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Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD  
      

                                   
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)  

Dział 1. Usługi obce zakupione przez przedsiębiorstwo (bez VAT) 
W przypadku braku ewidencjonowanych zapisów proszę oszacować podział kosztów wg rodzajów zakupionych usług. 

Wyszczególnienie Symbol 
wg PKWiU  

Koszty zakupu 
usług 

w tys. zł 
(bez znaku po 

przecinku) 
0 1 2 

Usługi ogółem 00   

z te
go 

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej: samochodów osobowych i furgonetek, 
pozostałych pojazdów samochodowych, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz części i akcesoriów do nich, artykułów różnego rodzaju. 

01 
45.11.4, 
45.19.4, 
45.31.2, 

45.40.4, 46.1  
Transport i gospodarka magazynowa: usługi transportu lądowego pasażerskiego 
i towarowego, usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, 
kolejkami linowymi, wyciągami orczykowymi i wyciągami narciarskimi, usługi taksówek 
osobowych, usługi transportu pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich 
lub ciągnionymi przez zwierzęta, usługi związane z przeprowadzkami, usługi transportu 
rurociągowego i usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby 
transportu w miejscu innym niż kopalnia, usługi transportu wodnego pasażerskiego 
i towarowego, usługi transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego oraz transportu 
kosmicznego, wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą, wynajem 
środków transportu wodnego i lotniczego z załogą, magazynowanie i przechowywanie 
towarów, usługi wspomagające transport, usługi przeładunku towarów, usługi pocztowe 
i kurierskie. 

02 49–53 

 
Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne: usługi w zakresie 
noclegów i usług towarzyszących świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra 
odnowy biologicznej, schroniska młodzieżowe, domy letniskowe, pola namiotowe i pola 
kempingowe i inne obiekty hotelowe, tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie 
w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach 
mieszkalnych, usługi oferowania miejsc sypialnych i usługi restauracyjne w wagonach 
kolejowych i w pozostałych środkach transportu, usługi gastronomiczne, usługi 
przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), usługi stołówkowe, 
usługi przygotowywania i podawania napojów. 

03 55–56 

 
Usługi związane z działalnością wydawniczą (bez oprogramowania), radiofoniczną i telewizyjną: usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji, 
usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych 
i abonamentowych. 

04 58.1, 59, 60 
 

Usługi informatyczne: usługi związane z wydawaniem oprogramowania, usługi związane 
z oprogramowaniem, usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki, usługi 
związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, pozostałe usługi w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, usługi przetwarzania danych; usługi 
zarządzania stronami internetowymi (hosting)  oraz pozostałe usługi związane 
z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych; 
usługi przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet, sprzedaż czasu lub miejsca na 
cele reklamowe w Internecie, usługi portali internetowych, pozostałe usługi w zakresie 
informacji. 

05 58.2, 62, 63 
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z te

go 
Usługi telekomunikacyjne: usługi w zakresie telekomunikacji stacjonarnej, ruchomej, 
satelitarnej, pozostałe usługi telekomunikacyjne. 06 61  
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe: usługi finansowe, włączając ubezpieczenia, 
reasekurację, usługi związane z funduszami emerytalnymi oraz usługi pomocnicze 
w stosunku do usług finansowych, usługi spółek holdingowych, trustów, funduszów 
i podobnych instytucji finansowych. 

07 64–66 
 

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości: kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi, usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie, usługi zarządzania 
nieruchomościami świadczone na zlecenie (włącznie z usługami w zakresie wyceny). 

08 68 
 

Usługi prawne: usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w poszczególnych dziedzinach 
prawa, usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności 
intelektualnej, usługi notarialne, usługi arbitrażowe i pojednawcze, usługi prawne związane 
z aukcjami, pozostałe usługi prawne. 

09 69.1 
 

Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu; usługi doradztwa podatkowego: usługi w zakresie audytu finansowego, usługi sprawdzania rachunków, usługi zestawiania 
sprawozdań i bilansów finansowych, usługi w zakresie księgowości, usługi sporządzania 
listy płac, pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, usługi doradztwa podatkowego 
i przygotowywania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw, usługi zarządzania masą 
upadłościową. 

10 69.2 
 

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem: usługi w zakresie stosunków międzyludzkich 
(public relations) i komunikacji, usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym, 
zarządzaniem finansami (z wyłączeniem podatków), zarządzaniem rynkiem, zarządzaniem 
zasobami ludzkimi, zarządzaniem produkcją, zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe 
usługi doradztwa związane z zarządzaniem, usługi zarządzania procesami gospodarczymi, 
pozostałe usługi zarządzania projektami (z wyłączeniem projektów budowlanych), znaki 
towarowe i franczyzaa). 

11 70.2 

 
Usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi w zakresie badań i analiz technicznych: projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków, usługi planowania urbanistycznego, usługi 
architektonicznego kształtowania krajobrazu i doradztwo w tym zakresie, usługi w zakresie 
inżynierii, usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi 
i inżynierii lądowej i wodnej, usługi geologiczne, geofizyczne i pokrewne w zakresie 
poszukiwań oraz usługi doradztwa, usługi w zakresie badań i analiz technicznych. 

12 71 

 
Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych: usługi w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 
społecznych i humanistycznych. 

13 72  
Usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej: usługi reklamowe 
świadczone przez agencje reklamowe, usługi związane z reprezentowaniem mediów, usługi 
badania rynku i opinii publicznej. 

14 73  
Wynajem i dzierżawa: wynajem i dzierżawa środków transportu bez obsługi, wynajem 
i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń bez obsługi, dzierżawa produktów objętych prawem własności intelektualnej 
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 

15 77 
 

Usługi związane z zatrudnieniem: usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy 
i pozyskiwaniem pracowników, usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej, 
pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników. 

16 78  
Pozostałe usługi związane z obsługą działalności gospodarczej: usługi firm centralnych 
(head offices) i holdingów (z wyłączeniem holdingów finansowych), usługi w zakresie 
specjalistycznego projektowania, usługi fotograficzne, usługi tłumaczeń pisemnych 
i ustnych, pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane, usługi 
detektywistyczne i ochroniarskie, usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zieleni, usługi związane z administracyjną obsługą biura 
i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
pozaszkolnych form edukacji, usługi wspomagające edukację, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej. 

17 
70.1, 74,  

79–82, 85.5, 
85.6, 86 

 
Opłaty za licencje i prawa autorskie: z tytułu korzystania z koncesji, licencji, franczyzya), 
praw do wynalazków, patentów, znaków towarowych, praw autorskich, praw pokrewnych,  
wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. 

18   
Pozostałe usługi 19   

a) Jest to forma umowy licencyjnej. Oznacza pozwolenie udzielone przez franczyzodawcę (władze administracyjne lub powołane przedsiębiorstwo) innemu 
przedsiębiorstwu, polegające na możliwości używania przez franczyzobiorcę nazwy firmy, znaku towarowego, oznaczeń lokalu, wzorów użytkowych, praw 
autorskich, know-how do wyłącznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług dokonywanych na pewnym terytorium. 
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Dział 2. Główny dostawca usług 
Proszę wskazać dla każdego rodzaju usługi jej głównego dostawcę, wpisując znak X w odpowiednie pole przy każdym rodzaju usługi. 
Jeśli głównym dostawcą usługi jest obce przedsiębiorstwo, należy wskazać rodzaj umowy (stała/jednorazowa).  

Usługi według rodzajów 

Usługa nabywana 

wewnątrz 
przedsię- 
biorstwa 

w ramach 
grupy 

przedsię-
biorstw 

od obcego przedsiębiorstwa 
nie dotyczy na podstawie 

stałej umowy 
na podstawie 
jednorazo-

wego zlecenia 
0 1 2 3 4 5 

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej 01      

Transport i gospodarka magazynowa  02      

Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne  03      

Usługi związane z działalnością wydawniczą 
(bez oprogramowania), radiofoniczną i telewizyjną 04      

Usługi informatyczne 05      

Usługi telekomunikacyjne 06      

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 07      

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 08      

Usługi prawne 09      

Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu; 
usługi doradztwa podatkowego 10      

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem 11      

Usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi 
w zakresie badań i analiz technicznych 12      

Usługi w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych 13      

Usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii 
publicznej 14      

Wynajem i dzierżawa 15      

Usługi związane z zatrudnieniem 16      

Pozostałe usługi związane z obsługą działalności 
gospodarczej 17      

Opłaty za licencje i prawa autorskie 18      

Pozostałe usługi 19      
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Dział 3. Lokalizacja głównego dostawcy usług obcych 
Proszę wskazać dla każdego rodzaju usługi siedzibę jej głównego dostawcy, wpisując znak X w odpowiednie pole przy każdym rodzaju 
usługi. Jeżeli głównym dostawcą usługi jest przedsiębiorstwo krajowe, należy wskazać czy jest to firma zlokalizowana w tym samym 
województwie co nabywca usług czy w innych. 

Usługi według rodzajów 
W kraju W krajach 

UEa) 
Poza krajami 

UE Nie dotyczy w tym samym 
województwie 

w innym 
województwie 

0 1 2 3 4 5 
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej 01      

Transport i gospodarka magazynowa  02      

Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne  03      

Usługi związane z działalnością wydawniczą 
(bez oprogramowania), radiofoniczną i telewizyjną 04      

Usługi informatyczne 05      

Usługi telekomunikacyjne 06      

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 07      

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 08      

Usługi prawne 09      

Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu; 
usługi doradztwa podatkowego 10      

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem 11      

Usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi 
w zakresie badań i analiz technicznych 12      

Usługi w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych 13      

Usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii 
publicznej 14      

Wynajem i dzierżawa 15      

Usługi związane z zatrudnieniem 16      

Pozostałe usługi związane z obsługą działalności 
gospodarczej 17      

Opłaty za licencje i prawa autorskie 18      

Pozostałe usługi 19      
a) Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
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Dział 4. Bariery zakupu usług od nierezydentów  
Proszę wskazać dwie najważniejsze przyczyny dla każdego rodzaju usługi, wpisując znak X w odpowiednie pole.  

Usługi według rodzajów 
Bariery 

związane 
z lokali- 

zacją 

Bariery 
prawne 
i regula- 

cyjne 

Brak 
zaufania – 

brak 
informacji 
o dostaw- 

cach 
za granicą 

Bariery 
językowe 

Bariery 
związane 

z przejrzy- 
stością 
rynku 

(trudności 
ze zidenty- 
fikowaniem 

usług) 

Bariery 
ekono- 
miczne 
(wyższe 
koszty 

usług na- 
bywanych 
u dostaw- 
ców zagra- 
nicznych) 

Inne Brak barier Nie  
dotyczy 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Usługi pośrednictwa 
w sprzedaży hurtowej 01          

Transport i gospodarka 
magazynowa 02          
Usługi związane 
z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne  

03          
Usługi związane 
z działalnością wydawniczą 
(bez oprogramowania), 
radiofoniczną i telewizyjną 

04          

Usługi informatyczne 05          

Usługi telekomunikacyjne 06          
Usługi finansowe 
i ubezpieczeniowe 07          
Usługi związane z obsługą 
rynku nieruchomości 08          

Usługi prawne 09          
Usługi rachunkowo- 
-księgowe i w zakresie 
audytu; usługi doradztwa 
podatkowego 

10          

Usługi doradztwa związane 
z zarządzaniem 11          
Usługi architektoniczne 
i inżynierskie, usługi 
w zakresie badań i analiz 
technicznych 

12          

Usługi w zakresie badań 
naukowych i prac 
rozwojowych 

13          
Usługi reklamowe, usługi 
badania rynku i opinii 
publicznej 

14          

Wynajem i dzierżawa 15          
Usługi związane 
z zatrudnieniem 16          
Pozostałe usługi związane 
z obsługą działalności 
gospodarczej 

17          
Opłaty za licencje i prawa 
autorskie 18          

Pozostałe usługi 19          
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Dział 5. Plany w zakresie pozyskiwania usług obcych w ciągu najbliższych dwóch lat 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź dla każdego rodzaju usługi, wpisując znak X w odpowiednie pole przy każdym rodzaju usługi.  

Usługi wg rodzajów Zmniejszenie  
Pozostawienie na 

obecnym 
poziomie 

Zwiększenie Nie dotyczy 
zakupów usług  

0 1 2 3 4 
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej 01     

Transport i gospodarka magazynowa  02     
Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne  03     
Usługi związane z działalnością wydawniczą 
(bez oprogramowania), radiofoniczną i telewizyjną 04     
Usługi informatyczne 05     
Usługi telekomunikacyjne 06     
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 07     
Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 08     
Usługi prawne 09     
Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu; 
usługi doradztwa podatkowego 10     
Usługi doradztwa związane z zarządzaniem 11     
Usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi w zakresie 
badań i analiz technicznych 12     
Usługi w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych 13     
Usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii 
publicznej 14     
Wynajem i dzierżawa 15     
Usługi związane z zatrudnieniem 16     
Pozostałe usługi związane z obsługą działalności 
gospodarczej 17     
Opłaty za licencje i prawa autorskie 18     
Pozostałe usługi 19     

 
 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych potrzebnych dla potrzeb 
wypełnienia 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  
 
 
                                    

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

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie)  (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 
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Objaśnienia  
do formularza PU 

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

Wypełniony formularz PU należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu 
sprawozdawczego GUS. W razie problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się z Urzędem 
Statystycznym w Kielcach (tel. 41 249-96-00). W razie wątpliwości związanych z badaniem pytania 
prosimy kierować na adres: kontakt-wub@stat.gov.pl 
Dane liczbowe należy wykazać bez podatku VAT. 
W dziale 1 w wierszu 00 w rubryce 2 należy wykazać koszty usług zakupionych od obcych podmiotów 

gospodarczych ogółem. Wartość ta powinna być mniejsza od sumy wartości wykazanych w sprawozdaniu SP 
lub F-02 w części II w dziale 2 Rachunek zysków i strat w wierszach: 13 - usługi obce, 15 - podatki i opłaty,  
18 - wynagrodzenia, 20 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (z wyłączeniem składek z tytułu 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), 24 - pozostałe koszty rodzajowe, w tym podróże służbowe (wiersz 25). 

W wierszach od 01 do 19 w rubryce 2 należy wykazać odpowiednio koszty zakupu usług wg wybranych grup 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).  

W działach 2 i 3 należy wskazać głównego dostawcę usług, biorąc pod uwagę koszt poniesiony przez 
przedsiębiorstwo na zakup usługi.  

W dziale 2 rubryka 1 „Usługa nabywana wewnątrz przedsiębiorstwa” obejmuje czynności wykonywane przez 
przedsiębiorstwo dla potrzeb własnej działalności gospodarczej bez zakupu tych usług z zewnątrz.  

W rubryce 2, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, pod pojęciem „grupy przedsiębiorstw” rozumie się 
stowarzyszenie przedsiębiorstw, powiązanych poprzez więzi prawne i/lub finansowe. Grupa przedsiębiorstw może 
mieć więcej niż jedno centrum decyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu do strategii produkcji, sprzedaży, zysków itp. 
Może też centralizować pewne aspekty zarządzania finansami i opodatkowania. Tworzy całość gospodarczą, 
upoważnioną do dokonywania wyborów, zwłaszcza dotyczących jednostek, które obejmuje.  

W rubryce 3 „usługa nabywana od obcego przedsiębiorstwa na podstawie stałej umowy” oznacza usługę 
dostarczaną w oparciu o umowę długoterminową (powyżej 1 roku) lub w wyniku systematycznie powtarzanych 
zamówień u jednego dostawcy. 

Pozycję z rubryki 4 „Usługa nabywana od obcego przedsiębiorstwa na podstawie jednorazowego zlecenia” 
należy wskazać, gdy usługa nabywana jest jednorazowo od różnych dostawców. 

Pozycję z rubryki 5 „Nie dotyczy” należy wskazać w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie korzysta z danej usługi, 
nie jest więc ona wytwarzana wewnątrz przedsiębiorstwa ani też nabywana na zewnątrz. 

W dziale 3 rubrykę 4 „Poza krajami UE” należy wypełnić, gdy główny dostawca usługi zlokalizowany jest 
poza państwami wymienionymi w przypisie a) oraz Polską. 

W dziale 4 pod pojęciem „nierezydenta” należy rozumieć:  
 osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także 

inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we 
własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa 
i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, 

 obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje 
specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub 
konsularnych. 

Definicja nierezydenta jest zgodna z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
826, z późn. zm.). 

Ponadto osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz inne podmioty 
mające siedzibę w kraju stają się nierezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli ich pobyt na terytorium 
innego kraju jest dłuższy niż jeden rok. Jako nierezydentów Rzeczypospolitej Polskiej należy traktować również 
studentów zagranicznych, pacjentów (obcokrajowców), personel organizacji międzynarodowych czy też 
załogi statków morskich, lotniczych, stacji kosmicznych itp. – nawet jeśli ich pobyt na terytorium RP 
przekracza okres jednego roku.  


