonywanych przez

producenta si³ami w³asnymi,

– czynnoœci bêd¹ce wspó³dzia³aniem w procesie produkcji, ale nie-

tworz¹ce bezpoœrednio nowych wyrobów, tzn. us³ugi œwiadczone na

zlecenie producentów wyrobów polegaj¹ce na wykonaniu szczegól-

nego zabiegu technicznego na przedmiocie dostarczonym przez zle-

ceniodawcê, np.: odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka skrawa-

niem, nak³adanie pow³ok oraz wybielanie, farbowanie, drukowanie

materia³ów w³ókienniczych, szlifowanie szklanek itp.,

– czynnoœci z zakresu budownictwa, gastronomii, transportu i ³¹czno-

œci, poœrednictwa finansowego, obs³ugi nieruchomoœci i prowadzenia

interesów, dzia³alnoœci komunalnej,

– czynnoœci zaspokajaj¹ce potrzeby fizyczne i psychiczne cz³owieka w

zakresie oœwiaty, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, kultury,

wypoczynku i sportu.

Do us³ug nie s¹ zaliczane nastêpuj¹ce czynnoœci:

– wytwarzanie przedmiotów z materia³u powierzonego przez zama-

wiaj¹cego (jest to produkcja wytworzona). Przy czym wartoœæ wyko-

nanych czynnoœci zwi¹zanych z produkcj¹ wytworzon¹ jest us³ug¹

zleceniobiorcy, tj. tego, który faktycznie wykona³ produkcjê.

– wytwarzanie niektórych wyrobów na zamówienie ludnoœci z mate-

ria³ów w³asnych producenta, uwzglêdniaj¹ce indywidualne cechy lub

¿yczenia konsumenta.

G³ównym kryterium w klasyfikacji PKWiU decyduj¹cym o tym, jak
nale¿y zaklasyfikowaæ dan¹ us³ugê lub wyrób, jest kryterium pochodze-
nia wytwórczego wed³ug rodzajów dzia³alnoœci.

Materia³y s¹ to przedmioty pracy zu¿ywane jednorazowo i ca³kowi-
cie w cyklu produkcyjnym. Do materia³ów zalicza siê równie¿ przedmioty
nietrwa³e (rzeczowe sk³adniki maj¹tku obrotowego stopniowo zu¿ywane
w procesie produkcyjnym), czêœci maszyn i urz¹dzeñ, u¿yteczne
odpady produkcyjne, opakowania. Do okreœlonych powy¿sz¹ definicj¹
materia³ów zalicza siê:

– surowce s¹ to najczêœciej produkty przemys³u wydobywczego, rol-

nictwa lub leœnictwa, które poddaje siê dalszej przeróbce w celu otrzy-

mania okreœlonych wyrobów. Dzieli siê je na: surowce naturalne
(mineralne, roœlinne, zwierzêce) - otrzymywane w wyniku oddzielenia

ich od miejsca naturalnego wystêpowania, surowce pochodz¹ce z
przerobu, które nie mog¹ byæ wykorzystane w stanie naturalnym (np.

cement, wapno) i wymagaj¹ dalszego przetwarzania, surowce
wtórne (odpady u¿ytkowe) - s¹ to u¿yteczne materia³y odpadowe

powstaj¹ce w procesach produkcyjnych oraz wyroby zu¿yte, które nie

mog¹ byæ racjonalnie wykorzystane przez ich posiadacza, a nadaj¹

siê do celowego wykorzystania przez innego u¿ytkownika, np. w pro-

cesie produkcyjnym zastêpuj¹ surowiec pierwotny.

– pó³fabrykaty (pó³produkty) s¹ to wyroby otrzymane z zakoñczonej

fazy procesu produkcyjnego przeznaczone do dalszego przerobu lub

monta¿u. Pojêcie pó³fabrykatu stosowane jest w odniesieniu do

przedsiêbiorstwa (pó³fabrykat podlega dalszemu przetwarzaniu w

tym samym przedsiêbiorstwie) lub do ca³ego przemys³u (pó³fabrykat

jest sprzedawany i przetwarzany lub montowany w innym miejscu).

Wyroby gotowe s¹ to wyroby powstaj¹ce w procesach produkcyj-
nych w rezultacie przetwarzania materia³ów (surowców i pó³fabrykatów)
niepodlegaj¹ce dalszej obróbce w przedsiêbiorstwie, w którym zosta³y
wytworzone i przeznaczone na sprzeda¿.

Zu¿ycie materia³ów jest to faktyczne zu¿ycie w jednostce pro-

wadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ materia³ów i przedmiotów nie-

trwa³ych (wliczone do kosztów produkcji) na wszystkie cele: produk-

cyjno-eksploatacyjne, budowlano-monta¿owe i inne niezwi¹zane bez-

poœrednio z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jednostki (np. na cele socjalne)

w okresie sprawozdawczym. Pod pojêciem „zu¿ycie materia³ów“ nale¿y

rozumieæ wyra¿on¹ w cenie ewidencyjnej wartoœæ zu¿ycia brutto, tj.
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³¹cznie z wartoœci¹ odpadów produkcyjnych zu¿ytych materia³ów, paliw i

przedmiotów nietrwa³ych.

Import materia³ów obejmuje przywóz towarów (materia³ów, wyro-

bów) zrealizowany przez podmioty gospodarcze (bez wzglêdu na formê

p³atnoœci), który zosta³ poddany odprawie celnej ostatecznej w przy-

padku obrotu z krajami spoza Unii Europejskiej (zgodnie z Jednolitym

Dokumentem Administracyjnym SAD) oraz zosta³ zg³oszony na deklara-

cji INTRASTAT w przypadku obrotu z krajami Wspólnoty. Dla potrzeb

badania import obejmuje równie¿ dostawy w celu uszlachetniania.

Import us³ug obejmuje us³ugi œwiadczone przez podmioty zagra-

niczne (niebêd¹ce rezydentem naszego kraju) na zlecenie jednostek

krajowych, w ramach umowy (kontraktu). Import ten obejmuje zarówno

us³ugi polegaj¹ce na tworzeniu nowych wyrobów, jak i us³ugi remon-

towo-eksploatacyjne.

Mar¿a transportowa obejmuje wszystkie koszty transportu zawarte

w wartoœci wykorzystanych materia³ów (wyrobów) pokrywane na pod-

stawie osobnych faktur przez nabywcê.

Zapasy materia³owe s¹ to sk³adniki rzeczowych aktywów obroto-

wych przeznaczone do zu¿ycia na potrzeby wszystkich rodzajów

dzia³alnoœci gospodarczej jednostki, stanowi¹ce w³asnoœæ tej jednostki.

Dzia³ 1. Zu¿ycie materia³ów, energii i us³ug obcych oraz
stan zapasów materia³ów

Jednostki sprawozdawcze maj¹ obowi¹zek wykazywania danych
statystycznych dotycz¹cych wszystkich dzia³ów wymienionych na for-
mularzu a wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie.

W rubryce 1 - nale¿y wykazaæ wartoœæ zu¿ycia materia³ów, energii
obcej i us³ug obcych dla ca³ej dzia³alnoœci gospodarczej jednostki, a w
rubryce 2 i 3 w podziale na dzia³alnoœæ podstawow¹ i pozosta³¹. Przez
dzia³alnoœæ podstawow¹ rozumie siê dzia³alnoœæ statutow¹ lub tê, której
wartoœæ sprzeda¿y lub liczba pracuj¹cych przewa¿a sw¹ wielkoœci¹
pozosta³e rodzaje dzia³alnoœci.

Do wartoœci zu¿ycia materia³ów zalicza siê: surowce i inne mate-

ria³y podstawowe, pó³fabrykaty i wyroby obcej produkcji s³u¿¹ce do

uzupe³nienia wyrobów w³asnej produkcji, materia³y pomocnicze zu¿y-

wane przy wytwarzaniu wyrobów i us³ug oraz na cele utrzymania ruchu

(oleje, smary, czyœciwo), opakowania bezpoœrednie stanowi¹ce

nieod³¹czn¹ czêœæ produkowanych wyrobów oraz opakowania

wysy³kowe, odpady, materia³y budowlane, techniczne oraz czêœci zapa-

sowe, materia³y gospodarcze, biurowe, reklamowe, artyku³y spo¿ywcze

przeznaczone do przetwarzania w sto³ówkach i bufetach, paliwa ciek³e,

sta³e i gazowe, odzie¿ ochronn¹ i robocz¹ (je¿eli nie jest zaliczona do

wyposa¿enia), ksi¹¿ki, wydawnictwa, druki, materia³y wytworzone we

w³asnym zakresie (identyczne i ³¹cznie magazynowane z materia³ami

obcej produkcji), materia³y nieprzechodz¹ce przez magazyn i zaliczane

bezpoœrednio w koszty.

Do energii obcej nale¿y zaliczyæ zu¿ycie zakupionej z zewn¹trz:

energii elektrycznej, ciep³a w parze i gor¹cej wodzie, itp. na potrzeby

technologiczne i energetyczne w dzia³alnoœci gospodarczej.

Do kosztów poniesionych na us³ugi obce zalicza siê koszty zaku-

pionych od obcych podmiotów gospodarczych us³ug, wymienionych na

formularzu, np. us³ug transportowych, sk³adowania, remontowych,

budowlano-monta¿owych (równie¿ wykonanych przez podwykonaw-

ców), obróbki obcej, telekomunikacyjnych, prowadzenia ksi¹g, badania

bilansów, doradztwa, bankowych op³at manipulacyjnych i prowizji (z

wyj¹tkiem prowizji od kredytów), najmu i dzier¿awy, us³ug pralniczych,

utrzymanie czystoœci, wywozu œmieci. Nie zalicza siê do us³ug op³at o

charakterze kar (np. przetrzymywanie taboru, odwo³ywanie zamówio-

nego towaru) oraz remontów œrodków trwa³ych pokrywanych przez

zak³ad ubezpieczeñ (obci¹¿aj¹ one nadzwyczajne straty).

W rubryce 1, wiersz 02 - nale¿y wykazaæ wartoœæ zu¿ycia mate-

ria³ów i energii obcej ogó³em. Wartoœæ ta powinna byæ równa wartoœci

wykazanej w rocznej sprawozdawczoœci statystycznej, tj. SP lub F-02

lub F-02/dk, czêœæ II, dzia³ 2 (Rachunek zysków i strat), wiersz 10 lub

F-01/s, dzia³ I, wiersz 25.

W rubryce 1, wiersz 03 - nale¿y wykazaæ wartoœæ zu¿ycia us³ug

obcych ogó³em. Wartoœæ ta powinna byæ równa wartoœci wykazanej w

rocznej sprawozdawczoœci statystycznej, tj. SP lub F-02 lub F-02/dk,

czêœæ II, dzia³ 2 (Rachunek zysków i strat), wiersz 12 lub F-01/s, dzia³ I,

wiersz 27.

W rubryce 4 - nale¿y wykazaæ wartoœæ zu¿ycia materia³ów i us³ug

pochodz¹cych z importu. Pod pojêciem „materia³y z importu“ nale¿y

rozumieæ materia³y (surowce, wyroby) zakupione i przywiezione z

zagranicy przez podmiot gospodarczy (bez wzglêdu na formê p³atnoœci),

które zosta³y poddane odprawie celnej ostatecznej w przypadku obrotu

z krajami spoza Unii Europejskiej (zgodnie z Jednolitym Dokumentem

Administracyjnym SAD) oraz zosta³y zg³oszone na deklaracji INTRA-

STAT w przypadku obrotu z krajami Wspólnoty. Wyj¹tek stanowi¹ mate-

ria³y przywiezione z zagranicy w celu dokonania us³ugi uszlachet-

niaj¹cej, których wartoœæ zu¿ycia nale¿y wykazaæ zgodnie z przyjêtymi

w jednostce zasadami rachunkowoœci, tzn. jako wartoœæ us³ugi zrealizo-

wanej na powierzonym materiale lub ewentualnie (je¿eli tak jest przyjête

w jednostce) wartoœæ brutto - wartoœæ materia³u wraz z wartoœci¹ zreali-

zowanej us³ugi.

W rubryce 5 - nale¿y wykazaæ wartoœæ mar¿y transportowej.

Zawiera ona:

– koszty transportu materia³ów (wyrobów) z miejsca wytworzenia do

miejsca przejêcia przez nabywcê op³acone przez nabywcê na pod-

stawie faktury za materia³ (wyrób) i koszty transportu z nim zwi¹zane,

– koszty transportu materia³ów (wyrobów), za które nabywca p³aci

oddzielnie, nawet jeœli s¹ œwiadczone taborem producenta lub handlu

hurtowego i detalicznego.

Nie zalicza siê do mar¿y transportowej:

– kosztów transportu materia³ów (wyrobów) w³asnym taborem produ-

centa, bez zap³aty przez nabywcê,

– kosztów, które ponosi producent za us³ugi transportu obcego

zwi¹zane ze sprzeda¿¹ swoich wyrobów (materia³ów), bez wystawie-

nia faktury dla nabywcy za te us³ugi,

– kosztów przewozu towarów przez handel hurtowy lub detaliczny,

które bêd¹ przemieszczane z miejsca dostawy do innego nabywcy,

bez ¿¹dania zap³aty za te us³ugi,

– kosztów transportu pracowników (osób).

W rubryce 6 i 7 - nale¿y wykazaæ wartoœæ materia³ów na pocz¹tek i

koniec roku, obejmuj¹c¹ nabyte od obcych kontrahentów i ewentualnie

wyprodukowane przez w³asne komórki pomocnicze: surowce i inne

materia³y podstawowe, paliwa, materia³y pomocnicze, opakowania, czê-

œci zapasowe maszyn i urz¹dzeñ, odpady. Sk³adniki rzeczowych akty-

wów obrotowych wycenia siê zgodnie z przepisami art. 28 i 34 ustawy o

rachunkowoœci.

Wartoœæ materia³ów na pocz¹tek i koniec roku - wykazana w rubry-

kach 6 i 7, wiersz 01 powinna byæ równa wartoœci wykazanej w rocznej

sprawozdawczoœci statystycznej, tj. SP lub F-02 lub F-02/dk, czêœæ II,

dzia³ 1, wiersz 39, rubryka 1 i 2.

W wierszach od 04 do 58 - nale¿y wykazaæ odpowiednie wartoœci

wed³ug dzia³ów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU).

Uwaga:

W przypadku gdy podmiot zu¿ywaj¹cy materia³y i energiê ponosi

równie¿ koszty na us³ugê obc¹ w ramach tego samego rodzaju

dzia³alnoœci (dzia³u PKWiU), nale¿y w odpowiednich rubrykach podaæ

sumê obu tych wielkoœci (materia³ + us³uga obca). Przy czym w wierszu

02 (ogó³em materia³y i energia) nale¿y podaæ tylko materia³ i energiê, a w

wierszu 03 (ogó³em us³ugi obce) tylko us³ugê.

Dzia³ 2. Rozliczenie podró¿y s³u¿bowych

W wierszu 1 - nale¿y wykazaæ koszty krajowych i zagranicznych

podró¿y s³u¿bowych, zwroty za przejazdy lub koszty rycza³tów

przys³uguj¹cych w³aœcicielom pojazdów samochodowych odbywaj¹cym

podró¿e s³u¿bowe w³asnym samochodem, koszty rycza³tów za noclegi i

za wynajêcie kwater prywatnych dla pracowników czasowo przeniesio-

nych, koszty przejazdów w celu odwiedzenia rodziny i innych przewi-

dzianych przepisami kosztów podró¿y s³u¿bowych.

Koszty podró¿y s³u¿bowych - wykazane w rubryce 1, wiersz 1

powinny byæ zgodne z kosztami wykazanymi w rocznej sprawozdawczo-

œci statystycznej, tj. SP lub F-02 lub F-02/dk, czêœæ II, dzia³ 2 (Rachunek

zysków i strat), wiersz 22 lub F-01/s, dzia³ I, wiersz 35.
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