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Przedmowa 

Rosnące znaczenie sektora usług w gospodarce powoduje wzrost zainteresowania informacjami 
wynikowymi dotyczącymi tego obszaru działalności gospodarczej. Dlatego też, istotnym elementem 
informacji dostarczanych przez statystykę publiczną są dane umożliwiające obserwację cen różnych 
kategorii usług uzyskiwanych przez producenta od nabywcy za wykonaną usługę. Informacje te 
wykorzystywane są w analizach makroekonomicznych jako deflatory do przeliczania wartości produkcji 
na ceny stałe, a także do monitorowania zjawisk zachodzących na rynku usług.  

Niniejsze opracowanie jest pierwszym wydaniem zeszytu metodologicznego dotyczącego badania cen 
producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej (zwanych w skrócie usługami 
biznesowymi), które prowadzone jest przez polską statystykę publiczną. Na wstępie znajdą Państwo 
informacje dotyczące prac realizowanych dotychczas w obszarze statystyki cen producentów usług 
związanych z obsługą działalności gospodarczej, w tym działań podejmowanych przez statystykę w celu 
rozwoju tego badania. Główna część zeszytu poświęcona została charakterystyce metodologii badania 
cen producentów usług biznesowych, która została wdrożona do produkcji statystycznej z początkiem 
2018 r. Opracowanie zawiera m.in. informacje na temat zakresu podmiotowego i przedmiotowego 
badania, metod badania cen, narzędzi zbierania danych oraz zmiennych występujących w badaniu.  

Mając na celu zapewnienie jak najlepszych jakościowo informacji wynikowych opracowywanych 
w ramach statystyki cen producentów usług związanych z obsługa działalności gospodarczej, autorzy 
zeszytu metodologicznego będą wdzięczni za przekazanie uwag, komentarzy oraz wniosków, które mogą 
być wykorzystane w doskonaleniu badania cen producentów usług w Polsce.  
 

 

 

 

 
   Ewa Adach-Stankiewicz 

Dyrektor Departamentu 
Handlu i Usług 

 
 

Warszawa, 2019 r. 
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Preface 
 

The growing importance of services sector in the economy results in the increased interest in statistical 
outputs concerning this area of business activity. Therefore, data which enable to observe the prices of 
different types of services obtained by their producers from the purchasers of services is the substantial 
element of information provided by official statistics. This information is used as deflators for 
converting the value of output into constant prices in the macroeconomic analyses as well as for 
monitoring of phenomena taking place on the services market. 

This document is the first edition of the methodological handbook concerning the survey on producer 
prices in business services conducted by Polish official statistics. At the beginning you shall find 
information on the works having been carried out so far in the field of producer price statistics in 
business services, including the activities undertaken by statistics in order to develop this survey. The 
main part of handbook is devoted to the characteristics of methodology of survey on producer prices in 
business services which have been implemented into the statistical production at the beginning of 2018. 
The paper includes, among others, information on the subjective and objective scope of survey, the 
applied pricing methods, data collection tools and variables collected in the survey.  

In order to ensure the best possible quality of information compiled within the statistics on producer 
prices in business services the authors of methodological handbook would be grateful for your 
feedback, comments and proposals which could be used to develop the survey on producer prices in 
services in Poland. 

 

 

 
 
 
 

Ewa Adach–Stankiewicz  
Director 

of Trade and Services Department 
 

 
 
 
 

Warsaw, 2019  
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Objaśnienia użytych pojęć 
Explanation of terms 
 

Pojęcie 
Term 

Opis 
Description 

Cena producenta 

Kwota uzyskiwana przez producenta od nabywcy za wykonaną usługę 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług VAT oraz 
uwzględniająca ewentualne dopłaty, upusty i bonifikaty przewidziane 
w warunkach umowy. 

Cena z cennika 

Cena pochodząca ze stosowanego przez przedsiębiorstwo cennika, 
katalogu, strony Internetowej itd. Ten rodzaj ceny powinien być stosowany 
z ostrożnością, gdyż cenniki zazwyczaj stanowią jedynie punkt wyjścia do 
negocjacji z klientem i nie odzwierciedlają faktycznie uzyskiwanych cen. 

Cena z wyceny modelu 

Cena z wyceny modelu dokonanej przez jednostkę sprawozdawczą. 
Wybrany model transakcji odnosi się do produktu, który nie był 
przedmiotem sprzedaży w badanym okresie. Modele mogą odnosić się do 
całkowicie fikcyjnej usługi lub być oparte na prawdziwych transakcjach 
dokonanych w przeszłości. Cena modelu jest wartością szacunkową. 

Cena za godzinę pracy 
poświęconą na 
świadczenie usługi 

Cena za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi, tj. kwota 
pobierana od klientów za godzinę pracy. Badana jest dla konkretnego 
rodzaju usługi i danej kategorii pracowników. 

Długoterminowy kontrakt 
Kontrakt zawarty z określonym klientem na okres obejmujący przynajmniej 
sześć miesięcy. 

Dobór celowy 
Nielosowy dobor próby polegający na eksperckim doborze respondentów 
przez autora badania.  

Informacja o sprzedanej 
ilości danej usługi oraz 
uzyskanym przychodzie 

Ten rodzaj danych pozwala na obliczenie średniej ceny na podstawie wielu 
transakcji. Przy stosowaniu tego rodzaju danych należy pamiętać 
o konieczności zachowania warunku homogeniczności usług świadczonych 
w ramach agregowanych transakcji. 

Kategoria pracowników 
świadczących usługę 

Kategoria pracowników realizujących daną usługę, uwzględniająca takie 
cechy jak: stanowisko służbowe, poziom wykształcenia oraz doświadczenie 
pracownika itp. 

Krotność wynagrodzenia 

Współczynnik stosowany przy ustalaniu ceny usługi w usługach związanych 
z zatrudnieniem (gdy cena usługi określona jest jako krotność 
miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika na wyszukiwanym 
stanowisku). 

Prawdziwa cena 
transakcyjna 

Faktycznie uzyskana cena za usługę pochodząca z faktury. Ten rodzaj ceny 
uwzględnia zastosowane upusty i bonifikaty. 

Reprezentatywna usługa Usługa, która jest typowa dla działalności danego przedsiębiorstwa. 

Stawka procentowa 
i powiązana wartość 

Powiązana wartość zazwyczaj stanowi wartość dobra, do którego odnosi 
się usługa. W tym przypadku cena usługi jest uzyskiwana jako iloczyn 
stawki procentowej i powiązanej wartości. 

Szacunek ekspercki 
Szacunek oparty na wiedzy i doświadczeniu pracownika jednostki 
sprawozdawczej. 

Wartość jednostkowa 
Cena uzyskana jako iloraz wartości i wolumenu sprzedaży zrealizowanej 
w danym okresie w ramach wielu transakcji. 
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Ważniejsze skróty 
Main abbreviations 

Skrót 
Abbreviation 

Opis 
Description 

BJS 
Baza Jednostek Statystycznych 
Statistical Units Database 

FRIBS 
Ramowe Rozporządzenie Integrujące Statystykę Gospodarczą  
Framework Regulation Integrating Business Statistics  

GUS 
Główny Urząd Statystyczny 
Statistics Poland 

NACE 
Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczych w Unii Europejskiej 
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne 

PBSSP 
Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej  
Statistical Research Program of Public Statistics 

PEEI 
Podstawowe Europejskie Wskaźniki Gospodarcze 
Principal European Economic Indicators 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności  
Polish Classification of Activities  

PKWiU 
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 
Polish Classification of Goods and Services 

PS 
Portal Sprawozdawczy 
Reporting Portal 

SBS 
Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw 
Structural business statistics 

SIB 
System informatyczny badania 
IT system of research 

SPPI 
Wskaźnik cen producentów usług  
Services producer price index  

STS 
Statystyka krótkookresowa  
Short-term statistics  

UE 
Unia Europejska 
European Union 

US 
Urząd Statystyczny 
Statistical Office 

VAT 
Podatek od towarów i usług 
Tax on goods and services 

WE 
Wspólnota Europejska 
European Community 

U w a g a: Wykaz najczęściej stosowanych jednostek miary znajduje się w objaśnieniach do formularzy 
C-06 i C-09 (załączniki 1 i 2). 
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1. Wstęp 

W ramach niniejszego zeszytu metodologicznego zaprezentowane zostały zasady metodologiczno-
organizacyjne badania cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. 
Metodyka badaia opisana w dokumencie stanowi podsumowanie doświadczeń zdobytych dotychczas w 
trakcie realizacji badań poświęconych cenom producentów usług biznesowych, jak również wyników prac 
metodologicznych przeprowadzonych w tym obszarze w ostatnich latach. 

Badania będace przedmiotem niniejszego opracowania realizowane są w ramach statystyki cen 
producentów, które obok cen detalicznych, cen podstawowych kategorii makroekonomicznych, cen 
nieruchomości, czy cen w handlu zagranicznym stanowią jeden z podstawowych obszarów statystyki cen. 
Głównym celem badania cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej jest 
dostarczenie informacji na temat zmian w poziomach cen uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa 
świadczące usługi biznesowe, np. usługi prawne, usługi rachunkowo-ksiegowe, architektoniczne, 
informatyczne, czy też transportowe, głównie na rzecz innych przedsiębiorstw. Ceny towarów, czy usług 
konsumpcyjnych, np. usługi fryzjerskie, usługi napraw sprzętu gospodarstwa domowego, czy usługi 
turystyczne, nabywane przez konsumentów indywidualnych badane są natomiast w ramach statystyki 
cen detalicznych. 

Działania rozwojowe podejmowane w obszarze statystyki cen producentów usług biznesowych miały na 
celu zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników danych, w tym także wypełnianie bieżących 
i przyszłych zobowiązań związanych z członkostwem Polski w strukturach Unii Europejskiej. 
Wprowadzone rozwiązania umożliwiły dostosowanie metodologii badania cen producentów usług do 
zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, a w konsekwencji podniesienia jakości prezentowanych 
informacji wynikowych.  

Potrzeba rozwoju statystyki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej jest 
następstwem dynamicznych zmian zachodzących w sektorze usług, w tym w szczególności w segmencie 
usług biznesowych. Wskaźniki cen producentów tych usług wykorzystywane są w analizach inflacji oraz 
jako deflatory przy opracowywaniu podstawowych kategorii makroekonomicznych, w tym 
w szczególności do przeliczania wartości produkcji na ceny stałe, czy opracowywania wskaźnika 
produkcji usług. Ponadto, stanowią one istotny element analiz makroekonomicznych mających na celu 
ocenę funkcjonowania rynku usług. Wyniki badania zaspokajają zapotrzebowanie szerokiego grona 
odbiorców m.in. administracji rządowej, jednostek samorządu gospodarczego i przedsiębiorstw oraz 
placówek naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego, a także Eurostatu oraz innych instytucji 
i organizacji międzynarodowych. 

Podstawę prawną badania stanowią: 

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej (PBSSP) wydawane co rok i wyznaczające zakres podmiotowy i przedmiotowy badań, 
a także rodzaje, formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych – badanie 
1.64.16 „Badanie cen producentów usług”; 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych 
statystyk wraz z nowelizacjami.  

Wskaźniki cen producentów usług objętych zakresem badania będących przedmiotem niniejszego 
opracowania są jedną z grupy zmiennych opracowywanych w ramach statystyki krótkookresowej (STS 
– Short-term Statistics), która wykorzystywana jest m.in. do monitorowania polityki ekonomicznej 
i fiskalnej Unii Europejskiej oraz strefy euro. Znaczenie tej grupy zmiennych podkreśla fakt włączenia jej 
do zestawu wskaźników priorytetowych, tzw. PEEI (Principal European Economic Indicators, tj. 
Podstawowych Europejskich Wskaźników Gospodarczych). Dostarcza ona informacji na temat zmian cen 
w wybranych branżach usługowych i jest m.in. wykorzystywana do analiz cykli koniunkturalnych. Jest 
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także stosowana w analizach inflacji i jej źródeł, a także do deflowania wartości produkcji wyrażonej 
w cenach bieżących na ceny stałe.  

Obecnie w Eurostacie trwają prace nad nowym rozporządzeniem FRIBS (Framework Regulation 
Integrating Business Statistics), którego projekty zakładają integrację poszczególnych obszarów 
statystyki gospodarczej objętych różnymi aktami prawnymi. Wdrożenie projektu FRIBS będzie się wiązało 
ze zmianą wymagań wobec zmiennej D310 - ceny producentów w usługach. W szczególności przewiduje 
się badanie działalności według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie 2 znaków (działy) dla sekcji H, I, J, L, 
M (z wyjątkiem grupy M701 oraz działów M72 i M75) i N. Przewidywany zakres badanych działalności jest 
istotnym rozszerzeniem dotychczasowego zakresu określonego przez rozporządzenie dotyczące 
statystyki krótkookresowej. Podstawowym celem rozszerzenia zakresu badania jest pozyskanie 
deflatorów, które będą wykorzystywane przy obliczaniu indeksu produkcji w usługach.  

Badanie cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej prowadzone jest także 
w wielu krajach pozaeuropejskich. Wśród krajów o bogatych doświadczeniach w tym obszarze należy 
wymienić USA, Kanadę, Japonię, Australię, Izrael. Forum, które umożliwia wymianę doświadczeń 
i współpracę krajów europejskich i pozaeuropejskich jest Grupa Voorburg (międzynarodowa grupa 
ds. rozwoju statystyki usług). Metodologia badania cen producentów usług jest jednym z wiodących 
tematów spotkań tej grupy. 

Podstawą metodologiczną badania cen producentów usług jest podręcznik: “Methodological Guide for 
Developing Producer Price Indices for Services”. Podręcznik ten szczegółowo omawia zagadnienia 
metodologiczne związane z opracowywaniem wskaźników cen producentów usług, jak również 
przedstawia propozycje praktycznych rozwiązań możliwych do zastosowania przy opracowywaniu 
wskaźników cen dla wybranych branży usługowych. 

W zeszycie metodologicznym na wstępie przedstawiony został system statystyki cen producentów usług 
związanych z obsługą działalności gospodarczej funkcjonujący w Polsce do 2018 r. Następnie 
zaprezentowano działania przeprowadzone w ramach pracy metodologicznej „Badanie cen producentów 
usług”, której celem było doskonalenie metodologii badania, w tym w szczególności rozszerzenie zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego badania, a także modyfikacja formularzy badania. Wyniki ww. pracy 
metodologicznej oraz doświadczenia zdobyte dotychczas w ramach realizacji badania cen producentów 
usług stanowiły podstawę do przygotowania koncepcji modernizacji badania. Koncepcja ta została 
przedstawiona Komisji Metodologiczej i została poddana dyskusji na posiedzeniu Komisji w maju 2017 r. 
Nowe rozwiązania weszły w życie wraz z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2018 r. 
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2. Prace rozwojowe 

2.1. Tło badania 
W porównaniu z innymi obszarami statystyki cen statystyka cen producentów usług jest stosunkowo 
nową dziedziną. Jedną z pierwszych działalności usługowych, które zostały objęte badaniem na początku 
lat 90 XX wieku, były transport, gospodarka magazynowa i łączność, a to głównie na skutek 
półmaterialnego charakteru tych usług oraz ich powiązania ze sferą produkcji. Prace realizowane były 
w ramach „Badania cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce 
magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie”.  

Kolejnym etapem rozwoju tego obszaru statystyki było wprowadzenie w 2008 r. „Badania cen 
producentów usług”, które początkowo było poświęcone usługom informatycznym, usługom związanym 
z informacją, usługom architektonicznym i inżynierskim, badaniom i analizom technicznym, reklamie, 
badaniom rynku i opinii publicznej, usługom związanym z zatrudnieniem, usługom ochroniarskim oraz 
usługom sprzątania obiektów. Następnie w kolejnych latach kilkakrotnie rozszerzano zakres podmiotowy 
tego badania w celu objęcia obserwacją kolejnych działalności usługowych. 

Zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 w 2009 roku zakres podmiotowy obejmował jednostki prowadzące 
działalność gospodarczą w obrębie: 

 Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności 
powiązanej (dział 62); 

 Działalności usługowej w zakresie informacji (dział 63); 
 Działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych (dział 71); 
 Reklamy, badania rynku i opinii publicznej (dział 73); 
 Działalności związanej z zatrudnieniem (dział 78); 
 Działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (dział 80); 
 Sprzątania obiektów (grupa 81.2).  

W 2010 roku rozszerzono badanie o jednostki prowadzące działalność prawniczą, rachunkowo-księgową 
i doradztwo podatkowe (dział 69). W 2012 roku objęto badaniem jednostki świadczące usługi doradztwa 
związanego z zarządzaniem (grupa 70.2). 

W 2015 roku do badania włączono kolejne działalności usługowe:  
 Działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (dział 68); 
 Pozostałą działalność naukową, profesjonalną i techniczną (dział 74); 
 Wynajem i dzierżawę (dział 77); 
 Działalność usługową związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 

terenów zieleni (dział 81) – wcześniej badana była tylko grupa 81.2 sprzątanie obiektów. 

W 2016 roku badaniem zostały objęte następujące działalności:  
 Działalność wydawnicza (dział 58); 
 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (dział 59); 
 Działalność w zakresie nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (dział 60); 
 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (dział 79); 
 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej (dział 82). 
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2.2. Realizacja badania cen producentów usług związanych z obsługą 
działalności gospodarczej do 2017 r. 

Do 2017 r. prace związane z obserwacją cen producentów usług związanych z obsługą działalności 
gospodarczej realizowane były w ramach następujących badań statystycznych: 

 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, 
telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie (symbol badania 1.64.03); 

 Badanie cen producentów usług (symbol badania 1.64.16).  

Badanie było realizowane na podstawie trzech formularzy:  
 C-06 – sprawozdanie o cenach producentów usług; 
 C-06/RU – sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem; 
 C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług.  

W wyniku stopniowego rozszerzania zakresu podmiotowego badania w 2016 roku badaniem objęte były 
działalności usługowe zaklasyfikowane według przeważającego rodzaju działalności PKD 2007 do: 

 Transportu i gospodarki magazynowej (sekcja H); 
 Informacji i komunikacji (sekcja J); 
 Działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L); 
 Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M z wyłączeniem grupy 70.1 Działalność 

firm centralnych (head offices) i holdingów oraz działów: 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, 
75 Działalność weterynaryjna); 

 Działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (sekcja N). 

Przedmiotem badania były ceny producentów wybranych usług świadczonych na terenie kraju 
przedsiębiorcom lub osobom reprezentującym przedsiębiorstwo, a także klientom indywidualnym. 
Reprezentanty usług objęte badaniem były wybierane przez poszczególne przedsiębiorstwa biorące 
udział w badaniu spośród 6 cyfrowych grupowań PKWiU o znaczącej wartości ze sprzedaży usług 
w danym przedsiębiorstwie.  

W ramach formularzy C-01, C-06 i C-06/RU reprezentanty usług wytypowane do badania były opisywane 
na formularzu sprawozdawczym. Opis ten zgodnie z objaśnieniami do formularzy zawierał 
charakterystykę danego reprezentanta wraz z głównymi parametrami mającymi wpływ na poziom ceny 
takimi jak: rodzaj, typ i zakres usługi, rodzaj klienta, obiekt, do którego odnosi się usługa itp. Oprócz 
opisu reprezentanta w formularzu C-06 sprawozdawca podawał informację na temat źródła pochodzenia 
wykazywanej ceny. W szczególności cena mogła pochodzić z reprezentatywnej transakcji, która została 
zawarta w trakcie badanego okresu, być średnią z kilku porównywalnych transakcji, pochodzić 
z długoterminowego kontraktu lub z cennika (jeśli cennik odzwierciedlał ceny faktycznie płacone przez 
klientów). W 2017 r. do formularza C-06 wprowadzono badanie ceny modelu. 

W przypadku wystąpienia zmiany ceny obserwowanego reprezentanta jednostki wskazywały przyczyny 
tej zmiany. Jednostki sprawozdawcze oprócz badania reprezentatywnych usług miały także możliwość 
wybrania badania stawek godzinowych. W tym przypadku przedmiotem badania była nie tyle sama 
usługa, co czas poświęcony na jej świadczenie. Wówczas na formularzu podawane były informacje 
dotyczące kwot pobieranych od klientów za godzinę pracy w podziale na różne kategorie pracowników 
zaangażowanych w świadczenie usługi.  

Z kolei w ramach sprawozdania C-06/RU pozyskiwane były dane o średnich miesięcznych 
wynagrodzeniach brutto pracowników wyszukiwanych na dane stanowisko wraz z krotnością 
wynagrodzenia (krotność wynagrodzenia poszukiwanego pracownika określa często cenę usługi agencji 
zatrudnienia) oraz cenach usług dostarczania i udostępniania pracowników w zakresie pracy 
tymczasowej i cenach pozostałych usług udostępniania pracowników. 

W ramach sprawozdania C-01 pozyskiwano dane o cenach i wartości sprzedaży reprezentantów. Cena 
producenta dotyczyła średniej miesięcznej ceny sprzedaży reprezentanta. 
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Uzupełnieniem danych z ww. formularzy były zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą, ustalających ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego 
części. 

2.3.  Potrzeba rozwoju badania 
Potrzeba rozwoju badania cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 
wynikała z dynamicznego rozwoju segmentu usług biznesowych, jak również ze specyfiki badania cen 
producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej.  

Opracowanie wskaźników cen producentów usług jest stosunkowo trudne w porównaniu 
z opracowaniem wskaźników cen producentów w przemyśle, czy w budownictwie. Specyfika usług 
sprawia, że pojawiają się trudności ze zbieraniem informacji o poziomach cen dla usług 
o porównywalnym w czasie zakresie i jakości.  

Jednoznaczne określenie badanej usługi wiąże się z koniecznością rozpoznania cech mających wpływ na 
poziom jej ceny, co zazwyczaj jest bardziej problematyczne w przypadku usług niż towarów. W wielu 
sytuacjach cena zależy nie tylko od parametrów samej usługi, ale również od wykonawcy, miejsca oraz 
czasu (terminu) wykonania usługi. Dotyczy to w szczególności usług, które opierają się na pracy ludzi, 
gdzie poziom jakości usługi zależy od kwalifikacji i innych cech osób świadczących tę usługę. Ponadto, 
w przeciwieństwie do produkcji towarów, świadczenie usług zazwyczaj zakłada bezpośredni kontakt 
między usługodawcą a usługobiorcą. Stąd też, znaczna część usług to produkty unikalne, świadczone 
jednorazowo zgodnie z wymaganiami konkretnego klienta. Obserwuje się również różnicowanie cen ze 
względu na segment rynku (np. według różnych kategorii klientów). Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, że 
sektor usług jest działem gospodarki, który cechuje się znaczną łatwością przyswajania innowacji 
technicznych i organizacyjnych, obserwuje się częste zmiany w świadczonych usługach.  

Wszystko to sprawia, że spełnienie warunku porównywalności reprezentantów obserwowanych 
w kolejnych okresach badawczych oraz kontrolowanie zmian jakości obserwowanych usług jest 
szczególnie trudnym zadaniem. Dlatego też, ograniczona jest możliwość stosowania metod pomiaru 
zaprojektowanych dla potrzeb badania cen towarów. 

Obserwację cen producentów usług dodatkowo utrudnia występowanie różnorodnych mechanizmów 
ustalania cen przez usługodawców. Przedsiębiorstwo może bezpośrednio określić cenę za usługę 
(bezpośrednia wycena produkcji), może określić cenę za usługę jako funkcję czasu poświęconego na 
świadczenie tej usługi (wycena czasu poświęconego na świadczenie usługi) lub uzależnić ją od ceny 
pewnego kontraktu, dobra lub innej usługi. Odmienne są także sposoby sprzedaży usług. Usługi mogą 
być świadczone jednorazowo lub w ramach długoterminowego kontraktu. Mogą być sprzedawane jako 
odrębny produkt, ale również w pakietach razem z innymi usługami, czy też towarami. 

W związku z powyższym specyfika sektora usług, w tym w szczególności segmentu usług biznesowych, 
wymaga przyjęcia zindywidualizowanego podejścia do badania cen różnych rodzajów usług. 
Poszczególne usługi różnią się między sobą mechanizmami ustalania cen oraz czynnikami wpływającymi 
na cenę. Różnice te powinny mieć odzwierciedlenie w rodzaju danych zbieranych na formularzu 
sprawozdawczym oraz w zakresie informacji wymaganych przy opisie reprezentanta usługi.  

Na potrzebę zmian wskazywały również doświadczenia z realizacji badania na formularzach C-06  
i C-06/RU. W przypadku niektórych działalności jednostki sprawozdawcze nie miały trudności 
z wytypowaniem powtarzalnych, reprezentatywnych usług oraz podawaniem dla nich cen w kolejnych 
okresach badawczych. Jednocześnie istniały działalności, w przypadku których dla poszczególnych 
reprezentantów obserwowano na przestrzeni czasu bardzo duże wahania cen. Po analizie okazało się, że 
zmiany odnotowywane w poziomach cen tak naprawdę odzwierciedlają różnice w jakości i/lub zakresie 
usługi, a nie faktyczne zmiany cen zachodzące na rynku. Sytuacja taka występowała w szczególności 
w przypadku usług niepowtarzalnych, niestandardowych, czy też zindywidualizowanych, co wymagało 
wypracowania nowych rozwiązań. 
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Kolejnym obszarem, który wymagał zmian był sposób opisu reprezentantów usług. Co prawda, na 
stosowanych w badaniu formularzach C-01, C-06 i C-06/RU znajdowały się pola otwarte służące do opisu 
wytypowanych do badania reprezentantów, ale sposób opisu zależał w głównej mierze od uznania 
jednostki sprawozdawczej. Zgodnie z objaśnieniami do formularzy opis ten zawierał charakterystykę 
danego reprezentanta wraz z głównymi parametrami mającymi wpływ na poziom ceny takimi jak: rodzaj 
i zakres usługi, rodzaj klienta, obiekt do którego odnosiła się usługa itp. Jednak stopień szczegółowości 
opisu reprezentantów był znacznie zróżnicowany między poszczególnymi jednostkami sprawozdawczymi. 
W niektórych przypadkach podawane były szczegółowe informacje zgodnie z oczekiwaniami autora 
badania, jednak istniały jednostki, które podawały opis bardzo ogólny i skrócony, w którym nie 
uwzględniano parametrów mających wpływ na poziom ceny. Na skutek braku odpowiedniego opisu 
pojawiały się wątpliwości, co do zapewnienia porównywalności badanego reprezentanta w kolejnych 
okresach badawczych. Jednocześnie nie pozwalało to na kontrolowanie zachodzących na przestrzeni 
czasu zmian jakości badanego reprezentanta. Kolejnym problemem związanym z wyborem i opisem 
reprezentanta były pojawiające się błędy związane z nieprawidłowym jego przypisaniem do 6 cyfrowego 
symbolu PKWiU. 

2.4. Praca metodologiczna 
W okresie od II kwartału 2013 r. do końca 2015 r. realizowana była praca metodologiczna 3.204 „Badanie 
cen producentów usług – doskonalenie metodologii i rozszerzenie zakresu podmiotowego badania”. 
Głównym celem pracy metodologicznej było zbadanie możliwości wprowadzenia modyfikacji 
w formularzach stosowanych w badaniu (symbol 1.64.16) tak, aby w większym stopniu uchwycić specyfikę 
poszczególnych rodzajów działalności. Ponadto, zamierzano dostarczyć informację o działalnościach, 
których włączenie do badania było planowane w związku z przewidywanym rozszerzeniem zakresu 
wymaganego przez Eurostat dla krótkookresowej zmiennej D310 - ceny producentów w usługach. Pracę 
tę zrealizowano w Departamencie Handlu i Usług we współpracy z Urzędem Statystycznym w Opolu. 

W ramach pracy metodologicznej: 

 Dokonano przeglądu międzynarodowych wytycznych dotyczących zasad opracowywania 
wskaźników cen producentów usług zawartych w podręczniku Methodological Guide for 
Developing Producer Price Indices for Services; 

 Zapoznano się z doświadczeniami urzędów statystycznych innych krajów w zakresie badania cen 
producentów usług, w tym w szczególności korzystając z wyników prac Grupy Voorburg ds. 
statystyki usług; 

 Dokonano analizy objętych badaniem działalności, w ramach której zapoznano się z wynikami 
badań statystycznych poświęconych sektorowi usług realizowanych przez statystykę publiczną. 
Szczególnie przydatne okazały się dane dotyczące liczby przedsiębiorstw, wielkości obrotów oraz 
liczby pracujących opracowywane w ramach strukturalnej statystyki przedsiębiorstw (SBS) oraz 
dane dotyczące przychodów ze sprzedaży według produktu opracowywane w ramach badania 
„Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej”. 
W prowadzonej analizie korzystano z wyjaśnień do klasyfikacji PKD i PKWiU; 

 Przeprowadzono badanie pilotażowe, którego celem było pozyskanie od wybranej grupy 
przedsiębiorstw informacji na temat specyfiki świadczonych usług, czynników wpływających na 
kształtowanie się cen usług, mechanizmów ustalania cen stosowanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa oraz dostępności danych, które mogłyby być wykorzystane w badaniu cen 
producentów usług.  

Badanie pilotażowe 

Zakresem podmiotowym badania pilotażowego objęto 1119 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób 
i więcej, które prowadziły działalności usługowe zaklasyfikowane według PKD do działów: 58, 59, 60, 62, 
63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81 i 82 oraz grupy 70.2. Na potrzeby badania pilotażowego opracowano 
22 ankiety. Każda z zastosowanych ankiet była dedykowana innemu rodzajowi usług i została 
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opracowana w oparciu o posiadaną wiedzę na temat specyfiki danej branży, jak również 
międzynarodowe wytyczne oraz doświadczenia innych krajów w zakresie badania danego rodzaju usług. 
Badanie pilotażowe zrealizowane zostało w dwóch etapach. W pierwszym etapie skoncentrowano się na 
działalnościach już ujętych w badaniu cen producentów usług (działy: 62, 63, 69, 71, 73, 78, 80, 81 i grupa 
70.2). W etapie drugim badaniem objęto przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do działalności, które ze 
względu na planowane zmiany w legislacji UE włączono do badania cen producentów usług w 2015 r. 
(działy: 68, 74, 77), a także te, które weszły do badania w 2016 r. (działy: 58, 59, 60, 79, 82). 

W oparciu o wyniki badania pilotażowego przygotowano dokument „Charakterystyka wybranych 
działalności usługowych” zawierający opis działalności objętych badaniem, w tym w szczególności: 
wskazano najważniejsze uwarunkowania prowadzenia danego rodzaju działalności, działające na danym 
rynku podmioty oraz ich głównych klientów, akty prawne regulujące funkcjonowanie danego rynku, 
mechanizmy ustalania cen stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące dany rodzaj działalności oraz 
główne czynniki wpływające na kształtowanie się cen usług. 

Przeprowadzona praca metodologiczna istotnie pogłębiła wiedzę na temat specyfiki różnych działalności 
usługowych i mechanizmów kształtowania cen przez przedsiębiorstwa usługowe, a także stosowanych 
w praktyce międzynarodowej metod pomiaru cen producentów usług. Ukazała także braki 
w rozwiązaniach stosowanych dotychczas w statystyce krajowej i potrzebę zmian. Jednocześnie 
uświadomiła trudności i wyzwania stojące przed statystyką krajową związane z wprowadzeniem nowych 
rozwiązań. Szczególne wyzwania odnoszą się do badania niektórych nowo wprowadzanych działalności, 
których metodologia nie została jeszcze odpowiednio opracowana w skali międzynarodowej.  

2.5.  Zmiany dokonane w metodologii 
Zmiany dokonane w metodologii uwzględniały zarówno wyniki przeprowadzonej pracy metodologicznej, 
w tym w szczególności wnioski płynące z przeprowadzonego badania pilotażowego, jak również 
doświadczenia zdobyte w trakcie badania cen producentów realizowanego w ramach PBSSP. 
Rozszerzenie zakresu podmiotowego badania cen producentów usług w latach 2015 i 2016 o kolejne 
działalności usługowe wykazało konieczność przystosowania formularza C-06 do mechanizmów ustalania 
cen tych usług. Układ formularza C-06 nie pozwalał na stosowanie metody badania stawki procentowej, 
która ma m.in. zastosowanie w przypadku badania usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, 
dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów oraz usług świadczonych przez agentów 
i pośredników turystycznych. Formularz C-06 nie był także dostosowany do metody badania wartości 
jednostkowej opartej o wykorzystanie informacji o sprzedanej ilości danej usługi oraz uzyskanym 
przychodzie.  

Zmiany wprowadzone w 2018 r. w metodologii badania 1.64.16. badanie cen producentów usług 
związanych z obsługą działalności gospodarczej polegały na: 

 Rozszerzeniu zakresu podmiotowego badania o działalności zaklasyfikowane według PKD do 
Sekcji H  oraz działu 61 w wyniku przeniesienia z badania cen producentów wyrobów i usług 
w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie 
(symbol badania 1.64.03) obserwacji cen producentów usług w transporcie, gospodarce 
magazynowej i telekomunikacji; 

 Wprowadzeniu nowego formularza C-09 „Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, 
gospodarki magazynowej i telekomunikacji” poświęconego badaniu cen producentów usług 
w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności oraz wyłączeniu tych usług z dotychczas 
wykorzystywanego narzędzia zbierania danych – formularza C-01 „Sprawozdanie o cenach 
producentów wyrobów i usług”; 

 Wycofaniu formularza C-06/RU i włączeniu badania cen usług w działalnościach związanych 
z zatrudnieniem do formularza C-06;  

 Modyfikacji formularza C-06 i ujednoliceniu z formularzem C-09; 

 Zmianach w sposobie doboru próby badania.  
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Dotychczas jednostki do badania były dobierane celowo spośród przedsiębiorstw z liczbą 
pracujących 10  osób i więcej prowadzących działalności objęte zakresem podmiotowym badania 
zgodnie z przeważającym rodzajem działalności, obecnie w badaniu uwzględniana jest zarówno 
działalność przeważająca, jak i drugorzędna. W związku z tym, jednostki sprawozdawcze 
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przeważającej i działalności drugorzędnych 
mogą być zobowiązane do wypełnienia jednego lub kilku modułów formularza; 

 Zmianach w sposobie doboru reprezentantów. 
Przyjęto zasadę, że duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wykazywania danych dla 
przynajmniej trzech reprezentantów, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw będzie 
zalecane wykazywanie danych dla przynajmniej trzech reprezentantów. Dotychczas wykazywana 
liczba reprezentantów zależała od uznania danej jednostki sprawozdawczej, w konsekwencji czego 
znaczna część przedsiębiorstw raportowała dane tylko dla jednego reprezentanta. Uznano, że taka 
sytuacja jest niewłaściwa w szczególności w przypadku dużych przedsiębiorstw, mających znaczny 
wpływ na dany rynek.  

Modyfikacje wprowadzone do formularza C-06 i rozwiązania zastosowane w formularzu C-09 dotyczyły: 
 Organizacji formularzy badania:  

 formularze podzielono na moduły, z których każdy dedykowany był innemu rodzajowi usług;  

 każdy z modułów składał się z działów poświęconych poszczególnym metodom badania cen 
usług; 

 Podejścia do sposobu opisu reprezentanta usługi: 

 do 2018 r. respondenci opisywali reprezentanty badanych usług w ramach pytania otwartego, 
czego skutkiem było podawanie informacji bardzo ogólnych, które nie uwzględniały 
najważniejszych czynników mających wpływ na poziom ceny. Taki system nie dawał gwarancji, 
że w kolejnych okresach sprawozdawczych badana jest ta sama usługa, a obliczane wskaźniki 
cen odzwierciedlają faktyczne zmiany cen, a nie na przykład zmiany w strukturze sprzedaży. 

 w ramach modernizacji badania dla poszczególnych 6 cyfrowych symboli PKWiU określono 
najważniejsze parametry, które należało podać przy opisywaniu reprezentanta usługi. Takie 
rozwiązanie pomaga respondentom w zrozumieniu wymaganego poziomu szczegółowości 
opisu reprezentanta usługi oraz ujednolica sposób opisywania reprezentantów przez jednostki 
sprawozdawcze;  

 Wprowadzenia nowych dotychczas nie stosowanych metod badania cen; 
 Zmian w zakresie danych przekazywanych w ramach działów dedykowanych poszczególnym 

metodom badania cen, np. w przypadku badania cen pochodzących z długoterminowych 
kontraktów pozyskanie informacji na temat długości kontraktu oraz nazwy kontrahenta; 

 Rozszerzenia zakresu informacyjnego formularzy o dane dotyczące rodzaju usługobiorcy 
(przedsiębiorstwo/instytucja publiczna/klient indywidualny) oraz jego siedziby (w kraju/za 
granicą).  

W wyniku podjętych działań rozwojowych stworzono odpowiednią infrastrukturę informatyczną badania, 
a zmiany wprowadzane do badania nie spowodowały zwiększenia obciążeń dla respondentów, a wręcz 
przeciwnie, ułatwiły dostarczenie informacji w zakresie opisu reprezentanta wycenianej usługi. Załączone 
formularze badania uwzględniają wszystkie możliwe opcje wypełniania danego formularza. Tymczasem 
w ramach formularza elektronicznego zakres pól widocznych dla danego respondenta jest ograniczony 
i dostosowany do prowadzonej działalności usługowej.  

Nowy formularz C-09 został wdrożony w styczniu 2018 r., a zmodyfikowany formularz C-06 w pierwszym 
kwartale 2018 r. Formularze badania funkcjonują jako formularze elektroniczne, a dane pozyskiwane są 
tak jak dotychczas przez Portal Sprawozdawczy. 
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3. Obecna metodologia badania cen producentów usług 
związanych z obsługą działalności gospodarczej 

3.1.  Prace związane z wdrożeniem zmian 

Wdrożenie modernizacji systemu badania cen producentów usług związanych z obsługa działalności 
gospodarczej znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach Programu Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej na rok 2018, tj. z badania cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie 
i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie (symbol 1.64.03) wyłączono 
działalności zaklasyfikowane do Sekcji H i działu 61 i objęto je obserwacją w ramach badania cen 
producentów usług (symbol 1.64.16). 

W ramach prowadzonych prac wdrożeniowych:  
 Podjęto decyzję o wycofaniu począwszy od 2018 roku formularza C-06/RU przeznaczonego do 

badania cen usług związanych z zatrudnieniem, z jednoczesnym włączeniem tych usług do 
obserwacji na formularzu C-06; 

 Opracowano projekt zmodyfikowanego formularza C-06 „Sprawozdanie o cenach producentów 
usług” wraz z objaśnieniami (załącznik nr 1); 

 Opracowywano założenia do formularza elektronicznego C-06 i systemu informatycznego badania 
(SIB) realizowanego na formularzu C-06; 

 Opracowano projekt formularza C-09 „Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, 
gospodarki magazynowej i telekomunikacji” wraz z objaśnieniami (załącznik nr 2); 

 Opracowano założenia do formularza elektronicznego C-09 „Sprawozdanie o cenach producentów 
usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji”; 

 Opracowano założenia do sytemu informatycznego badania (SIB) realizowanego na formularzu  
C-09. 

3.2.  Zakres podmiotowy 

Badaniem w ramach statystyki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 
objęte są jednostki o liczbie pracujących 10 osób i więcej prowadzące działalność gospodarczą zarówno 
przeważającą, jak i drugorzędną według PKD 2007 w zakresie: 

 Transportu lądowego oraz transportu rurociągowego (dział 49); 

 Transportu wodnego (dział 50); 

 Transportu lotniczego (dział 51); 

 Magazynowania i działalności usługowej wspomagającej transport (dział 52); 

 Działalności pocztowej i kurierskiej (dział 53); 

 Działalności wydawniczej (dział 58); 

 Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych (dział 59); 

 Działalności w zakresie nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (dział 60); 

 Telekomunikacji (dział 61); 

 Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności 
powiązanej (dział 62); 
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 Działalności usługowej w zakresie informacji (dział 63); 

 Działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68); 

 Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (dział 69); 

 Doradztwa związanego z zarządzaniem (grupa 70.2); 

 Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (dział 71); 

 Reklamy, badania rynku i opinii publicznej (dział 73); 

 Pozostałej działalności profesjonalnej naukowej i technicznej (dział 74); 

 Wynajmu i dzierżawy (dział 77); 

 Działalności związanej z zatrudnieniem (dział 78); 

 Działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej 
działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych (dział 79); 

 Działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (dział 80); 

 Działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 
terenów zieleni (dział 81); 

 Działalności związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałych działalności wspomagających 
prowadzenie działalności gospodarczej (dział 82). 

3.3.  Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem badania na formularzach C-06 i C-09 są ceny producentów wybranych usług świadczonych 
na terenie kraju oraz poza granicami kraju przedsiębiorstwom lub osobom reprezentującym 
przedsiębiorstwo, instytucjom publicznym, a także konsumentom indywidualnym wraz z informacjami 
zawierającymi opisy reprezentantów usług, dla których obserwowane są ceny.  

Zgodnie z przyjętą w badaniu definicją przez cenę producenta usługi rozumie się kwotę uzyskiwaną przez 
producenta od nabywcy za wykonaną usługę pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) 
oraz uwzględniającą ewentualne dopłaty, upusty i bonifikaty przewidziane w warunkach umowy. 

Zakresem przedmiotowym badania objęte zostały następujące usługi:  
 Usługi transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji;  
 Usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji;  
 Usługi związane z wydawaniem oprogramowania;  
 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 

i muzycznych;  
 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych;  
 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane; 
 Usługi w zakresie informacji;  
 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości;  
 Usługi prawne,  
 Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu oraz usługi doradztwa podatkowego;  
 Usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;  
 Usługi architektoniczne i inżynierskie oraz związane z nimi doradztwo techniczne;  
 Usługi badań i analiz technicznych;  
 Usługi reklamowe;  
 Usługi badania rynku i opinii publicznej;  
 Usługi związane z pozostałą działalnością profesjonalną, naukową, i techniczną;  
 Usługi wynajmu i dzierżawy dóbr materialnych;  
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 Usługi dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów;  
 Usługi związane z zatrudnieniem;  
 Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostałe usługi rezerwacji i usługi z nią związane;  
 Usługi 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. 

3.4. Rodzaj i metoda badania 

Badanie cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej realizowane jest na 
celowo dobranej próbie jednostek spełniających poniżej określone kryteria. Kartoteka ustalana jest 
odrębnie dla każdego modułu sprawozdania C-06 i C-09.  

Dane zbierane są z częstotliwością kwartalną w przypadku cen producentów usług związanych z obsługą 
działalności gospodarczej (formularz C-06) oraz częstotliwością miesięczną w przypadku cen 
producentów usług w transporcie, gospodarce magazynowej i telekomunikacji (formularz C-09)a. 

Operat badania stanowią podmioty gospodarcze o liczbie pracujących 10 osób i więcej prowadzące 
w ramach swojej przeważającej bądź drugorzędnej działalności usługi objęte zakresem podmiotowym 
badania. Informacja na temat rodzaju prowadzonych działalności na poziomie klas PKD ustalana jest 
w oparciu o dane pozyskiwane w ramach części  Podstawowe dane o przedsiębiorstwie, działu 2 Rodzaje 
działalności przedsiębiorstwa formularza SP „Roczna ankieta przedsiębiorstwa”. W ramach tego działu 
jednostki sprawozdawcze dostarczają informacji na temat przychodów ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów na poziomie klas PKD. 

Do kartoteki badania wybierane są z operatu jednostki o największym udziale w przychodach ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów zaklasyfikowanych do danego rodzaju działalności PKD. 
Przyjęto założenie, iż próba jednostek wytypowanych do badania w ramach danej działalności usługowej 
powinna pokrywać znaczącą część ogólnej sumy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów wykazanych dla danej klasy PKD w sprawozdaniu SP. Do badania kwalifikowane są zarówno 
przedsiębiorstwa z przeważającym rodzajem działalności w zakresie badanych usług, jak również 
przedsiębiorstwa świadczące te usługi w ramach swoich drugorzędnych działalności. Ponadto, kartoteka 
jest uzupełniania o jednostki prowadzące działalności usługowe objęte zakresem podmiotowym 
badania, które nie znalazły się w zbiorze danych wynikowych SP, ale na podstawie informacji 
zgromadzonych w Bazie Jednostek Statystycznych (BJS) ustalono, że mają znaczące obroty. 

W związku z powyższym w kartotece badania za okresy sprawozdawcze 2018 r. znalazło się łącznie; 
w przypadku formularza C-06 - 1617 jednostek, a z formularza C-09 – 422 jednostki. Szczegółowy wykaz 
liczebności kartoteki dla poszczególnych modułówb przedstawiono poniżej: 

Formularz C-06 „Sprawozdanie o cenach producentów usług” 

Moduły formularza C-06 
Liczba jednostek w kartotece wypełniających 

poszczególne moduły 

Moduł 01 73 
Moduł 02 30 
Moduł 03 65 
Moduł 04 45 
Moduł 05 88 
Moduł 06 95 

                                                           
a  Od 2019 r. planowana jest zmiana częstotliwości badania z miesięcznej na kwartalną. 
b  Opisy modułów są przedstwione w pkt. 3.6. 
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Moduł 07 120 
Moduł 08 30 
Moduł 09 41 
Moduł 10 67 
Moduł 11 47 
Moduł 12 32 
Moduł 13 64 
Moduł 14 29 
Moduł 15 95 
Moduł 16 160 
Moduł 17 25 
Moduł 18 78 
Moduł 19 84 
Moduł 20 67 
Moduł 21 131 
Moduł 22 185 
Razem 1651 

Formularz C-09 „Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej 
i telekomunikacji” 

Moduły formularza C-06 
Liczba jednostek w kartotece wypełniających 

poszczególne moduły 

Moduł 01 210 

Moduł 02 178 

Moduł 03 33 

Moduł 04 16 

Razem 437 

Jednostki sprawozdawcze w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przeważającej i działalności 
drugorzędnych kwalifikowane są do wypełnienia jednego lub kilku modułów formularza.  

3.5. Metody pomiaru cen zastosowane w badaniu 

Metody pomiaru cen zastosowane w badaniu zostały ustalone w oparciu o informacje na temat sposobu 
kalkulacji ceny dokonywanej przez jednostki sprawozdawcze. W ramach niniejszego badania 
wykorzystywane są następujące metody badania cen producentów usług: 

 Badanie reprezentatywnych usług – przedmiotem badania są ceny reprezentatywnych usług tzn. 
takich, które są typowe dla działalności danego przedsiębiorstwa. Wykazywane ceny mogą 
pochodzić z jednej faktury, być opracowane na podstawie kilku faktur, pochodzić z cennika (o ile 
odzwierciedlają ceny faktycznie płacone przez klientów) lub być szacunkiem opracowanym przez 
pracownika jednostki sprawozdawczej; 

 Badanie długoterminowych kontraktów – przedmiotem badania są ceny usług objętych 
długoterminowymi kontraktami. Jako reprezentanta usługi wybiera się kontrakt zawarty 
z określonym klientem na okres obejmujący przynajmniej sześć miesięcy. Wybrany do obserwacji 
kontrakt musi zakładać świadczenie na przestrzeni czasu tej samej lub bardzo podobnej usługi. 
Płatności za usługę świadczoną w ramach wybranego kontraktu powinny odbywać się nie rzadziej 
niż raz na miesiąc/kwartał; 
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 Badanie wartości jednostkowej – przedmiotem badania są ceny usług uzyskane jako iloraz 
wartości i wolumenu sprzedaży zrealizowanej w danym miesiącu/kwartale w ramach wielu 
transakcji. Możliwość zastosowania tej metody zależy w głównej mierze od możliwości 
wyodrębnienia w sprzedaży przedsiębiorstwa homogenicznych usług świadczonych w podobnym 
zakresie i na podobnych warunkach wielu klientom; 

 Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi – przedmiotem badania nie jest sama 
usługa, ale czas poświęcony na jej świadczenie. Dla wybranego reprezentanta usługi wskazuje się 
kategorie pracowników realizujących tę usługę, a następnie dla każdej z kategorii podaje się liczbę 
godzin przeznaczonych na świadczenie danej usługi oraz kwotę pobraną od klientów za godzinę 
pracy; 

 Badanie stawek procentowych – jest wykorzystywane do badania usług, których ceny są ustalane 
jako procent od wartości pewnego kontraktu, usługi, towaru, dobra itd. Dla wybranego do badania 
reprezentanta podaje się stawkę procentową i wartość, do której została odniesiona stawka 
procentowa przy ustalaniu ceny usługi; 

 Badanie usług, których ceny są ustalane jako krotność wynagrodzenia na wyszukiwanym 
stanowisku – stosowany jest tylko w ramach modułu przeznaczonego do badania cen usług 
związanych z zatrudnieniem. Przedmiotem badania są usługi związane z wyszukiwaniem miejsc 
pracy i pozyskiwaniem pracowników, których ceny są ustalane jako krotność wynagrodzenia 
brutto na stanowisku będącym przedmiotem badanej usługi wyszukiwania. 

W ramach formularzy badania każdej z ww. metod badania cen producentów usług poświęcony został 
odrębny dział. 

3.6. Charakterystyka narzędzia badawczego 

Jako podstawowe narzędzia badawcze służące zebraniu od respondentów danych o poziomach cen 
producentów oraz informacji opisujących reprezentantów usług wytypowanych do obserwacji przez 
respondentów służą formularze statystyczne: 

 Formularz C-06 „Sprawozdanie o cenach producentów usług”; 

 Formularz C-09 „Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej 
i telekomunikacji”.  

Formularze udostępniane są jednostkom sprawozdawczym w formie elektronicznej na Portalu 
Sprawozdawczym GUS, zaś dane zbierane są z częstotliwością miesięczną i kwartalną.  

Formularze składają się z modułów, z których każdy przeznaczony jest do badania innego rodzaju usług. 
Formularz C-06 składa się z 22 modułów, natomiast formularz C-09 z 4 modułów. Oba formularze 
wypełniane są przez jednostki sprawozdawcze w zakresie zgodnym z nałożonym na nie obowiązkiem 
statystycznym. Jednostki sprawozdawcze w zależności od rodzaju prowadzonej działalności 
przeważającej i działalności drugorzędnych mogą być poproszone o wypełnienie jednego lub kilku 
modułów formularza.  

Każdy moduł został podzielony na działy, z których każdy dedykowany jest odrębnej metodzie pomiaru 
cen, przypisanej do danego rodzaju działalności. Opis modułów wraz z przyporządkowanymi metodami 
pomiaru cen przedstawiono w poniższych zestawieniach: 

Formularz C-06 „Sprawozdanie o cenach producentów usług” 

OPIS MODUŁU DZIAŁ FORMULARZA/METODA 

Moduł 1. Badanie cen usług związanych z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji 

Przeznaczony jest do badania cen usług wydawania książek, 
broszur, folderów, słowników i encyklopedii, atlasów i map, 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 
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gazet, czasopism i pozostałych periodyków, książek 
telefonicznych i wykazów adresowych oraz pozostałych 
publikacji. 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

3 Badanie wartości jednostkowej 

Moduł 2. Badanie cen usług związanych z wydawaniem oprogramowania 

Przeznaczony jest do badania cen usług wydawania gier 
komputerowych dla wszystkich platform oraz usług tworzenia, 
dostarczania oraz dokumentacji standardowego 
oprogramowania (bez uwzględniania specyficznych wymagań 
klienta) systemów operacyjnych, programów użytkowych 
i pozostałych. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

3 Badanie wartości jednostkowej 

Moduł 3. Badanie cen usług związanych z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 
nagrań dźwiękowych i muzycznych 

Przeznaczony jest do badania cen usług produkcji filmów na 
taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji 
w kinach lub telewizji, usług pomocniczych związanych 
z produkcją filmów (np. usług montażu, dubbingowania), usług 
dystrybucji filmów kinowych lub innych produkcji filmowych, 
usług zakupu i sprzedaży praw do dystrybucji filmów i innych 
produkcji filmowych, usług wydawania nut oraz nagrywania 
dźwięku. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi 

5 Badanie stawek procentowych 

Moduł 4. Badanie cen usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych 
i abonamentowych 

Przeznaczony jest do badania cen usług nadawania 
programów radiofonicznych i telewizyjnych, transmisji danych 
(zazwyczaj zintegrowanych z programami radiofonicznymi lub 
telewizyjnymi) oraz cen programów radiowych i telewizyjnych 
przeznaczonych do późniejszej emisji. Nadawanie programów 
może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą 
radiową, przez stacje satelitarne, sieć kablową lub przez 
Internet. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

3 Badanie wartości jednostkowej 

Moduł 5. Badanie cen usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 
i usług powiązanych 

Przeznaczony jest do badania cen usług dostarczania 
ekspertyz w zakresie technologii informatycznych, usług 
pisania, modyfikowania, badania i wspomagania 
oprogramowania, usług planowania i projektowania systemów 
komputerowych, usług zarządzania i obsługi systemów 
komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych 
(należących do klienta w miejscu ich zainstalowania) oraz 
pozostałych profesjonalnych i technicznych usług związanych 
z informatyką. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi 

Moduł 6. Badanie cen usług w zakresie informacji 

Przeznaczony jest do badania cen usług przetwarzania danych, 
usług zarządzania stronami internetowymi, usług portali 
internetowych, usług agencji informacyjnych oraz pozostałych 
usług związanych z dostarczaniem informacji. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

3 Badanie wartości jednostkowej 

Moduł 7. Badanie cen usług związanych z obsługą rynku nieruchomości 

Przeznaczony jest do badania cen usług świadczonych przez 
wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie kupna lub 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług  
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sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz 
pozostałych usług związanych z nieruchomościami, takich jak 
wycena nieruchomości oraz usług zarządzania 
nieruchomościami. 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

5 Badanie stawek procentowych  

Moduł 8. Badanie cen usług prawnych 

Przeznaczony jest do badania cen usług reprezentowania 
interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem 
lub innym ciałem orzekającym, prowadzonego przez 
adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem oraz 
doradztwa prawnego, ogólnych konsultacji i przygotowywania 
dokumentów prawnych, jak również usług notariuszy, 
komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, 
radców prawnych i mediatorów sądowych. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

5 Badanie stawek procentowych  

Moduł 9. Badanie cen usług rachunkowo księgowych i w zakresie audytu oraz usług doradztwa 
podatkowego 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie 
księgowania wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych 
(wykonywanych na zlecenie), sporządzania, kontroli 
i potwierdzania poprawności sprawozdań i bilansów 
finansowych, przygotowywania dokumentów o dochodach 
osób i firm w celach podatkowych oraz usług doradztwa 
podatkowego i reprezentowania klientów przed organami 
podatkowymi. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług  

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

Moduł 10. Badanie cen usług doradztwa związanego z zarządzaniem 

Przeznaczony jest do badania cen usług doradztwa 
i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych 
i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich 
(public relations) i komunikacji, planowania strategicznego 
i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli 
wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności 
zarządzania oraz strategii. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi 

Moduł 11. Badanie cen usług architektonicznych i inżynierskich oraz związanego z nimi doradztwa 
technicznego 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie 
architektury, inżynierii oraz opracowywania projektów, 
sprawowania nadzoru budowlanego, jak również usług 
mierniczych i kartograficznych. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi 

Moduł 12. Badanie cen usług badań i analiz technicznych 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie 
wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, 
nadzoru związanego z produkcją żywności, wydawania atestów 
dla artykułów konsumpcyjnych, wykonywania fizycznych, 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 



 

 23

chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz 
wszystkich typów materiałów i wyrobów, wydawania atestów 
dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników 
ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp., wykonywania 
okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych, 
wykonywania prób przy użyciu modeli lub makiet (np. 
samolotów, statków, tam itp.) oraz działalności laboratoriów 
policyjnych. 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

Moduł 13. Badanie cen usług reklamowych 

Przeznaczony jest do badania cen usług projektowania 
i realizowania kampanii reklamowych oraz ich umieszczania 
w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych 
mediach, jak również projektowania miejsc na cele reklamowe. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

3 Badanie wartości jednostkowej  
4 Badanie czasu pracy 

poświęconego na świadczenie 
usługi  

5 Badanie stawek procentowych  

Moduł 14. Badanie cen usług badania rynku i opinii publicznej 

Przeznaczony jest do badania cen usług badania potencjału 
rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu 
zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, 
włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz usług 
badania opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, 
gospodarczych i społecznych oraz analizy statystycznej 
uzyskanych wyników. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi 

Moduł 15. Badanie cen usług związanych z pozostałą działalnością profesjonalną, naukową 
i techniczną 

Przeznaczony jest do badania cen usług specjalistycznego 
projektowania, usług fotograficznych, usług związanych 
z tłumaczeniami oraz pozostałych usług profesjonalnych, 
naukowych i technicznych. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

Moduł 16. Badanie cen usług wynajmu i dzierżawy dóbr materialnych 

Przeznaczony jest do badania cen usług wynajmu lub 
dzierżawy dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, 
towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

3 Badanie wartości jednostkowej  

Moduł 17. Badanie cen usług dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów 

Przeznaczony jest do badania cen usług dzierżawy własności 
intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są 
opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich 
właściciela (z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim). Dzierżawa tych produktów może dotyczyć 
zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych 
procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji 
(franczyzy). 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

5 Badanie stawek procentowych  
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Moduł 18. Badanie cen usług związanych z zatrudnieniem 

Przeznaczony jest do badania cen usług związanych 
z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwaniem pracowników 
oraz kierowaniem ich do pracy, przy czym osoby te nie są 
pracownikami urzędu pracy/agencji zatrudnienia. Obejmuje 
także usługi w zakresie udostępniania pracowników na 
określony czas w celu uzupełnienia siły roboczej w firmie 
klienta oraz dostarczania innych pracowników. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

6  Badanie usług, których ceny są 
ustalane jako krotność 
wynagrodzenia na wyszukiwanym 
stanowisku  

Moduł 19. Badanie cen usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych 

Przeznaczony jest do badania cen usług polegających na 
organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki 
turystyczne, z kompleksowym programem imprez, usług 
w zakresie wykonywania na zlecenie klienta, czynności 
faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów 
o świadczenie usług turystycznych, usług w zakresie 
pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, usług 
związanych z informacją turystyczną, doradztwem 
turystycznym i rezerwacją oraz usług przewodników 
turystycznych i pilotów wycieczek, a także pozostałych usług 
związanych z turystyką. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

3 Badanie wartości jednostkowej  

5 Badanie stawek procentowych

Moduł 20. Badanie cen usług ochroniarskich 

Przeznaczony jest do badania cen usług związanych z ochroną 
i patrolowaniem, usług ochroniarskich związanych 
z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych 
wartościowych rzeczy oraz usług ochroniarskich w zakresie 
obsługi i monitorowania elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe czy 
przeciwpożarowe. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

Moduł 21. Badanie cen usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 
terenów zieleni 

Przeznaczony jest do badania cen usług utrzymania porządku 
wewnątrz budynku, usług sprzątania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków wszelkich typów, usług czyszczenia maszyn 
przemysłowych, mycia pociągów, autobusów, samolotów itd., 
usług czyszczenia od wewnątrz cystern i tankowców, usług 
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji m.in. budynków, statków, 
pociągów itp., usług mycia butelek, usług zamiatania ulic, 
usuwania śniegu i lodu oraz usług związanych 
z zagospodarowywaniem terenów zieleni. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

4 Badanie czasu pracy 
poświęconego na świadczenie 
usługi  

Moduł 22. Badanie cen usług związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług 
wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej 

Przeznaczony jest do badania cen usług związanych 
z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również 
wykonywania na zlecenie regularnych, rutynowych zadań 
w zakresie obsługi biurowej, usług centrów telefonicznych (call 
center), usług związanych z organizacją targów, wystaw, 
kongresów, usług świadczonych przez agencje inkasa i biura 
kredytowe oraz pozostałych usług wspomagających 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów  

3 Badanie wartości jednostkowej  
4 Badanie czasu pracy 

poświęconego na świadczenie 
usługi  

5 Badanie stawek procentowych 
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Formularz C-09 „Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej 
i telekomunikacji”. 

OPIS MODUŁU DZIAŁ FORMULARZA/METODA 

Moduł 1. Badanie cen usług transportu 

Przeznaczony jest do badania cen usług  
 świadczonych w ramach przewozów pasażerskich 

w komunikacji rozkładowej i nierozkładowej, wykonywanej 
taborem kolejowym, samochodowym, środkami żeglugi 
morskiej, przybrzeżnej i śródlądowej oraz taborem 
lotniczym;  

 świadczonych w ramach przewozów towarów transportem 
kolejowym, drogowym (pojazdy wyspecjalizowane 
i niewyspecjalizowane), transportem morskim 
i przybrzeżnym (masowce, zbiornikowce, kontenerowce, 
promy), transportem wodnym śródlądowym (barki, statki) 
oraz transportem lotniczym;  

 transportu rurociągowego;  
 wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą, wynajmu 

samochodów osobowych z kierowcą, wynajmu 
samochodów ciężarowych z kierowcą oraz wynajmu 
środków transportu wodnego z załogą. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

Moduł 2. Badanie cen usług magazynowania i wspomagających transport 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie 
magazynowania i usług wspomagających transport, takich jak:  
 usługi dotyczące infrastruktury transportowej (np. usługi 

portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.),  
 usługi agencji transportowych i przeładunek towarów. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

Moduł 3. Badanie cen usług pocztowych i kurierskich 

Przeznaczony jest do badania cen usług świadczonych przez 
prywatne firmy pocztowe i kurierskie. 
 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

2 Badanie długoterminowych 
kontraktów 

Moduł 4. Badanie cen usług telekomunikacyjnych 

Przeznaczony jest do badania cen usług telekomunikacyjnych 
i usług z nimi powiązanych. 

1 Badanie reprezentatywnych 
usług 

3 Badanie wartości jednostkowej 
 
W momencie przystąpienia do badania jednostka sprawozdawcza wybiera reprezentanty usług. Zarówno 
formularz C-06, jak i C-09 dla każdego modułu jest wielopozycyjny i pozwala jednostce na przekazywanie 
informacji dotyczących dowolnej liczby reprezentantów usług. Jednostki z liczbą pracujących 50 osób 
i więcej mają obowiązek wykazywania danych dla przynajmniej trzech reprezentantów w ramach danego 
modułu, który zobowiązane są wypełnić, natomiast w przypadku jednostek z liczbą pracujących od 10 do 
49 osób zaleca się wykazywanie danych dla przynajmniej trzech reprezentantów.  

Jednostka sprawozdawcza dokonująca wyboru reprezentanta usług w zakresie realizowanej działalności 
powinna: 

 W pierwszej kolejności wybrać 6 cyfrowe grupowania PKWiU o znaczącej wartości przychodów ze 
sprzedaży usług w danym przedsiębiorstwie; 
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 Następnie w ramach wybranych 6 cyfrowych grupowań PKWiU wytypować konkretne reprezentanty 
usług według następujących kryteriów: 

 reprezentant powinien być charakterystyczny/typowy dla działalności danego 
przedsiębiorstwa; 

 reprezentant powinien mieć znaczący udział w wartości sprzedaży danego grupowania 
6 cyfrowego; 

 reprezentantami powinny być usługi świadczone najczęściej, powtarzalne, co do których 
przewiduje się, że będą również świadczone w przyszłości; 

 reprezentantem powinna być imiennie określona, indywidualna usługa; 

 dynamika cen reprezentanta powinna w możliwie największym stopniu charakteryzować 
zmiany cen zachodzące w grupowaniu, z którego został wybrany reprezentant. 

Dokonany wybór jest obowiązujący dla kolejnych okresów sprawozdawczych. Oznacza to, że w kolejnych 
okresach badawczych wykazywane są ceny dla dokładnie tych samych reprezentantów, które zostały 
wybrane w momencie przystępowania do badania. Jedynie w przypadku, gdy reprezentant przestaje być 
świadczony lub przestaje być reprezentatywny dla działalności firmy, należy go zastąpić, wprowadzając 
nowego reprezentanta. 

Po określeniu 6 cyfrowego symbolu PKWiU respondent przystępuje do opisu danego reprezentanta. 
Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów uzależniony jest od 
wybranego symbolu PKWiU, dla których określono najważniejsze parametry mające wpływ na poziom cen 
usług (Załącznik 1 do formularza C-06 i Załącznik 1 do formularza C-09). W wersji elektronicznej 
formularza opis reprezentanta składa się z szeregu pól, będących polami wyboru lub polami otwartymi.  

Po dokonaniu charakterystyki reprezentanta jednostka sprawozdawcza podaje poziomy cen dla 
bieżącego i poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ponadto, w zależności od metody pomiaru ceny 
wskazuje rodzaj ceny, czy też przyczyny jej zmiany. Szczegółowy zakres informacji przekazywanych 
w ramach formularzy badania został wyszczególniony w punkcie 3.7. Zmienne w badaniu. 

Oprócz danych zbieranych z portalu za pośrednictwem formularzy statystycznych C-06 i C-09, do 
opracowania informacji wynikowych wykorzystywane są również zestawy danych z systemów 
informacyjnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustalających ceny jednolite na 
terenie całego kraju lub jego części (dane z cenników Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS), 
Polskich Kolei Państwowych (PKP), Polskich Linii Lotniczych LOT, korporacji taksówkarskich, Poczty 
Polskiej S.A.). 

3.7. Zmienne w badaniu 
Zmienne występujące w badaniu zostały przedstawione odrębnie dla każdego z działów formularzy  
C-06 oraz C-09. Każdy z działów formularzy poświęcony jest innej metodzie badania cen usług.  

Dział 1. Badanie cen reprezentatywnych usług 

Główne zmienne w badaniu: 

 Cena usługi za miesiąc/kwartał sprawozdawczy – jest to cena spełniająca jeden z następujących 
warunków: 

 jest ceną faktycznej transakcji, ustaloną na podstawie faktury sprzedaży; 

 jest średnią ceną ustaloną na podstawie kilku porównywalnych transakcji (cena ustalona na 
podstawie faktur sprzedaży, w oparciu o uzyskane przychody i wolumen sprzedanej usługi, przy 
zachowaniu homogeniczności świadczonych usług); 

 pochodzi ze stosowanego przez jednostkę sprawozdawczą cennika (o ile ceny z cennika 
odzwierciedlają faktyczne ceny transakcji); 
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 jest szacunkiem eksperckim opartym na wiedzy i doświadczeniu pracownika jednostki 
sprawozdawczej. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Cena usługi za miesiąc/kwartał poprzedni – cena ta jest w formularzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z poprzedniego miesiąca/kwartału. 

Rubrykę tę jednostka wypełnia tylko w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w miesiącu/kwartale poprzednim – wówczas podawana jest cena 
szacunkowa, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu/kwartale poprzednim, gdyby transakcja 
miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu/kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi. 

Pozostałe zmienne: 

 Przyczyna zmiany ceny – jest zmienną objaśniającą zmianę ceny w przypadku, gdy cena za 
miesiąc/kwartał sprawozdawczy jest różna od ceny za miesiąc/kwartał poprzedni; 

 Rodzaj ceny – jest to zmienna precyzująca zmienną główną tzn. uszczegóławia źródło pochodzenia 
ceny; 

 Jednostka miary reprezentanta – jest to jednostka miary do jakiej odnoszą się podawane ceny. Dla 
danego reprezentanta w kolejnych miesiącach/kwartałach podawana jest zawsze ta sama 
jednostka miary. Zmienna ta pełni funkcję kontrolną zapewniając, że zmiana ceny nie wynika 
z użycia innej jednostki miary reprezentanta; 

 Rodzaj klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na rodzaj klienta będącego odbiorcą usługi; 

 Siedziba klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na siedzibę klienta będącego odbiorcą usługi tzn. czy usługa 
świadczona jest dla klienta krajowego (tzn. mającego siedzibę w kraju) czy zagranicznego (tzn. 
mającego siedzibę za granicą). 

Dział 2. Badanie cen pochodzących z długoterminowych kontraktów 

Główne zmienne w badaniu: 

 Cena usługi za miesiąc/kwartał sprawozdawczy – jest to cena usługi świadczonej w ramach 
wybranego długoterminowego kontraktu. Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na 
poziomie reprezentanta usługi; 

 Cena usługi za miesiąc/kwartał poprzedni – cena ta jest w formularzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z poprzedniego miesiąca/kwartału. Rubrykę tę jednostka wypełnia tylko 
w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w miesiącu/kwartale poprzednim – wówczas podawana jest cena 
szacunkowa, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu/kwartale poprzednim, gdyby transakcja 
miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu/kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi. 
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Pozostałe zmienne: 

 Przyczyna zmiany ceny – zmienna ta jest zmienną objaśniającą zmianę ceny w przypadku, gdy cena 
za miesiąc/kwartał sprawozdawczy jest różna od ceny za miesiąc/kwartał poprzedni; 

 Jednostka miary reprezentanta – jest to jednostka miary do jakiej odnoszą się podawane ceny. Dla 
danego reprezentanta w kolejnych miesiącach/kwartałach podawana jest zawsze ta sama 
jednostka miary. Zmienna ta pełni funkcję kontrolną zapewniając, że zmiana ceny nie wynika 
z użycia innej jednostki miary reprezentanta; 

 Długość kontraktu – zmienna ta pełni funkcję kontrolną ułatwiającą obserwację zmian cen 
w ramach długoterminowego kontraktu; 

 Nazwa klienta – zmienna ta jest elementem opisu reprezentanta usługi. Pozwala odróżnić od 
siebie podobne reprezentanty, tzn. kontrakty o podobnym charakterze zawarte jednak z innymi 
klientami; 

 Rodzaj klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na rodzaj klienta będącego odbiorcą usługi;  

 Siedziba klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi . Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na siedzibę klienta będącego odbiorcą usługi tzn. czy usługa 
świadczona jest dla klienta krajowego (tzn. mającego siedzibę w kraju) czy zagranicznego (tzn. 
mającego siedzibę za granicą). 

Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Główne zmienne w badaniu: 

 Wartość sprzedaży w miesiącu/kwartale sprawozdawczym – jest to wartość sprzedaży 
reprezentanta usługi wyrażona w cenach producenta (bez VAT), która miała miejsce 
w miesiącu/kwartale sprawozdawczym. Zmienna ta służy do wyliczenia wartości jednostkowej 
w miesiącu/kwartale sprawozdawczym; 

 Wartość sprzedaży w miesiącu/kwartale poprzednim – jest to wartość sprzedaży reprezentanta 
usługi wyrażona w cenach producenta (bez VAT), która miała miejsce w miesiącu/kwartale 
poprzednim. Wartość ta jest w formularzu elektronicznym zasilana automatycznie danymi 
z poprzedniego miesiąca/kwartału. Rubrykę tę jednostka wypełnia tylko w odniesieniu do 
reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w miesiącu/kwartale poprzednim – wówczas podawana jest wartość 
szacunkowa, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu/kwartale poprzednim, gdyby transakcja 
miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu/kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wartości jednostkowej w miesiącu/kwartale poprzednim; 

 Wolumen sprzedaży w miesiącu/kwartale sprawozdawczym – jest to wielkość sprzedaży 
reprezentanta usługi, która miała miejsce w miesiącu/kwartale sprawozdawczym. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wartości jednostkowej w miesiącu/kwartale sprawozdawczym; 

 Wolumen sprzedaży reprezentanta usługi, która miała miejsce w miesiącu/kwartale poprzednim 
– jest to wielkość sprzedaży reprezentanta usługi, która miała miejsce w miesiącu/kwartale 
poprzednim. Wartość ta jest w formularzu elektronicznym zasilana automatycznie danymi 
z poprzedniego miesiąca/kwartału. Rubrykę tę jednostka wypełnia tylko w odniesieniu do 
reprezentantów: 
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 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w miesiącu/kwartale poprzednim – wówczas podawana jest wartość 
szacunkowa, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu/kwartale poprzednim, gdyby transakcja 
miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu/kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wartości jednostkowej w miesiącu/kwartale poprzednim; 

 Wartość jednostkowa w miesiącu/kwartale sprawozdawczym – jest to iloraz wartości sprzedaży 
w miesiącu/kwartale sprawozdawczym i wolumenu sprzedaży w miesiącu/kwartale 
sprawozdawczym. Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen (wartości jednostkowej) na 
poziomie reprezentanta usługi; 

 Wartość jednostkowa w miesiącu/kwartale poprzednim - jest to iloraz wartości sprzedaży 
w miesiącu/kwartale poprzednim i wolumenu sprzedaży w miesiącu/kwartale poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen (wartości jednostkowej) na poziomie reprezentanta 
usługi. 

Pozostałe zmienne: 

 Przyczyna zmiany ceny – zmienna ta jest zmienną objaśniającą zmianę ceny w przypadku, gdy cena 
za miesiąc/kwartał sprawozdawczy jest różna od ceny za miesiąc/kwartał poprzedni; 

 Jednostka miary reprezentanta – jest to jednostka miary w jakiej wyrażony jest wolumen 
sprzedaży usługi. Dla danego reprezentanta w kolejnych miesiącach/kwartałach podawana jest 
zawsze ta sama jednostka miary. 

Zmienna ta pełni funkcję kontrolną zapewniając, że zmiana ceny nie wynika z użycia innej 
jednostki miary reprezentanta; 

 Rodzaj klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na rodzaj klienta będącego odbiorcą usługi; 

 Siedziba klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na siedzibę klienta będącego odbiorcą usługi tzn. czy usługa 
świadczona jest dla klienta krajowego (tzn. mającego siedzibę w kraju) czy zagranicznego (tzn. 
mającego siedzibę za granicą). 

Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Główne zmienne w badaniu: 

 Cena za godzinę pracy poświęcona na świadczenie usługi za kwartał sprawozdawczy – jest to 
kwota pobierana od klientów za godzinę pracy w podziale na poszczególne kategorie 
pracowników. Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Cena za godzinę pracy poświęcona na świadczenie usługi za kwartał poprzedni – cena ta jest 
w formularzu elektronicznym zasilana automatycznie danymi z poprzedniego kwartału. Rubrykę tę 
jednostka wypełnia tylko w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w kwartale poprzednim – wówczas podawana jest cena szacunkowa, 
która mogłaby być osiągnięta w kwartale poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 
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 Kategoria pracowników świadczących usługę – jest to kategoria pracowników realizujących daną 
usługę, uwzględniająca stanowisko służbowe, poziom wykształcenia oraz doświadczenie 
pracownika. 

Zmienna ta służy do wyliczania wskaźnika ceny za godzinę pracy poświęconej na świadczenie 
danego reprezentanta usługi przez daną kategorię pracowników. Zmienna ta umożliwia również 
badanie zmian cen reprezentantów w ramach tej samej kategorii pracowników tzn. zapobiega 
sytuacji, gdy zmiana ceny wynika ze świadczenia usługi przez pracownika o innych kwalifikacjach, 
wykształceniu, stanowisku itp.; 

 Liczba godzin przepracowanych w kwartale sprawozdawczym – jest to liczba godzin poświęconych 
na świadczenie badanej usługi przez daną kategorię pracowników. 
Zmienna ta służy do wyliczania wskaźnika zmian cen reprezentanta w oparciu o wskaźniki ważone 
dla poszczególnych kategorii pracowników. 

Pozostałe zmienne: 
 Przyczyna zmiany ceny – zmienna ta jest zmienną objaśniającą zmianę ceny w przypadku, gdy cena 

za kwartał sprawozdawczy jest różna od ceny za kwartał poprzedni; 

 Rodzaj klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na rodzaj klienta będącego odbiorcą usługi;  

 Siedziba klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na siedzibę klienta będącego odbiorcą usługi tzn. czy usługa 
świadczona jest dla klienta krajowego (tzn. mającego siedzibę w kraju) czy zagranicznego (tzn. 
mającego siedzibę za granicą). 

Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Główne zmienne w badaniu: 

 Wartość dobra/usługi, do której odnosi się stawka procentowa za kwartał sprawozdawczy 
– wartość kontraktu, towaru, usługi, dobra itd. na podstawie, której ustalono cenę reprezentanta 
usługi. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Wartość dobra/usługi, do której odnosi się stawka procentowa za kwartał poprzedni – wartość ta 
jest w formularzu elektronicznym zasilana automatycznie danymi z poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wypełnia tylko w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w kwartale poprzednim – wówczas podawana jest wartość szacunkowa, 
która mogłaby być osiągnięta w kwartale poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Stawka procentowa za kwartał sprawozdawczy – jest to stawka (w %), która została zastosowana 
przy ustalaniu ceny reprezentanta usługi. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Stawka procentowa za kwartał poprzedni – wartość ta jest w formularzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z poprzedniego kwartału. Rubrykę tę jednostka wypełnia tylko 
w odniesieniu do reprezentantów: 
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 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w kwartale poprzednim – wówczas podawana jest wartość szacunkowa, 
która mogłaby być osiągnięta w kwartale poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi. 

Pozostałe zmienne: 

 Przyczyna zmiany stawki procentowej – zmienna ta jest zmienną objaśniającą zmianę stawki 
procentowej w przypadku, gdy stawka za kwartał sprawozdawczy jest różna od stawki za kwartał 
poprzedni; 

 Rodzaj klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na rodzaj klienta będącego odbiorcą usługi; 

 Siedziba klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na siedzibę klienta będącego odbiorcą usługi tzn. czy usługa 
świadczona jest dla klienta krajowego (tzn. mającego siedzibę w kraju) czy zagranicznego (tzn. 
mającego siedzibę za granicą). 

Dział 6. Badanie cen usług wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jako krotność 
wynagrodzenia na stanowisku będącym przedmiotem badanej usługi 

Główne zmienne w badaniu: 

 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za kwartał sprawozdawczy – jest to średnie miesięczne 
wynagrodzenie brutto pracownika wyszukiwanego na dane stanowisko. Zmienna ta służy do 
wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kwartał poprzedni – wartość ta jest w formularzu 
elektronicznym zasilana automatycznie danymi z poprzedniego kwartału. Rubrykę tę jednostka 
wypełnia tylko w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w kwartale poprzednim – wówczas podawana jest wartość szacunkowa, 
która mogłaby być osiągnięta w kwartale poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale 
poprzednim.  

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi; 

 Krotność miesięcznego wynagrodzenia za kwartał sprawozdawczy – jest to współczynnik 
stosowany przy ustalaniu ceny usługi. Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie 
reprezentanta usługi; 

 Krotność miesięcznego wynagrodzenia za kwartał poprzedni – wartość ta jest w formularzu 
elektronicznym zasilana automatycznie danymi z poprzedniego kwartału. Rubrykę tę jednostka 
wypełnia tylko w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w kwartale poprzednim – wówczas podawana jest wartość szacunkowa, 
która mogłaby być osiągnięta w kwartale poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce; 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale 
poprzednim. 

Zmienna ta służy do wyliczenia wskaźnika cen na poziomie reprezentanta usługi. 
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Pozostałe zmienne: 

 Rodzaj klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na rodzaj klienta będącego odbiorcą usługi;  

 Siedziba klienta – jest to zmienna opisująca reprezentanta usługi. Zmienna ta umożliwia podział 
reprezentantów usług ze względu na siedzibę klienta będącego odbiorcą usługi tzn. czy usługa 
świadczona jest dla klienta krajowego (tzn. mającego siedzibę w kraju) czy zagranicznego (tzn. 
mającego siedzibę za granicą). 

Każdy z działów formularza C-06 i C-09 zawiera wiersze „Opis reprezentanta usługi”. Wiersze te zawierają 
charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne parametry mające wpływ na poziom ceny. 
Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest uzależniony od 
wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06 i Załączniku 1 do 
formularza C-09. Szczegółowy opis zmiennych z formularzy C-06 i C-09 zawarty jest w załącznikach: 

 Załącznik 3. Zmienne występujące w badaniu cen producentów usług  Formularz C-06; 

 Załącznik 4. Zmienne występujące w badaniu cen producentów usług  Formularz C-09. 

3.8. Procedura opracowywania wskaźników cen producentów usług 

Głównym źródłem informacji wykorzystywanym w systemie obliczania wskaźników cen producentów 
usług związanych z obsługą działalności gospodarczej są dane zbierane w ramach formularza C-06. 

System obliczania wskaźników cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji oparty 
jest o następujące źródła danych: 

 Dane zebrane od jednostek sprawozdawczych w ramach formularza C-09; 

 Cenniki wybranych jednostek realizujących przewozy pasażerskiego transportu kolejowego; 

 Cenniki wybranych jednostek realizujących przewozy transportu lądowego międzymiastowego; 

 Cenniki Polskich Linii Lotniczych LOT dotyczące usług transportu lotniczego w zakresie przewozu 
osób; 

 Cenniki Poczty Polskiej S.A. w zakresie cen usług pocztowych; 

 Cenniki wybranych jednostek realizujących przewozy realizowane taksówkami. 

Podstawowymi wskaźnikiem obliczanym na podstawie danych uzyskanych z formularza C-06 jest 
kwartalny wskaźnik cen przy podstawie kwartał poprzedni = 100 na poziomie konkretnego reprezentanta 
usługi. Z kolei w przypadku formularza C-09 jest to miesięczny wskaźnik cen przy podstawie miesiąc 
poprzedni = 100 na poziomie konkretnego reprezentanta usługi.  

Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie geometryczne wskaźników 
cen reprezentantów. Wskaźniki cen dla wyższych szczebli agregacji obliczane są przy wykorzystaniu 
formuły Laspeyresa tj. jako średnie ważone wskaźników cen agregatów niższego szczebla.  

System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen został opracowany na podstawie danych 
dotyczących obrotów zrealizowanych w roku bazowym i zmieniany jest raz na pięć lat. Począwszy od 
danych za pierwszy miesiąc/kwartał 2015 roku, wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności 
gospodarczej są obliczane przy wykorzystaniu systemu wagowego przygotowanego w oparciu o obroty 
w roku 2015. Źródłem informacji dla wag są: 

 Dane jednostkowe dotyczące obrotów pochodzące z formularza SP „Roczna ankieta 
przedsiębiorstwa” – w przypadku agregacji wskaźnków ze szczebla podmiotu na poziom klas PKD; 
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 Dane dotyczące obrotów pochodzące ze strukturalnej statystyki przedsiębiorstw (SBS) dla 
wyższych szczebli agregacji danych. 

3.9. Organizacja badania 

Jednostką wiodącą odpowiedzialną za metodologię badania, inicjonowanie nowych rozwiązań oraz 
opracowywanie, analizę i prezentowanie wyników badania cen producentów usług jest Departament 
Handlu i Usług Głównego Urzędu Statystycznego. Za opracowanie i wdrażanie systemów informatycznych 
badania, pozyskiwanie danych, kontakty z respondentami, kontrolę i analizę danych oraz wyjaśnianie 
błędów odpowiada Urząd Statystyczny w Opolu. Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu 
odpowiada za opracowywanie i obsługę elektronicznych formularzy sprawozdań C-06 i C-09. 

Podstawowymi narzędziami zbierania danych o cenach producentów usług są formularze elektroniczne  
(C-06 i C-09), które są udostępniane respondentom w Portalu Sprawozdawczym. Konstrukcja formularzy 
umożliwia jednostkom sprawozdawczym przekazanie informacji dotyczących dowolnej liczby 
reprezentantów usług. Ponadto, dla zapewnienia właściwego zakresu danych oraz odpowiednio wysokiej 
jakości rejestrowanych informacji, na formularzach zaimplementowano rozwiązania wspomagające pracę 
użytkowników, w tym: ścieżki wypełniania formularzy, reguły walidacyjne identyfikujące i sygnalizujące na 
bieżąco błędy i inne nieprawidłowości w danych oraz pomoc kontekstową. 

Podmioty wytypowane do badania otrzymują zawiadomienie o obowiązku sprawozdawczym drogą mailową 
bądź w przypadku braku konta w Portalu Sprawozdawczym za pośrednictwem poczty. Co do zasady każda 
jednostka sprawozdawcza ma utworzone indywidualne konto, na które loguje się za pomocą loginu i hasła.  

Pozyskiwanie danych miesięcznych rozpoczyna się 1 dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym i trwa 
do 14 dnia roboczego, natomiast pozyskiwanie danych kwartalnych rozpoczyna się 1 dnia roboczego po 
kwartale sprawozdawczym i trwa do 15 dnia roboczego. W trakcie przeprowadzania badania do jednostek 
sprawozdawczych wysyłane są przypomnienia o konieczności sporządzenia lub zakończenia wypełniania 
sprawozdania. Po tym okresie do jednostek sprawozdawczych, które jeszcze nie wywiązały się 
z obowiązku sprawozdawczego wysyłane są monity oraz zostaje im przedłużony termin wypełnienia 
sprawozdania do 20 dnia roboczego dla sprawozdania miesięcznego i około 22 dnia dla sprawozdania 
kwartalnego. Dane ze sprawozdań złożonych w wersji papierowej lub przesłane pocztą elektroniczną są 
rejestrowane przez statystyków w Portalu Sprawozdawczym (PS) lub Systemie Informatycznym Badania 
(SIB).  

Gromadzenie danych jest zakończone po upływie 20 dni po okresie referencyjnym dla danych 
miesięcznych i około 22 dni dla danych kwartalnych. Równolegle w ramach realizacji sprawozdania 
miesięcznego C-09 pozyskiwane są dane pochodzące bezpośrednio z cenników: Państwowej Komunikacji 
Samochodowej (PKS), Polskich Kolei Państwowych (PKP), Polskich Linii Lotniczych LOT, korporacji 
taksówkarskich, Poczty Polskiej S.A. 

Dane z PS są przekazywane do SIB. W ramach SIB następuje przetwarzanie pozyskanych danych 
polegające na ich weryfikacji, naliczenie tablic dla wskaźników cen na poziomie reprezentantów oraz 
wyeksportowanie tablic i zbiorów danych jednostkowych do pliku zewnętrznego. 

Po otrzymaniu z Urzędu Statystycznego w Opolu tablic zawierających dane jednostkowe ze sprawozdań 
C-06 i C-09, następuje ich ponowna analiza i weryfikacja w Departamencie Handlu i Usług, naliczenie 
wskaźników na poziomie przedsiębiorstw (w przypadku formularza C-09 także dołączenie do 
opracowanych danych z formularza danych z cenników), a następnie naliczenie wskaźników 
ogólnokrajowych dla różnych agregatów w różnych przekrojach czasowych (miesięcznych, kwartalnych 
i narastających wskaźników cen usług według klas, grup, działów i sekcji PKD w układzie krajowym). 
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4. Rozpowszechnianie danych wynikowych 

4.1.  Prezentacja danych wynikowych 

Po opracowaniu wyników z badania prowadzonego na formularzu C-06 i C-09 następuje ich prezentacja 
z częstotliwością miesięczną i kwartalną. Miesięczne, kwartalne i narastające wskaźniki cen usług 
w podziale na: klasy, grupy, działy według PKD w układzie krajowym udostępnianie są w formie 
prezentowanej poniżej: 

 GUS, Biuletyn Statystyczny – dane miesięczne w zakresie: wskaźniki miesięczne przy podstawie 
okres poprzedni = 100 i okres analogiczny = 100, miesięczne wskaźniki narastające przy podstawie 
okres analogiczny = 100 oraz wskaźniki roczne przy podstawie okres poprzedni = 100; 

 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskie: wskaźniki roczne przy podstawie okres poprzedni 
= 100, 2010 = 100 i 2015 = 100; 

 GUS, Baza „Bank Danych Makroekonomicznych” – dane miesięczne w zakresie: wskaźniki 
miesięczne przy podstawie okres poprzedni = 100, okres analogiczny = 100 oraz XII poprzedniego 
roku = 100 dla sekcji H oraz działu 61; 

 GUS, Dziedzinowa Baza Wiedzy Ceny – dane miesięczne w zakresie: wskaźniki miesięczne przy 
podstawie okres poprzedni = 100 i okres analogiczny = 100 oraz miesięczne wskaźniki narastające 
przy podstawie okres analogiczny = 100; dane kwartalne w zakresie: wskaźniki kwartalne przy 
podstawie okres poprzedni = 100 i okres analogiczny = 100 oraz kwartalne wskaźniki narastające 
przy podstawie okres analogiczny = 100;  

 Eurostat – dane kwartalne w zakresie: wskaźniki kwartalne przy podstawie rok bazowy 
= 100 (aktualnie rokiem bazowym jest 2015). 
 

4.2. Odbiorcy wyników badania 

 GUS, Departament Handlu i Usług – dane miesięczne w zakresie: wskaźniki miesięczne przy 
podstawie okres poprzedni = 100 dla wybranych grupowań;  

 Urząd Statystyczny w Szczecinie – dane miesięczne w zakresie: wskaźniki miesięczne i narastające 
przy podstawie rok poprzedni = 100, rok bazowy = 100, okres analogiczny = 100 oraz XII 
poprzedniego roku = 100 dla wybranych klas, grup i działów oraz dla sekcji H; 

 GUS, Departament Rachunków Narodowych – dane kwartalne w zakresie: wskaźniki kwartalne przy 
podstawie rok poprzedni = 100 dla sekcji H oraz poszczególnych działów sekcji H oraz działu 61; 

 GUS, Departament Rachunków Narodowych – dane roczne w zakresie: wskaźniki roczne przy 
podstawie rok poprzedni = 100 dla sekcji H, J, L, M (bez działów 72, 75 i grupy 70.1), N oraz 
poszczególnych działów sekcji H, J, M (bez 72 i 75), N oraz grup 70.2 i 81.2 oraz wskaźniki miesięczne 
przy podstawie rok t-2=100 dla X, XI i XII roku t-1 oraz t-2;  

 Narodowy Bank Polski – dane miesięczne w zakresie: ceny pochodzące z cenników PKP, „PLL LOT” 
i Poczty Polskiej S.A. opracowywane na podstawie tablic; 

 Eurostat – dane kwartalne w zakresie: wskaźniki kwartalne przy podstawie rok bazowy = 100 
(aktualnie rokiem bazowym jest 2015); raz w roku przekazywany jest także raport w zakresie 
aktualizacji metadanych dotyczący badania cen producentów usług SPPI. Raport dotyczy wyników 
z badania cen producentów usług pozyskiwanych zarówno z formularza C-06 jak  
i C-09; 

 oraz realizacja potrzeb użytkowników takich jak : administracja rządowa – centralna, placówki 
naukowe/badawcze, szkoły wyższe – nauczyciele akademiccy i studenci; przedsiębiorstwa, 
samorząd gospodarczy oraz indywidualni odbiorcy krajowi. 
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(e−mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)  

Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007      

Dane pozyskane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. 

Dane te stanowią podstawę dla opracowania wskaźników cen producentów usług. 

Moduł 1. Badanie cen usług związanych z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji 
Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



 

Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Moduł 2. Badanie cen usług związanych z wydawaniem oprogramowania 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Moduł 3. Badanie cen usług związanych z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i 

muzycznych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Moduł 4. Badanie cen usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Moduł 5. Badanie cen usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 6. Badanie cen usług w zakresie informacji 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Moduł 7. Badanie cen usług związanych z obsługą rynku nieruchomości 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Moduł 8. Badanie cen usług prawnych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Moduł 9. Badanie cen usług rachunkowo-księgowych i w zakresie audytu oraz usług doradztwa podatkowego 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 10. Badanie cen usług doradztwa związanego z zarządzaniem 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 11. Badanie cen usług architektonicznych i inżynierskich oraz związanego z nimi doradztwa technicznego 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 12. Badanie cen usług badań i analiz technicznych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 13. Badanie cen usług reklamowych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Moduł 14. Badanie cen usług badania rynku i opinii publicznej 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 15. Badanie cen usług związanych z pozostałą działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 16. Badanie cen usług wynajmu i dzierżawy dóbr materialnych  

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Moduł 17. Badanie cen usług dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Moduł 18. Badanie cen usług związanych z zatrudnieniem 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 6. Badanie usług, których ceny są ustalane jako krotność wynagrodzenia na wyszukiwanym stanowisku 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w PLN) Krotność miesięcznego wynagrodzenia 

kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Opis reprezentanta usługi 

        

Opis reprezentanta usługi 

        

Opis reprezentanta usługi 

        

Opis reprezentanta usługi 

        

Opis reprezentanta usługi 

        

Opis reprezentanta usługi 

        

Opis reprezentanta usługi 

 



Moduł 19. Badanie cen usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych 

usług rezerwacji i usług z nią związanych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Moduł 20. Badanie cen usług ochroniarskich 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 21. Badanie cen usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Moduł 22. Badanie cen usług związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie 

działalności gospodarczej  

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) Przyczyna 

zmiany ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 

 



Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
(bez VAT) w PLN 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 
kwartał 

sprawozdawczy 
kwartał 

poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 



Dział 4. Badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta Siedziba klienta 
Numer 

kategorii 
pracowników 

Liczba godzin 
przepracowanych w 

kwartale 
sprawozdawczym 

Cena za godzinę pracy poświęconą na 
świadczenie usługi (bez VAT) w PLN  

(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany 

ceny 
kwartał sprawozdawczy kwartał poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

         

Opis reprezentanta usługi 

Kategoria pracowników świadczących usługę      

      

      

      

      

      

 



Dział 5. Badanie stawek procentowych 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Rodzaj klienta 
Siedziba 
klienta 

Wartość dobra/usługi, do której 
odnosi się stawka procentowa  

(w PLN) 
Stawka procentowa (w %) 

Przyczyna zmiany 
stawki procentowej 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

kwartał 
sprawozdawczy 

kwartał 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

 

 

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 kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 
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Objaśnienia do formularza C-06 

1. Uwagi ogólne 

Sprawozdanie na formularzu C-06 sporządzają podmioty gospodarcze o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące 

przeważającą lub drugorzędną działalność w zakresie: 

 działalności wydawniczej (dział 58 według PKD), 

 działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych  
i muzycznych (dział 59 według PKD), 

 nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (dział 60 według PKD), 

 działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej (dział 62 
według PKD), 

 działalności usługowej w zakresie informacji (dział 63 według PKD), 

 działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68 według PKD), 

 działalności prawniczej (grupa 69.1 według PKD), 

 działalności rachunkowo-księgowej oraz doradztwa podatkowego (grupa 69.2 według PKD), 

 doradztwa związanego z zarządzaniem (grupa 70.2 według PKD), 

 działalności w zakresie architektury i inżynierii (grupa 71.1 według PKD), 

 badań i analiz technicznych (grupa 71.2 według PKD), 

 reklamy (grupa 73.1 według PKD), 

 badań rynku i opinii publicznej (grupa 73.2 według PKD), 

 pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (dział 74 według PKD), 

 działalności w zakresie wynajmu i dzierżawy (dział 77 według PKD),  

 działalności związanej z zatrudnieniem (dział 78 według PKD), 

 działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej  
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych (dział 79 według PKD), 

 działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (dział 80 według PKD), 

 działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (dział 
81 według PKD), 

 działalności związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie 
działalności gospodarczej (dział 82 według PKD). 

Przedmiotem sprawozdania na formularzu są ceny producentów wybranych usług świadczonych na terenie kraju oraz poza 

granicami kraju przedsiębiorstwom lub osobom reprezentującym przedsiębiorstwo, instytucjom publicznym, a także 

konsumentom indywidualnym. Celem badania jest obserwacja cen ustalanych w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu  

i podaży na daną usługę na rynku.  

Pojęcie usług obejmuje wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność  

o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, a także 

czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji 

indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. 

Przez cenę producenta usługi należy rozumieć kwotę uzyskiwaną przez producenta od nabywcy za wykonaną usługę 

pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług VAT oraz uwzględniającą ewentualne dopłaty, upusty i bonifikaty 

przewidziane w warunkach umowy. 

Klasyfikacjami stosowanymi w sprawozdaniu są: 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2015 (http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html) wprowadzona 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 

poz. 1676). 

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/kzs_pp.htm) – wprowadzona rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145, z późn. zm.). 

Formularz składa się z dwudziestu dwóch modułów wypełnianych przez jednostki sprawozdawcze w zakresie zgodnym  

z nałożonym na nie obowiązkiem statystycznym. Jednostka sprawozdawcza w zależności od rodzaju prowadzonej działalności 

przeważającej i działalności drugorzędnych wypełnienia jeden lub kilka modułów formularza. 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/kzs_pp.htm
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Moduł 1. Badanie cen usług związanych z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji 

Przeznaczony jest do badania cen usług wydawania książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii, atlasów i map, 

gazet, czasopism i pozostałych periodyków, książek telefonicznych i wykazów adresowych oraz pozostałych publikacji. 

Moduł 2. Badanie cen usług związanych z wydawaniem oprogramowania 

Przeznaczony jest do badania cen usług wydawania gier komputerowych dla wszystkich platform oraz usług tworzenia, 

dostarczania oraz dokumentacji standardowego oprogramowania (bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta) 

systemów operacyjnych, programów użytkowych i pozostałych. 

Moduł 3. Badanie cen usług związanych z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych 

Przeznaczony jest do badania cen usług produkcji filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji  

w kinach lub telewizji, usług pomocniczych związanych z produkcją filmów (np. usług montażu, dubbingowania), usług 

dystrybucji filmów kinowych lub innych produkcji filmowych, usług zakupu i sprzedaży praw do dystrybucji filmów i innych 

produkcji filmowych, usług wydawania nut oraz nagrywania dźwięku. 

Moduł 4. Badanie cen usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 

Przeznaczony jest do badania cen usług nadawania programów radiofonicznych i telewizyjnych, transmisji danych (zazwyczaj 

zintegrowanych z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi) oraz cen programów radiowych i telewizyjnych 

przeznaczonych do późniejszej emisji. Nadawanie programów może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą 

radiową, przez stacje satelitarne, sieć kablową lub przez Internet. 

Moduł 5. Badanie cen usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych 

Przeznaczony jest do badania cen usług dostarczania ekspertyz w zakresie technologii informatycznych, usług pisania, 

modyfikowania, badania i wspomagania oprogramowania, usług planowania i projektowania systemów komputerowych, 

usług zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych (należących do klienta w miejscu 

ich zainstalowania) oraz pozostałych profesjonalnych i technicznych usług związanych z informatyką. 

Moduł 6. Badanie cen usług w zakresie informacji 

Przeznaczony jest do badania cen usług przetwarzania danych, usług zarządzania stronami internetowymi, usług portali 

internetowych, usług agencji informacyjnych oraz pozostałych usług związanych z dostarczaniem informacji. 

Moduł 7. Badanie cen usług związanych z obsługą rynku nieruchomości 

Przeznaczony jest do badania cen usług świadczonych przez wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie kupna lub 

sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostałych usług związanych z nieruchomościami, takich jak 

wycena nieruchomości oraz usług zarządzania nieruchomościami. 

Moduł 8. Badanie cen usług prawnych 

Przeznaczony jest do badania cen usług reprezentowania interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub 

innym ciałem orzekającym, prowadzonego przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem oraz doradztwa 

prawnego, ogólnych konsultacji i przygotowywania dokumentów prawnych, jak również usług notariuszy, komorników, 

sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych i mediatorów sądowych. 

Moduł 9. Badanie cen usług rachunkowo-księgowych i w zakresie audytu oraz usług doradztwa podatkowego 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie księgowania wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych (wykonywanych 

na zlecenie), sporządzania, kontroli i potwierdzania poprawności sprawozdań i bilansów finansowych, przygotowywania 

dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych oraz usług doradztwa podatkowego i reprezentowania klientów 

przed organami podatkowymi. 

Moduł 10. Badanie cen usług doradztwa związanego z zarządzaniem 

Przeznaczony jest do badania cen usług doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek 

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, planowania strategicznego i organizacyjnego, 

prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii  

i działalności marketingowej. 

Moduł 11. Badanie cen usług  architektonicznych i inżynierskich oraz związanego z nimi doradztwa technicznego 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywania projektów, sprawowania 

nadzoru budowlanego, jak również usług mierniczych i kartograficznych. 
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Moduł 12. Badanie cen usług badań i analiz technicznych 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, nadzoru 

związanego z produkcją żywności, wydawania atestów dla artykułów konsumpcyjnych, wykonywania fizycznych, chemicznych 

i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, wydawania atestów dla pojazdów 

silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp., wykonywania okresowych 

przeglądów technicznych pojazdów silnikowych, wykonywania prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, 

tam itp.) oraz działalności laboratoriów policyjnych. 

Moduł 13. Badanie cen usług reklamowych 

Przeznaczony jest do badania cen usług projektowania i realizowania kampanii reklamowych oraz ich umieszczania  

w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowania miejsc na cele reklamowe. 

Moduł 14. Badanie cen usług badania rynku i opinii publicznej 

Przeznaczony jest do badania cen usług badania potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu 

zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz usług 

badania opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizy statystycznej 

uzyskanych wyników.  

Moduł 15. Badanie cen usług związanych z pozostałą działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 

Przeznaczony jest do badania cen usług specjalistycznego projektowania, usług fotograficznych, usług związanych  

z tłumaczeniami oraz pozostałych usług profesjonalnych, naukowych i technicznych. 

Moduł 16. Badanie cen usług wynajmu i dzierżawy dóbr materialnych 

Przeznaczony jest do badania cen usług wynajmu lub dzierżawy dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary 

konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe. 

Moduł 17. Badanie cen usług dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów 

Przeznaczony jest do badania cen usług dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są 

opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela (z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim). 

Dzierżawa tych produktów może dotyczyć zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub 

produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franczyzy). 

Moduł 18. Badanie cen usług związanych z zatrudnieniem 

Przeznaczony jest do badania cen usług związanych z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwaniem pracowników oraz 

kierowaniem ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu pracy/agencji zatrudnienia. Obejmuje także usługi 

w zakresie udostępniania pracowników na określony czas w celu uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta oraz dostarczania 

innych pracowników. 

Moduł 19. Badanie cen usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych 

Przeznaczony jest do badania cen usług polegających na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki 

turystyczne, z kompleksowym programem imprez, usług w zakresie wykonywania na zlecenie klienta, czynności faktycznych  

i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, usług w zakresie pośrednictwa w zawieraniu 

umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, usług związanych z informacją turystyczną, 

doradztwem turystycznym i rezerwacją oraz usług przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także pozostałych 

usług związanych z turystyką. 

Moduł 20. Badanie cen usług ochroniarskich 

Przeznaczony jest do badania cen usług związanych z ochroną i patrolowaniem, usług ochroniarskich związanych  

z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy oraz usług ochroniarskich w zakresie 

obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe czy 

przeciwpożarowe. 

Moduł 21. Badanie cen usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 

Przeznaczony jest do badania cen usług utrzymania porządku wewnątrz budynku, usług sprzątania wewnątrz i na zewnątrz 

budynków wszelkich typów, usług czyszczenia maszyn przemysłowych, mycia pociągów, autobusów, samolotów itd., usług 

czyszczenia od wewnątrz cystern i tankowców, usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji m.in. budynków, statków, 

pociągów itp., usług mycia butelek, usług zamiatania ulic, usuwania śniegu i lodu oraz usług związanych  

z zagospodarowywaniem terenów zieleni. 
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Moduł 22. Badanie cen usług związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających 

prowadzenie działalności gospodarczej 

Przeznaczony jest do badania cen usług związanych z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również wykonywania na 

zlecenie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, usług centrów telefonicznych (call center), usług 

związanych z organizacją targów, wystaw, kongresów, usług świadczonych przez agencje inkasa i biura kredytowe oraz 

pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. 

2. Zasady doboru reprezentantów usług 

W momencie przystąpienia do badania jednostka sprawozdawcza wybiera reprezentanty usług. W każdym okresie 

badawczym, w ramach jednego modułu, należy wykazywać dane dla przynajmniej trzech reprezentantów usług. 

Jednostka sprawozdawcza, dokonująca wyboru reprezentanta usług w zakresie realizowanej działalności, powinna: 

1. W pierwszej kolejności wybrać 6-cyfrowe grupowania PKWiU o znaczącej wartości przychodów ze sprzedaży usług  
w danym przedsiębiorstwie.  

2. Następnie, w ramach wybranych 6-cyfrowych grupowań PKWiU, wytypować konkretne reprezentanty usług według 
następujących kryteriów: 

a. reprezentant powinien być reprezentatywny dla działalności danego przedsiębiorstwa; 
b. reprezentant powinien mieć znaczący udział w wartości sprzedaży danego grupowania 6-cyfrowego; 
c. reprezentantami powinny być usługi świadczone najczęściej, powtarzalne, co do których przewiduje się, że będą 

również świadczone w przyszłości; 
d. reprezentantem powinna być imiennie określona, indywidualna usługa; 
e. dynamika cen reprezentanta powinna w możliwie największym stopniu charakteryzować zmiany cen zachodzące  

w grupowaniu, z którego został wybrany reprezentant. 

Dokonany wybór jest obowiązujący dla kolejnych okresów sprawozdawczych. Oznacza to, że w kolejnych okresach 

badawczych należy wykazywać ceny dla dokładnie tych samych reprezentantów, które zostały wybrane w momencie 

przystępowania do badania. Jedynie w przypadku gdy reprezentant przestaje być świadczony lub przestaje być 

reprezentatywny dla działalności firmy, należy go zastąpić, wprowadzając nowego reprezentanta. 

3. Wyjaśnienia do poszczególnych pól formularza 

W zależności od stosowanego przez jednostkę sprawozdawczą sposobu kalkulacji cen za usługi, należy wybrać i wypełnić 

odpowiedni dział lub działy – w przypadku występowania kilku sposobów kalkulacji cen dla różnych usług. 

Dział 1 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie cen reprezentatywnych usług 

Przedmiotem badania w tej części formularza są ceny reprezentatywnych usług tzn. takich które są typowe dla działalności 

danego przedsiębiorstwa. Wykazywane ceny mogą pochodzić z jednej faktury, być opracowane na podstawie kilku faktur, 

pochodzić z cennika (o ile odzwierciedlają ceny faktycznie płacone przez klientów) lub być szacunkiem opracowanym przez 

pracownika jednostki sprawozdawczej. 

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06.   

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 – należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w ramach 

danego modułu. Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich 

kwartałach, a w kwartale sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są 

wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za 

kwartały poprzednie.  

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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Rubryka 3 – należy podać jednostkę miary reprezentanta tj. jednostkę miary do jakiej odnoszą się podawane ceny. Wykaz 

jednostek miary stosowanych w badaniu zamieszczono na końcu objaśnień. Dla danego reprezentanta w kolejnych 

kwartałach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B – przedsiębiorstwo, 

G – instytucja publiczna, 

C – klient indywidualny. 

Rubryka 5 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 6 – należy wpisać symbol rodzaju ceny: 

T – oznacza, że cena pochodzi z reprezentatywnej transakcji, 

S – oznacza, że cena jest średnią z kilku porównywalnych transakcji, 

C – oznacza, że cena pochodzi z cennika, 

M – oznacza, że cena pochodzi z wyceny modelu usługi dokonanej przez jednostkę sprawozdawczą. Wycena modelu 

powinna być stosowana przez przedsiębiorstwa, które świadczą usługi unikalne i niepowtarzalne. Wybrany model 

transakcji odnosi się do produktu, który nie był przedmiotem sprzedaży w badanym okresie. Modele mogą odnosić 

się do całkowicie fikcyjnej usługi lub być oparte na prawdziwych transakcjach dokonanych w przeszłości. Wybrany 

model powinien być reprezentatywny dla działalności przedsiębiorstwa. Cena modelu jest wartością szacunkową. 

Jednostka sprawozdawcza powinna co kwartał dokonywać wyceny przyjętego modelu usługi, uwzględniając bieżącą 

sytuację rynkową. Przy wycenie w szczególności powinny być brane pod uwagę koszty pracy, koszty ogólne oraz 

marża zysku. Wybrany model powinien być opisany z odpowiednią szczegółowością, tak jak faktyczne transakcje. 

Rubryka 7 – cena usługi w PLN (bez VAT) za kwartał sprawozdawczy. W rubryce tej należy wpisać cenę spełniającą jeden  

z następujących warunków: 

 jest ceną faktycznej transakcji, ustaloną na podstawie faktury sprzedaży, 

 jest średnią ceną ustaloną na podstawie kilku porównywalnych transakcji (cena ustalona na podstawie faktur 
sprzedaży, w oparciu o uzyskane przychody i wolumen sprzedanej usługi, przy zachowaniu homogeniczności 
świadczonych usług), 

 pochodzi ze stosowanego przez jednostkę sprawozdawczą cennika (o ile ceny z cennika odzwierciedlają faktyczne 
ceny transakcji), 

 jest szacunkiem eksperckim opartym na wiedzy i doświadczeniu pracownika jednostki sprawozdawczej. 

UWAGA: 

1. Poziomy cen (podawane z dwoma znakami po przecinku) muszą odpowiadać jednostce miary podanej w rubryce 3 
sprawozdania. 

2. Jeżeli transakcja została przeprowadzona w obcej walucie, wówczas cenę usługi należy przeliczyć na PLN na 
podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku usług polegających na pośredniczeniu w sprzedaży dobra materialnego lub innej usługi (np. 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe, usługi 
świadczone przez agentów i pośredników turystycznych), w sprawozdaniu należy wykazywać wyłącznie cenę usługi 
pośrednictwa bez ceny dobra (usługi) będącego przedmiotem usługi pośrednictwa. 

4. W przypadku usług, które są sprzedawane przez producenta przy udziale pośrednika (np. sprzedaż miejsca i czasu na 
cele reklamowe za pośrednictwem domów mediowych, usługi organizatorów turystyki sprzedawane przy udziale 
pośredników turystycznych), w sprawozdaniu należy wykazywać cenę za usługę uzyskaną od pośrednika, a nie klienta 
końcowego. 

Rubryka 8 – cena usługi w PLN (bez VAT) za kwartał poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do 

reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim – wówczas należy podać cenę szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 9 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 
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Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 

U – zmiana kursu walut. 

Dział 2 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie cen pochodzących z długoterminowych kontraktów. 

Przedmiotem badania w tej części formularza są ceny usług objętych długoterminowymi kontraktami. Jako reprezentanta 

usługi należy wybrać kontrakt zawarty z określonym klientem na okres obejmujący przynajmniej sześć miesięcy. Wybrany do 

obserwacji kontrakt musi zakładać świadczenie na przestrzeni czasu tej samej lub bardzo podobnej usługi. Płatności za usługę 

świadczoną w ramach wybranego kontraktu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06. 

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 – należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w ramach 

danego modułu. Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich 

kwartałach, a w kwartale sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są 

wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za 

kwartały poprzednie.  

Rubryka 3 – należy podać jednostkę miary reprezentanta tj. jednostki miary, do jakiej odnoszą się podawane ceny. Wykaz 

jednostek miary stosowanych w badaniu zamieszczono na końcu objaśnień. Dla danego reprezentanta w kolejnych 

kwartałach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary. 

Rubryka 4 – należy określić okres na jaki został podpisany długoterminowy kontrakt poprzez podanie liczby miesięcy objętych 

kontraktem. 

Rubryka 5 – należy wpisać nazwę klienta, z którym podpisano długoterminowy kontrakt. Dopuszczalne jest zastąpienie 

nazwy klienta umownym symbolem przypisanym do danego klienta. Jednak przyjęte oznaczenia klientów muszą być stałe  

w czasie tzn. w kolejnych kwartałach sprawozdawczych dany klient musi być opisywany tym samym symbolem.  

Rubryka 6 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B – przedsiębiorstwo, 

G – instytucja publiczna, 

C – klient indywidualny. 

Rubryka 7 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 8 – cena usługi w PLN (bez VAT) za kwartał sprawozdawczy. W rubryce tej należy wpisać cenę usługi świadczonej  

w ramach wybranego długoterminowego kontraktu. 

UWAGA: 

1. Poziomy cen (podawane z dwoma znakami po przecinku) muszą odpowiadać jednostce miary podanej w rubryce 3 
sprawozdania. 

2. Jeżeli transakcja została przeprowadzona w obcej walucie, wówczas cenę usługi należy przeliczyć na PLN na 
podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku usług polegających na pośredniczeniu w sprzedaży dobra materialnego lub innej usługi (np. 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe, usługi 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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świadczone przez agentów i pośredników turystycznych), w sprawozdaniu należy wykazywać wyłącznie cenę usługi 
pośrednictwa bez ceny dobra (usługi) będącego przedmiotem usługi pośrednictwa. 

4. W przypadku usług, które są sprzedawane przez producenta przy udziale pośrednika (np. sprzedaż miejsca i czasu na 
cele reklamowe za pośrednictwem domów mediowych, usługi organizatorów turystyki sprzedawane przy udziale 
pośredników turystycznych), w sprawozdaniu należy wykazywać cenę za usługę uzyskaną od pośrednika, a nie klienta 
końcowego. 

Rubryka 9 – cena usługi w PLN (bez VAT) za kwartał poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do 

reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim – wówczas należy podać cenę szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 10 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 

U – zmiana kursu walut. 

Dział 3 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie wartości jednostkowej. 

Przedmiotem badania w tej części formularza są ceny usług uzyskane jako iloraz wartości i wolumenu sprzedaży 

zrealizowanej w danym kwartale w ramach wielu transakcji. Możliwość zastosowania tej metody zależy w głównej mierze od 

możliwości wyodrębnienia w sprzedaży przedsiębiorstwa homogenicznych usług świadczonych w podobnym zakresie i na 

podobnych warunkach wielu klientom.  

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06.   

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 – należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w ramach 

danego modułu. Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich 

kwartałach, a w kwartale sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są 

wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za 

kwartały poprzednie.  

Rubryka 3 – należy podać jednostkę miary reprezentanta tj. jednostkę miary w jakiej wyrażony jest wolumen sprzedaży 

usługi. Wykaz jednostek miary stosowanych w badaniu zamieszczono na końcu objaśnień. Dla danego reprezentanta  

w kolejnych kwartałach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B – przedsiębiorstwo, 

G – instytucja publiczna, 

C – klient indywidualny. 

Rubryka 5 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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Rubryka 6 – należy podać całkowitą wartość sprzedaży reprezentanta usługi w PLN wyrażoną w cenach producenta (bez 

VAT), która miała miejsce w kwartale sprawozdawczym. Wykazywaną kwotę należy ustalić na podstawie ewidencji faktur 

sprzedaży lub innych dokumentów prowadzonych stosownie do zasad rachunkowości lub na własne potrzeby. Powinna 

obejmować wszystkie transakcje, w ramach których sprzedano usługi odpowiadające opisowi badanego reprezentanta. 

UWAGA:  

1. W przypadku usług polegających na pośredniczeniu w sprzedaży innej usługi (np. pośrednictwo w sprzedaży miejsca i 
czasu na cele reklamowe, usługi świadczone przez agentów i pośredników turystycznych), w sprawozdaniu należy 
wykazywać wyłącznie wartość sprzedaży usługi pośrednictwa bez wartości usługi będącej przedmiotem usługi 
pośrednictwa. 

2. W przypadku usług, które są sprzedawane przez producenta przy udziale pośrednika (np. sprzedaż miejsca i czasu na 
cele reklamowe za pośrednictwem domów mediowych, usługi organizatorów turystyki sprzedawane przy udziale 
pośredników turystycznych), w sprawozdaniu należy wykazywać wartość usługi sprzedanej pośrednikowi, a nie 
klientowi końcowemu. 

Rubryka 7 – należy podać całkowitą wartość sprzedaży reprezentanta usługi w PLN wyrażoną w cenach producenta (bez 

VAT), która miała miejsce w kwartale poprzednim. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim – wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 8 – należy podać całkowity wolumen sprzedaży czyli wielkość sprzedaży reprezentanta usługi, która miała miejsce  

w kwartale sprawozdawczym. Wykazywaną wielkość należy ustalić na podstawie ewidencji faktur sprzedaży lub innych 

dokumentów prowadzonych stosownie do zasad rachunkowości lub na własne potrzeby. Powinna obejmować wszystkie 

transakcje, w ramach których sprzedano usługi odpowiadające opisowi badanego reprezentanta.  

UWAGA: Wolumen sprzedaży musi być wyrażony w jednostce miary podanej w rubryce 3 sprawozdania. 

Rubryka 9 – należy podać całkowity wolumen sprzedaży reprezentanta usługi, która miała miejsce w kwartale poprzednim. 

Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim – wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 10 – wartość jednostkowa w kwartale sprawozdawczym. Rubryka wyliczana jest automatycznie jako iloraz wartości 

sprzedaży określonej w rubryce 6 i wolumenu sprzedaży określonego w rubryce 8. 

Rubryka 11 – wartość jednostkowa w kwartale poprzednim. Rubryka wyliczana jest automatycznie jako iloraz wartości 

sprzedaży określonej w rubryce 7 i wolumenu sprzedaży określonego w rubryce 9. 

Rubryka 12 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 

U – zmiana kursu walut. 

Dział 4 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie czasu pracy poświęconego na świadczenie usługi 

Przedmiotem badania w tej części formularza nie jest sama usługa, ale czas poświęcony na jej świadczenie. Dla wybranego 

reprezentanta usługi należy wskazać kategorie pracowników realizujących tę usługę, a następnie dla każdej z kategorii podać 

liczbę godzin przeznaczonych na świadczenie danej usługi oraz kwotę pobraną od klientów za godzinę pracy. 
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Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06. 

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 – należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w ramach 

danego modułu. Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich 

kwartałach, a w kwartale sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są 

wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za 

kwartały poprzednie.  

Rubryka 3 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B – przedsiębiorstwo, 

G – instytucja publiczna, 

C – klient indywidualny. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

W rubryce kategoria pracowników świadczących usługę należy wskazać kategorie pracowników realizujących daną usługę, 

uwzględniając stanowisko służbowe, poziom wykształcenia oraz doświadczenie pracownika itp., np. generalny projektant, 

wykształcenie wyższe, 10 lat doświadczenia. 

Rubryka 5 – należy podać numer kategorii pracowników. Numer ten służy do identyfikacji kategorii pracowników 

wykazanych w ramach tego samego reprezentanta usługi. Poszczególne kategorie muszą być numerowane kolejno liczbami 

od 01, 02, 03…. itd. Kategorie pracowników, które pojawiają się po raz pierwszy przy realizacji danej usługi powinny być 

oznaczone nowymi numerami w grupowaniu. Kategorie pracowników, które wystąpiły już w ramach danego reprezentanta 

usługi i są wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak  

w sprawozdaniach za kwartały poprzednie. 

Rubryka 6 – należy podać liczbę godzin przepracowanych w kwartale sprawozdawczym tj. liczbę godzin poświęconych na 

świadczenie badanej usługi przez daną kategorię pracowników.  

Rubryka 7 – cena za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi (bez VAT) w PLN za kwartał sprawozdawczy.  

W rubryce tej należy podać cenę za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi, tj. kwotę pobieraną od klientów za 

godzinę pracy w podziale na poszczególne kategorie pracowników. Zalecane jest, aby wykazywane ceny były stawkami 

realnymi opartymi na faktycznie zrealizowanym przychodzie oraz faktycznie przepracowanych godzinach w badanym 

okresie sprawozdawczym.  

UWAGA: Ceny za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi nie należy utożsamiać ze stawką wynagrodzenia 

pracownika. 

Rubryka 8 – cena za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi (bez VAT) w PLN za kwartał poprzedni. Rubrykę tę 

należy wypełniać w odniesieniu do kategorii pracowników:  

 nowo wprowadzonych do badania lub wprowadzonych po przerwie, tj. kategorii, które nie występowały w kwartale 
poprzednim; wówczas należy podać cenę szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale poprzednim, gdyby 
występowała dana kategoria pracowników,  

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 9 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 

U – zmiana kursu walut. 

Dział 5 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie stawek procentowych 

Ta część formularza jest wykorzystywana do badania usług, których ceny są ustalane jako procent od wartości pewnego 

kontraktu, usługi, towaru, dobra itd. Dla wybranego do badania reprezentanta należy podawać stawkę procentową i wartość, 

do której została odniesiona stawka procentowa przy ustalaniu ceny usługi.  

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06.   

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 – należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w ramach 

danego modułu. Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich 

kwartałach, a w kwartale sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są 

wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za 

kwartały poprzednie.  

Rubryka 3 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B – przedsiębiorstwo, 

G – instytucja publiczna, 

C – klient indywidualny. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 5 – wartość dobra/usługi, do której odnosi się stawka procentowa w PLN za kwartał sprawozdawczy. W rubryce 

tej należy podać wartość kontraktu, towaru, usługi, dobra itd. na podstawie, której ustalono cenę reprezentanta usługi. 

Wartość ta powinna być ustalona na podstawie faktur sprzedaży lub innych dokumentów prowadzonych stosownie do zasad 

rachunkowości lub na własne potrzeby.  

Rubryka 6 – wartość dobra/usługi, do której odnosi się stawka procentowa w PLN za kwartał poprzedni. Rubrykę tę należy 

wypełniać w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim; wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 7 – stawka procentowa za kwartał sprawozdawczy. W rubryce tej należy wpisać stawkę z jednym miejscem po 

przecinku (w %), która została zastosowana przy ustalaniu ceny reprezentanta usługi. Podana stawka procentowa powinna 

być ustalona na podstawie faktur sprzedaży lub innych dokumentów prowadzonych stosownie do zasad rachunkowości lub 

na własne potrzeby. 

Rubryka 8 – stawka procentowa za kwartał poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim; wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 9 – przyczyna zmiany stawki procentowej 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany stawki procentowej: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano promocyjną stawkę procentową, 

V – powrót do stawki procentowej sprzed promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe. 

Dział 6 

Wypełniają jednostki, które ustalają ceny usług wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jako 

krotność wynagrodzenia na stanowisku będącym przedmiotem badanej usługi 

Przedmiotem badania w tej części formularza są usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, których ceny są ustalane jako krotność wynagrodzenia brutto na stanowisku będącym przedmiotem badanej 

usługi wyszukiwania. 

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-06.   

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 – należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w ramach 

danego modułu. Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich 

kwartałach, a w kwartale sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są 

wprowadzone ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za 

kwartały poprzednie. 

Rubryka 3 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B – przedsiębiorstwo, 

G – instytucja publiczna, 

C – klient indywidualny. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 5 – średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN za kwartał sprawozdawczy – należy wpisać średnie miesięczne 

wynagrodzenie brutto pracownika wyszukiwanego na dane stanowisko, uzyskane z kilku porównywalnych transakcji 

przeprowadzonych w kwartale sprawozdawczym. Wartość powinna być ustalona na podstawie faktur sprzedaży lub innych 

dokumentów prowadzonych stosownie do zasad rachunkowości lub na własne potrzeby. 

Rubryka 6 – średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN za kwartał poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać  

w odniesieniu do reprezentantów:  

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim; wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce,  

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

Rubryka 7 – krotność miesięcznego wynagrodzenia za kwartał sprawozdawczy – jest to współczynnik stosowany przy 

ustalaniu ceny usługi (np. jeśli cena została określona jako 2-krotność miesięcznego wynagrodzenia na wyszukiwanym 

stanowisku, w rubryce należy wstawić cyfrę 2). Podawana krotność powinna być średnią ustaloną na podstawie kilku 

porównywalnych transakcji przeprowadzonych w kwartale sprawozdawczym. 

Rubryka 8 – krotność miesięcznego wynagrodzenia za kwartał poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do 

reprezentantów:  

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w kwartale poprzednim; wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w kwartale 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce,  

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w kwartale poprzednim. 

 

 

Wykaz najczęściej stosowanych jednostek miary 

Oznaczenie 
Nazwa jednostki 

Oznaczenie 
Nazwa jednostki 

cyfrowe literowe cyfrowe literowe 

00100 
00130 
00160 
00220 
01100 
01130 
01160 
02100 
02120 
02130 
02200 
02220 
02230 
03100 
03101 
03206 
03303 
03330 
03430 
04100 
04200 
04300 
04400 
11000 
11020 
11030 
11300 
11330 
11400 
11500 
11600 

kg 
t 
tys. ton 
100 kg 
m 
km 
tys.km 
m2 

a 
tys. m2  
ha 
km2 
tys. ha 
m3 

hl 
ml 
l 
tys. l 
tys. m3 
s 
min 
h 
d 
szt. 
100 szt. 
tys. szt.  
kpl. 
tys. kpl. 
ryza 
egz. 
wol. 

kilogram 
tona 
tysiąc ton 
sto kilogramów 
metr 
kilometr 
tysiąc kilometrów 
metr kwadratowy 
ar 
tysiąc metrów kwadratowych 
hektar 
kilometr kwadratowy 
tysiąc hektarów 
metr sześcienny 
hektolitr 
mililitr 
litr 
tysiąc litrów 
tysiąc metrów sześciennych 
sekunda 
minuta 
godzina 
doba 
sztuka 
sto sztuk 
tysiąc sztuk 
komplet 
tysiąc kompletów 
ryza 
egzemplarz 
wolumin 

11630 
11800 
11820 
11830 
13000 
13100 
13200 
13300 
27600 
27630 
28000 
28200 
29700 
30100 
30130 
30160 
30200 
30230 
30260 
30390 
30700 
30730 
30800 
30900 
31000 
90100 
90200 
90700 
90900 
94800 

tys. wol. 
osoba 
100 osób 
tys. osób 
dz. 
tydz. 
mc 
kw. 
wozo∙km 
tys. wozo∙km  
op. 
rob∙h 
mb 
b 
kb 
Mb 
B 
kB 
MB 
GB 
moto∙h 
tys. moto∙h 
normogodzina 
zespołogodzina 
osoba/dz. 
ob. 
msc. 
stanowisko 
etat 
str. 

tysiąc woluminów 
osoba 
sto osób 
tysiąc osób 
dzień 
tydzień 
miesiąc 
kwartał 
wozokilometr 
tysiąc wozokilometrów 
opakowanie 
roboczogodzina 
metr bieżący 
bit 
kilobit 
megabit 
bajt 
kilobajt 
megabajt 
gigabajt 
motogodzina 
tysiąc motogodzin 
normogodzina 
zespołogodzina 
osobodzień 
obiekt 
miejsce 
stanowisko 
etat 
strona 
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Załącznik 1. Opis reprezentantów dla usług badanych na formularzu C-06 

Moduł 1. Badanie cen usług związanych z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji 

PKWiU Rodzaj podręcznika Rodzaj szkoły Format Objętość 
Rodzaj 
oprawy 

Sposób dystrybucji 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.11.11  podręcznik 

 ćwiczenia 

 podręcznik z ćwiczeniami 

 zbiór zadań 

 testy 

 repetytorium 

 opracowania lektur  

 książka pomocnicza 

 materiały dla nauczyciela 

 inny (proszę określić) 

 przedszkole 

 szkoła podstawowa 

 gimnazjum 

 liceum 

 technikum 

 liceum i technikum 

 szkoła zawodowa 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

 twarda 

 miękka 
 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i 
supermarkety 

 własne kanały sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić)  

pytanie otwarte 

 

PKWiU Dziedzina publikacji Format Objętość 
Rodzaj 
oprawy 

Sposób dystrybucji 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.11.12  ekonomia 

 prawo 

 medycyna 

 informatyka 

 technika 

 nauki społeczne i humanistyczne 

 nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze 

 inna (proszę określić) 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

 twarda 

 miękka 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i supermarkety 

 własne kanały sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj książki Format Objętość 
Rodzaj 
oprawy 

Sposób dystrybucji 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.11.13  powieści, opowiadania 

 bajki, baśnie 

 wiersze 

 komiksy 

 kolorowanki 

 książki obrazkowe 

 książki edukacyjne 

 inny (proszę określić) 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

 twarda 

 miękka 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i supermarkety 

 kioski i salony z prasą 

 własne punkty sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj książki Format Objętość 
Rodzaj 
oprawy 

Sposób dystrybucji 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.11.14  słowniki językowe 

 słowniki specjalistyczne 

 encyklopedie ogólne  

 encyklopedie specjalistyczne 

 inny (proszę określić) 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

 twarda 

 miękka 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i supermarkety 

 kioski i salony z prasą 

 własne punkty sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj wydawnictwa 
Rodzaj 

atlasu/mapy 
Format Rodzaj oprawy Sposób dystrybucji 

Zakres usługi/dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

58.11.15 
58.11.16 

  mapa ścienna 

 mapa składana 

 atlas 

 inny (proszę 
określić) 

 geograficzna 

 turystyczna 

 samochodowa 

 plan miasta 

 inny (proszę 
określić) 

pytanie 
otwarte 

 twarda 

 miękka 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i supermarkety 

 kioski i salony z prasą 

 własne punkty sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Dziedzina publikacji Format Objętość 
Rodzaj 
oprawy 

Sposób dystrybucji 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.11.19  literatura piękna 

 literatura sensacyjna, kryminał 

 fantastyka 

 literatura faktu, reportaż, biografie 

 historia 

 podróże 

 psychologia, filozofia, socjologia, religia 

 nauka języków, 

 poradniki, rozrywka, hobby, sport 

 inna (proszę określić)  

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

 twarda 

 miękka 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i 
supermarkety 

 kioski i salony z prasą 

 kluby 

 własne punkty sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
 
  



3 

PKWiU Rodzaj książki Rodzaj nośnika Sposób dystrybucji Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.11.20  podręczniki szkolne 

 podręczniki naukowe i akademickie 

 literatura piękna 

 literatura sensacyjna, kryminał 

 fantastyka 

 literatura faktu, reportaż, biografie 

 historia 

 podróże 

 psychologia, filozofia, socjologia, religia 

 nauka języków 

 poradniki, rozrywka, hobby, sport 

 atlas 

 słownik 

 encyklopedia 

 inny (proszę określić)  

 CD 

 DVD 

 Blu-ray 

 pendrive 

 karta pamięci 

 inny (proszę 
określić) 

 hurtownie książek 

 księgarnie sieciowe 

 księgarnie tradycyjne 

 hipermarkety i 
supermarkety 

 kioski i salony z prasą 

 własne punkty 
sprzedaży 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj opłaty Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.11.30  opłata za egzemplarz 

 opłata za abonament miesięczny 

 opłata za abonament kwartalny 

 opłata za abonament półroczny 

 opłata za abonament roczny 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj książki Umiejscowienie reklamy Format reklamy 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.11.41  podręczniki szkolne 

 podręczniki naukowe i akademickie 

 literatura piękna 

 literatura sensacyjna, kryminał 

 fantastyka 

 literatura faktu, reportaż, biografie 

 historia 

 podróże 

 psychologia, filozofia, socjologia, religia 

 nauka języków 

 poradniki, rozrywka, hobby, sport 

 atlas 

 słownik 

 encyklopedia 

 inny (proszę określić) 

 okładka przednia zewnętrzna 

 okładka tylna zewnętrzna 

 okładka przednia wewnętrzna 

 okładka tylna wewnętrzna 

 grzbiet książki 

 wewnątrz książki 

 obwoluta okładki 

 inne (proszę określić) 

 cała strona 

 ½ strony 

 ¼ strony 

 insert 

 ulotka reklamowa 

 zakładka do książki 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj książki Opis reklamy (umiejscowienie, format itp.) Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.11.42  podręczniki szkolne 

 podręczniki naukowe i akademickie 

 literatura piękna 

 literatura sensacyjna, kryminał 

 fantastyka 

 literatura faktu, reportaż, biografie 

 historia 

 podróże 

 psychologia, filozofia, socjologia, religia 

 nauka języków 

 poradniki, rozrywka, hobby, sport 

 atlas 

 słownik 

 encyklopedia 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj książki Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.11.50  podręczniki szkolne 

 podręczniki naukowe i akademickie 

 literatura piękna 

 literatura sensacyjna, kryminał 

 fantastyka 

 literatura faktu, reportaż, biografie 

 historia 

 podróże 

 psychologia, filozofia, socjologia, religia 

 nauka języków 

 poradniki, rozrywka, hobby, sport 

 atlas 

 słownik 

 encyklopedia 

 inny (proszę określić)  

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj prawa objętego licencją Przedmiot praw licencyjnych Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.11.60 
58.12.30 
58.14.40 
58.19.30 

 prawa do wydawania 

 prawa do rozpowszechniania 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj publikacji Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.12.10 
58.12.20 

 książka telefoniczna 

 wykaz/lista adresowa i telefoniczna firm 

 wykaz/lista adresowa i telefoniczna miast 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj publikacji Opis reklamy (umiejscowienie, format itp.) Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.12.40  książka telefoniczna 

 wykaz/lista adresowa i telefoniczna firm 

 wykaz/lista adresowa i telefoniczna 
miast 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 
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PKWiU 
Tytuł 

periodyku 
Zasięg periodyku Dzień wydania Sposób dystrybucji Rodzaj opłaty 

Zakres usługi/dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

58.13.10 pytanie 
otwarte 

 ogólnokrajowy 

 regionalny 

 lokalny 

 inny (proszę 
określić) 

 poniedziałek 

 wtorek 

 środa 

 czwartek 

 piątek 

 sobota 

 cały tydzień 

 inny (proszę 
określić) 

 kioski i salony z prasą 

 hipermarkety i 
supermarkety 

 stacje benzynowe 

 Poczta Polska 

 sprzedaż internetowa 

 inny (proszę określić) 

 opłata za egzemplarz 

 opłata za prenumeratę 
miesięczną 

 opłata za prenumeratę kwartalną 

 opłata za prenumeratę półroczną 

 opłata za prenumeratę roczną 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Tytuł periodyku Dzień wydania Rodzaj opłaty Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.13.20 pytanie otwarte  poniedziałek 

 wtorek 

 środa 

 czwartek 

 piątek 

 sobota 

 cały tydzień 

 inny (proszę określić) 

 opłata za pojedyncze wydanie 

 opłata za artykuł 

 opłata za prenumeratę miesięczną 

 opłata za prenumeratę kwartalną 

 opłata za prenumeratę półroczną 

 opłata za prenumeratę roczną 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Tytuł 

periodyku 
Zasięg periodyku Dzień wydania Umiejscowienie reklamy Format reklamy 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

58.13.31 pytanie 
otwarte 

 ogólnokrajowy 

 regionalny 

 lokalny 

 inny (proszę 
określić) 

 poniedziałek 

 wtorek 

 środa 

 czwartek 

 piątek 

 sobota 

 cały tydzień 

 inny (proszę określić) 

 okładka przednia i tylna zewnętrzna 

 okładka przednia i tylna wewnętrzna 

 strona lewa 

 strona prawa 

 rozkładówka 

 dodatek 

 inne (proszę określić) 

 cała strona 

 ½ strony 

 ¼ strony 

 rozkładówka 

 moduł 

 insert 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Tytuł periodyku Dzień wydania Opis reklamy (umiejscowienie, format itp.) Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.13.32 pytanie otwarte  poniedziałek 

 wtorek 

 środa 

 czwartek 

 piątek 

 sobota 

 cały tydzień 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Tytuł 

periodyku 
Zasięg periodyku 

Częstotliwość 
wydania 

Sposób dystrybucji Rodzaj opłaty 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

58.14.11 
58.14.12 
58.14.19 

pytanie 
otwarte 

 ogólnokrajowy 

 regionalny 

 lokalny 

 inny (proszę 
określić) 

 tygodnik 

 dwutygodnik 

 miesięcznik 

 kwartalnik  

 inna (proszę 
określić) 

 kioski i salony z prasą 

 hipermarkety i 
supermarkety 

 stacje benzynowe 

 Poczta Polska 

 sprzedaż internetowa 

 inny (proszę określić) 

 opłata za egzemplarz 

 opłata za prenumeratę 
miesięczną 

 opłata za prenumeratę 
kwartalną 

 opłata za prenumeratę 
półroczną 

 opłata za prenumeratę 
roczną 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Tytuł periodyku Częstotliwość wydania Rodzaj opłaty Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.14.20 pytanie otwarte  tygodnik 

 dwutygodnik 

 miesięcznik 

 kwartalnik  

 inna (proszę określić) 

 opłata za pojedyncze wydanie 

 opłata za artykuł 

 opłata za prenumeratę miesięczną 

 opłata za prenumeratę kwartalną 

 opłata za prenumeratę półroczną 

 opłata za prenumeratę roczną 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Tytuł periodyku Zasięg periodyku 
Częstotliwość 

wydania 
Umiejscowienie reklamy Format reklamy 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

58.14.31 pytanie otwarte  ogólnokrajowy 

 regionalny 

 lokalny 

 inny (proszę 
określić) 

 tygodnik 

 dwutygodnik 

 miesięcznik 

 kwartalnik  

 inna (proszę 
określić) 

 okładka przednia i tylna zewnętrzna 

 okładka przednia i tylna wewnętrzna 

 strona lewa 

 strona prawa 

 rozkładówka 

 dodatek 

 inne (proszę określić) 

 cała strona 

 ½ strony 

 ¼ strony 

 rozkładówka 

 moduł 

 insert 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Tytuł periodyku Częstotliwość wydania Opis reklamy (umiejscowienie, format itp.) Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.14.32 pytanie otwarte  tygodnik 

 dwutygodnik 

 miesięcznik 

 kwartalnik  

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.11  karta pocztowa 

 karta okolicznościowa 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.12  obrazek 

 rysunek 

 fotografia 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.13  kalkomania 

 kalendarz drukowany 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.14  znaczki pocztowe 

 znaczki skarbowe 

 formularze czekowe 

 banknoty 

 papiery wartościowe 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.15  reklamy handlowe 

 katalogi handlowe 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.19  drukowane okładki do kalendarzy 

 mapy schematyczne 

 bilety wstępu na imprezy rozrywkowe 

 bilety komunikacyjne 

 losy loteryjne 

 karty zdrapki 

 losy na loterie fantowe 

 losy na tombolę 

 książki zawierające naklejki 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj opłaty Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.21  prenumerata 

 składka członkowska 

 opłata za oglądanie (pay-per-view) 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj publikacji Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

58.19.29  karty z pozdrowieniami 

 kalendarz 

 reprodukcja prac artystycznych 

 dane statystyczne 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 2. Badanie cen usług związanych z wydawaniem oprogramowania 
 

PKWiU 
Nazwa 

gry 
Wersja 

gry 

Data wprowadzenia 
do dystrybucji 

badanej wersji gry 
Rodzaj gry 

Rodzaj 
platformy/urządzenia 

do grania 

Rodzaj wymaganego 
systemu operacyjnego 

Dodatkowe 
usługi zawarte w 

cenie gry 

Rodzaj odbiorcy 
usługi 

58.21.10 pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte  casual 

 edukacyjna 

 logiczna 

 przygodowa 

 sportowa 

 strategiczna 

 symulacyjna 

 zręcznościowa 

 komputer stacjonarny, 
laptop 

 urządzenie mobilne 

 konsola 

 inna (proszę określić) 

 iOS 

 android 

 windows 

 PS 

 XBOX 

 Wii 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte  użytkownik 
końcowy 

 pośrednik 

 inny (proszę 
określić) 

 

PKWiU 
Nazwa 

gry 
Wersja 

gry 

Data 
wprowadzenia do 

dystrybucji 
badanej wersji gry 

Rodzaj gry 
Rodzaj 

platformy/urządzenia 
do grania 

Rodzaj wymaganego 
systemu 

operacyjnego 
Rodzaj opłaty 

Rodzaj odbiorcy 
usługi 

58.21.20 pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte  casual 

 edukacyjna 

 logiczna 

 przygodowa 

 sportowa 

 strategiczna 

 symulacyjna 

 zręcznościowa 

 komputer stacjonarny, 
laptop 

 urządzenie mobilne 

 konsola 

 inna (proszę określić) 

 iOS 

 android 

 windows 

 PS 

 XBOX 

 Wii 

 inny (proszę 
określić) 

 abonament 

 opłata za licencję 

 opłata za dodatek 
do gry 

 opłata za nową 
wersję gry 

 inna (proszę 
określić) 

 użytkownik 
końcowy 

 pośrednik 

 inny (proszę 
określić) 

 

PKWiU Nazwa gry Wersja gry 
Data wprowadzenia do dystrybucji badanej 

wersji gry 
Rodzaj gry 

Rodzaj wymaganego 
systemu operacyjnego 

Rodzaj opłaty 

58.21.30 pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte pytanie otwarte  casual 

 edukacyjna 

 logiczna 

 przygodowa 

 sportowa 

 strategiczna 

 symulacyjna 

 zręcznościowa 

 iOS 

 android 

 windows 

 PS 

 XBOX 

 Wii 

 inny (proszę określić) 

 abonament 

 pay-per-play 

 inna (proszę określić) 
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PKWiU Rodzaj gry Rodzaj platformy/urządzenia do grania 

58.21.40  casual 

 edukacyjna 

 logiczna 

 przygodowa 

 sportowa 

 strategiczna 

 symulacyjna 

 zręcznościowa 

 komputer stacjonarny, laptop 

 urządzenie mobilne 

 konsola 

 inna (proszę określić) 

 

PKWiU 
Nazwa 

oprogramowa
nia 

Wersja 
oprogramowa

nia 

Data wprowadzenia 
do dystrybucji badanej 

wersji 
oprogramowania 

Rodzaj licencji 
Dodatkowe usługi 
zawarte w cenie 

Okres 
obowiązywania 

licencji 

Liczba 
licencji 

Rodzaj odbiorcy 
usługi 

58.29.11 
58.29.12 
58.29.13 
58.29.14 
58.29.21 
58.29.29 
58.29.31 
58.29.32 
58.29.40 
58.29.50 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte  licencja 
jednostanowiskowa 

 licencja grupowa 

 licencja typu firmware 

 licencja GPL 

 licencja typu Linux 

 inna (proszę określić) 

 bieżące 
uaktualnienia 

 wsparcie 24/7 

 możliwość 
modyfikacji 
oprogramowania 
przez użytkownika 

 inna (proszę określić) 

 pół roku 

 rok 

 dwa lata 

 licencja 
bezterminowa 

 inny (proszę 
określić) 

pytanie 
otwarte 

 użytkownik 
końcowy 

 pośrednik 

 inny (proszę 
określić) 
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Moduł 3. Badanie cen usług związanych z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 
 

PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Tytuł filmu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.11  film kinowy 

 film telewizyjny 

 serial telewizyjny 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Czas trwania utworu audiowizualnego Liczba scen Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.12  spot reklamowy 

 film promocyjny 

 inny (proszę określić) 

 od 15 do 30 sek. 

 od 31 do 45 sek. 

 od 46 do 60 sek. 

 od 61 do 90 sek. 

 od 91 do 120 sek. 

 od 121 do 150 sek. 

 od 151 do 180 sek. 

 inny (proszę określić) 

 do 10 

 do 15 

 do 20 

 do 25 

 do 30 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj programu telewizyjnego Tytuł programu Czas trwania programu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.13  prognoza pogody 

 program dla dzieci 

 program informacyjny 

 program muzyczny 

 program popularno-naukowy 

 program przyrodniczy 

 program publicystyczny 

 program religijny 

 program kulinarny 

 program rozrywkowy 

 program sportowy 

 reportaż 

 teatr telewizji 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte  do 10 minut 

 od 11 do 20 minut 

 od 21 do 30 minut 

 od 31 do 40 minut   

 od 41 do 50 minut 

 od 51 do 60 minut 

 od 61 do 90 minut 

 od 91 do 120 minut 

 od 121 do 150 minut 

 powyżej 150 minut 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.21 
59.11.24 
59.12.11 
59.12.14 
59.12.17 
59.12.19 

 film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

pytanie otwarte 
 

 
PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.22 
59.20.31 
59.20.32 

pytanie otwarte 
 

 
PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Rodzaj nośnika Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.23  film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

 CD 

 DVD 

 Blu-ray 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Liczba odbiorców Szybkość transmisji Rodzaj opłaty Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.25 
59.20.36 

pytanie otwarte  96 kbps 

 128 kkbps 

 160 kbps 

 256 kbps 

 320 kbps 

 480 kbps 

 500 kbps 

 800 kbps 

 1.2 Mbps 

 1.5 Mbps 

 2 Mbps 

 2.5 Mbps 

 3 Mbps 

 inna (proszę określić) 

 abonament 

 opłata za pojedynczą transmisję 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Rodzaj  reklamy Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.11.30  film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

 lokowanie produktu 

 sponsoring 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj utworu audiowizualnego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.12.12  zmiana formatu zapisu 

 powielanie i kopiowanie prac 
audiowizualnych 

 inna (proszę określić) 

 film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj utworu audiowizualnego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi  

59.12.13  korekta koloru w pracach audiowizualnych 

 cyfrowe odnawianie prac audiowizualnych 

 przywracanie do stanu pierwotnego prac audiowizualnych 

 inna (proszę określić) 

 film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Technika animacji Rodzaj utworu audiowizualnego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.12.15  komputerowa 2 D 

 komputerowa 3 D 

 animacja poklatkowa (lalkowa, stop motion) 

 rysunkowa 

 anime 

 technika mieszana 

 inna (proszę określić) 

 film animowany dla dorosłych 

 film animowany dla dzieci 

 animacja w grach komputerowych 

 spot reklamowy 

 film promocyjny 

 teledysk 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Rodzaj wykonywanych napisów Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.12.16  film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

 napisy początkowe 

 napisy końcowe 

 napisy początkowe i końcowe 

 dialogi 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
  



15 

PKWiU Rodzaj prawa objętego licencją Rodzaj utworu audiowizualnego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.13.11  prawo do reprodukcji 

 prawo do dystrybucji 

 inne (proszę określić) 

 film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj utworu audiowizualnego Tytuł filmu/programu Rodzaj odbiorcy usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.13.12  film kinowy 

 film telewizyjny 

 nagranie wideo 

 program telewizyjny 

pytanie otwarte  kina sieciowe 

 kina studyjne 

 kina sieciowe i studyjne 

 sieć telewizyjna 

 stacja telewizyjna 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj biletu Dzień projekcji 
Godzina rozpoczęcia 

projekcji 
Technika 
projekcji 

Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.14.10  normalny 

 ulgowy 

 grupowy 

 inny (proszę określić) 

 poniedziałek 

 wtorek 

 środa 

 czwartek 

 piątek 

 sobota 

 niedziela 

 sobota - niedziela 

 dowolny dzień tygodnia 

 inny (proszę określić) 

 do 17:00 

 po 17:00 

 cały dzień 

 inne (proszę określić) 

 2 D 

 3 D 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.11  sesja nagraniowa dla wokalisty 

 sesja nagraniowa dla grupy 

 mix utworu 

 mastering utworu 

 nagranie lektora 

 nagranie reklamy dźwiękowej 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj nagrywanego wydarzenia Miejsce nagrania 
Czas trwania nagranego 

wydarzenia 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące 

usługi 

59.20.12  koncert 

 wydarzenie sportowe 

 spotkanie z udziałem publiczności 

 program radiowy 

 inne (proszę określić) 

 sala koncertowa 

 stadion 

 hala sportowa 

 otwarta scena 

 centrum konferencyjne 

 studio nagrań dźwiękowych 

 inne (proszę określić) 

 do 20 minut  

 od 21 do 30 minut 

 od 31 do 40 minut 

 od 41 do 50 minut 

 od 51 do 60 minut 

 od 61 do 90 minut 

 od 91 do 120 minut 

 powyżej 120 minut 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj  nagrania Format nagrania Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.13 
 

 muzyczne 

 lektorskie 

 inne (proszę określić) 

 cyfrowy 

 analogowy 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj audycji radiowej Czas trwania programu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.21 
59.20.22 

 program muzyczny 

 program publicystyczny 

 program informacyjny 

 program kulturalny 

 program sportowy 

 program edukacyjny 

 program rozrywkowy 

 inny (proszę określić) 

 do 5 minut 

 od 6 do 10 minut 

 od 11 do 15 minut 

 od 16 do 20 minut 

 od 21 do 30 minut 

 od 31 do 40 minut 

 od 41 do 50 minut 

 od 51 do 60 minut 

 powyżej 60 minut 

pytanie otwarte 
 

 

PKWiU Rodzaj nośnika Rodzaj muzyki Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.33  CD  

 DVD 

 Blue-ray 

 płyta gramofonowa 

 CD+DVD 

 inny (proszę określić) 

 alternatywna 

 rap&hip-hop 

 jazz, blues 

 pop&rock 

 filmowa 

 klasyczna 

 folk 

 piosenka poetycka 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj nośnika Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.34  CD  

 DVD 

 Blu-ray 

 płyta gramofonowa 

 CD+DVD 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj nagrania Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.35  muzyczne 

 lektorskie 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj prawa objętego licencją Rodzaj nagrania Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

59.20.40  prawo do reprodukcji 

 prawo do dystrybucji 

 prawo do odtwarzania 

 inne (proszę określić) 

 muzyczne 

 lektorskie 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 4. Badanie cen usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 
 

PKWiU Rodzaj/nazwa programu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

60.10.11 
60.10.12 
60.10.20 
60.20.20 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Stacja 

radiowa 
Rodzaj reklamy Długość reklamy Pora emisji Dzień emisji Rodzaj opłaty 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące 

usługi 

60.10.30 pytanie 
otwarte 

 spot reklamowy 

 sponsoring 

 rozmowa reklamowa 

 audycja reklamowa 

 ogłoszenie 

 komunikat 

 inny (proszę określić) 

 1 sekunda 

 10 sekund 

 15 sekund 

 30 sekund 

 45 sekund 

 1 minuta 

 inna (proszę 
określić) 

 przed 09:00 

 09:00-11:59 

 12:00-13:59 

 14:00-17:59 

 18:00-22:59po 
23:00 

 cały dzień 

 inna (proszę 
określić) 

 poniedziałek – piątek 

 poniedziałek - wtorek 

 środa – piątek 

 sobota – niedziela 

 inny (proszę określić) 

 opłata za 1 spot 

 opłata za 1 punkt 
słuchalności 

 opłata za wydarzenie 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

 

PKWiU Nazwa kanału telewizyjnego Sposób dystrybucji Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

60.20.11 pytanie otwarte  telewizja satelitarna 

 telewizja kablowa 

 Internet 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj/nazwa udostępnianego pakietu lub filmu/programu 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące 

usługi 
Rodzaj opłaty 

60.20.12 
60.20.13 

pytanie otwarte pytanie otwarte  abonament 

 pay-per-view (PPV) 

 inna (proszę określić) 
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PKWiU 
Nazwa kanału 
telewizyjnego 

Blok 
reklamowy / 

nazwa 
programu 

Rodzaj reklamy 
Długość 
reklamy 

Pora emisji Dzień emisji Rodzaj opłaty 

Zakres 
usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące 
usługi 

60.20.30 pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

 spot reklamowy 

 sponsoring 

 lokowanie 
produktu 

 inny (proszę 
określić) 

 1 sekunda 

 10 sekund 

 15 sekund 

 30 sekund 

 45 sekund 

 inna (proszę 
określić) 

 przed 09:00 

 09:00-11:59 

 12:00-13:59 

 14:00-17:59 

 18:00-22:59 

 po 23:00 

 23:00-17:59 

 cały dzień 

 inna (proszę 
określić) 

 poniedziałek  – piątek 

 sobota – niedziela 

 weekend 

 inny (proszę określić) 

 opłata za 1 spot 

 opłata za 1 punkt 
oglądalności 

 opłata za wydarzenie 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 5. Badanie cen usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych 
 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.01.11  projektowanie, tworzenie i wdrażanie stron internetowych 

 projektowanie, tworzenie i wdrażanie baz danych 

 projektowanie aplikacji programowej na życzenie klienta  

 wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie 

 przystosowanie i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku 
informatycznym klienta 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj sieci Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.01.12 
 

 projektowanie sieci komputerowej 

 rozwój sieci komputerowej 

 wdrażanie sieci komputerowej 

 projektowanie bezpieczeństwa sieci komputerowej 

 rozwijanie bezpieczeństwa sieci komputerowej 

 inna (proszę określić) 

 Intranet 

 Ekstranet 

 wirtualna sieć prywatna 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.01.21 
62.01.29 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.02.10 
 

 doradztwo dotyczące sprzętu komputerowego 

 dostarczanie certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego 

 kompleksowe usługi doradcze dotyczące potrzeb w zakresie systemu komputerowego, zakupu 
oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu 

 doradztwo w zakresie integracji starych i nowych elementów systemów komputerowych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.02.20  doradztwo dotyczące systemów informatycznych 

 doradztwo dotyczące oprogramowania 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.02.30 
 

 pomoc techniczna w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu 

 zastępowanie nowszą wersją oprogramowania 

 testowanie podstawowego oprogramowania 

 pomoc w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego 

 naprawa sprzętu informatycznego 

 pomoc techniczna w przenoszeniu systemu komputerowego na nowe miejsce 

 pomoc techniczna w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie 

 kontrola działania komputera 

 ocena działania komputera 

 kontrola, ocena i dokumentowanie serwera 

 kontrola, ocena i dokumentowanie sieci komputerowej 

 kontrola, ocena i dokumentowanie technologii informatycznych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.03.11 
 

 zarządzanie siecią komputerową i związanym z nią sprzętem 

 monitorowanie sieci komputerowej 

 zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych 

 usługi powiązane z bezpieczeństwem systemów informatycznych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj systemu informatycznego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.03.12 pytanie otwarte pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj instalowanych urządzeń Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.09.10 pytanie otwarte pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

62.09.20  odzyskiwanie danych 

 instalowanie oprogramowania 

 wykonywanie duplikatów oprogramowania 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 6. Badanie cen usług w zakresie informacji 
 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.11.11  przetwarzanie danych 

 wprowadzanie danych 

 prowadzenie bazy danych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.11.12  udostępnienie miejsca na serwerze 

 udostępnienie miejsca na serwerze wraz z oprogramowaniem użytkowym 

 udostępnienie miejsca na serwerze wraz z oprogramowaniem użytkowym i zarządzaniem strona 
internetową 

 udostępnienie miejsca na serwerze wraz z zarządzaniem stroną internetową 

 zarzadzanie stroną internetową 

 rejestracja domeny 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj udostępnianego oprogramowania użytkowego Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.11.13  oprogramowanie zintegrowane z systemami i infrastrukturą klienta 

 oprogramowanie niezintegrowane z systemami i infrastrukturą klienta  

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.11.19  usługa kolokacji 

 przechowywanie danych 

 zarządzanie danymi 

 hosting aplikacji klienta 

 obróbka danych klienta 

 podział czasu komputera 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Umiejscowienie reklamy Nazwa strony/serwisu Format reklamy Rodzaj opłaty 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące 

usługi 

63.11.20 
63.12.20 

 strona główna 

 serwis 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte  billboard 

 mega billboard 

 banner 

 rectangle 

 halfpage 

 toplayer 

 interstitial 

 brandmark 

 squar button 

 wideoboard 

 navibox 

 inna (proszę określić) 

 opłata za czas 
wyświetlania - Flat fee 

 opłata za 1000 wyświetleń 
(CPM) 

 opłata za kliknięcie (CPC) 

 opłata za wykonanie akcji 
(CPA) 

 opłata za udaną sprzedaż 
produktu (CPS) 

 opłata za wysłany mail 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Nazwa portalu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.12.10 pytanie otwarte pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj serwisu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.91.11 
63.91.12 

 serwis informacyjny tekstowy 

 materiały wideo 

 serwis fotograficzny 

 serwis audio 

 infografika 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

63.99.10 
63.99.20 

 raport handlowy 

 raport branżowy 

 baza danych 

 monitoring prasy 

 monitoring radia 

 monitoring telewizji 

 monitoring Internetu 

 newsletter 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 7. Badanie cen usług związanych z obsługą rynku nieruchomości 
 

PKWiU Rodzaj nieruchomości 
Powierzchnia 

nieruchomości 
Lokalizacja 

nieruchomości 
Długość 

wynajmu 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

68.20.11 
68.20.12 

 nieruchomość lokalowa mieszkalna 

 nieruchomość lokalowa o funkcji handlowo-usługowej 

 nieruchomość lokalowa o funkcji biurowej 

 nieruchomość lokalowa o funkcji produkcyjnej 

 garaż 

 nieruchomość budynkowa mieszkalna jednorodzinna 

 nieruchomość budynkowa mieszkalna wielomieszkaniowa 

 nieruchomość budynkowa o funkcji handlowo-usługowej 

 nieruchomość budynkowa o funkcji biurowej 

 nieruchomość budynkowa o funkcji produkcyjnej 

 nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

 nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi 
wielomieszkaniowymi 

 nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji handlowo-usługowej 

 nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji biurowej 

 nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji produkcyjnej 

 zabudowana nieruchomość rolna 

 zabudowana nieruchomość leśna 

 niezabudowana nieruchomość rolna 

 niezabudowana nieruchomość leśna 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo 
handlowo-usługowe 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod duże obiekty 
handlowe 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo 
produkcyjne 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte pytanie otwarte pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj nieruchomości 
Powierzchnia 

nieruchomości 
Lokalizacja 

nieruchomości 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

68.31.11 
68.31.12 
68.31.13 
68.31.14 
68.31.15 
68.31.16 
68.32.12 
68.32.13 

 nieruchomość lokalowa mieszkalna 

 nieruchomość lokalowa o funkcji handlowo-usługowej 

 nieruchomość lokalowa o funkcji biurowej 

 nieruchomość lokalowa o funkcji produkcyjnej 

 garaż 

 nieruchomość budynkowa mieszkalna jednorodzinna 

 nieruchomość budynkowa mieszkalna wielomieszkaniowa 

 nieruchomość budynkowa o funkcji handlowo-usługowej 

 nieruchomość budynkowa o funkcji biurowej 

 nieruchomość budynkowa o funkcji produkcyjnej 

 nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

 nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi wielomieszkaniowymi 

 nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji handlowo-usługowej 

 nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji biurowej 

 nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji produkcyjnej 

 zabudowana nieruchomość rolna 

 zabudowana nieruchomość leśna 

 niezabudowana nieruchomość rolna 

 niezabudowana nieruchomość leśna 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo handlowo-
usługowe 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod duże obiekty handlowe 

 niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod budownictwo produkcyjne 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte pytanie otwarte 
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Moduł 8. Badanie cen usług prawnych 
 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.10.11  obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym – Prokuratura i Policja  

 obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach 

 obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia 

 reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym 

 reprezentacja oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach 

 reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego 

 reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, odroczenie 
wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Charakter usługi 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

69.10.12  zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego 

 przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego 

 przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych 

 opiniowanie oraz tworzenie wewnętrznych regulacji korporacyjnych 

 obsługa procesu przekształcenia, podziału lub łączenia spółek prawa handlowego 

 reprezentowanie przed sądem rejestrowym 

 reprezentacja wspólnika/akcjonariusza na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach 

 reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych 

 reprezentacja wspólnika/akcjonariusza w sporach korporacyjnych  

 przygotowywanie projektów umów i negocjowanie umów z kontrahentami  

 inna (proszę określić) 

 jednorazowa 

 cykliczna 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Charakter usługi 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

69.10.13  prowadzenie i rozwiązanie sporów pracowniczych 

 odpowiedzialność materialna pracowników 

 sporządzanie umów  o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń oraz kontraktów 
menadżerskich 

 doradztwo w sprawie współpracy ze związkami zawodowymi 

 doradztwo w sprawie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy lub jego rozwiązania 

 pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych 

 przywrócenie do pracy 

 zakaz konkurencji 

 egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

 reprezentowanie w sprawach przed sądem pracy  

 inna (proszę określić) 

 jednorazowa 

 cykliczna 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj sprawy Charakter usługi 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

69.10.14  sprawy o zapłatę, windykację, potrącenia 

 sprawy o odszkodowania z ubezpieczenia 

 sprawy o zasiedzenie 

 sprawy o zniesienie współwłasności 

 sprawy o naruszenie własności i posiadania 

 sprawy o eksmisję 

 sprawy o odszkodowanie 

 sprawy o zadośćuczynienie 

 sprawy o zniesienie współwłasności 

 sprawy o użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu 

 sprawy budowlane 

 sprawy o najem i dzierżawę 

 sprawy o pożyczki i kredyty bankowe - negocjacje, ugody 

 sprawy o leasingi 

 sprawy o poręczenia 

 sprawy o darowiznę i jej odwołanie 

 sprawy o egzekucję, eksmisję 

 inna (proszę określić) 

 jednorazowa 

 cykliczna 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Charakter usługi 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

69.10.15  reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w 
zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów 

 doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i 
przedsiębiorców 

 doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności 
ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw 

 reprezentacja firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności 
intelektualnej i przemysłowej 

 doradztwo dla firm IT, TMT oraz eCommerce w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla 
charakteru ich działalności 

 ochrona dóbr osobistych i działania antykryzysowe w przypadku naruszeń 

 zarządzanie, racjonalizacja i audyty praw własności intelektualnej i przemysłowej 

 inna (proszę określić) 

 jednorazowa 

 cykliczna 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Dziedzina prawa Rodzaj czynności notarialnych 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące 

usługi 

69.10.16  prawo rodzinne 

 prawo spadkowe i testamenty 

 przeniesienie własności nieruchomości 

 prawo spółek 

 inna (proszę określić) 

 sporządzanie aktów notarialnych 

 sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia 

 sporządzanie poświadczeń 

 sporządzanie protestów weksli i czeków 

 sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów 

 sporządzanie projektów aktów, oświadczeń, innych dokumentów 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.10.17  prowadzenie krajowych postępowań arbitrażowych 

 prowadzenie międzynarodowego arbitrażu handlowego 

 prowadzenie międzynarodowego traktatowego arbitrażu inwestycyjnego 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte  

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.10.18  usługi prawne związane ze zbywaniem aktywów na aukcjach 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte  

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.10.19  usługi związane z przechowywaniem depozytów 

 usługi doradztwa w zakresie praw i obowiązków klientów 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte  
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Moduł 9. Badanie cen usług rachunkowo-księgowych i w zakresie audytu oraz usług doradztwa podatkowego 

 

PKWiU Rodzaj prowadzonej przez klienta ewidencji Forma prawna klienta Rodzaj działalności klienta 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

69.20.10 
69.20.21 

 księga rachunkowa 

 podatkowa księga przychodów i rozchodów 

 ewidencja przychodów 

 karta podatkowa 

 inna (proszę określić) 

 spółka akcyjna 

 spółka z o.o. 

 spółka osobowa 

 spółka cywilna 

  osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 

 inna (proszę określić) 

 produkcja 

 handel 

 usługi 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Podstawa prawna sprawozdań Rodzaj sprawozdania 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

69.20.22  sporządzanie sprawozdań 
finansowych jednostkowych 

 sporządzanie sprawozdań 
finansowych skonsolidowanych 

 inna (proszę określić) 

 ustawa o rachunkowości 

 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

 inna (proszę określić) 

 roczne 

 półroczne 

 kwartalne 

 miesięczne 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Rodzaj prowadzonej przez klienta 

ewidencji 
Forma prawna klienta 

Rodzaj działalności 
klienta 

Liczba 
dokumentów 

Zakres usługi/dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

69.20.23  księga rachunkowa 

 podatkowa księga przychodów i 
rozchodów 

 ewidencja przychodów 

 karta podatkowa 

 inna (proszę określić) 

 spółka akcyjna 

 spółka z o.o. 

 spółka osobowa 

 spółka cywilna 

 osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą 

 inna (proszę określić) 

 produkcja 

 handel 

 usługi 

 inna (proszę określić) 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Liczba pracowników obsługiwanej jednostki Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.20.24 pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.20.29  usługi sporządzania sprawozdań finansowych pro-forma (planowanie) 

 usługi wyceny (przedsiębiorstw, udziałów, majątku przedsiębiorstwa) 

 usługi poświadczania sprawozdań finansowych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

69.20.31 
69.20.32 
69.20.40 

 usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw 

 usługi sporządzania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw ( jeśli nie stanowią integralnej części 
sprawozdań finansowych) 

 reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi 

 usługi doradztwa dla kierownictwa niewypłacalnych firm 

 usługi doradztwa dla wierzycieli niewypłacalnych firm 

 usługi syndyka masy upadłościowej 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 10. Badanie cen usług doradztwa związanego z zarządzaniem 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

70.21.10  kompleksowy public relations 

 public relations w zakresie komunikacji wewnętrznej  – wewnętrzny PR 

 public relations w zakresie relacji z mediami (media relations) 

 public relations korporacyjny 

 budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) 

 organizacja imprez, spotkań (eventów) 

 budowanie relacji z inwestorami (investor relations) 

 public relations w Internecie (e-PR) 

 public relations w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych 

 zarządzanie kryzysowe (crisis management) 

 monitorowanie mediów 

 kampanie społeczne i edukacyjne 

 kampanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Branża/sektor objęty usługą 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

70.22.11  doradztwo związane z polityką działania firmy i 
strategicznymi planami działania oraz zwiększania zysków 

 doradztwo związane z określeniem struktury 
organizacyjnej i organizacji prawnej przedsiębiorstwa 

 doradztwo dotyczące systemów informacji dla celów 
zarzadzania oraz opracowywania raportów kierowniczych 
i kontroli 

 doradztwo dotyczące form i metod kierowania 

 doradztwo w zakresie planów przekształcenia firmy oraz 
rozwoju i restrukturyzacji firmy 

 inna (proszę określić) 

 rynek budowlany i nieruchomości 

 przemysł wydobywczy, naftowo-gazowy, chemiczny i energetyka 

 produkcja przemysłowa 

 rynek medyczny i farmaceutyczny 

 handel detaliczny i rynek dóbr szybko zbywalnych (FMCG) 

 finanse i ubezpieczenia 

 informatyka, telekomunikacja i media 

 transport i logistyka 

 turystyka, hotele, restauracje 

 usługi biznesowe 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

70.22.12 
70.22.17 
70.22.20 
70.22.30 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

70.22.13  doradztwo związane z opracowywaniem strategii i planów marketingowych 

 doradztwo dotyczące polityki cenowej 

 doradztwo dotyczące polityki reklamowej 

 doradztwo dotyczące organizacji kanałów dystrybucji   

 doradztwo dotyczące sprzedaży, obsługi klienta i szkolenia sprzedawców  

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

70.22.14  diagnoza i ocena potencjału zawodowego pracowników 

 doradztwo dotyczące procesów rekrutacji pracowników 

 doradztwo dotyczące systemów ocen okresowych pracowników 

 doradztwo dotyczące systemów wynagradzania 

 doradztwo dotyczące systemów motywacyjnych 

 doradztwo dotyczące szkoleń i rozwoju pracowników 

 badanie satysfakcji pracowników 

 doradztwo dotyczące ścieżek kariery 

 doradztwo dotyczące planów sukcesji 

 doradztwo dotyczące relacji między pracownikami 

 doradztwo dotyczące relacji miedzy pracownikami a kadrą kierowniczą 

 doradztwo dotyczące procesów zwolnień pracowników (outplacement) 

 doradztwo w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi pracowników (takimi jak: ochrona 
zdrowia, bhp, odszkodowania, wynagrodzenia, prawo pracy) 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU System/metoda zarządzania będący przedmiotem usługi doradztwa Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

70.22.15  ESP – elastyczne systemy produkcyjne 

 MRP – system planowania potrzeb materiałowych 

 ERP – system planowania zasobów przedsiębiorstwa 

 MGO – metoda grupowej obróbki 

 TPM – całkowite produktywne utrzymanie maszyn 

 OPT  – technologia optymalizacji produkcji 

 SMED – szybkie przezbrojenie maszyn i urządzeń 

 System 5S 

 JiT (Just in time) – dokładnie na czas 

 Kanban  

 Kaizen – koncepcja ciągłego doskonalenia 

 TQM (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością 

 BPR (Business Proces Reengineering)- przeprojektowanie procesu biznesowego 

 TBM (Time Based Management) – zarządzanie czasem 

 Lean manufacturing – odchudzona produkcja   

 ISP – inteligentne systemy produkcyjne 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi System/metoda zarządzania będący przedmiotem usługi doradztwa 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

70.22.16  doradztwo związane z zarządzaniem łańcuchem 
dostaw 

 doradztwo dotyczące optymalizacji stanu zapasów 

 doradztwo dotyczące logistyki transportu 

 doradztwo dotyczące logistyki sieci dystrybucji 

 doradztwo dotyczące logistyki magazynowej 

 inna (proszę określić) 

 LM (Lean management) – zarządzanie wyszczuplające 

 QR (Quick Response) – szybka reakcja 

 AM (Agile Management) – zarządzanie elastyczne 

 TQM (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością 

 BPR (Business Proces Reengineering)  – przeprojektowanie procesu 
biznesowego 

 TBM (Time Based Management) – zarządzanie czasem 

 Six Sigma 

 ECR (Efficient Consumer Response) – efektywna obsługa w łańcuchach 
dostaw klienta 

 JiT (Just in time) – dokładnie na czas 

 SCOR- (Supply Chain Operation Reference-Model) – model referencyjny 

łańcucha dostaw 

 VMI (Vendor Management Inventory) – zarządzanie zapasami przez 
dostawcę 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 11. Badanie cen usług architektonicznych i inżynierskich oraz związanego z nimi doradztwa technicznego 

 

PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.10 
71.11.32 
71.12.33 
71.12.34 
71.12.35 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego obiektu Metraż projektowanego obiektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.21  budynek mieszkalny jednorodzinny 

 budynek wielomieszkaniowy 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego obiektu Metraż projektowanego obiektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.22  budynek biurowy 

 budynek handlowy 

 restauracja 

 hotel 

 centrum konferencyjne 

 zakład opieki zdrowotnej 

 budynek przeznaczony na cele rozrywkowe, rekreacyjne i 
kulturalne 

 budynek przeznaczony na cele edukacyjne 

 budynek przemysłowy 

 budynki transportu i dystrybucji 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Opis budynku objętego usługą Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.23 pytanie otwarte pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj planu 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

71.11.31  usługi planowania 
przestrzennego 

 usługi doradcze w zakresie 
planowania przestrzennego 

 inna (proszę określić) 

 ogólne plany urbanistyczne 

 lokalne plany urbanistyczne 

 plany urbanistyczne dla realizacji określonych udogodnień, takich jak: transport, 
obiekty użyteczności publicznej itp. 

 studia i plany związane z terenami miejskimi wymagającymi rehabilitacji i rekultywacji 

 studia i plany związane z transportem miejskim publicznym i prywatnym oraz jego 
dostępnością 

 studia i plany związane z przestrzennymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i 
społecznymi terenów miejskich 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.33 
 

 projekt budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

 projekt budynków wielorodzinnych 

 projekt osiedla mieszkaniowego 

 projekt budynków biurowych 

 projekt hoteli 

 projekt centów konferencyjnych 

 projekt stadionów, aren 

 projekt budynków przeznaczonych na cele edukacyjne 

 projekt budynków opieki zdrowotnej, zakładów karnych 

 projekt centrów miejskich i placów publicznych 

 projekt obiektów rekreacyjnych innych niż budynki, parki i obszary naturalnej przyrody 

 projekt korytarzy transportowych 

 projekt uzdrowisk 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj projektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.41 
 

 projekt budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

 projekt budynków wielorodzinnych 

 projekt osiedla mieszkaniowego 

 projekt budynków biurowych 

 projekt hoteli 

 projekt centów konferencyjnych 

 projekt stadionów, aren 

 projekt budynków przeznaczonych na cele edukacyjne 

 projekt budynków opieki zdrowotnej, zakładów karnych 

 projekt centrów miejskich i placów publicznych 

 projekt obiektów rekreacyjnych innych niż budynki, parki i obszary naturalnej przyrody 

 projekt korytarzy transportowych 

 projekt uzdrowisk 

 projekt związany z przygotowaniem i modyfikowaniem terenu 

 projekt związany z ułatwieniem dostępu do określonych miejsc 

 projekt konstrukcji o specjalnym zastosowaniu 

 inny ( proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi 
Tytuł lub stopień naukowy biegłego, 
rzeczoznawcy/ poziom kwalifikacji 

Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.11.24 
71.11.42 

 usługi biegłego/rzeczoznawcy 

 usługi doradcze, badania i sprawozdania 

 inna (proszę określić) 

 profesor 

 doktor habilitowany 

 doktor 

 magister 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi 
Tytuł lub stopień naukowy biegłego, 
rzeczoznawcy/ poziom kwalifikacji 

Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.11  doradztwo dotyczące zasad i metod inżynierskich 

 usługi rzeczoznawcy 

 badanie techniczne uszkodzonego systemu inżynieryjnego lub 
konstrukcji celem określenia jego przyczyn 

 inna (proszę określić) 

 profesor 

 doktor habilitowany 

 doktor 

 magister 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj projektowanego obiektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.12  usługi projektowania technicznego 

 usługi doradztwa technicznego 

 inna (proszę określić) 

 budynek mieszkalny  jednorodzinny 

 budynek mieszkalny  wielorodzinny 

 budynek biurowy 

 centrum handlowe 

 hotel 

 restauracja 

 stacja obsługi 

 magazyn 

 terminal autobusowy i dla samochodów ciężarowych 

 zakład opieki zdrowotnej 

 budynek przeznaczony na cele edukacyjne 

 kościół 

 więzienie 

 budynek lub obiekt przeznaczony na cele rozrywkowe, 
rekreacyjne i kulturalne 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego obiektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.13  obiekt energetyczny wytwarzający energię elektryczną  

 naziemna lub podziemna linia przesyłowa 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego obiektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.14  autostrada, droga, ulica 

 most, tunel 

 pomocnicze obiekty transportu drogowego, takie jak przystanki, stacje ważenia, budki do pobierania opłat 

 system masowego transportu, taki jak system kolei wąskotorowej (np. tramwaje), metro 

 koleje i związane z nimi konstrukcje 

 kolejowy most, tunel 

 port morski, śródlądowy 

 przystań, śluza, kanał, zapora 

 port lotniczy, pas startowy, hangar 

 obiekt związany z transportem ropy naftowej i gazu ziemnego 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj projektowanego obiektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.15  zakład recyklingu 

 kompostownia 

 stacja przeładunkowa 

 obiekt do odzyskiwania surowców 

 składowisko odpadów 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanej instalacji Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.16  system dystrybucji wody pitnej 

 system zarządzania wodą burzową 

 system odwadniający, retencyjny 

 system gromadzenia, uzdatniania i usuwania zużytej wody 

 system irygacyjny 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego obiektu/procesu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.17  obiekty górnicze i metalurgiczne 

 procesy górnicze i metalurgiczne 

 obiekty związane z ropą naftową i petrochemiczne 

 procesy dotyczące ropy naftowej i wyrobów petrochemicznych 

 obiekty mikroelektroniczne 

 procesy mikroelektroniczne 

 obiekty do produkcji wyrobów włókienniczych 

 procesy do produkcji wyrobów włókienniczych 

 obiekty do produkcji żeliwa i stali 

 maszyny przemysłowe 

 sprzęt elektroniczny 

 elektryczny sprzęt oświetleniowy 

 sprzęt transportowy 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego systemu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.18  system przewodowy do przesyłania głosu i danych  

 bezprzewodowy system telefoniczny 

 satelitarny system radiowy 

 system satelitarny bezpośredniego nadawania 

 system przesyłania sygnałów radiowych i telewizyjnych 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Opis projektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.19 
71.12.20 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.31  usługi doradztwa w dziedzinie geologii mające na celu zlokalizowanie złóż minerałów, ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz wód gruntowych na podstawie analizy właściwości ziemi oraz 
formacji i struktury skał 

 usługi doradztwa związane z poszukiwaniem i zagospodarowywaniem złóż minerałów, ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

 usługi doradztwa w zakresie oceny nieprawidłowości geologicznych, geofizycznych i 
geochemicznych 

 usługi doradztwa w zakresie sporządzania map i wykonywania pomiarów geologicznych na i pod 
powierzchnią ziemi 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Stosowana metoda pomiarowa Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.12.32  sejsmograficzna 

 grawimetryczna 

 magnetometryczna 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 12. Badanie cen usług badań i analiz technicznych 

 

PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj badanej substancji Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.20.11  badania i analizy właściwości chemicznych i biologicznych substancji 

 badania i analizy mikrobiologiczne 

 badania i analizy biochemiczne 

 badania i analizy bakteriologiczne 

 badania i analizy związane z jakością żywności  

 usługi nadzoru związanego z produkcją żywności 

 wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych 

 inna (proszę określić) 

 powietrze 

 woda 

 odpady miejskie 

 odpady przemysłowe 

 paliwo 

 metal 

 gleba 

 minerał 

 żywność 

 chemikalia 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj badanego materiału Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.20.12  badania i analizy wytrzymałości 

 badania i analizy ciągliwości 

 badania i analizy przewodności elektrycznej 

 badania i analizy radioaktywności 

 badania na rozciąganie 

 badania na twardość 

 badania na odporność na uderzenia 

 badania na odporność na zmęczenie 

 badania na odporność na wysoką temperaturę 

 inna (proszę określić) 

 metal 

 tworzywo sztuczne 

 materiał włókienniczy 

 drewno 

 szkło 

 beton 

 inny (proszę określić)  

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj badanego przedmiotu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.20.13  maszyna 

 silnik 

 pojazd samochodowy 

 narzędzie 

 urządzenie 

 sprzęt komunikacyjny 

 inny (proszę określić)  

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

71.20.19  nieinwazyjne badania i analizy natury technicznej lub naukowej 

 badania radiograficzne, magnetyczne, ultradźwiękowe części maszyn oraz konstrukcji mające na celu 
wykrycie uszkodzeń 

 wydawanie certyfikatów dla statków, statków powietrznych, tam itp. 

 wydawanie certyfikatów i poświadczeń autentyczności dzieł sztuki 

 badania radiologiczne spawów 

 analizy wykonywane przez laboratoria policyjne 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 13. Badanie cen usług reklamowych 

 

PKWiU Rodzaj usługi Cel kampanii reklamowej Strategia 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

73.11.11  cykliczna kampania dla konkretnego typu 
produktu 

 projektowanie materiałów reklamowych 

 tworzenie haseł reklamowych 

 pisanie scenariuszy 

 organizowanie kampanii reklamowych 

 inna (proszę określić) 

 wzrost sprzedaży 

 wzrost świadomości danego produktu, usługi, marki 

 wprowadzenie produktu na rynek (launch) 

 ponowne wprowadzenie produktu na rynek (relaunch) 

 repozycjonowanie produktu na rynku 

 inny (proszę określić) 

 ATL 

 BTL 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Charakter usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.11.12  telemarketing 

 sprzedaż w domu klienta 

 marketing za pośrednictwem telewizji (telezakupy) 

 bezpośrednie przesyłki pocztowe 

 wysyłka e-maili 

 inna (proszę określić) 

 cykliczna 

 sezonowa 

 jednorazowa 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.11.13  tworzenie podstawowych idei reklamowych 

 tworzenie haseł reklamowych 

 pisanie scenariuszy do filmów reklamowych 

 tworzenie logo marki 

 tworzenie nazwy marki 

 opracowanie całościowej koncepcji nowej marki 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.11.19  usługi reklamy lotniczej  

 usługi dostawy bezpłatnych próbek lub innego materiału reklamowego 

 usługi demonstrowania i prezentowania reklam w miejscu sprzedaży 

 usługi promocji sprzedaży 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj medium Umiejscowienie reklamy Tytuł periodyku Format reklamy Dzień emisji 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

73.12.11  dzienniki 

 tygodniki 

 dwutygodniki 

 miesięczniki 

 dwumiesięczniki 

 kwartalnik 

 okładka przednia i tylna zewnętrzna 

 okładka przednia i tylna wewnętrzna 

 strona lewa 

 strona prawa 

 rozkładówka 

 dodatek 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte  cała strona 

 ½ strony 

 ¼ strony 

 rozkładówka 

 moduł 

 inny (proszę określić) 

 poniedziałek - piątek 

 weekend 

 cały tydzień 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Rodzaj 

medium 
Nazwa 
stacji 

Rodzaj reklamy Długość reklamy Pora emisji Dzień emisji Rodzaj opłaty 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

73.12.12  telewizja 

 radio 

pytanie 
otwarte 

 spot reklamowy 

 lokowanie 
produktu 

 sponsoring 

 inny (proszę 
określić) 

 1 sekunda 

 10 sekund 

 15 sekund 

 30 sekund 

 45 sekund 

 1 minuta 

 inna (proszę 
określić 

 przed 09:00 

 09:00-11:59 

 12:00-13:59 

 14:00-17:59 

 18-22:59 

 23:00-17:59 

 po 23:00 

 cały dzień 

 inne (proszę 
określić) 

 poniedziałek – 
piątek 

 poniedziałek - 
wtorek 

 środa – piątek 

 sobota – 
niedziela 

 weekend 

 inny (proszę 
określić) 

 opłata za 1 spot 

 opłata za 1 punkt 
oglądalności (GRP) 

 opłata za 1 punkt 
słuchalności (GRP) 

 opłata za 
wydarzenie 

 inna (proszę 
określić) 

pytanie otwarte 
 

 

PKWiU 
Nazwa 

strony/serwisu 
Umiejscowienie reklamy Format reklamy Rodzaj opłaty 

Zakres usługi/dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

73.12.13 pytanie otwarte  strona główna 

 serwis 

 inne (proszę określić) 

 billboard 

 mega billboard 

 banner 

 rectangle 

 halfpage 

 toplayer 

 interstitial 

 brandmark 

 squar button 

 wideoboard 

 navibox 

 inna (proszę określić) 

 opłata za czas wyświetlania - Flat fee 

 opłata za 1000 wyświetleń (CPM) 

 opłata za kliknięcie (CPC) 

 opłata za wykonanie akcji (CPA) 

 opłata za udaną sprzedaż produktu (CPS) 

 opłata za wysłany mail 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj wydarzenia Forma uczestnictwa Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.12.14  biznesowe i korporacyjne 

 „społecznie zaangażowane” i charytatywne 

 targi i wystawy 

 rozrywkowe i rekreacyjne 

 marketingowe 

 spotkania i konferencje 

 sportowe 

 organizacja wydarzenia 

 aktywne uczestnictwo w wydarzeniu 

 pasywne uczestnictwo w wydarzeniu 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj reklamy Opis reklamy (umiejscowienie, format itp.) Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.12.19  reklama outdoor 

 lokowanie produktu 

 guerrilla marketing 

 reklama kinowa 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj medium Opis reklamy (umiejscowienie, format itp.) Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.12.20  telewizja 

 radio 

 media drukowane 

 Internet 

 kino 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 
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Moduł 14. Badanie cen usług badania rynku i opinii publicznej 

 

PKWiU 
Charakter 
badania 

Obszar badania 
Częstotliwość 

badania 
Technika badania 

Liczba uczestników 
badania 

Czas trwania 
wywiadu 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

73.20.11  badanie 
ad hoc 

 badanie 
ciągłe 

 handel detaliczny   

 rynek dóbr szybkozbywalnych 
(FMCG) 

 rynek medyczny i farmaceutyczny 

 rynek motoryzacyjny 

 rynek budowlany i nieruchomości 

 produkcja przemysłowa 

 energetyka 

 finanse i ubezpieczenia 

 informatyka i telekomunikacja  

 media i wydawnictwa 

 edukacja i kultura 

 transport, spedycja i logistyka 

 turystyka  

 hotele, restauracje i firmy 
cateringowe 

 usługi biznesowe 

 rynek pracy 

 inny (proszę określić) 

 tygodniowa 

 miesięczna 

 kwartalna 

 inna (proszę 
określić) 

 IDI – indywidualny 
wywiad pogłębiony 

 FGI – 
zogniskowany 
wywiad grupowy 

 grupa kreatywna 

 diada 

 triada 

 wywiady z 
ekspertami 

 „tajemniczy klient” 

 inna (proszę 
określić) 

pytanie otwarte pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte 
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PKWiU 
Rodzaj badania 

rynku 
Obszar badania Technika badania 

Liczba uczestników 
badania 

Czas trwania 
wywiadu 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

73.20.12  badanie testowe 
produktów  

 badanie marki  

 badanie satysfakcji 
i lojalności 
klientów 

 badanie cen 

 badanie reklamy 

 badanie 
segmentacyjne 

 badanie popytu na 
produkty 

 badanie wartości, 
potencjału rynku 

 inne (proszę 
określić)  

 handel detaliczny   

 rynek dóbr szybko zbywalnych (FMCG) 

 rynek medyczny i farmaceutyczny 

 rynek motoryzacyjny 

 rynek budowlany i nieruchomości 

 produkcja przemysłowa 

 energetyka 

 finanse i ubezpieczenia 

 informatyka i telekomunikacja  

 media i wydawnictwa 

 edukacja i kultura 

 transport, spedycja i logistyka 

 turystyka  

 hotele, restauracje i firmy cateringowe 

 usługi biznesowe 

 rynek pracy 

 inny (proszę określić) 

 CATI – wywiad 
telefoniczny wspomagany 
komputerowo 

 CAWI – ankieta 
internetowa wypełniana 
samodzielnie lub z 
pomocą ankietera 

 CASI – ankieta 
internetowa wypełniana 
samodzielnie 

 CAPI  – wywiad przy 
użyciu komputera 

 PAPI – wywiad przy użyciu 
wersji papierowej ankiety 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte 
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PKWiU 
Rodzaj badania 

rynku 
Obszar badania Technika badania 

Częstotliwość 
badania 

Liczba 
uczestników 

badania 

Czas 
trwania 

wywiadu 

Zakres 
usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące 
usługi 

73.20.13  badanie testowe 
produktów  

 badanie marki  

 badanie satysfakcji 
i lojalności 
klientów 

 badanie cen 

 badanie reklamy 

 badanie 
segmentacyjne 

 badanie popytu na 
produkty 

 badanie wartości, 
potencjału rynku 

 inne (proszę 
określić)  

 handel detaliczny   

 rynek dóbr szybko zbywalnych (FMCG) 

 rynek medyczny i farmaceutyczny 

 rynek motoryzacyjny 

 rynek budowlany i nieruchomości 

 produkcja przemysłowa 

 energetyka 

 finanse i ubezpieczenia 

 informatyka i telekomunikacja  

 media i wydawnictwa 

 edukacja i kultura 

 transport, spedycja i logistyka 

 turystyka  

 hotele, restauracje i firmy cateringowe 

 usługi biznesowe 

 rynek pracy 

 inny (proszę określić) 

 CATI – wywiad 
telefoniczny 
wspomagany 
komputerowo 

 CAWI – ankieta 
internetowa wypełniana 
samodzielnie lub z 
pomocą ankietera 

 CASI – ankieta 
internetowa wypełniana 
samodzielnie 

 CAPI – wywiad przy 
użyciu komputera 

 PAPI – wywiad przy 
użyciu wersji papierowej 
ankiety 

 inna (proszę określić) 

 tygodniowa 

 miesięczna 

 kwartalna 

 inna (proszę 
określić) 

 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte 
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PKWiU Charakter badania Obszar badania Częstotliwość badania Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.20.14  badanie ad hoc 

 badanie ciągłe 

 handel detaliczny   

 rynek dóbr szybko zbywalnych (FMCG) 

 rynek medyczny i farmaceutyczny 

 rynek motoryzacyjny 

 rynek budowlany i nieruchomości 

 produkcja przemysłowa 

 energetyka 

 finanse i ubezpieczenia 

 informatyka i telekomunikacja  

 media i wydawnictwa 

 edukacja i kultura 

 transport, spedycja i logistyka 

 turystyka  

 hotele, restauracje i firmy cateringowe 

 usługi biznesowe 

 rynek pracy 

 inny (proszę określić) 

 tygodniowa 

 miesięczna 

 kwartalna 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

73.20.19 pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Charakter 
badania 

Częstotliwość 
badania 

Metoda 
badania 

Technika badań Zasięg badania 
Liczba 

uczestników 
badania 

Czas 
trwania 

wywiadu 

Zakres 
usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące 
usługi 

73.20.20  badanie 
ad hoc 

 badanie 
ciągłe 

 tygodniowa 

 miesięczna 

 kwartalna 

 inna (proszę 
określić) 

 badanie 
jakościowe 

 badanie 
ilościowe  

 IDI – indywidualny wywiad pogłębiony 

 FGI – zogniskowany wywiad grupowy 

 CATI – wywiad telefoniczny wspomagany 
komputerowo 

 CAWI – ankieta internetowa wypełniana 
samodzielnie lub z pomocą ankietera 

 CASI – ankieta internetowa wypełniana 
samodzielnie 

 CAPI – wywiad przy użyciu komputera 

 PAPI – wywiad przy użyciu wersji 
papierowej ankiety 

 inna (proszę określić) 

 badania 
ogólnokrajowe 

 badania lokalne 

pytanie 
otwarte 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte 
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Moduł 15. Badanie cen usług związanych z pozostałą działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 

 

PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj projektu 
Rodzaj obiektu/pomieszczenia 
będącego przedmiotem usługi 

Powierzchnia 
projektowanej powierzchni 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

74.10.11  opracowywanie projektów 
wystroju wnętrz 

 opracowywanie projektów 
dekoracji wnętrz 

 inna (proszę określić) 

 funkcjonalny 

 koncepcyjny 

 wykonawczy bez nadzoru 
autorskiego 

 wykonawczy z nadzorem 
autorskim 

 inny (proszę określić) 

 dom mieszkalny 

 mieszkanie 

 łazienka 

 sypialnia 

 kuchnia 

 salon 

 pokój dziecięcy 

 pomieszczenie do działalności 
gospodarczej 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektowanego wyrobu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.10.12 pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.10.19  projektowanie mebli 

 projektowanie odzieży 

 projektowanie obuwia 

 projektowanie biżuterii 

 projektowanie opakowań 

 projektowanie graficzne reklam 

 projektowanie graficzne ilustracji 

 projektowanie graficzne plakatów 

 produkcja modeli trójwymiarowych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj projektu Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.10.20  projekt wyrobów przemysłowych 

 projekt estetyczny 

 projekt graficzny 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj fotografii Format odbitek Liczba odbitek Nośnik cyfrowy 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące 

usługi 

74.20.21  zdjęcie do dowodu osobistego 

 zdjęcie do paszportu 

 zdjęcie do wizy 

 zdjęcie do prawa jazdy 

 zdjęcie do legitymacji 

 zdjęcie do dyplomu 

 fotografia portretowa dziecięca 

 fotografia portretowa rodzinna 

 fotografia portretowa indywidualna 

 zdjęcia grupowe 

 zdjęcia studyjne związane z modą 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte  tak 

 nie 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj fotografii Liczba zdjęć Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.20.22  fotografia produktowa 

 fotografia reklamowa aranżowana 

 fotografia architektury i wnętrz 

 fotografia odzieży 

 fotografia obrotowa 

 wirtualny spacer 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj imprezy lub wydarzenia Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.20.23  wykonywanie fotografii 

 wykonywanie zapisów wideo 

 inna (proszę określić) 

 ślub 

 komunia 

 chrzest 

 zjazd 

 przyjęcie 

 pokaz mody 

 impreza sportowa 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.20.31  wykonanie odbitek z powierzonych materiałów 

 wykonywanie powiększeń 

 skanowanie (digitalizacja) negatywu 

 skanowanie (digitalizacja) odbitek 

 skanowanie (digitalizacja) slajdów 

 wywoływanie negatywów 

 kopiowanie zdjęć 

 kopiowanie filmów 

 sporządzanie slajdów fotograficznych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Język tłumaczenia 

źródłowy 
Język tłumaczenia 

docelowy 
Rodzaj tłumaczenia Tryb tłumaczenia Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.30.11 pytanie otwarte pytanie otwarte  zwykłe 

 przysięgłe 

 specjalistyczne 

 standardowy 

 przyspieszony 

 ekspresowy 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Języki tłumaczenia Rodzaj obsługiwanego wydarzenia Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.30.12  tłumaczenie 
symultaniczne  

 tłumaczenie 
konsekutywne 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte  rozmowa 

 prezentacja 

 konferencja 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

74.20.11 
74.20.12 
74.20.19 
74.20.24 
74.20.29 
74.20.32 
74.20.39 
74.90.11 
74.90.12 
74.90.13 
74.90.14 
74.90.15 
74.90.19 
74.90.20 

pytanie otwarte 
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Moduł 16. Badanie cen usług wynajmu i dzierżawy dóbr materialnych 

 

PKWiU Grupa samochodu 
Przebieg (limit 
kilometrów) 

Czas trwania wynajmu 
lub dzierżawy 

Dodatkowe usługi 
zawarte w cenie 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

77.11.10 
77.12.11 
77.12.19 

 grupa A (miejskie mini) 

 grupa B (małe) 

 grupa C (kompaktowe klasa niższa-średnia) 

 grupa D (klasa średnia samochody rodzinne) 

 grupa E (klasa wyższa-średnia) 

 grupa F (luksusowe) 

 grupa G (sportowe) 

 grupa H (kabriolety) 

 grupa I (samochody terenowe) 

 grupa K (vany) 

 samochody dostawcze 

 samochody dostawcze duże 

 samochody ciężarowe 

 ciągniki siodłowe 

 samochody specjalne 

 inne (proszę określić) 

 do 2,5 tys. km 

 > 2,5 tys. do 5 tys. km 

 > 5 tys. do 7,5 tys. km 

 > 7 tys. do 10 tys. km 

 powyżej 10 tys. km 

 inny (proszę określić) 

 do 6 miesięcy 

 > 6 do 24 miesięcy 

 > 24 do 60 miesięcy 

 powyżej 60 miesięcy 

 inny (proszę określić)  

 finansowanie 

 ubezpieczenie 

 serwis 

 likwidacja szkód 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU 
Nazwa sprzętu/artykułu będącego przedmiotem 

wynajmu lub dzierżawy 
Liczba wypożyczonych lub 
wydzierżawionych sztuk 

Czas trwania wypożyczenia lub 
dzierżawy 

Zakres usługi/dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

77.21.10 
77.22.10 
77.29.11 
77.29.12 
77.29.13 
77.29.14 
77.29.15 
77.29.16 
77.29.19 

pytanie otwarte pytanie otwarte  30 min. 

 45 min. 

 1 godz. 

 2 godz. 

 3 godz. 

 5 godz. 

 7 godz. 

 1 dzień 

 2 dni 

 3 dni 

 4 dni 

 5 dni 

 6 dni 

 7 dni 

 >7 do 14 dni 

 >14 do 21 dni 

 >21 dni do 1 miesiąca 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Nazwa maszyny lub urządzenia będącego przedmiotem wynajmu 

lub dzierżawy 
Czas trwania wynajmu lub dzierżawy Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

77.31.10 
77.32.10 
77.34.10 
77.35.10 
77.39.11 

pytanie otwarte  1 godz. 

 1 dzień 

 2 dni 

 3 dni 

 4 dni 

 5 dni 

 6 dni 

 7 dni 

 14 dni 

 21 dni 

 1 miesiąc 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU 
Nazwa maszyny lub urządzenia 

będącego przedmiotem wynajmu lub 
dzierżawy 

Liczba wypożyczonych lub 
wydzierżawionych sztuk 

Czas trwania wynajmu lub 
dzierżawy 

Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

77.33.11 
77.33.12 
77.39.12 
77.39.13 
77.39.14 
77.39.19 

pytanie otwarte pytanie otwarte  1 dzień 

 2 dni 

 3 dni 

 4 dni 

 7 dni 

 14 dni 

 21 dni 

 1 miesiąc 

 od 2 do 12 miesięcy 

 12 do 60 miesięcy 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 17. Badanie cen usług dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów 

 

PKWiU Okres dzierżawy 
Czy możliwa jest poddzierżawa praw 

innemu podmiotowi 
Obszar działalność 

dzierżawcy 
Rodzaj opłaty 

Zakres usługi/dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

77.40.11 
77.40.13 
77.40.19 

pytanie otwarte  tak 

 nie 

pytanie otwarte  opłata wstępna 

 opłata bieżąca 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj dzierżawionych praw 
Okres 

dzierżawy 

Czy możliwa jest 
poddzierżawa praw 
innemu podmiotowi 

Obszar 
działalność 
dzierżawcy 

Rodzaj opłaty 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

77.40.12  prawo do korzystania ze 
znaku towarowego 

 prawo do korzystania z 
franczyzy 

pytanie otwarte  tak 

 nie 

pytanie otwarte  opłata wstępna 

 opłata bieżąca 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj sprzedawanych praw Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

77.40.14  prawo do korzystania ze znaku towarowego 

 prawo do korzystania z franczyzy 

pytanie otwarte 
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Moduł 18. Badanie cen usług związanych z zatrudnieniem 

 

PKWiU 
Symbol zawodu/specjalności 

wg KZiS 
Stanowisko 
pracownika 

Poziom kwalifikacji 
pracownika 

Region kraju Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

78.10.11 
78.10.12 
78.20.11 
78.20.12 
78.20.13 
78.20.14 
78.20.15 
78.20.16 
78.20.19 
78.30.11 
78.30.12 
78.30.14 
78.30.15 
78.30.16 
78.30.19 

należy wybrać 6-cyfrowy kod 

dla konkretnego zawodu/ 

specjalności 

pytanie otwarte  pytanie otwarte  pytanie otwarte pytanie otwarte 
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Moduł 19. Badanie cen usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług 

rezerwacji i usług z nią związanych 
 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

79.11.11 
79.11.12 
79.11.13 
79.11.14 
79.11.19 
79.11.21 
79.11.22 
79.11.23 
79.90.31 
79.90.32 
79.90.39 

 rezerwacja biletów lotniczych 

 rezerwacja biletów kolejowych 

 rezerwacja biletów autobusowych 

 rezerwacja związana z wynajmem samochodów 

 rezerwacja biletów transportu promowego 

 rezerwacja biletów transportu wahadłowego z/na lotnisko 

 rezerwacja zakwaterowania 

 rezerwacja rejsów wycieczkowych 

 rezerwacja wycieczek krajowych i zagranicznych 

 rezerwacja nieruchomości będących we współwłasności 

 rezerwacja centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych 

 rezerwacja biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Charakter imprezy turystycznej Miejsce pobytu lub trasa wycieczki Czas trwania imprezy Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

79.12.11  pobytowa 

 objazdowa 

 pobytowa - objazdowa 

 fakultatywna 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte pytanie otwarte 

 

PKWiU Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

79.12.12 
79.90.11 
79.90.12 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Język Czas świadczenia usługi Trasa zwiedzania Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

79.90.20  usługi pilotów wycieczek 

 usługi przewodników 
turystycznych 

 inna (proszę określić) 

 język polski 

 język obcy 

 do 2 godz. 

 do 3 godz. 

 do 4 godz. 

 do 5 godz. 

 do 6.godz. 

 do 10 godz. 

 inny (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 
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Moduł 20. Badanie cen usług ochroniarskich 

 

PKWiU Rodzaj usługi 
Kategoria pracowników 

realizujących usługę 
Charakter usługi 

Częstotliwość 
świadczenia usługi 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

80.10.11  konwojowanie wartości pieniężnych 

 konwojowanie przedmiotów 
wartościowych 

 inkaso 

 inna (proszę określić) 

 pracownicy kwalifikowani 

 pracownicy niekwalifikowani 

 pracownicy kwalifikowani i 
niekwalifikowani 

 jednorazowa 

 cykliczna 

 codziennie 

 5 x w tygodniu 

 1 x w miesiącu 

 2 x w miesiącu 

 4 x w miesiącu 

 8 x w miesiącu 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Kategoria pracowników realizujących usługę Rodzaj ochrony 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

80.10.12  ochrona osobista 

 ochrona domu jednorodzinnego 

 ochrona budynku wielomieszkaniowego 

 ochrona budynku biurowego 

 ochrona obiektu przemysłowego 

 ochrona obiektu magazynowego 

 ochrona obiektu handlowo-usługowego 

 ochrona instytucji finansowej 

 ochrona obiektu szczególnego zagrożenia 
(jubiler, muzeum, hurtownia elektroniki) 

 ochrona parkingu 

 ochrona placu budowy 

 ochrona imprezy masowej 

 inna (proszę określić) 

 pracownicy kwalifikowani 

 pracownicy niekwalifikowani 

 pracownicy kwalifikowani i niekwalifikowani 

 ochrona całodobowa 

 ochrona dzienna 

 ochrona nocna 
 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

80.10.19  tresowanie psów przeznaczonych do stróżowania 

 usługi w zakresie wykrywacza kłamstw 

 usługi związane z pobieraniem i identyfikacją odcisków palców 

 usługi bezpiecznego usuwania informacji z nośników danych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

80.20.10  monitorowanie i konserwacja systemów bezpieczeństwa 

 instalowanie, naprawa i konserwacja mechanicznych lub elektronicznych urządzeń do 
zamykania sejfów i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem 

 usługi zdalnego monitorowania 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 21. Badanie cen usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 

 

PKWiU 
Rodzaj budynku 

(KŚT) 
Metraż sprzątanej 

powierzchni 
Charakter usługi Częstotliwość usługi 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

81.10.10  budynki mieszkalne jednorodzinne 

 budynki mieszkalne wielorodzinne 

 budynki przemysłowe 

 budynki transportu i łączności 

 budynki handlowo-usługowe 

 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 

 budynki biurowe 

 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 

 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 

 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 

 pozostałe budynki niemieszkalne 

pytanie otwarte  jednorazowa 

 cykliczna 

 codziennie 

 5 x w tygodniu 

 1 x w miesiącu 

 2 x w miesiącu 

 4 x w miesiącu 

 8 x w miesiącu 

 inna (proszę 
określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Rodzaj budynku/lokalu 

(KŚT) 
Metraż sprzątanej 

powierzchni 
Charakter usługi Częstotliwość usługi Stopień zabrudzenia 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

81.21.11  budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

 budynki mieszkalne 
wielorodzinne 

 lokale mieszkalne 

pytanie otwarte  jednorazowa 

 cykliczna 

 codziennie 

 5 x w tygodniu 

 1 x w miesiącu 

 2 x w miesiącu 

 4 x w miesiącu 

 8 x w  miesiącu 

 inna (proszę określić) 

 niski 

 średni 

 wysoki 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Rodzaj budynku 

(KŚT) 
Metraż sprzątanej 

powierzchni 
Charakter 

usługi 
Częstotliwość 

usługi 
Stopień 

zabrudzenia 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

81.21.12  budynki przemysłowe 

 budynki transportu i łączności 

 budynki handlowo-usługowe 

 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 

 budynki biurowe 

 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 

 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki 
sportowe 

 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze 
dla rolnictwa 

 pozostałe budynki niemieszkalne 

pytanie otwarte  jednorazowa 

 cykliczna 

 codziennie 

 5 x w tygodniu 

 1 x w miesiącu 

 2 x w miesiącu 

 4 x w miesiącu 

 8 x w miesiącu 

 inna (proszę 
określić) 

 niski 

 średni 

 wysoki 

pytanie otwarte 
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PKWiU 
Rodzaj budynku 

(KŚT) 
Rodzaj okna 

Technika mycia 
okien 

Stopień 
zabrudzenia 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

81.22.11  budynki mieszkalne jednorodzinne 

 budynki mieszkalne wielorodzinne 

 lokale mieszkalne 

 lokale niemieszkalne 

 budynki przemysłowe 

 budynki transportu i łączności 

 budynki handlowo-usługowe 

 budynki magazynowe 

 budynki biurowe 

 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 

 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 

 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 

 pozostałe budynki niemieszkalne 

 jednoskrzydłowe 

 dwuskrzydłowe 

 balkonowe 

 witryna 

 tradycyjna 

 alpinistyczna 

 z podnośnikiem 

 niski 

 średni 

 wysoki 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi 
Metraż sprzątanej 

powierzchni 
Charakter usługi 

Częstotliwość 
usługi 

Stopień 
zabrudzenia 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

81.22.12  sprzątanie sal komputerowych 

 czyszczenie maszyn przemysłowych 

 specjalistyczne czyszczenie zbiorników i 
cystern, będących częścią obiektów 
przemysłowych 

 sterylizacja przedmiotów lub pomieszczeń 
(sal operacyjnych) 

 czyszczenie na zewnątrz budynków 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte  jednorazowa 

 cykliczna 

 codziennie 

 5 x w tygodniu 

 1 x w miesiącu 

 2 x w miesiącu 

 4 x w miesiącu 

 8 x w  miesiącu 

 inna (proszę 
określić) 

 niski 

 średni 

 wysoki 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi 
Rodzaj budynku 

(KŚT) 
Liczba 

kondygnacji 
Zakres usługi/dodatkowe 

informacje dotyczące usługi 

81.22.13  czyszczenie przewodów kominowych 

 czyszczenie przewodów dymowych 

 czyszczenie przewodów wentylacyjnych 

 czyszczenie przewodów kominowych od 
pieców c.o. na paliwo stałe 

 czyszczenie przewodów kominowych od 
pieców c.o. na paliwo ciekłe lub gazowe 

 czyszczenie przewodów kominowych od 
palenisk przemysłowych 

 czyszczenie kotła c.o. na paliwo stałe 

 czyszczenie pieca kuchennego 

 czyszczenie pieca piekarskiego 

 czyszczenie pieca kaflowego 

 inna (proszę określić) 

 budynki mieszkalne wielorodzinne 

 budynki mieszkalne jednorodzinne 

 lokale mieszkalne 

 lokale niemieszkalne 

 budynki przemysłowe 

 budynki transportu i łączności 

 budynki handlowo-usługowe 

 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 

 budynki biurowe 

 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 

 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 

 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 

 pozostałe budynki niemieszkalne 

pytanie 
otwarte 

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi 
Rodzaj budynku/lokalu/pojazdu 

(KŚT) 

Metraż 
powierzchni do 

wykonania 
usługi 

Rodzaj 
insektów/szkodników 

Metoda zwalczania 
insektów/szkodników 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

81.29.11  dezynfekcja  

 dezynsekcja 

 deratyzacja 

 inna (proszę 
określić) 

 budynki mieszkalne wielorodzinne 

 budynki mieszkalne jednorodzinne 

 lokale mieszkalne 

 lokale niemieszkalne 

 budynki przemysłowe 

 budynki transportu i łączności 

 budynki handlowo-usługowe 

 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 

 budynki biurowe 

 budynki szpitali i inne budynki opieki 
zdrowotnej 

 budynki oświaty, nauki i kultury oraz 
budynki sportowe 

 budynki produkcyjne, usługowe i 
gospodarcze dla rolnictwa 

 pozostałe budynki niemieszkalne 

 tabor kolejowy naziemny 

 tabor kolejowy podziemny 

 tabor tramwajowy 

 pojazdy mechaniczne 

 tabor pływający 

 tabor lotniczy 

pytanie otwarte  prusaki 

 karaluchy 

 pluskwy 

 mrówki 

 rybiki cukrowe 

 pchły 

 wszy 

 muchy 

 komary 

 osy 

 szerszenie 

 mole 

 myszy 

 szczury 

 inne (proszę określić) 

 oprysk 

 żelowanie 

 zamgławianie 

 wymrażanie 

 opylanie 

 wygrzewanie termiczne 

 ozonowanie 

 metoda chemiczna 

 metoda fizyczna 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi 
Metraż sprzątanej 

powierzchni 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

81.29.12  czyszczenie próżniowe pasów startowych 

 zamiatanie i polewanie ulic 

 posypywanie dróg piaskiem i solą 

 usuwanie śniegu i lodu z ciągów komunikacyjnych i parkingów 

 usuwanie śniegu i lodu z dachów budynków 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Charakter usługi Częstotliwość usługi 
Stopień 

zabrudzenia 
Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

81.29.19  sprzątanie taboru kolejowego 
naziemnego 

 sprzątanie taboru kolejowego 
podziemnego 

 sprzątanie taboru tramwajowego 

 sprzątanie pojazdów mechanicznych 

 sprzątanie taboru pływającego 

 sprzątanie taboru lotniczego 

 mycie butelek 

 czyszczenie i utrzymanie w czystości 
basenu 

 czyszczenie wnętrz cystern i 
tankowców 

 inna (proszę określić) 

 jednorazowa 

 cykliczna 

 codziennie 

 5 x w tygodniu 

 1 x w miesiącu 

 2 x w miesiącu 

 4 x w miesiącu 

 8 x w  miesiącu 

 inna (proszę 
określić) 

 niski 

 średni 

 wysoki 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Charakter usługi Częstotliwość usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

81.30.11 
81.30.12 

 projektowanie i budowa 

 zakładanie trawnika z siewu 

 zakładanie trawnika z rolki 

 koszenie trawnika 

 pielęgnacja trawnika 

 grabienie liści, trawy 

 cięcie krzewów 

 cięcie drzew 

 cięcie żywopłotu 

 sadzenie drzew i krzewów 

 sadzenie roślin jednorocznych i bylinowych 

 wycinka i karczowanie drzew 

 oprysk chwastów herbicydami 

 oprysk grzybobójczy/owadobójczy 

 usługa glebogryzarką spalinową 

 ręczne przekopanie gleby 

 pielenie roślin, rabat 

 inna (proszę określić) 

 jednorazowa 

 cykliczna 

 1 x w miesiącu 

 1 x w kwartale 

 inna (proszę 
określić) 

pytanie otwarte 
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Moduł 22. Badanie cen usług związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności 

gospodarczej  

 

PKWiU Wielkość obsługiwanej firmy Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.11.10  poniżej 10 pracowników 

 10-49 pracowników 

 50-249 pracowników 

 powyżej  249 pracowników 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Format kopii Rodzaj kopii Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.19.11  A3 

 A4 

 A5 

 inny (proszę określić) 

 czarno-biała 

 kolorowa 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.19.12  sporządzanie i sprzedaż list adresowych 

 wysyłanie dokumentów drogą tradycyjną 

 wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Wielkość obsługiwanej firmy Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.19.13  przygotowywanie dokumentów 

 edycja i korekta dokumentów 

 komputerowe redagowanie tekstu 

 mała poligrafia komputerową 

 usługi sekretarskie  

 przepisywania dokumentów 

 pisanie listów lub streszczeń 

 usługi wynajmu skrzynki pocztowej  

 przetwarzanie tekstu 

 kopiowanie dokumentów 

 inna (proszę określić) 

 poniżej 10 pracowników 

 10-49 pracowników 

 50-249 pracowników 

 powyżej  249 pracowników  

pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj obsługiwanej kampanii 
Rodzaj obsługiwanych 

połączeń 
Zakres usługi/dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

82.20.10  sprzedaż produktów przez telefon 

 pozyskiwanie klientów przez telefon 

 obsługa infolinii 

 serwis konsumencki 

 telefoniczne badanie opinii i preferencji klientów 

 telefoniczne umawianie spotkań 

 inna (proszę określić) 

 kampania wychodząca 
(outbound) 

 kampania przychodząca 
(inbound) 

 krajowe 

 zagraniczne 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj wydarzenia Rodzaj wynajmowanego pomieszczenia Dodatkowe usługi zawarte w cenie Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.30.11  zjazd 

 kongres 

 konferencja 

pytanie otwarte  dostarczenie sprzętu 
audiowizualnego 

 rezerwacja zakwaterowania 

 wyżywienie i napoje 

 transport uczestników 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Rodzaj 

wydarzenia 
Rodzaj wynajmowanej 

powierzchni 
Metraż wynajmowanej 

powierzchni 
Usytuowanie stoiska Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.30.12  targi 

 wystawa 

 zabudowana 

 niezabudowana 

pytanie otwarte  szeregowe 

 narożne 

 wyspowe 

 półwyspowe 

 teren otwarty 

 inne (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.91.11  usługi polegające na ocenie zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych 

 usługi związane z oceną stanu finansowego i doświadczenia kredytowego potencjalnych klientów, 
kredytobiorców itp. 

 usługi w zakresie dochodzenia roszczeń kredytowych 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU 
Rodzaj wierzytelności ze 

względu na charakter dłużnika 
Rodzaj wierzytelności ze względu na charakter 

wierzyciela 
Etap postępowania 

Okres 
przeterminowania 

Zakres usługi/dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

82.91.12  gospodarcza 

 konsumencka 

 bankowa 

 ubezpieczeniowa 

 gospodarcza 

 konsumencka 

 windykacja 
polubowna 

 windykacja sądowa 

pytanie otwarte pytanie otwarte 
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PKWiU Rodzaj usługi Stosowana technika świadczenia usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.92.10  pakowanie produktów spożywczych 

 pakowanie wyrobów farmaceutycznych 

 pakowanie środków czystości użytku domowego 

 pakowanie artykułów toaletowych 

 pakowanie wyrobów metalowych 

 pakowanie paczek i prezentów 

 pakowanie monet i banknotów 

 etykietowanie opakowań 

 nadrukowywanie opakowań 

 inna (proszę określić) 

 ręczna 

 zautomatyzowana 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.99.11  sporządzania stenotypii i protokołu z przebiegu postepowania sadowego 

 usługi stenografii ogólnie dostępne 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 
PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.99.12  usługi przyjmowania telefonów 

 usługi budzenia przez telefon 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres usługi/dodatkowe informacje dotyczące usługi 

82.99.19  usługi w zakresie tworzenia napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji 
telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp. 

 usługi wykonywania adresowych kodów kreskowych 

 usługi wdrukowywania kodów kreskowych 

 usługi związane z organizacją zbiórki pieniędzy, gromadzeniem funduszy, wykonywane na zlecenie 

 usługi związane z odzyskiwaniem własności (rzeczy, nieruchomości) 

 usługi związane ze zbieraniem monet z parkomatów 

 usługi związane z wydawaniem bonów premiowych i towarowych 

 usługi niezależnych licytatorów, inne niż związane z procedurami prawnymi 

 usługi odczytywania wskazań gazomierzy, liczników ciepła, elektryczności, wody 

 usługi przygotowywania danych 

 usługi zarządzania programami lojalnościowymi 

 inna (proszę określić) 

pytanie otwarte 
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Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007      

Dane pozyskane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. 

Dane te stanowią podstawę dla opracowania wskaźników cen producentów usług.  
 

Moduł 1. Badanie cen usług transportu 
Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



 

Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary  

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 



 

Moduł 2. Badanie cen usług magazynowania i wspomagających transport 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



 

Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary  

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 



 

Moduł 3. Badanie cen usług pocztowych i kurierskich 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



 

Dział 2. Badanie długoterminowych kontraktów 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary  

Długość 
kontraktu 

Nazwa 
klienta 

Rodzaj klienta Siedziba 
klienta 

Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

          

Opis reprezentanta usługi 

 



 

Moduł 4. Badanie cen usług telekomunikacyjnych 

Dział 1. Badanie reprezentatywnych usług 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj klienta Siedziba klienta Rodzaj ceny Cena usługi (bez VAT) w PLN  
(z dwoma znakami po przecinku) 

Przyczyna 
zmiany ceny 

miesiąc sprawozdawczy miesiąc poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 

         

Opis reprezentanta usługi 



 

Dział 3. Badanie wartości jednostkowej 

Symbol 
PKWiU 

Numer 
reprezentanta 

Jednostka 
miary 

Rodzaj 
klienta 

Siedziba 
klienta 

Wartość sprzedaży usługi  
w PLN (bez VAT) 

Wolumen sprzedaży usługi Wartość jednostkowa Przyczyna 
zmiany 

ceny miesiąc 
sprawozdawczy 

miesiąc 
poprzedni 

miesiąc 
sprawozdawczy 

miesiąc 
poprzedni 

miesiąc 
sprawozdawczy 

miesiąc 
poprzedni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

            

Opis reprezentanta usługi 

 

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  

 

                                        
 

     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 
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Objaśnienia do formularza C-09 

1. Uwagi ogólne 

Sprawozdanie na formularzu C-09 sporządzają podmioty gospodarcze o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące 

przeważającą lub drugorzędną działalność w zakresie: 

 transportu lądowego oraz transportu rurociągowego (dział 49 według PKD), 

 transportu wodnego (dział 50 według PKD), 

 transportu lotniczego (dział 51 według PKD), 

 magazynowania i działalności usługowej wspomagającej transport (dział 52 według PKD), 

 działalności pocztowej i kurierskiej (dział 53 według PKD), 

 telekomunikacji (dział 61 według PKD). 

Przedmiotem sprawozdania na formularzu są ceny producentów wybranych usług świadczonych na terenie kraju oraz poza 

granicami kraju przedsiębiorstwom lub osobom reprezentującym przedsiębiorstwo, instytucjom publicznym a także 

konsumentom indywidualnym. Celem badania jest obserwacja cen ustalanych w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu  

i podaży na daną usługę na rynku. 

Pojęcie usług obejmuje wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność  

o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, a także 

czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji 

indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. 

Przez cenę producenta usługi należy rozumieć kwotę uzyskiwaną przez producenta od nabywcy za wykonaną usługę 

pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług VAT oraz uwzględniającą ewentualne dopłaty, upusty i bonifikaty 

przewidziane w warunkach umowy. 

Klasyfikacją stosowaną w sprawozdaniu jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676). 

Formularz składa się z czterech modułów wypełnianych przez jednostki sprawozdawcze w zakresie zgodnym z nałożonym na 

nie obowiązkiem statystycznym. Jednostka sprawozdawcza w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przeważającej  

i działalności drugorzędnych może być poproszona o wypełnienie jednego lub kilku modułów formularza.  

Moduł 1. Badanie cen usług transportu 

Przeznaczony jest do badania cen usług: 

 świadczonych w ramach przewozów pasażerskich w komunikacji rozkładowej i nierozkładowej, wykonywanej taborem 
kolejowym, samochodowym, środkami żeglugi morskiej, przybrzeżnej i śródlądowej oraz taborem lotniczym; 

 świadczonych w ramach przewozów towarów transportem kolejowym, drogowym (pojazdy wyspecjalizowane  
i niewyspecjalizowane), transportem morskim i przybrzeżnym (masowce, zbiornikowce, kontenerowce, promy), 
transportem wodnym śródlądowym (barki, statki) oraz transportem lotniczym; 

 transportu rurociągowego; 

 wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą, wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, wynajmu samochodów 

ciężarowych z kierowcą oraz wynajmu środków transportu wodnego z załogą. 

Uwaga: Jednostki, dla których przeważającym rodzajem działalności jest międzymiastowy przewóz pasażerów transportem 

samochodowym (PKS) wg ustalonego rozkładu jazdy (transport rozkładowy), nie sporządzają sprawozdania w tym zakresie. 

Jednostki te są zobowiązane do przesyłania do Głównego Urzędu Statystycznego aktualnych cenników opłat obowiązujących 

w komunikacji zwykłej i pośpiesznej, ewentualnie informacji o braku zmian tych stawek do 7 dnia po miesiącu 

sprawozdawczym. 

Moduł 2. Badanie cen usług magazynowania i wspomagających transport 

Przeznaczony jest do badania cen usług w zakresie magazynowania i usług wspomagających transport, takich jak: usługi 

dotyczące infrastruktury transportowej (np. usługi portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), usługi agencji 

transportowych i przeładunek towarów.  

Moduł 3. Badanie cen usług pocztowych i kurierskich 

Przeznaczony jest do badania cen usług świadczonych przez prywatne firmy pocztowe i kurierskie. 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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Moduł 4. Badanie cen usług telekomunikacyjnych 

Przeznaczony jest do badania cen usług telekomunikacyjnych i usług z nimi powiązanych. 

Uwaga: Jednostki świadczące usługi telekomunikacji ruchomej zobowiązane są do wykazywania poniższych reprezentantów: 
Usługi telefoniczne (61.20.12 i 61.20.13): 

 abonament, 

 opłata za minutę połączenia głosowego, 

 opłata za wiadomość tekstową (SMS). 
Usługi internetu mobilnego (61.20.41 i 61.20.42): 

 abonament (usługa samodzielna) 

 opłata za internet w telefonie (abonament/pakiet). 

2. Zasady doboru reprezentantów usług 

W momencie przystąpienia do badania jednostka sprawozdawcza wybiera reprezentanty usług. W każdym okresie 

badawczym, w ramach jednego modułu, należy wykazywać dane dla przynajmniej trzech reprezentantów usług. 

Jednostka sprawozdawcza, dokonująca wyboru reprezentanta usług w zakresie realizowanej działalności, powinna: 

1. W pierwszej kolejności wybrać 6-cyfrowe grupowania PKWiU o znaczącej wartości przychodów ze sprzedaży usług  
w danym przedsiębiorstwie.  

2. Następnie, w ramach wybranych 6-cyfrowych grupowań PKWiU, wytypować konkretne reprezentanty usług wg 
następujących kryteriów: 

a. reprezentant powinien być reprezentatywny dla działalności danego przedsiębiorstwa; 
b. reprezentant powinien mieć znaczący udział w wartości sprzedaży danego grupowania 6-cyfrowego; 
c. reprezentantami powinny być usługi świadczone najczęściej, powtarzalne, co do których przewiduje się, że będą 

również świadczone w przyszłości; 
d. reprezentantem powinna być imiennie określona, indywidualna usługa; 
e. dynamika cen reprezentanta powinna w możliwie największym stopniu charakteryzować zmiany cen zachodzące  

w grupowaniu, z którego został wybrany reprezentant. 

Dokonany wybór jest obowiązujący dla kolejnych okresów sprawozdawczych. Oznacza to, że w kolejnych okresach 

badawczych należy wykazywać ceny dla dokładnie tych samych reprezentantów, które zostały wybrane w momencie 

przystępowania do badania. Jedynie w przypadku gdy reprezentant przestaje być świadczony lub przestaje być 

reprezentatywny dla działalności firmy, należy go zastąpić, wprowadzając nowego reprezentanta. 

3. Wyjaśnienia do poszczególnych pól formularza 

Dział 1 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie cen reprezentatywnych usług 

Przedmiotem badania w tej części formularza są ceny reprezentatywnych usług tzn. takich które są typowe dla działalności 

danego przedsiębiorstwa. Wykazywane ceny mogą pochodzić z jednej faktury, być opracowane na podstawie kilku faktur, 

pochodzić z cennika (o ile odzwierciedlają ceny faktycznie płacone przez klientów) lub być szacunkiem opracowanym przez 

pracownika jednostki sprawozdawczej. 

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-09.   

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 - należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w grupowaniu. 

Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich miesiącach,  

a w miesiącu sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są wprowadzone 

ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za miesiące 

poprzednie.  

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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W rubryce 3 należy podać jednostkę miary reprezentanta tj. jednostkę miary do jakiej odnoszą się podawane ceny. Wykaz 

jednostek miary stosowanych w badaniu zamieszczono na końcu objaśnień. Dla danego reprezentanta w kolejnych 

miesiącach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B - przedsiębiorstwo, 

G - instytucja publiczna, 

C - klient indywidualny. 

Rubryka 5 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 6 – należy wpisać symbol rodzaju ceny: 

T – oznacza, że cena pochodzi z reprezentatywnej transakcji, 

S – oznacza, że cena jest średnią z kilku porównywalnych transakcji, 

C – oznacza, że cena pochodzi z cennika, 

M – oznacza, że cena pochodzi z wyceny modelu usługi dokonanej przez jednostkę sprawozdawczą. Wycena modelu 

powinna być stosowana przez przedsiębiorstwa, które świadczą usługi unikalne i niepowtarzalne. Wybrany model 

transakcji odnosi się do produktu, który nie był przedmiotem sprzedaży w badanym okresie. Modele mogą odnosić 

się do całkowicie fikcyjnej usługi lub być oparte na prawdziwych transakcjach dokonanych w przeszłości. Wybrany 

model powinien być reprezentatywny dla działalności przedsiębiorstwa. Cena modelu jest wartością szacunkową. 

Jednostka sprawozdawcza powinna co miesiąc dokonywać wyceny przyjętego modelu usługi, uwzględniając bieżącą 

sytuację rynkową. Przy wycenie w szczególności powinny być brane pod uwagę koszty pracy, koszty ogólne oraz 

marża zysku. Wybrany model powinien być opisany z odpowiednią szczegółowością, tak jak faktyczne transakcje. 

Rubryka 7 – cena usługi w PLN (bez VAT) za miesiąc sprawozdawczy. W rubryce tej należy wpisać cenę spełniającą jeden  

z następujących warunków: 

 jest ceną faktycznej transakcji, ustaloną na podstawie faktury kupna-sprzedaży, 

 jest średnią ceną ustaloną na podstawie kilku porównywalnych transakcji (cena ustalona w oparciu o uzyskane 
przychody i wolumen sprzedanej usługi, przy zachowaniu homogeniczności świadczonych usług), 

 pochodzi ze stosowanego przez jednostkę sprawozdawczą cennika (o ile ceny z cennika odzwierciedlają faktyczne 
ceny transakcji), 

 jest szacunkiem eksperckim opartym na wiedzy i doświadczeniu pracownika jednostki sprawozdawczej. 

UWAGA: 

1. W przypadku usług transportu towarów oraz usług przeładunku i magazynowania towarów w sprawozdaniu należy 
wykazywać wyłącznie cenę usługi tj. bez ceny towarów będących przedmiotem usługi. 

2. Jeżeli transakcja została przeprowadzona w obcej walucie, wówczas cenę usługi należy przeliczyć na PLN na 
podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług. 

3. Poziomy cen (podawane z dwoma znakami po przecinku) muszą odpowiadać jednostce miary podanej w rubryce 3 
sprawozdania. 

Rubryka 8 – cena usługi w PLN (bez VAT) za miesiąc poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do 

reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w miesiącu poprzednim – wówczas należy podać cenę szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu poprzednim. 

Rubryka 9 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 
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U – zmiana kursu walut. 

Dział 2 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie cen pochodzących z długoterminowych kontraktów. 

Przedmiotem badania w tej części formularza są ceny usług objętych długoterminowymi kontraktami. Jako reprezentanta 

usługi należy wybrać kontrakt zawarty z określonym klientem na okres obejmujący przynajmniej sześć miesięcy. Wybrany do 

obserwacji kontrakt musi zakładać świadczenie na przestrzeni czasu tej samej lub bardzo podobnej usługi. Częstotliwość 

płatności w ramach wybranego kontraktu powinna pokrywać się z częstotliwością badania (częstotliwość miesięczna). 

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-09. 

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 - należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w grupowaniu. 

Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich miesiącach,  

a w miesiącu sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są wprowadzone 

ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za miesiące 

poprzednie.  

W rubryce 3 należy podać jednostkę miary reprezentanta tj. jednostki miary, do jakiej odnoszą się podawane ceny. Wykaz 

jednostek miary stosowanych w badaniu zamieszczono na końcu objaśnień. Dla danego reprezentanta w kolejnych 

miesiącach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary. 

W rubryce 4 należy określić okres na jaki został podpisany długoterminowy kontrakt poprzez podanie liczby miesięcy 

objętych kontraktem. 

Rubryka 5 – należy wpisać nazwę klienta, z którym podpisano długoterminowy kontrakt. Dopuszczalne jest zastąpienie 

nazwy klienta umownym symbolem przypisanym do danego klienta. Jednak przyjęte oznaczenia klientów muszą być stałe  

w czasie tzn. w kolejnych miesiącach sprawozdawczych dany klient musi być opisywany tym samym symbolem.  

Rubryka 6 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B - przedsiębiorstwo, 

G - instytucja publiczna, 

C - klient indywidualny. 

Rubryka 7 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 8 – cena usługi w PLN (bez VAT) za miesiąc sprawozdawczy. W rubryce tej należy wpisać cenę usługi świadczonej  

w ramach wybranego długoterminowego kontraktu. 

UWAGA: 

1. W przypadku usług transportu towarów oraz usług przeładunku i magazynowania towarów w sprawozdaniu należy 
wykazywać wyłącznie cenę usługi tj. bez ceny towarów będących przedmiotem usługi. 

2. Jeżeli transakcja została przeprowadzona w obcej walucie, wówczas cenę usługi należy przeliczyć na PLN na 
podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług. 

3. Poziomy cen (podawane z dwoma znakami po przecinku) muszą odpowiadać jednostce miary podanej w rubryce 3 
sprawozdania. 

Rubryka 9 – cena usługi w PLN (bez VAT) za miesiąc poprzedni. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do 

reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w miesiącu poprzednim – wówczas należy podać cenę szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu poprzednim. 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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Rubryka 10 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 

U – zmiana kursu walut. 

Dział 3 

Wypełniają jednostki, które wybrały badanie wartości jednostkowej. 

Przedmiotem badania w tej części formularza są ceny usług uzyskane jako iloraz wartości i wolumenu sprzedaży 

zrealizowanej w danym miesiącu w ramach wielu transakcji. Możliwość zastosowania tej metody zależy w głównej mierze od 

możliwości wyodrębnienia w sprzedaży przedsiębiorstwa homogenicznych usług świadczonych w podobnym zakresie i na 

podobnych warunkach wielu klientom.  

Wiersz opis reprezentanta usługi powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta uwzględniającą główne 

parametry mające wpływ na poziom ceny. Zakres informacji wymaganych przy opisie poszczególnych reprezentantów jest 

uzależniony od wybranego symbolu PKWiU i został określony w Załączniku 1 do formularza C-09.   

Rubryka 1 – Symbol PKWiU – należy podać symbol usługi wg 6-cyfrowego poziomu PKWiU 2015 

(http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html). 

Rubryka 2 - należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do identyfikacji reprezentantów wykazanych przez dane 

przedsiębiorstwo w ramach jednego modułu sprawozdania. Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami od 01, 

02, 03… itd. Usługi wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy muszą być oznaczone nowymi numerami w grupowaniu. 

Nie należy nadawać nowym reprezentantom numerów usług, które były obserwowane w poprzednich miesiącach,  

a w miesiącu sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Usługi, które wystąpiły już w reprezentacji i są wprowadzone 

ponownie po przerwie, muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za miesiące 

poprzednie.  

W rubryce 3 należy podać jednostkę miary reprezentanta tj. jednostkę miary w jakiej wyrażony jest wolumen sprzedaży 

usługi. Wykaz jednostek miary stosowanych w badaniu zamieszczono na końcu objaśnień. Dla danego reprezentanta  

w kolejnych miesiącach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary. 

Rubryka 4 – należy wpisać symbol rodzaju klienta będącego odbiorcą badanej usługi: 

B - przedsiębiorstwo, 

G - instytucja publiczna, 

C - klient indywidualny. 

Rubryka 5 – należy wpisać symbol siedziby klienta: 

K – w kraju, 

Z – za granicą. 

Rubryka 6 – należy podać całkowitą wartość sprzedaży reprezentanta usługi w PLN wyrażoną w cenach producenta (bez 

VAT), która miała miejsce w miesiącu sprawozdawczym. Wykazywaną kwotę należy ustalić na podstawie ewidencji faktur 

sprzedaży lub innych dokumentów prowadzonych stosownie do zasad rachunkowości lub na własne potrzeby. Powinna 

obejmować wszystkie transakcje, w ramach których sprzedano usługi odpowiadające opisowi badanego reprezentanta.   

Rubryka 7 – należy podać całkowitą wartość sprzedaży reprezentanta usługi w PLN wyrażoną w cenach producenta (bez 

VAT), która miała miejsce w miesiącu poprzednim. Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w miesiącu poprzednim – wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu poprzednim. 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
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Rubryka 8 – należy podać całkowity wolumen sprzedaży czyli wielkość sprzedaży reprezentanta usługi, która miała miejsce  

w miesiącu sprawozdawczym. Wykazywaną kwotę należy ustalić na podstawie ewidencji faktur sprzedaży lub innych 

dokumentów prowadzonych stosownie do zasad rachunkowości lub na własne potrzeby. Powinna obejmować wszystkie 

transakcje, w ramach których sprzedano usługi odpowiadające opisowi badanego reprezentanta.  

UWAGA: Wolumen sprzedaży musi być wyrażony w jednostce miary podanej w rubryce 3 sprawozdania. 

Rubryka 9 – należy podać całkowity wolumen sprzedaży reprezentanta usługi, która miała miejsce w miesiącu poprzednim. 

Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do reprezentantów: 

 nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały 
w miesiącu poprzednim – wówczas należy podać wartość szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu 
poprzednim, gdyby transakcja miała miejsce, 

 dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu poprzednim. 

Rubryka 10 – wartość jednostkowa w miesiącu sprawozdawczym. Rubryka wyliczana jest automatycznie jako iloraz wartości 

sprzedaży określonej w rubryce 6 i wolumenu sprzedaży określonego w rubryce 8. 

Rubryka 11 – wartość jednostkowa w miesiącu poprzednim. Rubryka wyliczana jest automatycznie jako iloraz wartości 

sprzedaży określonej w rubryce 7 i wolumenu sprzedaży określonego w rubryce 9. 

Rubryka 12 – przyczyna zmiany ceny 

W rubryce tej należy podać symbol przyczyny zmiany ceny: 

X – zmiana kosztów świadczenia usługi, 

Y – zastosowano rabaty, upusty, bonifikaty, promocje, dopłaty do usługi, 

V – powrót do ceny sprzed rabatu, upustu, promocji, 

T – zmiana warunków świadczenia usługi (np. zmiana zakresu wykonywanych czynności, zmiana częstotliwości 

świadczenia usługi), 

W – zmiana warunków płatności (np. zmiana terminu płatności, zmiana waluty płatności), 

Z – czynniki rynkowe, 

U – zmiana kursu walut. 

 

Wykaz najczęściej stosowanych jednostek miary 

Oznaczenie 
Nazwa jednostki 

Oznaczenie 
Nazwa jednostki 

cyfrowe literowe cyfrowe literowe 

00100 
00220 
00130 
00160 
01100 
01130 
01160 
02100 
02130 
03100 
03101 
03330 
03120 
03430 
03530 
03150 
11000 
11020 
11030 
28000 
11800 
11820 
11300 

kg 
100 kg 
t 
tys. t 
m 
km 
tys. km 
m2 

tys. m2  
m3 

hl 
tys. l 
tys. hl 
tys. m3 

mln l 
mln hl 
szt. 
100 szt. 
tys. szt.  
op. 
osoba 
100 osób 
kpl 

kilogram 
sto kilogramów 
tona 
tysiąc ton 
metr 
kilometr 
tysiąc kilometrów 
metr kwadratowy 
tysiąc metrów kwadratowych 
metr sześcienny 
hektolitr 
tysiąc litrów 
tysiąc hektolitrów 
tysiąc metrów sześciennych 
milion litrów 
milion hektolitrów 
sztuka 
sto sztuk 
tysiąc sztuk 
opakowanie 
osoba 
sto osób 
komplet 

04100 
04200 
04300 
04400 
13000 
13100 
13200 
28200 
05400 
30260 
30160 
30390 
27100 
27130 
27400 
27430 
27600 
27630 
27700 
27730 
29400 
90200 
90700 

s 
min 
h 
d 
dz. 
tydz. 
mc 
rob∙h 
Wh 
MB 
Mb 
GB 
t∙km 
tys. t∙km 
poc∙km 
tys. poc∙km 
wozo∙km 
tys. wozo∙km 
pas∙km 
tys. pas∙km 
Mm 
msc. 
stanowisko 

sekunda 
minuta 
godzina 
doba 
dzień 
tydzień 
miesiąc 
roboczogodzina 
watogodzina 
megabajt 
megabit 
gigabajt 
tonokilometr 
tysiąc kilometrów 
pociągokilometr 
tysiąc pociągokilometrów 
wozokilometr 
tysiąc wozokilometrów 
pasażerokilometr 
tysiąc pasażerokilometrów 
mila morska 
miejsce 
stanowisko 

 

 



 

Załącznik 1. Opis reprezentantów dla usług badanych na formularzu C-09 

Moduł 1 Badanie cen usług transportu 

PKWiU Punkt 
początkowy 

Punkt 
docelowy 

Długość 
trasy 

Rodzaj transportowanego 
towaru 

Waga lub objętość 
transportowanego towaru 

Charakter usługi Zakres czynności / dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

49.20.11 
49.20.12 
49.20.13 
49.20.14 
49.20.15 
49.20.16 
49.20.19 
49.41.11 
49.41.12 
49.41.13 
49.41.14 
49.41.15 
49.41.16 
49.41.17 
49.41.18 
49.41.19 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte  cykliczna 

 jednorazowa 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj biletu Okres ważności biletu Rodzaj środka transportu Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.31.10 
49.31.21 
49.31.22 

 Normalny 

 Ulgowy 

 Grupowy 

 Rodzinny 

 Pracowniczy 

 Seniora 

 Inny (proszę określić) 

 Jednorazowy (do 2h) 

 Dobowy 

 Tygodniowy 

 Miesięczny 

 Kwartalny 

 Inny (proszę określić) 

 Tramwaj 

 Autobus 

 Trolejbus 

 Metro 

 Kolej miejska 

 Wszystkie środki 
transportu miejskiego 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj środka transportu Rodzaj przewozu Długość trasy Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.39.13 
 

 Autobus 

 Autokar 

 Bus 

 Inny (proszę określić) 

 Pracowniczy 

 Szkolny 

 Transport na lotnisko 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte 



 

PKWiU Rodzaj środka transportu Charakter wynajmu Czas wynajmu Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.39.31 
 

 Autobus 

 Autokar 

 Bus 

 Inny (proszę określić) 

 Turystyczno –rekreacyjny 

 Pracowniczy 

 Inny (proszę określić) 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Dzień 

 Tydzień 

 Miesiąc 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj biletu Trasa przejazdu Długość trasy Rodzaj kolejki Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.39.32 
 

 Indywidualny 

 Grupowy 

 Rodzinny 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte  Normalna 

 Wąskotorowa 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj środka 
transportu 

Trasa przejazdu Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.39.33 
49.39.34 
 

 Autobus 

 Autokar 

 Bus 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte 

 

PKWiU Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.39.39 Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj środka transportu Czas wynajmu Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.41.20  Samochód dostawczy 

 Samochód dostawczy duży 

 Samochód ciężarowy  

 Samochód specjalny 

 Laweta 

 Inny (proszę określić) 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Dzień 

 Tydzień 

 Miesiąc 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

 



 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

49.42.11 
49.42.19 

 Wynajem samochodu z kierowcą biernym 

 Wynajem samochodu + ekipa 1-osobowa 

 Wynajem samochodu + ekipa 2-osobowa 

 Wynajem samochodu + ekipa 3-osobowa 

 Transport pianina 

 Dopłata za znoszenie (1 piętro) 

 Dopłata za wnoszenie (1 piętro) 

 Dopłata za 1 km poza strefę 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Punkt 
początkowy 

Punkt 
docelowy 

Długość trasy Rodzaj transportowanego 
towaru 

Zdolność 
przesyłowa 

Zakres czynności / dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

49.50.11 
49.50.12 
49.50.19 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte 

 

PKWiU Punkt początkowy 
 

Punkt 
docelowy 

Długość 
trasy 

Czas przejazdu Zakres czynności / dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

50.10.11 
50.30.11 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie 
otwarte 

 Poniżej godziny 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Doba 

 Tydzień 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Punkt początkowy Trasa (akwen/temat 
wycieczki) 

Długość 
trasy 

Czas przejazdu Dodatkowe usługi 
zawarte w cenie 

Zakres czynności / dodatkowe informacje 
dotyczące usługi 

50.10.12 
50.30.12 
50.30.13 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie 
otwarte 

 Poniżej godziny 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Doba 

 Tydzień 

 Inny (proszę określić) 

 Zakwaterowanie 

 Wyżywienie 

 Alkohol 

 Imprezy pokładowe 

 Dostęp do atrakcji 
(basen, leżaki, gry) 

 All inclusive 

 Inne (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

 



 

 

PKWiU Punkt początkowy Punkt 
docelowy 

Długość 
trasy 

Czas przejazdu Rodzaj jednostki pływającej Zakres czynności / dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

50.10.19 
50.30.19 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie 
otwarte 

 Poniżej godziny 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Doba 

 Tydzień 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj jednostki 
pływającej 

Czas wynajmu Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

50.10.20 
50.30.20 

Pytanie otwarte  Godzina 

 Pół dnia 

 Dzień 

 Tydzień 

 Miesiąc 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Punkt 
początkowy 

Punkt 
docelowy 

Długość 
trasy 

Czas przejazdu Rodzaj 
transportowanego 

towaru 

Waga lub objętość 
transportowanego 

towaru 

Tryb działania Zakres czynności / 
dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

50.20.11 
50.20.12 
50.20.13 
50.20.14 
50.20.15 
50.20.19 
50.40.11 
50.40.12 
50.40.13 
50.40.14 
50.40.19 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie 
otwarte 

 Poniżej godziny 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Doba 

 Tydzień 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte  Liniowiec 

 Charter 

 Tramp 

 Inny (proszę 
określić) 

Pytanie otwarte 

 

 

 

 

 

 



 

PKWiU Rodzaj statku Czas wynajmu Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

50.20.21 
50.40.21 
 

 Zbiornikowiec 

 Gazowiec 

 Towarowy 

 Masowiec 

 Chłodniowiec 

 Uniwersalny 

 Rybacki 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Dzień 

 Tydzień 

 Miesiąc 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj holownika Region 
geograficzny/akwen 

Charakter 
usługi 

Długość 
trasy 

Czas przejazdu Rodzaj holowanego 
obiektu 

Zakres czynności / 
dodatkowe informacje 

dotyczące usługi 

50.20.22 
50.40.22 
 

 oceaniczny 

 redowy 

 portowy  

 rzeczny 

 kilka różnych 
holowników 

 inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte  cykliczna 

 jednorazowa 

Pytanie 
otwarte 

 Poniżej godziny 

 Godzina 

 Pół dnia 

 Doba 

 Tydzień 

 Inny (proszę określić) 

 Statek 

 Urządzenia wiertnicze 

 Żuraw pływający 

 Pogłębiarki 

 Pławy 

 Kadłub 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Punkt początkowy Punkt 
docelowy 

Klasa podróży Okres pomiędzy datą 
zakupu a datą wylotu 

Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

51.10.11 
51.10.13 
 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte  ekonomiczna 

 biznesowa 

 inna (proszę określić) 

 ponad rok 

 6-12 miesięcy 

 4-5 miesięcy 

 3 miesiące 

 2 miesiące 

 poniżej 1 miesiąca 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Punkt początkowy Punkt 
docelowy 

Rodzaj transportowanego 
towaru 

Waga lub objętość 
transportowanego towaru 

Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące 
usługi 

51.21.11 
51.21.12 
51.21.13 

Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte Pytanie otwarte 

  



 

Moduł 2 Badanie cen usług magazynowania i wspomagających transport 

PKWiU Rodzaj towaru Rodzaj pojemników /kontenerów Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

52.10.11 
52.10.12 
52.10.13 
52.10.19 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie otwarte  Pytanie otwarte 

 

PKWiU Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

52.21.11 
52.21.19 
52.21.21 
52.21.22 
52.21.23 
52.21.24 
52.21.25 
52.21.29 
52.21.30 
52.23.11 
52.23.12 
52.23.19 
52.29.11 
52.29.12 
52.29.19 
52.29.20 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj towaru Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

52.24.11 
52.24.12 
52.24.13 
52.24.19 

Pytanie 
otwarte 

Pytanie otwarte 

 

 



 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

52.22.11  usługi w zakresie eksploatacji portów, nadbrzeży, doków, mol i 
inne usługi związane z obiektami terminali morskich, włączając 
usługi terminali pasażerskich w powiązaniu z transportem 
morskim i przybrzeżnym, 

 usługi świadczone przez śluzy wodne, dźwigi dla łodzi, jazy, 

 usługi świadczone przez latarnie morskie, latarniowce, usługi 
związane z umieszczaniem boi, 

 usługi radiolokacyjne i podobne wspomagające nawigację. 

Pytanie otwarte 

52.22.12  usługi eksploatacji i konserwacji kanałów, żeglownych rzek i 
innych dróg wodnych śródlądowych,  

 usługi świadczone przez śluzy wodne, dźwigi dla łodzi, jazy,  

 usługi świadczone przez latarnie morskie, latarniowce, usługi 
związane z umieszczaniem boi, usługi radiolokacyjne i podobne 
wspomagające nawigację, 

 usługi holowania po kanałach (inne niż świadczone przez 
holowniki), np. ciągniki lub lokomotywy działające na ścieżkach 
wzdłuż brzegów dróg wodnych śródlądowych. 

Pytanie otwarte 

52.22.13 
52.22.14 

 usługi pilotowania (włączając usługi statków pilotowych) związane 
z wprowadzaniem i wyprowadzaniem statków z portu lub podczas 
nawigacji w miejscach niebezpiecznych,  

 usługi holowników związane z cumowaniem i wyprowadzaniem z 
miejsc cumowania statków wszystkich typów 

Pytanie otwarte 

52.22.15 
52.22.16 

 usługi ratownictwa wodnego, 

 usługi holowania i pchania statków 

Pytanie otwarte 

52.22.19  usługi wspomagające transport wodny bezpośrednio związane z 
eksploatacją statków, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz usługi 
niezwiązane bezpośrednio z eksploatacją statków, takie jak: 
łamanie lodu, rejestracja statków, wycofywanie statków z 
eksploatacji i ich przechowywanie, itp. 

 usługi lichtungowe (przeładunek części ładunku w celu 
zmniejszenia zanurzenia statku). 

Pytanie otwarte 

 

  



 

Moduł 3 Badanie cen usług pocztowych i kurierskich 

PKWiU Rodzaj przesyłki Waga 
przesyłki 

Rodzaj środka transportu Długość trasy Miejsce docelowe 
przesyłki 

Zakres czynności / dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

53.20.11 
53.20.19 
 

 List 

 Koperta duża 

 Paczka  

 Przesyłka gabarytowa 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie 
otwarte 

 Samochód dostawczy 

 Rower 

 Komunikacja miejska 

 Łączony lądowy 

 Łączony morski 

 Łączony lotniczy 

 Do 25 km 

 Od 26 km 

 Inna (proszę określić) 

 na terenie kraju  

 na terenie Europy 

 na terenie innego 
kontynentu  

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Dzień świadczenia 
usługi 

Pora świadczenia 
usługi 

Długość trasy Wartość zamówienia Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

53.20.12 
 

 Pon.-Pt. 

 Weekend 

 Dowolny dzień 
tygodnia 

 Godziny poranne 

 Środek dnia 

 Wieczór 

 Inna (proszę 
określić) 

 Do 25 km 

 Od 26 km 

 Inna (proszę określić) 

 Do 50 PLN 

 51-100 PLN 

 101-150 PLN 

 151-200 PLN 

 Od 201 PLN 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

  



 

Moduł 4 Badanie cen usług telekomunikacyjnych 

PKWiU Rodzaj opłaty Pora świadczenia usługi Dzień świadczenia usługi Zakres czynności / dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

61.10.11 
 

 Abonament 

 Opłata za minutę połączenia głosowego na telefon stacjonarny 

 Opłata za minutę połączenia głosowego na telefon komórkowy 

 Opłata za minutę połączenia głosowego do krajów UE 

 Opłata za minutę połączenia głosowego do krajów poza UE 

 Inna (proszę określić) 

 Cała doba 

 8.00-18.00 

 18.00-8.00 

 Inna (proszę określić) 

 Dowolny dzień tygodnia 

 Pon.-Pt. 

 Dni pracujące 

 Weekend 

 Niedziele i święta 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.10.12 
 

 przełączanie połączenia pod inny numer 

 identyfikacja abonenta wywołującego 

 połączenia trójstronne 

 wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej  

 automatyczne oddzwanianie 

 poczta głosowa 

 inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

61.10.49 
61.20.49 
 

 faksowanie  

 telefonia internetowa (Voip) 

 konferencje audio i wideo 

 inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.10.20 
61.10.41 
61.20.14 
61.20.20 

Pytanie otwarte 
 

 

PKWiU Rodzaj opłaty Prędkość transmisji Limit danych Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.10.42 
61.10.43 

 Abonament 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte  Bez limitu 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

 

 

 

 



 

PKWiU Rodzaj opłaty Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.10.51 
 

 Abonament podstawowy 

 Opłata za podłączenie do sieci 

 Opłata za ponownie przyłączenie do sieci 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.10.52 
 

 Pakiet sportowy 

 Pakiet filmowy 

 Pakiet seriale 

 Pakiet dziecięcy 

 Pakiet kobiecy 

 Pakiet męski 

 Pakiet informacyjny 

 Zestaw 2 pakietów 

 Zestaw 3 pakietów 

 Inny (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

61.10.53  Film 

 Odcinek serialu 

 Film/serial dziecięce 

 Wydarzenie sportowe 

 Wydarzenie kulturalne 

 Program informacyjny 

 Inny (proszę określić) 

 

PKWiU Rodzaj opłaty Rodzaj umowy Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.20.12  Abonament 

 Opłata za minutę połączenia głosowego na telefon stacjonarny 

 Opłata za minutę połączenia głosowego na telefon komórkowy 

 Opłata za minutę połączenia głosowego do krajów UE 

 Opłata za minutę połączenia głosowego do krajów poza UE 

 Inna (proszę określić) 

 Abonament 

 Mix 

 Prepaid 

 Wszystkie umowy 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

61.20.13  Opłata za sms krajowy 

 Opłata za sms do krajów UE 

 Opłata za sms do krajów poza UE 

 Inna (proszę określić) 

 Abonament 

 Mix 

 Prepaid 

 Wszystkie umowy 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 



 

PKWiU Rodzaj opłaty Prędkość 
transmisji 

Limit danych Rodzaj umowy Zakres czynności / dodatkowe 
informacje dotyczące usługi 

61.20.41 
61.20.42 
 

 Abonament (usługa samodzielna) 

 Abonament (do istniejącej usługi połączeń 
głosowych) 

 Opłata za pakiet danych kupowany z góry 

 Dopłata za wykorzystanie danych 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte  Bez limitu 

 Inny (proszę określić) 

 Abonament 

 Mix 

 Prepaid 

 Wszystkie umowy 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 

PKWiU Rodzaj usługi Rodzaj opłaty Zakres czynności / dodatkowe informacje dotyczące usługi 

61.30.20 
 

 Podstawowy zestaw 
programów 

 Pakiet sportowy 

 Pakiet filmowy 

 Pakiet seriale 

 Pakiet dziecięcy 

 Pakiet kobiecy 

 Pakiet męski 

 Pakiet informacyjny 

 Zestaw 2 pakietów 

 Zestaw 3 pakietów 

 Film 

 Odcinek serialu 

 Film/serial dziecięcy 

 Wydarzenie sportowe 

 Wydarzenie kulturalne 

 Program informacyjny 

 Inny (proszę określić) 

 Abonament podstawowy 

 Dodatkowa opłata miesięczna 

 Opłata jednorazowa 

 Inna (proszę określić) 

Pytanie otwarte 

 



1 
 

Załącznik 3.  
Zmienne występujące w badaniu cen producentów usług - Formularz 
C-06 

Dział 
Rubryka 

Nazwa 
zmiennej 

Definicja/ 
/objaśnienie 

Charakter
pola 

Pozycje wybierane z listy 

Dz.1 rubr.3 
Dz.2 rubr.3 

Jednostka 
miary repre-
zentanta 

Jednostka miary do jakiej 
odnoszą się podawane 
ceny. Dla danego reprezen-
tanta w kolejnych kwarta-
łach jednostka sprawoz-
dawcza podaje zawsze tę 
samą jednostkę miary.

Pozycja 
wybierana 
z listy 

Wykaz jednostek miary stoso-
wanych w badaniu zamiesz-
czony jest na końcu objaśnień 
do formularza. 

Dz.3 rubr.3 Jednostka miary w jakiej 
wyrażony jest wolumen 
sprzedaży usługi. Dla dane-
go reprezentanta w kolej-
nych kwartałach jednostka 
sprawozdawcza podaje 
zawsze tę samą jednostkę 
miary. 

Dz.1 rubr.4 
Dz.2 rubr.6 
Dz.3 rubr.4 
Dz.4 rubr.3 
Dz.5 rubr.3 
Dz.6 rubr.3 

Rodzaj 
klienta  

Rodzaj klienta będącego 
odbiorcą badanej usługi. 

Pozycja 
wybierana 
z listy 

B – przedsiębiorstwo, 
G – instytucja publiczna, 
C – klient indywidualny. 
 

Dz.1 rubr.5 
Dz.2 rubr.7 
Dz.3 rubr.5 
Dz.4 rubr.4 
Dz.5 rubr.4 
Dz.6 rubr.4 

Siedziba 
klienta 

Siedziba klienta będącego 
odbiorcą badanej usługi. 

Pozycja 
wybierana 
z listy 

K – w kraju, 
Z – za granicą. 
 

Dz.1 rubr.6 Rodzaj ceny Rodzaj zastosowanej w 
badaniu ceny. 

Pozycja 
wybierana
 z listy 

T – cena reprezentatywnej 
transakcji, 
S – średnia z kilku porówny-
walnych transakcji, 
C – cena z cennika, 
M – cena z wyceny modelu 
usługi dokonanej przez jed-
nostkę sprawozdawczą. Wyce-
na modelu powinna być sto-
sowana przez przedsiębior-
stwa, które świadczą usługi 
unikalne i niepowtarzalne. 
Wybrany model transakcji 
odnosi się do produktu, który 
nie był przedmiotem sprzeda-
ży w badanym okresie. Modele 
mogą odnosić się do całkowi-
cie fikcyjnej usługi lub być 
oparte na prawdziwych trans-
akcjach dokonanych w prze-
szłości. Wybrany model powi-
nien być reprezentatywny dla 
działalności przedsiębiorstwa. 
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Cena modelu jest wartością 
szacunkową. Jednostka spra-
wozdawcza powinna co kwar-
tał dokonywać wyceny przyję-
tego modelu usługi, uwzględ-
niając bieżącą sytuację rynko-
wą. Przy wycenie w szczegól-
ności powinny być brane pod 
uwagę koszty pracy, koszty 
ogólne oraz marża zysku. Wy-
brany model powinien być 
opisany z odpowiednią szcze-
gółowością, tak jak faktyczne 
transakcje. 

Dz.1 rubr.7  Cena usługi 
za kwartał 
sprawoz-
dawczy 

Cena usługi (bez VAT) speł-
niająca jeden z następują-
cych warunków: 
 jest ceną faktycznej 

transakcji, ustaloną na 
podstawie faktury 
sprzedaży; 

 jest średnią ceną usta-
loną na podstawie kilku 
porównywalnych trans-
akcji (cena ustalona na 
podstawie faktur sprze-
daży, w oparciu o uzy-
skane przychody i wo-
lumen sprzedanej usługi, 
przy zachowaniu homo-
geniczności świadczo-
nych usług); 

 pochodzi ze stosowane-
go przez jednostkę 
sprawozdawczą cennika 
(o ile ceny z cennika od-
zwierciedlają faktyczne 
ceny transakcji); 

 jest szacunkiem eks-
perckim opartym na 
wiedzy i doświadczeniu 
pracownika jednostki 
sprawozdawczej.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.2 rubr.8 Cena usługi 
za kwartał 
sprawoz-
dawczy 

Cena usługi świadczonej  
w ramach wybranego dłu-
goterminowego kontraktu. 

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku

 

Dz.1 rubr.8 
Dz.2 rubr.9 

Cena usługi 
za kwartał 
poprzedni 

Cena ta jest w formularzu 
elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 
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wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim.

Dz.1 rubr.9 
Dz.2 rubr.10 
Dz.3 rubr.12 
Dz. 4 rubr.9 

Przyczyna 
zmiany ceny 

Przyczyna zmiany ceny 
reprezentanta w kwartale 
sprawozdawczym. 

Pozycja 
wybierana
 z listy 

X – zmiana kosztów świadcze-
nia usługi, 
Y – zastosowano rabaty, upu-
sty, bonifikaty, promocje, do-
płaty do usługi, 
V – powrót do ceny sprzed 
rabatu, upustu, promocji, 
T – zmiana warunków świad-
czenia usługi (np. zmiana za-
kresu wykonywanych czynno-
ści, zmiana częstotliwości 
świadczenia usługi), 
W – zmiana warunków płatno-
ści (np. zmiana terminu płat-
ności, zmiana waluty płatno-
ści), 
Z – czynniki rynkowe, 
U – zmiana kursu walut. 

Dz.2 rubr.5 Nazwa klien-
ta 

Nazwa klienta, z którym 
podpisano długoterminowy 
kontrakt. Dopuszczalne jest 
zastąpienie nazwy klienta 
umownym symbolem przy-
pisanym do danego klienta. 
Jednak przyjęte oznaczenia 
klientów są stałe w czasie 
tzn. w kolejnych kwartałach 
sprawozdawczych dany 
klient opisywany jest tym 
samym symbolem.

Pole 
otwarte 

 

Dz.2 rubr.4 Długość 
kontraktu 

Okres na jaki został podpi-
sany długoterminowy kon-
trakt. Jednostka podaje 
liczbę miesięcy objętych 
kontraktem.

Liczba 
całkowita 

 

Dz.3 rubr.6 Wartość 
sprzedaży 
reprezen-
tanta usługi 
w kwartale 
sprawoz-
dawczym  

Całkowita wartość sprzeda-
ży reprezentanta usługi 
wyrażona w cenach produ-
centa (bez VAT), która mia-
ła miejsce w kwartale 
sprawozdawczym. Wykazy-
waną kwotę ustalana jest 
na podstawie ewidencji 

Wartość  
w PLN bez 
znaków po 
przecinku 
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faktur sprzedaży lub innych 
dokumentów prowadzo-
nych stosownie do zasad 
rachunkowości lub na wła-
sne potrzeby jednostki 
sprawozdawczej. Obejmuje 
wszystkie transakcje, w 
ramach których sprzedano 
usługi odpowiadające opi-
sowi badanego reprezen-
tanta. 

Dz.3 rubr.7 Wartość 
sprzedaży 
reprezen-
tanta usługi  
w kwartale 
poprzednim 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim.

Wartość  
w PLN bez 
znaków po 
przecinku 

 

Dz.3 rubr.8 Wolumen 
sprzedaży 
usługi  
w kwartale 
sprawoz-
dawczym 

Wielkość sprzedaży repre-
zentanta usługi, która mia-
ła miejsce w kwartale 
sprawozdawczym. Wykazy-
wana wielkość ustalana 
jest na podstawie ewidencji 
faktur sprzedaży lub innych 
dokumentów prowadzo-
nych stosownie do zasad 
rachunkowości lub na wła-
sne potrzeby jednostki 
sprawozdawczej. Obejmuje 
wszystkie transakcje, w 
ramach których sprzedano 
usługi odpowiadające opi-
sowi badanego reprezen-
tanta.  

Wartość 
wyrażona  
w jednost-
ce miary 
podanej w 
Dz.3 rubr. 3 
formularza

 

Dz.3 rubr.9 Wolumen 
sprzedaży 
reprezen-
tanta usługi, 
która miała 
miejsce 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 

Wartość 
wyrażona  
w jednost-
ce miary 
podanej w 
Dz.3 rubr.3 
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w kwartale 
poprzednim 

do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim.

formularza

Dz.3 rubr.10 Wartość 
jednostkowa 
w kwartale 
sprawoz-
dawczym 

Wartość wyliczana jest 
automatycznie w formula-
rzu elektronicznym jako 
iloraz wartości sprzedaży 
określonej w Dz.3 rubr.6 i 
wolumenu sprzedaży okre-
ślonego w Dz.3. rubr.8.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.3 rubr.11 Wartość 
jednostkowa 
w kwartale 
poprzednim 

Wartość wyliczana jest 
automatycznie w formula-
rzu elektronicznym jako 
iloraz wartości sprzedaży 
określonej w Dz.3 rubr.7 i 
wolumenu sprzedaży okre-
ślonego w Dz.3. rubr.9.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.4 Kategoria 
pracowni-
ków świad-
czących 
usługę 

Kategoria pracowników 
realizujących daną usługę, 
uwzględniająca stanowisko 
służbowe, poziom wy-
kształcenia oraz doświad-
czenie pracownika.

Pole 
otwarte 

 

Dz.4 rubr.6 Liczba go-
dzin prze-
pracowa-
nych w 
kwartale 
sprawoz-
dawczym

Liczba godzin poświęco-
nych na świadczenie bada-
nej usługi przez daną kate-
gorię pracowników. 

Liczba  
z jednym 
miejscem 
po prze-
cinku 

 

Dz.4 rubr.7 Cena za 
godzinę 
pracy po-
święconą na 
świadczenie 
usługi za 
kwartał 
sprawoz-
dawczy 

Cena za godzinę pracy po-
święconą na świadczenie 
usługi jest to kwota pobie-
rana od klientów za godzi-
nę pracy. Podawana jest w 
podziale na poszczególne 
kategorie pracowników. 
Zalecane jest, aby wykazy-
wane ceny były stawkami 
realnymi opartymi na fak-
tycznie zrealizowanym 
przychodzie oraz faktycznie 
przepracowanych godzi-

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 
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nach w badanym okresie 
sprawozdawczym. 

Dz.4 rubr.8 Cena za 
godzinę 
pracy po-
święconą na 
świadczenie 
usługi za 
kwartał po-
przedni 

Cena ta jest w formularzu 
elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.5 rubr.5 Wartość 
do-
bra/usługi, 
do której 
odnosi się 
stawka pro-
centowa za 
kwartał 
sprawoz-
dawczy 

Wartość kontraktu, towaru, 
usługi, dobra itd. na pod-
stawie, której ustalono 
cenę reprezentanta usługi. 
Wartość ta ustalona jest na 
podstawie faktur sprzedaży 
lub innych dokumentów 
prowadzonych stosownie 
do zasad rachunkowości 
lub na własne potrzeby. 

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.5 rubr.6 Wartość 
dobra/ 
/usługi, do 
której odno-
si się stawka 
procentowa 
za kwartał 
poprzedni 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 
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daniu w kwartale po-
przednim. 

 
Dz.5 rubr.7 Stawka pro-

centowa za 
kwartał 
sprawoz-
dawczy 

Stawka (w %), która została 
zastosowana przy ustalaniu 
ceny reprezentanta usługi. 
Podana stawka procentowa 
ustalona jest na podstawie 
faktur sprzedaży lub innych 
dokumentów prowadzo-
nych stosownie do zasad 
rachunkowości lub na wła-
sne potrzeby. 
 

Liczba  
z jednym 
miejscem 
po prze-
cinku 

 

Dz.5 rubr.8 Stawka pro-
centowa za 
kwartał po-
przedni 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim –
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim. 

 

Liczba  
z jednym 
miejscem 
po prze-
cinku 

 

Dz.5 rubr.9 Przyczyna 
zmiany 
stawki pro-
centowej 

Przyczyna zmiany stawki 
procentowej reprezentanta 
w kwartale sprawozdaw-
czym. 

Pozycja 
wybierana 
z listy 

X – zmiana kosztów świadcze-
nia usługi, 
Y – zastosowano promocyjną 
stawkę procentową, 
V – powrót do stawki procen-
towej sprzed promocji, 
T – zmiana warunków świad-
czenia usługi (np. zmiana za-
kresu wykonywanych czynno-
ści, zmiana częstotliwości 
świadczenia usługi), 
W – zmiana warunków płatno-
ści (np. zmiana terminu płat-
ności, zmiana waluty płatno-
ści), 
Z – czynniki rynkowe. 

Dz.6 rubr.5 Średnie 
miesięczne 
wynagro-

Średnie miesięczne wyna-
grodzenie brutto pracowni-
ka wyszukiwanego na dane 

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
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dzenie brut-
to za kwartał 
sprawoz-
dawczy 

stanowisko, uzyskane z 
kilku porównywalnych 
transakcji przeprowadzo-
nych w kwartale sprawoz-
dawczym. Wartość ustalona 
jest na podstawie faktur 
sprzedaży lub innych do-
kumentów prowadzonych 
stosownie do zasad ra-
chunkowości lub na własne 
potrzeby. 

miejscami 
po prze-
cinku 

Dz.6 rubr.6 Średnie 
miesięczne 
wynagro-
dzenie brut-
to za kwartał 
poprzedni 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim - 
wówczas jest cena sza-
cunkowa, która mogłaby 
być osiągnięta w kwarta-
le poprzednim, gdyby 
transakcja miała miej-
sce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.6 rubr.7 Krotność 
miesięczne-
go wynagro-
dzenia za 
kwartał 
sprawoz-
dawczy 

Współczynnik stosowany 
przy ustalaniu ceny usługi 
(np. jeśli cena została okre-
ślona jako 2-krotność mie-
sięcznego wynagrodzenia 
na wyszukiwanym stanowi-
sku współczynnik wynosi 
2). Podawana krotność jest 
średnią ustalaną na pod-
stawie kilku porównywal-
nych transakcji przeprowa-
dzonych w kwartale spra-
wozdawczym.

Liczba z 
dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.6 rubr.8 Krotność 
miesięczne-
go wynagro-
dzenia za 
kwartał po-
przedni 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego kwartału. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-

Liczba z 
dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 
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rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
kwartale poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w kwartale poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w kwartale po-
przednim.
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Załącznik 4.  
Zmienne występujące w badaniu cen producentów usług - Formularz 
C-09 

Dział 
Rubryka 

Nazwa 
zmiennej 

Definicja/ 
/objaśnienie 

Charakter
pola 

Pozycje  
wybierane z listy 

Dz.1 rubr.3 
Dz.2 rubr.3 

Jednostka 
miary repre-
zentanta 

Jednostka miary do jakiej 
odnoszą się podawane 
ceny. Dla danego reprezen-
tanta w kolejnych miesią-
cach jednostka sprawoz-
dawcza podaje zawsze tę 
samą jednostkę miary.

Pozycja 
wybierana 
z listy 

Wykaz jednostek miary stoso-
wanych w badaniu zamiesz-
czony jest na końcu objaśnień 
do formularza. 

Dz.3 rubr.3 Jednostka miary w jakiej 
wyrażony jest wolumen 
sprzedaży usługi. Dla dane-
go reprezentanta w kolej-
nych miesiącach jednostka 
sprawozdawcza podaje 
zawsze tę samą jednostkę 
miary. 

Dz.1 rubr.4 
Dz.2 rubr.6 
Dz.3 rubr.4 

Rodzaj 
klienta  

Rodzaj klienta będącego 
odbiorcą badanej usługi 

Pozycja 
wybierana 
z listy

B – przedsiębiorstwo, 
G – instytucja publiczna, 
C – klient indywidualny. 

Dz.1 rubr.5 
Dz.2 rubr.7 
Dz.3 rubr.5  

Siedziba 
klienta 

Siedziba klienta będącego 
odbiorcą badanej usługi. 

Pozycja 
wybierana 
z listy

K – w kraju, 
Z – za granicą. 

Dz.1 rubr.6 Rodzaj ceny Rodzaj zastosowanej w 
badaniu ceny. 

Pozycja 
wybierana
 z listy 

T – cena reprezentatywnej 
transakcji, 
S – średnia z kilku porówny-
walnych transakcji, 
C – cena z cennika, 
M – cena z wyceny modelu 
usługi dokonanej przez jed-
nostkę sprawozdawczą. Wyce-
na modelu powinna być sto-
sowana przez przedsiębior-
stwa, które świadczą usługi 
unikalne i niepowtarzalne. 
Wybrany model transakcji 
odnosi się do produktu, który 
nie był przedmiotem sprzeda-
ży w badanym okresie. Modele 
mogą odnosić się do całkowi-
cie fikcyjnej usługi lub być 
oparte na prawdziwych trans-
akcjach dokonanych w prze-
szłości. Wybrany model powi-
nien być reprezentatywny dla 
działalności przedsiębiorstwa. 
Cena modelu jest wartością 
szacunkową. Jednostka spra-
wozdawcza powinna co mie-
siąc dokonywać wyceny przy-
jętego modelu usługi, 
uwzględniając bieżącą sytua-
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cję rynkową. Przy wycenie w 
szczególności powinny być 
brane pod uwagę koszty pracy, 
koszty ogólne oraz marża zy-
sku. Wybrany model powinien 
być opisany z odpowiednią 
szczegółowością, tak jak fak-
tyczne transakcje. 

Dz.1 rubr.7  Cena usługi 
za miesiąc 
sprawoz-
dawczy 

Cena usługi (bez VAT) speł-
niająca jeden z następują-
cych warunków: 
 jest ceną faktycznej 

transakcji, ustaloną na 
podstawie faktury 
sprzedaży; 

 jest średnią ceną usta-
loną na podstawie kilku 
porównywalnych trans-
akcji (cena ustalona na 
podstawie faktur sprze-
daży, w oparciu o uzy-
skane przychody i wo-
lumen sprzedanej usługi, 
przy zachowaniu homo-
geniczności świadczo-
nych usług); 

 pochodzi ze stosowane-
go przez jednostkę 
sprawozdawczą cennika 
(o ile ceny z cennika od-
zwierciedlają faktyczne 
ceny transakcji); 

 jest szacunkiem eks-
perckim opartym na 
wiedzy i doświadczeniu 
pracownika jednostki 
sprawozdawczej.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.2 rubr.8 Cena usługi 
za miesiąc 
sprawoz-
dawczy 

Cena usługi świadczonej  
w ramach wybranego dłu-
goterminowego kontraktu. 

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku

 

Dz.1 rubr.8 
Dz.2 rubr.9 

Cena usługi 
za miesiąc 
poprzedni 

Cena ta jest w formularzu 
elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego miesiąca. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
miesiącu poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 
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mogłaby być osiągnięta 
w miesiącu poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w miesiącu po-
przednim. 

 
 Dz.1 rubr.9 
Dz.2 rubr.10 
Dz.3 rubr.12 

Przyczyna 
zmiany ceny 

Przyczyna zmiany ceny 
reprezentanta w miesiącu 
sprawozdawczym.  

Pozycja 
wybierana
 z listy 

X – zmiana kosztów świadcze-
nia usługi, 
Y – zastosowano rabaty, upu-
sty, bonifikaty, promocje, do-
płaty do usługi, 
V – powrót do ceny sprzed 
rabatu, upustu, promocji, 
T – zmiana warunków świad-
czenia usługi (np. zmiana za-
kresu wykonywanych czynno-
ści, zmiana częstotliwości 
świadczenia usługi), 
W – zmiana warunków płatno-
ści (np. zmiana terminu płat-
ności, zmiana waluty płatno-
ści), 
Z – czynniki rynkowe, 
U – zmiana kursu walut. 

Dz.2 rubr.5 Nazwa klien-
ta 

Nazwa klienta, z którym 
podpisano długoterminowy 
kontrakt. Dopuszczalne jest 
zastąpienie nazwy klienta 
umownym symbolem przy-
pisanym do danego klienta. 
Jednak przyjęte oznaczenia 
klientów są stałe w czasie 
tzn. w kolejnych miesiącach 
sprawozdawczych dany 
klient opisywany jest tym 
samym symbolem.

Pole 
otwarte 

 

Dz.2 rubr.4 Długość 
kontraktu 

Okres na jaki został podpi-
sany długoterminowy kon-
trakt. Jednostka podaje 
liczbę miesięcy objętych 
kontraktem.

Liczba 
całkowita 

 

Dz.3 rubr.6 Wartość 
sprzedaży 
reprezen-
tanta usługi 
w miesiącu 
sprawoz-
dawczym  

Całkowita wartość sprzeda-
ży reprezentanta usługi 
wyrażona w cenach produ-
centa (bez VAT), która mia-
ła miejsce w miesiącu 
sprawozdawczym. Wykazy-
wana kwota ustalana jest 
na podstawie ewidencji 
faktur sprzedaży lub innych 
dokumentów prowadzo-
nych stosownie do zasad 
rachunkowości lub na wła-

Wartość  
w PLN bez 
znaków po 
przecinku 
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sne potrzeby jednostki 
sprawozdawczej. Obejmuje 
wszystkie transakcje, w 
ramach których sprzedano 
usługi odpowiadające opi-
sowi badanego reprezen-
tanta. 

Dz.3 rubr.7 Wartość 
sprzedaży 
reprezen-
tanta usługi  
w miesiącu 
poprzednim 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego miesiąca. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-
rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
miesiącu poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w miesiącu poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w miesiącu po-
przednim.

  

Dz.3 rubr.8 Wolumen 
sprzedaży 
usługi  
w miesiącu 
sprawoz-
dawczym 

Wielkość sprzedaży repre-
zentanta usługi, która mia-
ła miejsce w miesiącu 
sprawozdawczym. Wykazy-
wana wielkość ustalana 
jest na podstawie ewidencji 
faktur sprzedaży lub innych 
dokumentów prowadzo-
nych stosownie do zasad 
rachunkowości lub na wła-
sne potrzeby jednostki 
sprawozdawczej. Obejmuje 
wszystkie transakcje, w 
ramach których sprzedano 
usługi odpowiadające opi-
sowi badanego reprezen-
tanta. 

Wartość 
wyrażona  
w jednost-
ce miary 
podanej w 
Dz.3 rubr.3 
formularza

 

Dz.3 rubr.9 Wolumen 
sprzedaży 
reprezen-
tanta usługi, 
która miała 
miejsce  
w miesiącu 
poprzednim 

Wartość ta jest w formula-
rzu elektronicznym zasilana 
automatycznie danymi z 
poprzedniego miesiącu. 
Rubrykę tę jednostka wy-
pełnia tylko w odniesieniu 
do reprezentantów: 
 nowo wprowadzonych 

do reprezentacji lub 
wprowadzonych po prze-

Wartość 
wyrażona  
w jednost-
ce miary 
podanej w 
Dz.3 rubr. 3 
formularza
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rwie, tj. reprezentantów, 
które nie występowały w 
miesiącu poprzednim – 
wówczas podawana jest 
cena szacunkowa, która 
mogłaby być osiągnięta 
w miesiącu poprzednim, 
gdyby transakcja miała 
miejsce; 

 dla których korygowane 
są błędne dane, za-
mieszczone w sprawoz-
daniu w miesiącu po-
przednim.

Dz.3 rubr.10 Wartość 
jednostkowa 
w miesiącu 
sprawoz-
dawczym 

Wartość wyliczana jest 
automatycznie w formula-
rzu elektronicznym jako 
iloraz wartości sprzedaży 
określonej w Dz.3 rubr.6 i 
wolumenu sprzedaży okre-
ślonego w Dz.3. rubr.8.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 

 

Dz.3 rubr.11 Wartość 
jednostkowa 
w miesiącu 
poprzednim  

Wartość wyliczana jest 
automatycznie w formula-
rzu elektronicznym jako 
iloraz wartości sprzedaży 
określonej w Dz.3 rubr.7 i 
wolumenu sprzedaży okre-
ślonego w Dz.3. rubr.9.

Wartość  
w PLN  
z dwoma 
miejscami 
po prze-
cinku 
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Załącznik 5.  
 
Słownik pojęć 

Cena 
Definicja: 
Wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia; koszt, który musi być poniesiony w przypadku 
zakupu; wyrzeczenie ponoszone przez korzystającego w celu otrzymania wartości, którą wyrób lub usługa 
reprezentują. 

Źródło definicji: 
 Leksykon Biznesu. 
Autor: Penc J. 

Miejsce publikacji: Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 

Cena bazowa 
Definicja: 
Kwota pieniędzy otrzymywana przez producenta (w tym także przez jednostkę handlową) od nabywcy za 
jednostkę produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszona o podatki od produktu oraz o ewentualne rabaty 
i opusty, powiększona o dotacje otrzymywane do produktu. 

Źródło definicji: 
Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego 
Autor: Główny Urząd Statystyczny 
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa. 

Cena detaliczna 
Definicja: 
Stosowana jest przy sprzedaży detalicznej towarów i usług (w punktach sprzedaży detalicznej, 
w zakładach świadczących usługi dla ludności itp.). Różni się ona od ceny hurtowej o marżę detaliczną, 
przeznaczoną na pokrycie kosztów i wygospodarowanie zysku w jednostce handlu detalicznego 
(jednostce świadczącej usługi). 

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne: 
Informacje na temat cen detalicznych towarów i usług uzyskuje się w drodze notowań cen wybranych 
towarów i usług prowadzonych przez ankieterów urzędów statystycznych w ok. 28 tys. punktów sprzedaży 
wybranych do badania na obszarze 209 rejonów badania cen. Zaleca się ankieterom notowanie cen 
w tych samych punktach sprzedaży przez okres przynajmniej jednego roku. Uzupełniającym źródłem 
danych są cenniki, zarządzenia i decyzje w zakresie cen jednolitych, obowiązujących na terenie całego 
kraju lub jego części, wydawane przez organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu 
terytorialnego i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Badaniem cen objętych jest ok. 1,7 tys. 
reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych. Ustalona centralnie lista 
towarów i usług objętych badaniem cen jest stała przez cały rok i obowiązuje wszystkie rejony badania 
cen. z punktu widzenia charakteru opisu lista zawiera dwa rodzaje produktów: - opisane bardzo 
dokładnie, z podaniem konkretnych parametrów ściśle określających ich cechy, - stanowiące wąskie 
grupy asortymentowe, reprezentujące np. ubiory, bieliznę, obuwie itp., które są dostarczane na rynek 
w krótkich seriach. w zakresie tej grupy o wyborze konkretnego towaru decyduje ankieter. 

Źródło definicji: 
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. 
Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2013 r. poz. 385). 
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Cena producenta 
Definicja: 
Kwota pieniędzy otrzymywana przez producenta (w tym także przez jednostkę handlową) od nabywcy za 
jednostkę produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszona o należny podatek od towarów i usług 
i powiększona o podatek akcyzowy w przypadku płatnika tych podatków oraz pomniejszona 
o ewentualne rabaty i opusty. 

Źródło definicji: 
Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego. 
Autor: Główny Urząd Statystyczny. 
Miejsce publikacji: Główny Urząd Statystyczny. 

Ceny bieżące 
Definicja: 
Ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym 
okresie. W statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku lub miesiąca. 

Źródło definicji: 
Definicje pojęć społeczno-ekonomicznych z zakresu cen. 
Autor: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Statystyki. 
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa. 

Ceny stałe 
Synonimy:  
Ceny porównywalne, ceny niezmienne. 

Definicja: 
Ceny z określonego okresu (tzw. okresu bazowego). Służą do ustalania zmian fizycznych rozmiarów 
zagregowanych wielkości ekonomicznych (produkcji, sprzedaży, spożycia) w ujęciu wartościowym. 
Pozwalają wyeliminować wpływ zmian cen bieżących na dynamikę badanych kategorii i zapewniają 
porównywalność przy zmianach ich fizycznych rozmiarów w różnych okresach. 

Źródło definicji: 
Definicje pojęć społeczno-ekonomicznych z zakresu cen. 
Autor: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Statystyki. 

Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 

Czas pracy 
Definicja: 
Czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu 
wyznaczonym do wykonywania pracy. 

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne: 
Do czasu pracy zalicza się także okresy przerw, w czasie których pracownik nie pozostawał w dyspozycji 
zakładu pracy, jeśli nastąpiły z mocy prawa lub za zgodą zakładu pracy (np. choroba pracownika, opieka 
nad chorym członkiem rodziny, wykonywanie obowiązków społecznych, załatwianie ważnych spraw 
rodzinnych, urlopy wypoczynkowe, bezpłatne), a także nieobecności nieusprawiedliwione. 

Źródło definicji: 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 
 Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja kwartalna BAEL). 
Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. 
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa; 
 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń. 
Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Pracy i Warunków Życia. 
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa. 
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Czas przepracowany 
Definicja: 
Czas przepracowany w wymiarze normalnym (obowiązującym daną grupę pracowników) oraz 
w godzinach nadliczbowych. 

Źródło definicji: 
 Rozporządzenie Rady (WE) NR 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych 
odnoszących się do zarobków i kosztów pracy; 
Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 63 z 12.03.1999, str. 6, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 5, t. 3, str. 341, z późn. zm.). 
 Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja kwartalna BAEL); 
Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. 
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa. 
 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń. 
Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Pracy i Warunków Życia. 
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa. 

Deflator 
Definicja: 
Wskaźnik wyrażający koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnianych w produkcie narodowym 
brutto w danym roku, w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku przyjętym za bazowy; 
jest miernikiem inflacji lub deflacji w badanym okresie. Stosowany jest do przeliczania wartości dóbr 
i usług w okresie badanym w celu ustalenia ich realnej wartości. 

Źródło definicji: 
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN; 
Autor: - 
Miejsce publikacji: PWN Warszawa. 

Indeks 
Definicja: 
Miernik określający stosunek wielkości tego samego zjawiska w dwóch różnych okresach. w zależności, 
czy indeksy obliczamy dla pojedynczej jednostki zbiorowości, czy też dla zespołu jednostek zbiorowości, 
dzielimy je na indeksy indywidualne i zespołowe, przy czym wśród indeksów zespołowych wyróżniamy 
indeksy agregatowe (m.in. indeks Laspeyresa i indeks Paaschego). 

Źródło definicji: 
Mała Encyklopedia Statystyki. 
Autor: Sadowski W. (red.) 
Miejsce publikacji: PWE Warszawa 

Indeks agregatowy cen według formuły Laspeyresa 
Definicja: 
Indeks informujący, jak zmieniłaby się łączna wartość całego agregatu produktów w okresie badanym 
w stosunku do okresu bazowego, gdyby ilości tych produktów w obydwu porównywanych okresach były 
takie same, jak w okresie badanym. 

Źródło definicji: 
Statystyka. 
Autor: Krzysztofiak M., Luszniewicz A. 
Miejsce publikacji: PWE, Warszawa. 
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Przychody netto ze sprzedaży produktów 
Definicja: 
Obejmują kwoty należne - bez podatku od towarów i usług - z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych 
i usług, skorygowane o należne dopłaty i udzielone rabaty oraz bonifikaty, niezależnie od tego, czy 
zostały zapłacone. 
 

Źródło definicji: 
 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.). 
 Podstawy rachunkowości. Część I. 
Autor: Olechowicz I. 
Miejsce publikacji: "DIFIN" sp. z o.o. W-wa 1995. 

Przychody z działalności gospodarczej (obroty) 
Definicja: 
Przychody z całokształtu działalności (otrzymane i należne) obejmujące: przychody netto ze sprzedaży 
wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz usług, w tym usług 
obcych), przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów, pozostałe przychody operacyjne, 
przychody finansowe. 

Źródło definicji: 
 Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego 
Autor: Główny Urząd Statystyczny 
Miejsce publikacji: Główny Urząd Statystyczny. 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (bez podatku VAT) 
Definicja: 
Przychody związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. 

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne: 
Przychody te obejmują przychody ze sprzedaży produktów (tj. kwoty uzyskane lub należne z tytułu 
sprzedaży: wyrobów gotowych w podmiotach wytwarzających, robót i usług w podmiotach prowadzących 
działalność usługową), towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaży wpływające na wynik finansowy 
ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży - z uwzględnieniem opustów, rabatów 
i bonifikat - bez podatku od towarów i usług. w wersji kalkulacyjnej to suma przychodów ze sprzedaży 
produktów i przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. w wersji porównawczej to suma 
przychodów ze sprzedaży produktów, przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, zmian stanu 
produktów oraz kosztu wytworzenia świadczeń na własne potrzeby. 

Źródło definicji: 
 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.). 

Reprezentant wyrobów lub usług 
Definicja: 
Produkt (wyrób lub usługa) o precyzyjnie określonej nazwie, typie, podstawowych parametrach 
techniczno-eksploatacyjnych, a także jednostce miary, wytypowany do określonego badania 
statystycznego. 

Źródło definicji: 
Rachunek indeksowy. 
Autor: Kulczycki Roman 
Miejsce publikacji: PWN Warszawa. 
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Rodzaj działalności przeważającej 
Definicja: 
Działalność mająca największy udział w ogólnej działalności podmiotu mierzona kryterium sprzedaży, 
liczby pracujących lub zapisana w statucie podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej. 

Źródło definicji: 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń. 
Miejsce publikacji: (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.). 
 Akty prawne, metodyka rejestru REGON. 
Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Statystyki. 
Miejsce publikacji: GUS Warszawa. 

Siedziba 
Definicja: 
Za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej 
przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą - wskazany przez osobę adres prowadzenia działalności gospodarczej, a w razie 
braku możliwości takiego wskazania - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Źródło definicji: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia 
i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń 
oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami 
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. 
Miejsce publikacji: Dz. U. z 1999 r. poz. 763, z późn. zm. 

Usługi 
Definicja: 
Wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność 
o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr 
materialnych oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz 
ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. 

Źródło definicji: 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług (PKWiU). 
Miejsce publikacji: (Dz. U. poz. 1676). 

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności 
gospodarczej 
Definicja: 
Opracowywane są na podstawie kwartalnego badania cen reprezentantów usług (ok. 4 tys. w kwartale) 
świadczonych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 1,6 tys. w kwartale) o liczbie 
pracujących 10 osób i więcej, prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność związaną z obsługą 
działalności gospodarczej w zakresie wybranych klas sekcji J, L, M i N wg PKD. Wskaźniki cen na szczeblu 
podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie geometryczne wskaźników cen reprezentantów. 
Wskaźniki cen dla wyższych szczebli agregacji obliczane są przy wykorzystaniu formuły Laspeyres'a tj. 
jako średnie ważone wskaźników cen agregatów niższego szczebla. System wag do obliczeń 
agregatowych wskaźników cen został opracowany na podstawie danych dotyczących obrotów 
zrealizowanych w roku bazowym i zmieniany jest raz na pięć lat. Począwszy od danych za pierwszy 
kwartał 2015 roku, wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalnosci gospodarczej są obliczane przy 
wykorzystaniu systemu wagowego przygotowanego w oparciu o obroty w roku 2015. 

Źródło definicji: 
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Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk. 
Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1). 
GUS, Dziedzinowa Baza Wiedzy Ceny. 
 

Wskaźnik cen usług transportu, gospodarki magazynowej 
i telekomunikacji 
Definicja: 
Opracowywany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów usług (ok. 1,6 tys. 
w miesiącu) świadczonych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 400 w miesiącu) 
o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność w zakresie 
transportu lądowego oraz transportu rurociągowego, transportu wodnego, transportu lotniczego, 
magazynowania i działalności usługowej wspomagającej transport, działalności pocztowej i kurierskiej 
oraz telekomunikacji. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie 
geometryczne wskaźników cen reprezentantów. Wskaźniki cen dla wyższych szczebli agregacji obliczane 
są przy wykorzystaniu formuły Laspeyres'a tj. jako średnie ważone wskaźników cen agregatów niższego 
szczebla. System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen opracowywany jest na podstawie 
danych dotyczących obrotów zrealizowanych w roku bazowym i zmieniany jest raz na pięć lat. Począwszy 
od danych za styczeń 2015 roku, wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej 
i telekomunikacji są obliczane przy wykorzystaniu systemu wagowego przygotowanego w oparciu 
o obroty w roku 2015. 

Źródło definicji: 
 Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk; 
Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1). 
GUS, Dziedzinowa Baza Wiedzy Ceny 

Wynagrodzenie brutto pracownika 
Definicja: 
Wynagrodzenie pracownika po odliczeniu obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawcę, ale 
przed odliczeniem obowiązkowych obciążeń pracownika, tj. przed odliczeniem składek na ubezpieczenia 
społeczne (składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne) oraz zaliczek na podatek dochodowy. 

Źródło definicji: 
 Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego. 
Autor: Główny Urząd Statystyczny. 
Miejsce publikacji: Główny Urząd Statystyczny. 
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