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Meldunek o działalności gospodarczej 

Dział 1. Podstawowe dane o działalności gospodarczej.
Dział 2. Dane uzupełniające dla jednostek przemysłowych

podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej (badanie pełne), oraz podmioty, w których 
liczba pracujących wynosi 10–49 osób (badanie reprezentacyjne), prowadzące działal-ność zaklasyfikowaną 
według PKD do działalno-ści w zakresie: leśnictwa i pozyskiwanie drewna (dział 02), rybołówstwa w wodach 
morskich (klasa 03.11), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 
10–33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności 
związanej z rekulty-wacją (działy 36–39), budownictwa (działy 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; 
naprawy pojazdów samochodowych i motocykli (działy 45–47), transportu i gospodarki magazynowej (działy 
49–53), działalności związanej z zakwa-terowaniem i usługami gastronomicznymi (działy 55 i 56), informacji i 
komunikacji (działy 58–63), działalności związanej z obsługą rynku nie-ruchomości (dział 68), działalności 
prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (dział 69), działalności firm centralnych (head 
offices); doradztwa związanego z zarządzaniem (dział 70), działalności w zakresie architektury i inżynierii; 
badań i analiz technicznych (dział 71), reklamy, badania rynku i opinii publicznej (dział 73), działalności 
profesjonalnej, naukowej i tech-nicznej, pozostałej (dział 74), działalności w zakresie usług administrowania i 
działalności wspierającej (działy 77–82), działalności związa-nej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy 90–93), 
naprawy komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (dział 95), działalności usługowej 
indywidualnej, pozostałej (dział 96); szacunek dynamiki cen produkcji sprzedanej podają wyłącznie podmioty 
zakwalifikowane według PKD do działów 05–39 (zobowiązane do przekazywania danych na sprawozdaniu o 
cenach producentów i usług); podmioty zaklasyfikowane według PKD do działu 02 wypełniają wyłącznie 
informację o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (dział 1 sprawozdania DG-1 wiersze 06–12)
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