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Dział 1. Struktura przychodów netto ze sprzedaŜy według siedziby klienta   

Przyjmując przychody netto ze sprzedaŜy ogółem jako 100 %, proszę określić procentową strukturę przychodów. 
W przypadku braku  ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Po wypełnieniu działu 1 proszę przejść do odpowiedniego działu 2 w zaleŜności  

od prowadzonej działalności. 

Symbol rodzaju przewaŜającej działalności według PKD      

                                

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem w tys. zł = 100% 

Kraje UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, 

Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy,
 
Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa,

 
Łotwa, Malta, 

Słowacja, Słowenia, Węgry  

 

= 100 % 

+   % 

w kraju 

1 + % 

w krajach 

spoza UE 

3 2 % 

w krajach UE 
 



  

Dział 2-Inf. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu  
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować. 

UWAGA!!! Dział 2-Inf wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące: 
− działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania (według PKD 2007 58.21Z, 58.29Z),  
− działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną 

(według PKD 2007 62.01Z, 62.02Z, 62.03Z, 62.09Z) lub 
− działalność usługową w zakresie informacji (według PKD 2007 63.11Z, 63.12Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   
z tego 

 Usługi związane z oprogramowaniem 02 62.01  

Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki 03 62.02  

z 

tego 

usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego 04 62.02.1  

usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego 05 62.02.2  

usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu 

komputerowego 
06 62.02.3  

Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi 07 62.03  

z 

tego 

usługi związane z zarządzaniem siecią 08 62.03.11  

usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi 09 62.03.12  

Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 10 62.09  

Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) 
i podobne usługi 

11 63.11  

Usługi portali internetowych 12 63.12  

Usługi związane z wydawaniem gier komputerowych 13 58.21  

Usługi związane z wydawaniem pozostałego oprogramowania 14 58.29  

z tego 

pakiety oprogramowania systemowego i uŜytkowego 15 
58.29.1 

+ 
58.29.2 

 

oprogramowanie komputerowe on-line i pobierane z Internetu  16 
58.29.3 

+ 
58.29.4 

 

usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów 

komputerowych 
17 58.29.5  

Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych 18 95.11  

SprzedaŜ (hurtowa i detaliczna) komputerów, urządzeń peryferyjnych 
i oprogramowania niebędącego produktem własnym 

19 
46.51.1 

+ 
47.00.31 

 

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU)  

20   

z tego 

 21   
 22   
 23   
 24   
inne niewymienione powyŜej 25   

 



  

Dział 2-Praw. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu  
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować. 

UWAGA!!! Dział 2-Praw wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność prawniczą  
(według PKD 2007 69.10Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po przecinku) 

0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 

Usługi doradztwa 
prawnego i reprezentacji 

w dziedzinie 

prawa karnego 02 69.10.11  

prawa handlowego 03 69.10.12  

prawa pracy 04 69.10.13  

prawa cywilnego 05 69.10.14  

Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych 
praw własności intelektualnej 

06 69.10.15  

Usługi notarialne 07 69.10.16  

Usługi arbitraŜowe i pojednawcze 08 69.10.17  

Usługi prawne związane z aukcjami  09 69.10.18  

Pozostałe usługi prawne 10 69.10.19  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy 
udział w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej działalności, a nie zostały 
one wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

11   

z tego 

 12   

 13   

 14   

 15   

inne niewymienione powyŜej 16   

 



  

Dział 2-Rach. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu  
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Rach wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność rachunkowo- 
-księgową oraz doradztwo podatkowe (według PKD 2007 69.20Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 Usługi w zakresie audytu finansowego 02 69.20.1  

Usługi rachunkowo-księgowe 03 69.20.2  

z 

tego 

usługi sprawdzania rachunków, zestawiania sprawozdań i bilansów 

finansowych oraz usługi w zakresie księgowości 
04 

69.20.21 
+ 

69.20.22 
+ 

 69.20.23 

 

usługi sporządzania listy płac 05 69.20.24  

pozostałe usługi rachunkowo-księgowe 06 69.20.29  

Usługi doradztwa podatkowego 07 69.20.3  

Usługi zarządzania masą upadłościową 08 69.20.4  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej   działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

09   

z tego 

 10   

 11   

 12   

 13   

inne niewymienione powyŜej 14   

 



  

Dział 2-Ryn. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Ryn wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie badań rynku i opinii 
publicznej (według PKD 2007 73.20Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 Usługi badania rynku i podobne 02 73.20.1  

z 

tego 

badania/sondaŜe jakościowe 03 73.20.11  

badania/sondaŜe ilościowe ad hoc 04 73.20.12  

badania ilościowe ciągłe i regularne sondaŜe 05 73.20.13  

usługi badania rynku (inne niŜ sondaŜe) wykorzystujące juŜ istniejące 

informacje pochodzące z róŜnych źródeł; pozostałe usługi badania 

rynku 

06 
73.20.14 

+ 

73.20.19 
 

Usługi badania opinii publicznej 07 73.20.2  

Usługi reklamowe 08 73.1  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej   działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

09   

z tego 

 10   

 11   

 12   

 13   

inne niewymienione powyŜej 14   

 



  

Dział 2-Zarz. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Zarz wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie doradztwa związanego 
z zarządzaniem (według PKD 2007 70.21Z, 70.22Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) 

i komunikacji 
02 70.21  

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem 03 70.22.1  

z 

tego 

usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym 04 70.22.11  

usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem 

podatków 
05 70.22.12  

usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem 06 70.22.13  

usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 07 70.22.14  

usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją 08 70.22.15  

usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe 

usługi doradztwa związane z zarządzaniem 
09 70.22.16  

usługi zarządzania procesami gospodarczymi 10 70.22.17  

Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów 
budowlanych 

11 70.22.2  

Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 12 70.22.3  

Znaki towarowe i franczyza 13 70.22.4  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej   działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

14   

z tego 

 15   

 16   

 17   

 18   

inne niewymienione powyŜej 19   

 

 



  

Dział 2-Arch. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Arch wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie architektury (według PKD 
2007 71.11Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych 02 71.11.1  

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 03 71.11.2  

z 

tego 

usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych 
04 

71.11.21 
+ 

71.11.22 
 

usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru 

historycznego 
05 71.11.23  

usługi doradcze w zakresie architektury 06 71.11.24  

Usługi planowania urbanistycznego  07 71.11.3  

z 

tego 

usługi planowania przestrzennego terenów miejskich 08 71.11.31  

usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich 09 71.11.32  

usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów 

budowlanych  
10 71.11.33  

Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu i doradztwo w tym zakresie 11 71.11.4  

Usługi w zakresie inŜynierii i związane z nimi doradztwo techniczne 12 71.12  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

13   

z tego 

 14   

 15   

 16   

 17   

inne niewymienione powyŜej 18   



  

Dział 2-Inz. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Inz wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie inŜynierii i związane z nimi 
doradztwo (według PKD 2007 71.12Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 

Usługi w zakresie inŜynierii 02 71.12.1  

z tego 

usługi doradztwa technicznego 03 71.12.11  

usługi projektowania technicznego budynków 04 71.12.12  

usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych 05 71.12.13  

usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem 06 71.12.14  

usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem 

odpadami niebezpiecznymi i innymi niŜ niebezpieczne 
07 71.12.15  

usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów 

odwadniających 
08 71.12.16 

 

usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych 09 71.12.17 
 

usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych 10 71.12.18 
 

usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć 11 71.12.19 
 

Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi 
i inŜynierii lądowej i wodnej 

12 71.12.2  

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

13 71.12.3  

z 

tego 

usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki oraz usługi w dziedzinie geofizyki 14 
71.12.31 

+ 
71.12.32 

 

usługi w zakresie badania i oceny minerałów 15 71.12.33  

usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych i usługi sporządzania map 16 
71.12.34 

+ 
71.12.35 

 

Usługi architektoniczne  17 71.11  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

18   

z tego 

 19   

 20   

 21   

 22   

inne niewymienione powyŜej 23   

 



  

Dział 2-Tech. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Tech wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie badań i analiz technicznych 
(według PKD 2007 71.20A i 71.20B).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł  
(bez miejsca po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   
z tego 

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych 02 71.20.1  

z 

tego 

usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji 03 71.20.11  

usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych  04 71.20.12  

usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych 

i elektrycznych  
05 71.20.13  

usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów  06 71.20.14  

pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych 07 71.20.19  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej   działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

08   

z 

tego 

 09   

 10   

 11   

 12   

inne niewymienione powyŜej 13   

 



  

Dział 2-Rek. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować.  

UWAGA!!! Dział 2-Rek wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie reklamy (według PKD 2007 
73.11Z, 73.12A,73.12B, 73.12C, 73.12D).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 Usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe 02 73.11  

z 

tego 

kompleksowe usługi reklamowe 03 73.11.11  

marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia 04 73.11.12  

projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych 05 73.11.13  

pozostałe usługi reklamy 06 73.11.19  

Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca lub czasu na cele reklamowe 07 73.12.1  

z 

tego 

pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca lub czasu na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 
08 73.12.11  

pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca lub czasu na cele reklamowe w radiu 

i telewizji 
09 73.12.12  

pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie 10 73.12.13  

sprzedaŜ miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami 11 73.12.14  

pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca lub czasu na cele reklamowe 

w pozostałych mediach 
12 73.12.19  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

13   

z tego 

 14   

 15   

 16   

 17   

inne niewymienione powyŜej 18   

 



  

Dział 2-Prac. Przychody netto ze sprzedaŜy według produktu 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować. 

UWAGA!!! Dział 2-Prac wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną   
z zatrudnieniem (według PKD 2007 78.10Z, 78.20Z, 78.30Z).  

Wyszczególnienie 
Symbol 

według 

PKWiU 

W tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Przychody netto ze sprzedaŜy ogółem 01   

z tego 
 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy 02 78.10.1  

z 

tego 

usługi wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze 03 78.10.11  

usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na 

stanowiska kierownicze 
04 78.10.12  

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej 05 78.20.1  

z 

tego 

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania 

operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacji 
06 78.20.11  

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania 

pozostałego biurowego personelu pomocniczego 
07 78.20.12  

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania 

pracowników handlowych 
08 78.20.13  

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania 

pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem 

lub logistyką 
09 78.20.14  

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania 

pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii 
10 78.20.15  

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu 

medycznego 
11 78.20.16  

usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania 

pozostałego personelu 
12 78.20.19  

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników 13 78.30  

Pozostała działalność (Proszę poniŜej opisać produkty, które stanowią najwyŜszy udział 
w przychodach netto ze sprzedaŜy produktów z pozostałej działalności, a nie zostały one 
wymienione powyŜej, oraz w miarę moŜliwości podać ich symbol według PKWiU) 

14   

z tego 

 15   

 16   

 17   

 18   

inne niewymienione powyŜej 19   

 

                                        
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 
 

     

(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 



  

 

Objaśnienia 
do formularza BS 

 
 

I. Informacje ogólne 
Do wypełnienia sprawozdania BS zobowiązane są wszystkie podmioty z liczbą pracujących 10 osób i więcej 

prowadzące:   

− działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania (według PKD 2007 58.21Z, 58.29Z),  

− działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną 

(według PKD 2007 62.01Z, 62.02Z, 62.03Z, 62.09Z), 

− działalność usługową w zakresie informacji (według PKD 2007 63.11Z, 63.12Z), 

− działalność prawniczą (według PKD 2007 69.10Z), 

− działalność rachunkowo-księgową oraz doradztwo podatkowe (według PKD 2007 69.20Z), 

− działalność w zakresie badań rynku i opinii publicznej (według PKD 2007 73.20Z),  

− działalność w zakresie doradztwa związanego z zarządzaniem (według PKD 2007 70.21Z, 70.22Z), 

− działalność w zakresie architektury (według PKD 2007 71.11Z),  

− działalność w zakresie inŜynierii i związane z nimi doradztwo (według PKD 2007 71.12Z), 

− działalność w zakresie badań i analiz technicznych (według PKD 2007 71.20A i 71.20B),   

− działalność w zakresie reklamy (według PKD 2007 73.11Z, 73.12A,73.12B, 73.12C, 73.12D), 

− działalność związaną z zatrudnieniem (według PKD 2007 78.10Z, 78.20Z, 78.30Z).  

 

Formularz badania naleŜy wypełnić, korzystając z portalu sprawozdawczego GUS w terminie do 30 kwietnia 2012 r. 
Problemy techniczne dotyczące przekazania danych prosimy zgłaszać do Urzędu Statystycznego w Kielcach  

(tel. 41 361 15 42).. 

W przypadku popełnienia błędu w sprawozdaniu rocznym naleŜy złoŜyć sprawozdanie korygujące w formie 

papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W sprawozdaniu korygującym naleŜy ująć 

wszystkie transakcje dla danego okresu sprawozdawczego, takŜe te wcześniej poprawnie wykazane. Nadesłanie 

sprawozdania korygującego spowoduje zastąpienie sprawozdania wcześniejszego.  

Wszelkie pytania związane z badaniem BS prosimy kierować na adres mailowy: kontakt-wub@stat.gov.pl. 

 

II. Objaśnienia do działu 1 

Dział 1 wypełniany jest przez wszystkie przedsiębiorstwa objęte badaniem.  

W pozycjach 1, 2 i 3 naleŜy wykazać w procentach udział przychodów netto ze sprzedaŜy w kraju, w krajach Unii 

Europejskiej oraz w krajach spoza Unii Europejskiej w przychodach netto ze sprzedaŜy ogółem. Dane naleŜy wykazać 

z jednym miejscem po przecinku. 



  

III. Objaśnienia do działu 2 

Dział 2-Inf, 2-Praw, 2-Rach, 2-Ryn, 2-Zarz, 2-Arch, 21-Inz, 2-Tech, 2-Rek, 2-Prac  

Poszczególne działy 2-… wypełniane są odpowiednio przez przedsiębiorstwa: 
Dział Rodzaj prowadzonej działalności Symbol PKD 2007 

2-Inf działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania  58.21Z, 58.29Z 

działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 

w zakresie informatyki oraz działalność powiązana  
62.01Z, 62.02Z, 62.03Z, 62.09Z 

działalność usługowa w zakresie informacji  63.11Z, 63.12Z 

2-Praw działalność prawnicza 69.10Z 

2-Rach działalność rachunkowo-księgowa oraz doradztwo podatkowe 69.20Z 

2-Ryn działalność w zakresie badań rynku i opinii publicznej 73.20Z 

2-Zarz działalność w zakresie doradztwa związanego z zarządzaniem 70.21Z, 70.22Z 

2-Arch działalność w zakresie architektury 71.11Z 

2-Inz działalność w zakresie inŜynierii i związane z nimi doradztwo 71.12Z 

2-Tech działalność w zakresie badań i analiz technicznych 71.20A i 71.20B 

2-Rek działalność w zakresie reklamy 73.11Z, 73.12A,73.12B, 73.12C, 

73.12D 

2-Prac działalność związana z zatrudnieniem 78.10Z, 78.20Z, 78.30Z 

W wierszu 01, rubryce 2 działu 2-… naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów (usług, wyrobów 

gotowych, półfabrykatów) wytworzonych przez jednostkę, a takŜe usług obcych, jeśli są one fakturowane odbiorcom 

razem z produktami. Przychody netto ze sprzedaŜy obejmują naleŜne kwoty za sprzedane produkty (niezaleŜnie od 

tego, czy zostały zapłacone) wynikające z przemnoŜenia ilości sprzedanej przez jednostkową cenę sprzedaŜy, 

skorygowane o naleŜne dopłaty i udzielone rabaty oraz bonifikaty. Wartość ta powinna być równa wartości wykazanej 

w sprawozdaniu SP część II, dział 2 Rachunek zysków i strat, wiersz 01.  

W pozostałych wierszach naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 

wymienionych w poszczególnych pozycjach danego działu. Natomiast w przypadku braku ewidencjonowanych 

zapisów proszę rozszacować przychody netto ze sprzedaŜy według wyszczególnionych grupowań PKWiU.  
 
Wszystkie dane wartościowe naleŜy wykazać bez podatku VAT  w tysiącach złotych polskich, bez znaku po 
przecinku. 
 

Dział 2-Inf  

W wierszach od 02 do 25, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 21 do 24, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 21 do 24, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 03, 07, od 10 do 14 i od 18 do 20 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy 

ogółem wykazanej w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 04 do 06 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 03, rubryce 2. 

Suma z wierszy 08 i 09 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej w wier-  

szu 07, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 15 do 17 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 14, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 21 do 25 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 20, rubryce 2. 



  

Dział 2-Praw  

W wierszach od 02 do 16, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 12 do 15, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 12 do 15, rubryce 0.  

Suma z wierszy od 02 do 11 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 12 do 16 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 11, rubryce 2. 

Dział 2-Rach  

W wierszach od 02 do 14, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 10 do 13, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 10 do 13, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 03 i od 07 do 09 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 04 do 06 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 03, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 10 do 14 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 09, rubryce 2. 

Dział 2-Ryn 

W wierszach od 02 do 14, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 10 do 13, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 10 do 13, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02 i od 07 do 09 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 03 do 06 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 02, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 10 do 14 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 09, rubryce 2. 

Dział 2-Zarz 

W wierszach od 02 do 19, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 15 do 18, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 15 do 18, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 03 i od 11 do 14 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 04 do 10 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 03, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 15 do 19 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 14, rubryce 2. 



  

Dział 2-Arch 

W wierszach od 02 do 18, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 14 do 17, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 14 do 17, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 03, 07  i od 11 do 13 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem 

wykazanej w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 04 do 06 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 03, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 08 do 10 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 07, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 14 do 18 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 13, rubryce 2. 

Dział 2-Inz 

W wierszach od 02 do 23, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 19 do 22, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 19 do 22, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 12, 13, 17 i 18 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 03 do 11 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 02, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 14 do 16 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 13, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 19 do 23 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 18, rubryce 2. 

Dział 2-Tech 

W wierszach od 02 do 13, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszach od 09 do 12, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 09 do 12, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02 i 08 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej w wier-  

szu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 03 do 07 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 02, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 09 do 13 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 08, rubryce 2. 

Dział 2-Rek 

W wierszach od 02 do 18, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

Wiersz 03 „kompleksowe usługi reklamowe” obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem kampanii 

reklamowej (analiza rynku, ustalenie środków przeznaczonych na ich realizację, określenie nośników reklamy, wybór 



  

podstawowej idei reklamowej), jej realizacją (tworzenie środków reklamowych i ich lokowanie w środkach przekazu, 

sprawdzanie, czy ukazały się zgodnie z umową), jak równieŜ oceną efektów przeprowadzonej kampanii.  

Wiersz 04 „marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia” obejmuje dystrybucję i dostarczanie prospektów i próbek 

reklamowych przy wykorzystaniu róŜnorodnych mediów. Są to np. katalogi stosowane w sprzedaŜy wysyłkowej, listy, 

reklama pocztowa, telemarketing, połączenia elektroniczne (Internet, prezentacje CD, gry, telewizja cyfrowa).  

W wierszach od 14 do 17, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 14 do 17, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 07 i 13 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 03 do 06 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 02, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 08 do 12 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 07, rubryce 2. 

Suma z wierszy od 14 do 18 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 13, rubryce 2. 

Dział 2-Prac 

W wierszach od 02 do 19, rubryce 2 naleŜy podać przychody netto ze sprzedaŜy produktów wymienionych 

w poszczególnych pozycjach.  

W wierszu 03 pod pojęciem ,,stanowiska kierownicze” naleŜy rozumieć zgodnie z klasyfikacją zawodów grupy 

12 i 13. Jako kierowników naleŜy klasyfikować tylko tych pracowników, którzy sprawują funkcję zarządzania 

w przedsiębiorstwie lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, a zadania kierownicze przewaŜają nad 

zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast 

przewaŜają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy 

technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska.  

W wierszach od 15 do 18, rubryce 1 naleŜy podać symbole PKWiU odpowiadające produktom wyszczególnionym 

w wierszach od 15 do 18, rubryce 0.  

Suma z wierszy 02, 05, 13 i 14 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy ogółem wykazanej 

w wierszu 01, rubryce 2. 

Suma z wierszy 03 i 04 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy wykazanej w wierszu 02, 

rubryce 2. 

Suma z wierszy od 06 do 12 powinna odpowiadać wartości przychodów netto ze sprzedaŜy wykazanej w wierszu 05, 

rubryce 2. 

Suma z wierszy od 15 do 19 powinna odpowiadać wartości przychodów netto z pozostałej działalności wykazanej 

w wierszu 14, rubryce 2. 

 


