
1 
 

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl 

Sourcing krajowy i międzynarodowy 
przedsiębiorstwa 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

 

 

Termin przekazania:  

16 marca 2018 r. 
REGON                

 

 

                                   
E-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI 

 

 

Dział 1. Informacje ogólne 

1.1 Czy Państwa przedsiębiorstwo należało do grupy przedsiębiorstw według stanu na 31 XII 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

Tak   Proszę przejść do pytania 1.2 

Nie  Proszę przejść do pytania 2.1 

1.2 Czy Państwa przedsiębiorstwo było kontrolowane przez inny podmiot z grupy przedsiębiorstw według 
stanu na 31 XII 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

Tak  Proszę przejść do pytania 1.3 

Nie  Proszę przejść do pytania 2.1 

1.3 Lokalizacja jednostki dominującej najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw (tzw. “głowy grupy”) 
według stanu na 31 XII 2016 r. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

Polska   
Inne kraje UE (27 państw): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 

Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

   Inny kraj UE   

Kraj spoza UE   

    

 
 

                                   
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzanego sprawozdania– WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI 

 

 

 .........................................................................................   ....................................................................................  
 Telefon kontaktowy w zakresie sporządzanego sprawozdania Miejscowość, data 

Kwestionariusz dotyczy organizacji działalności Państwa przedsiębiorstwa oraz procesu przenoszenia w latach 2014-2016 całości lub 
części działalności (funkcji biznesowych) do innych przedsiębiorstw krajowych lub zagranicznych. 

Kwestionariusz składa się z sześciu następujących działów: 
1. Informacje ogólne 
2. Krajowe działalności przedsiębiorstwa 
3. Sourcing krajowy funkcji biznesowych 
4. Sourcing międzynarodowy funkcji biznesowych 
5. Motywacje i bariery dla sourcingu międzynarodowego 
6. Przeniesienie funkcji biznesowych z zagranicy do Polski 

W każdym dziale znajdują się pytania dotyczące Państwa przedsiębiorstwa opatrzone informacją jakiego okresu działalności dotyczą 
oraz dodatkowe wskazówki. W razie potrzeby proszę skorzystać z objaśnień zamieszczonych na końcu kwestionariusza.  

Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane zostaną wyłącznie do 
opracowań zbiorczych. 
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Dział 2. Krajowe działalności przedsiębiorstwa 

 

2.1 Proszę wskazać główną działalność najlepiej charakteryzującą Państwa przedsiębiorstwo według stanu na 
31 XII 2016 r. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 Produkcja: 

 Przedsiębiorstwo produkuje (całkowicie lub częściowo) dobra, jest ich właścicielem oraz je sprzedaje 

  
 Przedsiębiorstwo produkuje dobra na zlecenie (podwykonawstwo), nie uczestniczy w ich opracowaniu/rozwoju, 

nie posiada do nich praw własności intelektualnej ani ich nie sprzedaje 

 Przedsiębiorstwo nie produkuje dóbr – zleca całkowity proces produkcji do realizacji na zewnątrz, jednocześnie 
samodzielnie opracowuje/rozwija wytwarzane dobra i  posiada do nich prawa własności intelektualnej oraz je 
sprzedaje 

 Budownictwo 

 Handel: 

 Przedsiębiorstwo kupuje i odsprzedaje dobra, których samodzielnie nie opracowuje/nie rozwija lub do których 
nie posiada praw własności intelektualnej 

 Przedsiębiorstwo sprzedaje własne dobra, zleca ich całkowity proces produkcji do realizacji na zewnątrz 
i posiada do nich prawa własności intelektualnej  

 Usługi: 

 Przedsiębiorstwo opracowuje, projektuje i realizuje usługi dla klientów 

 Przedsiębiorstwo opracowuje, projektuje i realizuje usługi dla klientów, produkuje dobra, jest ich właścicielem 
oraz je sprzedaje 

 Przedsiębiorstwo opracowuje, projektuje i realizuje usługi dla klientów, kontroluje proces produkcji dóbr 
wykonywany przez innych, posiada prawa własności intelektualnej do wyprodukowanych dóbr oraz je sprzedaje 

 Przedsiębiorstwo świadczy inne usługi dla klientów, np. transport 

 Inne, proszę sprecyzować: 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

  

Informacje zawarte w tej części kwestionariusza dotyczą wyłącznie działalności prowadzonych samodzielnie przez Państwa 

przedsiębiorstwo w Polsce według stanu na 31 XII 2016 r.  

Poniższe informacje nie dotyczą działalności innych podmiotów (np. jednostek zależnych, innych podmiotów należących do tej samej 

grupy przedsiębiorstw lub działalności zleconej podwykonawcom).  
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2.2 Proszę podać liczbę pracujących w Państwa przedsiębiorstwie według stanu na 31 XII 2016 r. 

Proszę przydzielić liczbę pracujących tylko do jednej funkcji podstawowej  (produkcji wyrobów lub świadczenia usług na rynek) oraz wszystkich 
prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstwo funkcji pomocniczych. W przypadku braku dokładnych danych, proszę podać szacunkową 
liczbę.  

  Liczba 
pracujących 

OGÓŁEM (wszystkie funkcje biznesowe) 
 

 Podstawowa funkcja biznesowa 

- Produkcja wyrobów na rynek 

Nie dotyczy produkcji wyrobów na wewnętrzne potrzeby Państwa przedsiębiorstwa 
01 

 

- Świadczenie usług na rynek 

Nie dotyczy świadczenia usług na wewnętrzne potrzeby Państwa przedsiębiorstwa 
02 

 

 Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 

- Dystrybucja i logistyka 

Działalność transportowa, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz funkcje związane z obsługą zamówień 
03  

- Marketing, usługi sprzedażowe i posprzedażowe, w tym usługi help desks i call centers 

Badania rynku, reklama, usługi marketingu bezpośredniego (telemarketing), wystawy, targi oraz inne usługi 
marketingowe lub sprzedażowe; funkcja ta obejmuje również usługi centrów telefonicznych (call centers) i usługi 
posprzedażowe, takie jak help desks oraz inne usługi wsparcia klienta 

04  

- Usługi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

Usługi informatyczne obejmujące doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzanie 
danych za pomocą niestandardowego (dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta) oprogramowania oraz usługi 
bazodanowe, konserwację i naprawę, hosting, inne usługi w zakresie technologii komputerowych i informatycznych; do 
funkcji tej nie zalicza się pakietów oprogramowania i sprzętu komputerowego 

05  

- Administracja i zarządzanie 

Usługi prawne, księgowość, audyt, doradztwo biznesowe i konsulting, zarządzanie zasobami ludzkimi (szkolenie i 
edukacja, rekrutacja, udostępnianie pracowników tymczasowych, zarządzanie płacami), korporacyjne usługi finansowe i 
ubezpieczeniowe, funkcje zaopatrzenia 

06  

- Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne 

Usługi w zakresie inżynierii i pozostałe usługi techniczne, konsulting techniczny, testowanie i certyfikacja, usługi 
projektowania  

07  

- Badania i rozwój (B+R) 

Badania wewnętrzne i eksperymentalne prace rozwojowe, w tym prace rozwojowe w zakresie oprogramowania (jako 
funkcja wspierająca) 

08  

- Inne funkcje pomocnicze 

Wszystkie inne funkcje nie wymienione powyżej oraz produkcja jako drugorzędna działalność dla przedsiębiorstw 
usługowych 

09  

   

Informacje dotyczą pracujących tylko w Państwa przedsiębiorstwie. Nie należy uwzględniać pracujących w innych przedsiębiorstwach. 
Osoby wykonujące więcej niż jedną funkcję biznesową powinny być zaklasyfikowane zgodnie z główną wykonywaną przez nie funkcją. 

Podstawowa funkcja biznesowa jest główną działalnością przedsiębiorstwa i jest w większości przypadków identyfikowana z przeważającą 
działalnością przedsiębiorstwa. Wynikiem działań funkcji podstawowej są dobra finalne kierowane na rynek zewnętrzny lub na rzecz osób trzecich 
i generujące przychód.  
Przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną funkcję podstawową: produkcję wyrobów lub świadczenie usług (w tym handel). Działalność 
produkcyjną, będącą drugorzędną działalnością przedsiębiorstw usługowych, należy traktować jako pomocniczą funkcję biznesową (ujęta w ”Inne 
funkcje pomocnicze”). 

Pomocnicze funkcje biznesowe (działalności wspierające) są prowadzone w celu umożliwienia i/lub ułatwienia wytworzenia wyrobów lub usług 
przeznaczonych na zewnątrz przedsiębiorstwa (na rynek lub na rzecz osób trzecich). Wyniki działalności funkcji pomocniczych nie są 
bezpośrednio przeznaczone na rynek zewnętrzny. 



4 
 

Dział 3. Sourcing krajowy funkcji biznesowych 

 

3.1 Czy Państwa przedsiębiorstwo przeniosło jakiekolwiek funkcje biznesowe do innego przedsiębiorstwa 
krajowego w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 r.? 

Informacja ta dotyczy przeniesienia w całości lub częściowo działalności wykonywanych dotychczas w Państwa 
przedsiębiorstwie lub zlecanych do wykonania innym krajowym przedsiębiorstwom. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

Tak  Proszę przejść do pytania 3.2 

Nie  Proszę przejść do pytania 4.1 

3.2 Które funkcje biznesowe Państwa przedsiębiorstwo przeniosło do innego przedsiębiorstwa krajowego 
w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. W przypadku funkcji podstawowej można wybrać tylko jedną ze wskazanych opcji: 
produkcję wyrobów lub świadczenie usług na rynek. 

  Do przedsiębiorstw 
krajowych 

w ramach tej samej 
grupy 

przedsiębiorstw 

Do innych 
przedsiębiorstw 

krajowych 

 Podstawowa funkcja biznesowa  

- Produkcja wyrobów na rynek 01   

- Świadczenie usług na rynek 02   

Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 
 

- Dystrybucja i logistyka 03   

- Marketing, usługi sprzedażowe i posprzedażowe, w tym usługi help desks i call 
centers 

04   

- Usługi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 05   

- Administracja i zarządzanie 06   

- Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne 07   

- Badania i rozwój (B+R) 08   

- Inne funkcje pomocnicze 09   

 

Informacje zawarte w tej części kwestionariusza dotyczą krajowego sourcingu funkcji biznesowych dokonanego przez  Państwa 

przedsiębiorstwo w latach 2014 - 2016. 

Sourcing funkcji biznesowej może obejmować przeniesienie funkcji w całości lub częściowe przeniesienie działań w ramach danej 

funkcji biznesowej. 

Poniższe pytania nie obejmują rozszerzenia działalności w innych przedsiębiorstwach, które nie jest związane z całkowitym lub 

częściowym przeniesieniem do nich istniejącej działalności przez Państwa przedsiębiorstwo. 
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Dział 4. Sourcing międzynarodowy funkcji biznesowych 

 

4.1 Czy Państwa przedsiębiorstwo przeniosło jakiekolwiek funkcje biznesowe za granicę w okresie od 
początku 2014 r. do końca 2016 r.? 

Informacja ta dotyczy przeniesienia w całości lub częściowo za granicę działalności wykonywanych dotychczas 
w Polsce w Państwa przedsiębiorstwie lub zlecanych do wykonania innym krajowym przedsiębiorstwom. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

Tak  Proszę przejść do pytania 4.2 

Nie  Proszę przejść do pytania 5.2 

4.2 Które funkcje biznesowe Państwa przedsiębiorstwo przeniosło za granicę w okresie od początku 2014 r. 
do końca 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. W przypadku funkcji podstawowej można wybrać tylko jedną ze wskazanych opcji: 
produkcję wyrobów lub świadczenie usług na rynek. 

  Do przedsiębiorstw 
zagranicznych 

w ramach tej samej 
grupy 

przedsiębiorstw 

Do innych 
przedsiębiorstw 
zagranicznych 

Podstawowa funkcja biznesowa 

- Produkcja wyrobów na rynek 01   

- Świadczenie usług na rynek 02   

Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 
 

- Dystrybucja i logistyka 03   

- Marketing, usługi sprzedażowe i posprzedażowe, w tym usługi help desks i call 
centers 

04   

- Usługi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 05   

- Administracja i zarządzanie 06   

- Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne 07   

- Badania i rozwój (B+R) 08   

- Inne funkcje pomocnicze 09   

 

  

Informacje zawarte w tej części kwestionariusza dotyczą międzynarodowego sourcingu funkcji biznesowych dokonanego przez 

Państwa przedsiębiorstwo w latach 2014 - 2016. 

Sourcing funkcji biznesowej może obejmować przeniesienie funkcji w całości lub częściowe przeniesienie działań w ramach danej 

funkcji biznesowej. 

Poniższe pytania nie obejmują rozszerzenia zakresu działalności w innych przedsiębiorstwach, które nie jest związane z całkowitym 

lub częściowym przeniesieniem do nich istniejącej działalności przez Państwa przedsiębiorstwo. 
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4.3 Do których krajów Państwa przedsiębiorstwo przeniosło funkcje biznesowe w okresie od początku 
2014 r. do końca 2016 r.?  

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi dla funkcji wskazanych w punkcie 4.2. 
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Podstawowa funkcja biznesowa 

- Produkcja wyrobów na rynek 01            

- Świadczenie usług na rynek 02            

Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 

- Dystrybucja i logistyka 03            

- Marketing, usługi sprzedażowe i 
posprzedażowe, w tym usługi help 
desks i call centers 

04            

- Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) 

05            

- Administracja i zarządzanie 06            

- Usługi w zakresie inżynierii i 
związane z nimi doradztwo 
techniczne 

07            

- Badania i rozwój (B+R) 08            

- Inne funkcje pomocnicze 09            

 

 

Podział obszarów geograficznych (na podstawie Balance of payments Vademecum, grudzień 2016 r.): 

 UE-15: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. 

 UE-13 (z wyłączeniem Polski): Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. 

 Rosja 

 Ukraina 

 Inne kraje europejskie: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Guernsey, Islandia, Jersey, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, 
Mołdawia, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Watykan, Wyspa Man, Wyspy Owcze. 

 Stany Zjednoczone i Kanada 

 Ameryka Środkowa i Południowa: Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Boliwia, Bonaire, Sint Eustatius i Saba, 
Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chile, Curaçao, Dominika, Dominikana, Ekwador, Falklandy, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, 
Kajmany, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Montserrat, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, 
Salwador, Sint Maarten, Surinam, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Urugwaj, Wenezuela, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. 

 Chiny 

 Indie 

 Inne kraje Azji, Australia i Oceania: Afganistan, Antarktyda, Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Chiny – Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Chiny 
– Specjalny Region Administracyjny Makau, Chiny - Tajwan, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Fidżi, Filipiny, Francuskie Terytoria Południowe i 
Antarktyczne, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Guam, Indonezja, Iran, Japonia, Kambodża, Kazachstan, Kirgistan, Kiribati, Korea Południowa, Korea 
Północna, Laos, Malediwy, Malezja, Mariany Północne, Mikronezja, Mjanma (Birma), Mongolia, Nauru, Nepal, Niue, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Pakistan, 
Palau, Papua-Nowa Gwinea, Pitcairn, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie, Singapur, Sri Lanka, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Tokelau, 
Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis i Futuna, Wietnam, Wyspa Bouveta, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspa Norfolk, Wyspy Cooka, Wyspy 
Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona. 

 Reszta świata (kraje nie wymienione powyżej): Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Benin, Botswana, Brytyjskie Terytorium 
Oceanu Indyjskiego, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenlandia, Gruzja, 
Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Irak, Izrael, Jemen, Jordania, Kamerun, Katar, Kenia, Komory, Kongo, Kuwejt, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palestyna, Republika Południowej Afryki, Republika 
Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Tanzania, 
Togo, Tunezja, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 
Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
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4.4 Proszę podać liczbę zlikwidowanych stanowisk pracy w Państwa przedsiębiorstwie w związku 
z przeniesieniem funkcji biznesowych za granicę w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 r. 

 
 

Dla funkcji wskazanych w pytaniu 4.2 proszę podać szacunkową liczbę w przypadku braku dokładnych danych lub jeśli zjawisko nie wystąpiło 
wpisać wartość 0 (zero). 

  Liczba zlikwidowanych stanowisk pracy 
w Państwa przedsiębiorstwie jako 

rezultat przeniesienia funkcji 
biznesowych za granicę 

OGÓŁEM (wszystkie funkcje biznesowe)  
 

 w tym wymagające wysokich kwalifikacji   

Podstawowa funkcja biznesowa 

- Produkcja wyrobów na rynek 01 
 

- Świadczenie usług na rynek 02 
 

Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 

- Dystrybucja i logistyka 03  

- Marketing, usługi sprzedażowe i posprzedażowe, w tym usługi help desks i call 
centers 

04  

- Usługi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 05  

- Administracja i zarządzanie 06  

- Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne 07  

- Badania i rozwój (B+R) 08  

- Inne funkcje pomocnicze 09  

 

  

Informacja ta dotyczy całkowitej liczby krajowych stanowisk pracy zlikwidowanych w Państwa przedsiębiorstwie w następstwie 

przeniesienia za granicę wybranych funkcji biznesowych. Informacja ta nie obejmuje zlikwidowanych stanowisk pracy w jednostkach 

zależnych (w tym w zagranicznych oddziałach i zakładach) lub innych przedsiębiorstwach. Osoby wykonujące więcej niż jedną funkcję 

biznesową powinny być zaklasyfikowane zgodnie z główną wykonywaną przez nie funkcją. 

W szacowanej informacji nie należy uwzględniać stanowisk pracy zlikwidowanych z innych przyczyn niż sourcing międzynarodowy 

(np. zła koniunktura, restrukturyzacja).  

Do zlikwidowanych stanowisk pracy należy zaliczyć stanowiska pracy przeniesione za granicę (w związku z przeniesieniem funkcji 

biznesowych do innego kraju), także w sytuacji, gdy osobie wykonującej wcześniej tę funkcję biznesową powierzono inne zadania 

(w tym również nowe zadania na stanowiskach pracy utworzonych w następstwie  sourcingu międzynarodowego) i nadal pozostaje ona 

pracownikiem danego przedsiębiorstwa. 

Do zlikwidowanych stanowisk pracy należy zaliczyć również tymczasowe stanowiska pracy, zlikwidowane stanowiska z powodu 

przejścia na emeryturę lub dobrowolne zwolnienia, jeżeli związane one były z funkcją przeniesioną z Państwa przedsiębiorstwa za 

granicę, a także transfer pracowników do nowych funkcji. 

Stanowiska pracy wymagające wysokich kwalifikacji zawodowych dotyczą stanowisk specjalistów, ekspertów, menedżerów, 

wyższych urzędników, naukowców, informatyków lub specjalistów innych technicznych zawodów, na ogół posiadających wyższe 

wykształcenie. 
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4.5 Proszę podać liczbę nowo utworzonych krajowych stanowisk pracy w Państwa przedsiębiorstwie 
powstałych w związku z przeniesieniem funkcji biznesowych za granicę w okresie od początku 2014 r. do 
końca 2016 r. 

 

Proszę podać szacunkową liczbę w przypadku braku dokładnych danych lub jeśli zjawisko nie wystąpiło wpisać wartość 0 (zero). 

  
Ogółem Nie wiem 

Liczba nowo utworzonych stanowisk pracy 
 

 

 w tym wymagających wysokich kwalifikacji 
 

 

Informacja ta dotyczy całkowitej liczby krajowych stanowisk pracy utworzonych w Państwa przedsiębiorstwie w następstwie 

przeniesienia za granicę wybranych funkcji biznesowych. 

Na przykład w miejsce przeniesionej za granicę słabo zaawansowanej technologicznie części produkcji, przedsiębiorstwo 

uruchomiło/rozwinęło produkcję wysoko zaawansowaną technologicznie, co zwiększyło liczbę pracujących w danym przedsiębiorstwie 

pomimo oddelegowania części funkcji biznesowej do realizacji za granicę. 

Informacja ta nie obejmuje utworzonych stanowisk pracy w jednostkach zależnych (w tym w zagranicznych oddziałach i zakładach) lub 

innych przedsiębiorstwach. 
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Dział 5. Motywacje i bariery dla sourcingu międzynarodowego 

5.1 Proszę ocenić znaczenie poniższych czynników motywujących do podjęcia decyzji o przeniesieniu 
funkcji biznesowych za granicę w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 r. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego wiersza.  

  Bardzo 
ważny Ważny Nieważny 

Redukcja kosztów pracy    

Redukcja innych kosztów niż koszty pracy    

Dostęp do nowych rynków    

Brak wykwalifikowanych pracowników w kraju    

Dostęp do specjalistycznej wiedzy/technologii    

Poprawa jakości lub wprowadzenie nowych produktów    

Koncentracja na działalności podstawowej    

Skrócenie czasu dostawy    

Mniejsza ilość regulacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa, np. z zakresu ochrony 
środowiska, korzystny system podatkowy 

   

Decyzja strategiczna podjęta przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla (tzw. 
“głowę grupy”) 

   

Inny:  ...................................................................................................................................     

5.2 Proszę ocenić znaczenie poniższych barier w podjęciu decyzji o przeniesieniu funkcji biznesowych za 
granicę lub w realizacji sourcingu międzynarodowego w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 r. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego wiersza.  

  Bardzo 
ważna Ważna Nieważna 

Nie dotyczy/ 
Nie wiem 

Bariery prawne i administracyjne     

Kwestie podatkowe     

Taryfy i bariery w handlu     

Brak dostępu lub ograniczenia w finansowaniu     

Bariery językowe lub kulturowe     

Potrzeba bliskiej lokalizacji wobec obecnych klientów     

Trudność w identyfikacji potencjalnych/odpowiednich dostawców za granicą     

Niepewność co do jakości produktów/usług dostępnych za granicą     

Brak wykwalifikowanych pracowników za granicą     

Obawy pracowników (związków zawodowych)     

Kwestie związane z bezpieczeństwem, np. zagrożenie terrorystyczne, 
konflikt zbrojny  

    

Ogólne obawy dotyczące przeniesienia funkcji biznesowych przewyższające 
oczekiwane korzyści 
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Dział 6. Przeniesienie funkcji biznesowych z zagranicy do Polski 

 

6.1 Czy Państwa przedsiębiorstwo przeniosło jakiekolwiek funkcje biznesowe z zagranicy do Polski 
w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 roku? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

Tak  Proszę przejść do pytania 6.2 

Nie  Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza 

6.2 Które funkcje i w jakiej skali Państwa przedsiębiorstwo przeniosło z zagranicy do Polski w okresie od 
początku 2014 r. do końca 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. W przypadku funkcji podstawowej można wskazać skalę tylko dla jednej ze wskazanych 
opcji: produkcji wyrobów lub świadczenia usług na rynek. 

  

Całkowita 
likwidacja 

działalności za 
granicą 

Przeniesienie 
funkcji do 
Polski z 

częściową 
likwidacją 

działalności za 
granicą 

Przeniesienie 
funkcji  do 

Polski z 
pozostawieniem 
działalności za 

granicą bez 
zmian 

Przeniesienie 
funkcji do 
Polski z 

rozszerzeniem 
działalności 
za granicą 

Podstawowa funkcja biznesowa 

- Produkcja wyrobów na rynek 01     

- Świadczenie usług na rynek 02     

Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 

- Dystrybucja i logistyka 03     

- Marketing, usługi sprzedażowe i 
posprzedażowe, w tym usługi help desks i 
call centers 

04     

- Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

05     

- Administracja i zarządzanie 06     

- Usługi w zakresie inżynierii i związane z 
nimi doradztwo techniczne 

07     

- Badania i rozwój (B+R) 08     

- Inne funkcje pomocnicze 09     

 

  

Informacje zawarte w tej części kwestionariusza dotyczą przeniesienia funkcji w całości lub częściowego przeniesienia działań 

w ramach danej funkcji przez Państwa przedsiębiorstwo z zagranicy do Polski w latach 2014-2016. 

Przeniesienie może obejmować przeniesienie funkcji z zagranicznych podmiotów z tej samej grupy przedsiębiorstw (w tym 

zagranicznych oddziałów, zakładów) lub spoza niej do Państwa przedsiębiorstwa lub do innych podmiotów krajowych (z tej samej 

grupy przedsiębiorstw lub spoza niej).  
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6.3 Z których krajów Państwa przedsiębiorstwo przeniosło funkcje biznesowe do Polski w okresie od 
początku 2014 r. do końca 2016 r.?  

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi dla funkcji wskazanych w punkcie 6.2. 
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Podstawowa funkcja biznesowa 

- Produkcja wyrobów na rynek 01            

- Świadczenie usług na rynek 02            

Pomocnicze funkcje biznesowe wspierające podstawową funkcję biznesową 

- Dystrybucja i logistyka 03            

- Marketing, usługi sprzedażowe i 
posprzedażowe, w tym usługi help 
desks i call centers 

04            

- Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) 

05            

- Administracja i zarządzanie 06            

- Usługi w zakresie inżynierii i 
związane z nimi doradztwo 
techniczne 

07            

- Badania i rozwój (B+R) 08            

- Inne funkcje pomocnicze 09            

 
 

 

Podział obszarów geograficznych (na podstawie Balance of payments Vademecum, grudzień 2016 r.): 

 UE-15: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. 

 UE-13 (z wyłączeniem Polski): Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. 

 Rosja 

 Ukraina 

 Inne kraje europejskie: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Guernsey, Islandia, Jersey, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, 
Mołdawia, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Watykan, Wyspa Man, Wyspy Owcze. 

 Stany Zjednoczone i Kanada 

 Ameryka Środkowa i Południowa: Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Boliwia, Bonaire, Sint Eustatius i Saba, 
Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chile, Curaçao, Dominika, Dominikana, Ekwador, Falklandy, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, 
Kajmany, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Montserrat, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, 
Salwador, Sint Maarten, Surinam, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Urugwaj, Wenezuela, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. 

 Chiny 

 Indie 

 Inne kraje Azji, Australia i Oceania: Afganistan, Antarktyda, Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Chiny – Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Chiny 
– Specjalny Region Administracyjny Makau, Chiny - Tajwan, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Fidżi, Filipiny, Francuskie Terytoria Południowe 
i Antarktyczne, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Guam, Indonezja, Iran, Japonia, Kambodża, Kazachstan, Kirgistan, Kiribati, Korea Południowa, Korea 
Północna, Laos, Malediwy, Malezja, Mariany Północne, Mikronezja, Mjanma (Birma), Mongolia, Nauru, Nepal, Niue, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Pakistan, 
Palau, Papua-Nowa Gwinea, Pitcairn, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie, Singapur, Sri Lanka, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Tokelau, 
Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis i Futuna, Wietnam, Wyspa Bouveta, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspa Norfolk, Wyspy Cooka, Wyspy 
Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona. 

 Reszta świata (kraje nie wymienione powyżej): Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Benin, Botswana, Brytyjskie Terytorium 
Oceanu Indyjskiego, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenlandia, Gruzja, 
Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Irak, Izrael, Jemen, Jordania, Kamerun, Katar, Kenia, Komory, Kongo, Kuwejt, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palestyna, Republika Połudn iowej Afryki, Republika 
Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Tanzania, 
Togo, Tunezja, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 

Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 



12 
 

6.4 Proszę podać liczbę nowo utworzonych stanowisk pracy powstałych w Państwa przedsiębiorstwie 
w wyniku przeniesienia funkcji biznesowych z zagranicy do Polski w okresie od początku 2014 r. do 
końca 2016 r. 

 

Proszę podać szacunkową liczbę w przypadku braku dokładnych danych lub jeśli zjawisko nie wystąpiło wpisać wartość 0 (zero).   

  
Ogółem Nie wiem 

Liczba nowo utworzonych stanowisk pracy 
 

 

 w tym wymagających wysokich kwalifikacji 
 

 

6.5 Proszę ocenić znaczenie poniższych czynników w podjęciu decyzji o przeniesieniu funkcji biznesowych 
z zagranicy do Polski w okresie od początku 2014 r. do końca 2016 r.  

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego wiersza. 

  Bardzo 
ważny Ważny Nieważny 

Trudności w zarządzaniu spowodowane fizyczną odległością, różnicami językowymi i 
kulturowymi 

   

Niezadowalająca jakość produktu/usługi za granicą    

Niska wydajność pracy za granicą    

Brak wykwalifikowanego personelu za granicą    

Zbyt długi czas dostawy do klientów z zagranicy    

Problemy z przystosowaniem się dostawców za granicą i ich zdolnością do 
dostarczania produktów/usług 

   

Wyższe niż oczekiwane koszty zaangażowania w sourcing    

Automatyzacja procesu produkcji w kraju (wyższa wydajność/konkurencyjność) 
zastąpiła produkcję za granicą 

   

Proces produkcji wymaga bliskiej lokalizacji działalności badawczo-rozwojowej i/lub 
projektowej w zakresie produktu 

   

Częste zmiany produktu sprawiły, że trudniej nim zarządzać    

Kwestie związane z bezpieczeństwem, np. zagrożenie terrorystyczne, konflikt zbrojny       

Decyzje strategiczne podjęte przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla 
(tzw. „głowę grupy”) 

   

Inny:  ..............................................................................................................................     

 
Informacja o pracochłonności formularza 
 

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

1 

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

2 

 

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza 
  

Informacja ta dotyczy całkowitej liczby krajowych stanowisk pracy utworzonych w Państwa przedsiębiorstwie w następstwie 

całkowitego lub częściowego przeniesienia wybranych funkcji biznesowych z zagranicy do Polski. 

Informacja ta nie obejmuje utworzonych stanowisk pracy w jednostkach zależnych lub innych przedsiębiorstwach. 

Stanowiska pracy wymagające wysokich kwalifikacji zawodowych dotyczą stanowisk specjalistów, ekspertów, menedżerów, 

wyższych urzędników, naukowców, informatyków lub specjalistów innych technicznych zawodów, na ogół posiadających wyższe 

wykształcenie. 

W01

 
  

W02
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Objaśnienia 

Dział 1. 

Grupa przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa samodzielne pod względem prawnym, jednak wzajemnie od siebie zależne 

gospodarczo ze względu na istniejące między nimi powiązania w zakresie kontroli i/lub własności. W ramach grupy wyodrębnia się 

powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami zależnymi. Grupa przedsiębiorstw może powstać zarówno w wyniku 

ukształtowania się określonych stosunków prawnych, jak i w wyniku wywierania przez jedno przedsiębiorstwo decydującego 

wpływu na działalność innego, w tym na skutek zawarcia umowy. Nie zawsze jako kryterium istnienia grupy należy przyjąć związki 

kapitałowe, lecz istnienie wspólnego ośrodka podejmowania decyzji ekonomicznych wyznaczających strategię działania. Grupa 

przedsiębiorstw może mieć więcej niż jeden ośrodek decyzyjny, szczególnie do podejmowania decyzji w zakresie strategii, 

produkcji, sprzedaży, podatków, polityki finansowej. Tworzy całość gospodarczą, upoważnioną do dokonywania wyborów, 

zwłaszcza dotyczących jednostek, które obejmuje. W ramach grupy przedsiębiorstw można często wyodrębnić podgrupy. 

Jednostka dominująca to jednostka sprawująca kontrolę nad co najmniej jedną jednostką wchodzącą w skład grupy – jednostką 

zależną. 

Jednostka zależna to jednostka, która jest kontrolowana przez jednostkę dominującą.  

Zagraniczna jednostka zależna w niniejszym kwestionariuszu oznacza podmiot zlokalizowany poza granicami Polski, nad którym 

Państwa przedsiębiorstwo sprawuje kontrolę. Zagraniczny oddział lub zakład traktowany jest jako zagraniczna jednostka zależna. 

Kontrola oznacza możliwość decydowania o wspólnej strategii organizacji, wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorstwo uprawnień, które osobno albo łącznie umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inne 

przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo A (tzw. jednostka zależna) jest uważane za kontrolowane przez przedsiębiorstwo B (tzw. jednostkę dominującą), 

gdy B kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, ponad połowę siły głosów udziałowców A lub posiada ponad połowę udziałów 

uprawniających do głosowania. 

Kontrola pośrednia oznacza, że przedsiębiorstwo B kontroluje przedsiębiorstwo A poprzez inne swoje jednostki zależne.  

Kontrola nad przedsiębiorstwem może być sprawowana bez posiadania ponad połowy siły głosów poprzez efektywną kontrolę 

mniejszościową, w przypadku gdy żadna inna jednostka nie posiada większej siły głosów. 

Jednostka dominująca najwyższego szczebla (tzw. „głowa grupy”) to jednostka dominująca, która nie jest kontrolowana 

bezpośrednio ani pośrednio przez żadną inną jednostkę. Pojęcie jednostki dominującej najwyższego szczebla odnosi się zawsze 

do jednostki najwyżej usytuowanej w łańcuchu powiązań kontrolnych. 

W przypadku międzynarodowej grupy przedsiębiorstw (złożonej z jednostek zlokalizowanych w co najmniej dwóch różnych krajach) 

można zidentyfikować zarówno krajową jednostkę dominującą stojącą na czele grupy okrojonej, tj. kontrolującą krajową część 

międzynarodowej grupy przedsiębiorstw oraz jednostkę dominującą najwyższego szczebla tzw. „głowę grupy”, tj. jednostkę 

sprawującą kontrolę nad wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład grupy międzynarodowej. 

Dział 2. 

Pracujący – do pracujących zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, tj. umowy o pracę, powołania, 

mianowania lub wyboru (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo); pracodawców i pracujących na własny rachunek: 

właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą 

(z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) oraz osoby pracujące na własny rachunek; agentów; osoby 

wykonujące pracę nakładczą; członków spółdzielni produkcji rolniczej. 

Podstawowa funkcja biznesowa jest główną działalnością przedsiębiorstwa i jest w większości przypadków identyfikowana 

z przeważającą działalnością przedsiębiorstwa. Wynikiem działań funkcji podstawowej są dobra finalne kierowane na rynek 

zewnętrzny lub na rzecz osób trzecich i generujące przychód. 

Wyróżnić można dwa rodzaje funkcji podstawowej: 

 Produkcję wyrobów 

 Świadczenie usług (w tym handel)  

Pomocnicze funkcje biznesowe (działalności wspierające) są prowadzone w celu umożliwienia i/lub ułatwienia wytworzenia 

wyrobów lub usług przeznaczonych na zewnątrz przedsiębiorstwa (na rynek lub na rzecz osób trzecich). Wyniki działalności funkcji 

pomocniczych nie są bezpośrednio przeznaczone na rynek zewnętrzny.  

Pomocnicze funkcje biznesowe dzielą się na: 

Dystrybucję i logistykę – funkcja ta obejmuje działalność transportową, magazynowanie i przechowywania towarów oraz 

funkcje związane z obsługą zamówień. 



14 
 

Marketing, usługi sprzedażowe i posprzedażowe, w tym usługi typu help desks i call centers – funkcja ta obejmuje 

badania rynku, reklamę, usługi marketingu bezpośredniego (telemarketing), wystawy, targi oraz inne usługi marketingowe lub 

sprzedażowe. Funkcja ta obejmuje również usługi centrów telefonicznych (call centers) i usługi posprzedażowe, takie jak help 

desks oraz inne usługi wsparcia klienta. 

Usługi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (usługi ICT) – na funkcję tę składają się usługi 

informatyczne obejmujące doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzanie danych za pomocą 

niestandardowego (dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta) oprogramowania oraz usługi bazodanowe, konserwację 

i naprawę, hosting (udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni), inne usługi w zakresie 

technologii komputerowych i informatycznych. Do funkcji tej nie zalicza się pakietów oprogramowania i sprzętu komputerowego. 

Administrację i zarządzanie – funkcja ta obejmuje usługi prawne, księgowość, audyt, doradztwo biznesowe i konsulting, 

zarządzanie zasobami ludzkimi (np. szkolenie i edukacja, rekrutacja, udostępnianie pracowników tymczasowych, zarządzanie 

płacami), korporacyjne usługi finansowe i ubezpieczeniowe, funkcje zaopatrzenia. 

Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne –  funkcja ta obejmuje usługi w zakresie inżynierii 

i pozostałe usługi techniczne, konsulting techniczny, testowanie i certyfikację, jak również usługi projektowania. 

Działalność badawczo-rozwojową (B+R) – funkcja ta obejmuje badania wewnętrzne i eksperymentalne prace rozwojowe, 

w tym prace rozwojowe w zakresie oprogramowania (jako funkcję wspierającą). 

Inne funkcje pomocnicze – są to wszystkie inne funkcje nie wymienione powyżej. Funkcja ta obejmuje produkcję jako 

drugorzędną działalność dla przedsiębiorstw usługowych. 

Dział 3. 

Sourcing krajowy oznacza przeniesienie do innych firm krajowych (należących do tej samej grupy przedsiębiorstw lub spoza niej) 

całości lub części funkcji biznesowych danego przedsiębiorstwa (funkcji podstawowej lub funkcji pomocniczych), dotychczas 

wykonywanych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub zlecanych innym podmiotom krajowym. 

Sourcing krajowy nie obejmuje ekspansji krajowej przedsiębiorstwa (np. utworzenia w kraju nowej linii produkcyjnej), której nie 

towarzyszy przeniesienie funkcji biznesowych (funkcji podstawowej lub pomocniczych) oraz  redukcja działalności i/lub miejsc 

pracy w danym przedsiębiorstwie. 

Dział 4. 

Sourcing międzynarodowy oznacza przeniesienie za granicę (do podmiotów należących do tej samej grupy przedsiębiorstw lub 

spoza niej) całości lub części funkcji biznesowych (funkcji podstawowej lub funkcji pomocniczych), dotychczas wykonywanych 

w kraju samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zlecanych innym podmiotom krajowym.  

Przeniesienie funkcji biznesowej do zagranicznego oddziału lub zakładu stanowi sourcing międzynarodowy. 

Sourcing międzynarodowy nie obejmuje ekspansji przedsiębiorstwa poza granicami kraju (np. utworzenia nowej linii produkcyjnej 

za granicą), której nie towarzyszy przeniesienie za granicę funkcji biznesowych (funkcji podstawowej lub pomocniczych) oraz  

redukcja działalności i/lub miejsc pracy w krajowym przedsiębiorstwie. 

Stanowiska pracy wymagające wysokich kwalifikacji zawodowych dotyczą stanowisk specjalistów, ekspertów, menedżerów, 

wyższych urzędników, naukowców, informatyków lub specjalistów innych technicznych zawodów, na ogół posiadających wyższe 

wykształcenie. 

Informacja o pracochłonności formularza 

1. Przez czas przygotowania danych należy rozumieć czas przepracowany przez respondenta (w minutach) w związku z: 

 koniecznością przygotowania Państwa dokumentacji wewnętrznej, z której będą pochodzić dane do wypełnienia 

sprawozdania, 

 wykonywaniem dodatkowych przeliczeń danych pozyskanych bezpośrednio z Państwa ewidencji wewnętrznej, 

 opracowaniem danych według przekrojów wymaganych dla potrzeb sprawozdania. 

2. Przez czas wypełnienia sprawozdania należy rozumieć czas przepracowany (w minutach) przy wypełnianiu sprawozdania, 

tj. w szczególności czas przepracowany na wpisywanie danych i ewentualną ich korektę. 


