
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

 
Załącznik do sprawozdania RF-02  
o stanie należności i zobowiązań 

za 2013 rok 

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny 
50-950 Wrocław 
ul. Oławska 31  

Numer identyfikacyjny – REGON 
 
 

Przekazać w terminie  
do 20 lutego 2014 r. 

 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.). 
 

                                               

 (e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 
 

Dział 1. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej (stan w dniu 31 XII, w zł) 

Zobowiązania 
Waluta 

ogółem 
(rub. 2+3+4+5+6) PLN EUR USD CHF 

Pozostałe waluty wg 
średniego kursu NBP 

0 1 2 3 4 5 6 

Ogółem (w. 2+3+4+5) 1       

Papiery wartościowe 2       

Kredyty i pożyczki 3       

Przyjęte depozyty 4       

Wymagalne zobowiązania 5       

 

 
 

 



Dział 2. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek (stan w dniu 31 XII, wg wartości nominalnej, w zł) 

Wierzyciele Ogółem  
(rub. 2-13) Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Bank 

centralny Banki 

Pozostałe 
krajowe 

instytucje 
finansowe 

Przedsię-
biorstwa 

niefinansowe 

Gospodar-
stwa  

domowe 

Instytucje 
niekomer-

cyjne 
działające na 

rzecz 
gospodarstw 
domowych 

Podmioty 
należące do 
strefy euro 

Pozostałe 
podmioty 

zagraniczne 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Papiery wartościowe wg terminu zapadalności 

Pierwotny termin zapadalności  
w latach ogółem (w. 02+03+04) 01                           

(0-1>  02                           

(1-5> 03                           

powyżej 5  04                           

Pozostały termin zapadalności  
w latach ogółem (w. 06+07+08) 05                           

(0-1>  06                           

(1-5> 07                           

powyżej 5  08                           

Kredyty i pożyczki wg terminu zapadalności 
Pierwotny termin zapadalności  
w latach ogółem (w. 10+11+12) 09                           

(0-1>  10                           

(1-5> 11                           

powyżej 5  12                           

Pozostały termin zapadalności  
w latach ogółem (w. 14+15+16) 13                           

(0-1>  14                           

(1-5> 15                           

powyżej 5  16                           
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie 
danych dla potrzeb wypełnianego formularza 1  Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie 

formularza 2 
 

 

                                             
(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 załącznika do sprawozdania RF-02 
 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 
Przykład wypełnienia e-maila: 
 
Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L              

W dziale 1 należy wykazać wartość nominalną 
zobowiązań jednostki na koniec danego okresu 
sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych, 
w podziale na waluty danego zobowiązania.  

Do określenia wartości nominalnej zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych, stosuje się rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu 
Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń 
i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) wydanego na podstawie 
art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). 

Wartość zobowiązań w walutach innych niż złoty polski 
(rubryki 3 – 6) należy wykazać w walucie polskiej, 
przeliczając zobowiązania według średniego kursu NBP dla 
poszczególnych walut obcych, zgodnie z rozporządzeniem 
wydanym na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych. 

Papiery wartościowe (wiersz 2) – zobowiązania 
wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, 
dopuszczone do obrotu zorganizowanego, dla których 
istnieje płynny rynek wtórny. Kategoria ta nie obejmuje 
papierów udziałowych oraz praw pochodnych.  

Kredyty i pożyczki (wiersz 3) – zobowiązania 
wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak 
również z umów sprzedaży, w których cena jest płatna 
w ratach (tzw. sprzedaż na raty), umów leasingu zawartych 
z producentem lub finansującym, w których ryzyko 
i korzyści z tytułu własności są przeniesione na 
korzystającego z rzeczy (tzw. leasing finansowy), a także 
z umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, 
związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót 
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne 
do umowy pożyczki lub kredytu. Do pożyczek należy 
również zaliczać zobowiązania z tytułu umów 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy 
umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego. W tej 
kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, 
których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla 
nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem akcji oraz innych 
papierów udziałowych. Do kredytów i pożyczek nie zalicza 
się zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów 
nienazwanych, powstających w wyniku bezpośredniego 
udzielenia przez dostawców lub producentów odroczenia 
terminu zapłaty za transakcje dotyczące usług, wyrobów 
i robót (tzw. kredyt handlowy). 

Przyjęte depozyty (wiersz 4) – zobowiązania 
wynikające z przyjętych na rachunek jednostki depozytów, 
które ujmowane są w planach finansowych tych jednostek 
oraz są środkiem finansowania, np. spłaty wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej 

jednostki. Do depozytów nie należy zaliczać depozytów 
mających charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. kaucje 
mieszkaniowe, depozyty przyjęte przez jednostkę 
sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego 
wykonania umów), gdyż tego typu depozyty nie 
służą sfinansowaniu deficytu ani długu jednostki i w 
związku z powyższym nie należy tego typu depozytów 
wykazywać. Przyjęte depozyty stanowią zobowiązania 
finansowe głównie instytucji sektora bankowego. 

Zobowiązania wymagalne (wiersz 5) – wszystkie 
bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla 
dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani 
umorzone. Wynikają głównie z dostaw towarów i usług (np. 
niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń 
sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie 
obejmuje wymagalnych zobowiązań z tytułu papierów 
wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych 
depozytów, a także odsetek za opóźnienie od zobowiązań 
wymagalnych. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda 
pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie 
uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. 
wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), 
zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie podlega 
wykazaniu w wierszu 5.W przypadku gdy termin spłaty 
zrestrukturyzowanego zobowiązania wykracza poza jeden 
rok, licząc od pierwotnego terminu płatności, takie 
zobowiązanie może spełniać przesłanki umowy nienazwanej 
kwalifikowanej do kategorii kredyty i pożyczki. 
Zobowiązanie staje się wymagalne licząc od dnia 
następnego po upływie terminu płatności wskazanego w 
dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie 

W dziale 2 należy wykazać zobowiązania z tytułu 
wyemitowanych papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych kredytów i pożyczek według terminów 
zapadalności. 

Przez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć 
termin wynikający z umowy, do końca którego dłużnik 
zobowiązał się spłacić zobowiązanie z danego tytułu 
dłużnego. W przypadku zmiany umów za pierwotny termin 
spłaty zobowiązania uznaje się nowy termin wynikający 
z aneksu do umowy. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest 
w ratach, do ustalenia zapadalności brana jest pod uwagę 
tylko data spłaty ostatniej raty. 

Przez pozostały termin zapadalności należy rozumieć 
termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, 
licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest 
sprawozdanie. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, 
do ustalenia przedziałów zapadalności brane są pod uwagę 
daty spłaty poszczególnych rat. Oznacza to, że każdą ratę 
należy traktować jak odrębny tytuł dłużny. 

 

 



Wierzycieli należy podzielić na następujące grupy: 

Grupa I obejmuje organy władzy publicznej, organy 
administracji rządowej, organy kontroli państwowej 
i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki 
budżetowe oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające 
osobowości prawnej, z wyłączeniem funduszy wskazanych 
w grupie IV. 

Grupa II obejmuje agencje wykonawcze, instytucje 
gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne, samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez 
ministrów, centralne organy administracji rządowej, 
wojewodów i uczelnie medyczne, Polską Akademię Nauk 
i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe 
instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe oraz inne 
państwowe osoby prawne, utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, instytutów 
badawczych, banków i spółek prawa handlowego.  

Grupa III obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, 
samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady 
budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz 
samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego. 

Grupa IV obejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Bank Centralny – Narodowy Bank Polski. 

Banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki 
w formie spółek akcyjnych). 

Pozostałe krajowe instytucje finansowe obejmują 
podmioty, których główną działalnością jest pośrednictwo 
finansowe (przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na 
własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji 
finansowych), z wyłączeniem banków, oraz jednostki 
świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa 
finansowego. Do tej grupy podmiotów zalicza się 
w szczególności fundusze inwestycyjne, towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, narodowe fundusze inwestycyjne, 
zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne, fundusze 
emerytalne, domy maklerskie, mające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedsiębiorstwa niefinansowe obejmują podmioty, 
których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami 
lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności 
przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały 
przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające 
powyżej 9 osób (bez względu na wymiar etatu) na koniec 
danego okresu sprawozdawczego, grupy producenckie, 
niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność 
leczniczą, agencje (z wyjątkiem agencji wykonawczych). 
Dopuszcza się dokonywanie szacunków w przypadku braku 

wyczerpujących informacji na temat przynależności 
kontrahenta do danej grupy wierzycieli. 

Gospodarstwa domowe obejmują osoby lub grupy osób 
będące konsumentami lub producentami rynkowymi 
wyrobów i usług. Do tego sektora zaliczane są osoby 
fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób 
włącznie (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego 
okresu sprawozdawczego oraz rolnicy indywidualni, 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły 
niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile 
zatrudniają do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar 
etatu) na koniec danego okresu sprawozdawczego. Rubryka 
ta obejmuje również zobowiązania wobec osób fizycznych 
zatrudnionych w jednostce sporządzającej sprawozdanie.  

Dopuszcza się dokonywanie szacunków w przypadku 
braku wyczerpujących informacji na temat przynależności 
do danej grupy wierzycieli.  

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz 
gospodarstw domowych są to odrębne jednostki 
organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych 
i będące prywatnymi pozostałymi producentami 
nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, 
fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub 
związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki 
z Rzeczypospolitą Polską, kluby: społeczne, kultury, 
rekreacyjne i sportowe, instytucje dobroczynne i inne 
organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane 
z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych 
jednostek instytucjonalnych. 

Podmioty należące do strefy euro to nierezydenci 
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym 
środkiem płatniczym jest euro. 

Pozostałe podmioty zagraniczne to nierezydenci 
mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne 
mające siedzibę za granicą w innym państwie niż 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej strefy euro. 

Powiązania i zależności 
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 
powinny odpowiadać wartościom wykazanym 
w sprawozdaniu RF-02 za IV kwartał analogicznego roku: 

dział 1 wiersz 2 rubryka 1 załącznika do RF-02 
= dział 1 wiersz 02 rubryka 1 sprawozdania RF-02, 

dział 1 wiersz 3 rubryka 1 załącznika do RF-02 
= dział 1 wiersz 05 rubryka 1 sprawozdania RF-02. 

dział 1 wiersz 4 rubryka 1 załącznika do RF-02 
= dział 1 wiersz 08 rubryka 1 sprawozdania RF-02. 

dział 1 wiersz 5 rubryka 1 załącznika do RF-02 
= dział 1 wiersz 09 rubryka 1 sprawozdania RF-02. 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych według struktury walutowej powinny być 
równe sumie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych według terminu zapadalności: 

dział 1 wiersz 2 rubryka 1 = dział 2 wiersz 01 rubryka 1 
= dział 2 wiersz 05 rubryka 1. 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek według 
struktury walutowej powinny być równe sumie zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek według terminu zapadalności: 

dział 1 wiersz 3 rubryka 1 = dział 2 wiersz 09 
rubryka 1 = dział 2 wiersz 13 rubryka 1.

 


