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INFORMACJE SYGNALNE 

17.11.2022 r. 

W badaniu uczestniczyło 
2 338 podmiotów, w tym 
2 166 to jednostki z sektora 
prywatnego 

Wartość depozytów i lokat 
badanych przedsiębiorstw 
wyniosła 132,3 mld zł i sta-
nowiła 18,6% wartości in-
strumentów finansowych 
wykazanych w aktywach 

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw  
niefinansowych w 2021 roku 
 

W badaniu uczestniczyło 2 338 podmiotów. Instrumenty 
finansowe w aktywach wykazało 2 221 przedsiębiorstw na 
kwotę 711,8 mld zł. W pasywach instrumenty finansowe 
wykazało 2 108 przedsiębiorstw na kwotę 713,5 mld zł. 
Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach zostały 
wykazane odpowiednio przez 376 i 377 podmiotów, a 
wartość tych instrumentów wyniosła 38,7 mld zł i 
44,6 mld zł. 

 

Tablica 1. Instrumenty finansowe oraz pochodne według statusu organizacyjnego przedsiębiorstw 

Podstawowe informacje na temat badanych przedsiębiorstw 

W niniejszej informacji przedstawiono wyniki badania przedsiębiorstw niefinansowych, które 
w 2021 r. wykazały w bilansach instrumenty finansowe1. Wśród badanych przedsiębiorstw 
zdecydowaną większość, czyli 92,6%, stanowiły podmioty należące do sektora prywatnego. 
Udział przedsiębiorstw należących do sektora publicznego wyniósł 7,4%.  

Wykres 1. Badane przedsiębiorstwa niefinansowe według sekcji PKD 

 
 
Badane podmioty niefinansowe działające w sekcjach PKD 2007: B – Górnictwo i wydobywanie, C – Przetwórstwo 
przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, E – Dostawa 
wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja, F – Budownictwo, G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, motocykli, H – Transport i gospodarka magazynowa, L – Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług admini-
strowania i działalność wspierająca, oraz pozostałe sekcje. 
 

                                                           
1 Do badania wytypowano 2 487 przedsiębiorstw. Wybrane zostały podmioty, które przynajmniej w jednym z kwartałów 2021 r. 
w sprawozdaniu „RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych” wykazały obecność wybra-
nych instrumentów finansowych (instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, udziały w funduszach wspólnego inwe-
stowania, udziałowe instrumenty kapitałowe). Uwzględniono również podmioty, które uczestniczyły w poprzedniej edycji 
badania i wykazały wtedy badane instrumenty finansowe. 
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sekcje

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przedsiębiorstwa 
działające 

samodzielnie 

Jednostki 
dominujące w 

grupach kapitało-
wych 

Jednostki 
zależne w grupach 

kapitałowych 

Jednostki dominu-
jące i zależne w 

grupach kapitało-
wych 

w mln zł 

Instrumenty  
finansowe - aktywa 36 685,2 376 065,9 117 534,1 181 518,6 

Instrumenty  
finansowe - pasywa 44 967,7 299 657,1 128 613,6 240 245,9 

Instrumenty  
pochodne - aktywa 430,3 14 112,9 21 119,4 3 001,5 

Instrumenty  
pochodne - pasywa 688,3 19 531,8 22 506,2 1 933,7 

 

95,0% 
ogółu badanych wykaza-
ło instrumenty finanso-
we w aktywach w 2021 r. 
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Tablica 2. Badane przedsiębiorstwa niefinansowe według formy prawnej oraz sektora własności 

 
 
 
Tablica 3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw niefinansowych 

 

 

Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne badanych przedsiębiorstw2 

a. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe wykazane zostały przez 2 326 podmiotów. W aktywach instrumenty 
finansowe wykazało 2 221 przedsiębiorstw, wartość tych instrumentów wyniosła 711,8 mld zł, 
a w pasywach 2 108 podmiotów wykazało instrumenty finansowe o wartości 713,5 mld zł. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Prezentowane dane dotyczą osobno traktowanych jednostek gospodarczych. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Przedsiębior-

stwa działające 
samodzielnie 

Jednostki 
dominujące w 

grupach 
kapitałowych 

Jednostki 
zależne w 

grupach kapi-
tałowych 

Jednostki domi-
nujące i zależne 

w grupach 
kapitałowych 

Sektor publiczny 172 99 28 27 18 

Sektor prywatny 2 166  781 362 686 337 

Spółki akcyjne 723 173 236 146 168 

Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 1 405 541 143 540 181 

Spółki jawne 62 57 4 1 - 

Spółki komandytowe 88 55 4 23 6 

Spółki komandytowo-
akcyjne 8 5 1 2 - 

Spółdzielnie 45 45 - - - 

Pozostałe 7 4 2 1 - 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Przedsiębior-

stwa działające 
samodzielnie 

Jednostki 
dominujące w 
grupach kapi-

tałowych 

Jednostki 
zależne w 
grupach 

kapitałowych 

Jednostki domi-
nujące i zależne 

w grupach 
kapitałowych 

Liczba przedsiębiorstw 
ogółem 2 338 880 390 713 355 

Przedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących 
<=249 

1 216 624 158 310 124 

Przedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących 
>249 

1 122 256 232 403 231 

Liczba przedsiębiorstw 
notowanych na rynku 
regulowanym 

174 22 105 14 33 

Zatrudnienie 
w tys. osób 1 890,6 270,4 673,1 488,0 459,1 

Przedsiębiorstwa o liczbie 
pracujących powyżej 249 
osób stanowiły 48,0% ogółu 
badanych podmiotów 
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Tablica 4. Wartość instrumentów finansowych według statusu organizacyjnego przedsiębiorstw 

 

Po stronie aktywów największe udziały instrumentów finansowych należały do kategorii „in-
strumenty dłużne” – 64,9% wartości oraz „udziałowe instrumenty kapitałowe” – 29,7%. W 
przedsiębiorstwach działających samodzielnie wartość instrumentów finansowych w akty-
wach wyniosła 36,7 mld zł, w tym największe udziały należały do kategorii: „instrumenty dłuż-
ne” – 75,3%. W jednostkach dominujących w grupach kapitałowych instrumenty finansowe w 
aktywach wyniosły 376,1 mld zł, w tym 61,9% stanowiła kategoria „instrumenty dłużne”, a 
34,3% „udziałowe instrumenty kapitałowe”. W jednostkach zależnych w grupach kapitałowych 
oraz jednostkach dominujących i jednocześnie zależnych w grupach kapitałowych instrumen-
ty finansowe w aktywach wyniosły odpowiednio 117,5 mld zł oraz 181,5 mld zł, w tym najwięk-
szy udział miały „instrumenty dłużne” – odpowiednio 67,7% oraz 67,2%. 

Po stronie pasywów największe udziały instrumentów finansowych należały do kategorii 
„kredyty i pożyczki do spłaty” – 40,3% wartości oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług” – 
22,5%. W przedsiębiorstwach działających samodzielnie wartość instrumentów finansowych w 
pasywach wyniosła 45,0 mld zł, z największym udziałem w kategorii „kredyty i pożyczki do 
spłaty” – 58,4%. W jednostkach dominujących w grupach kapitałowych instrumenty finanso-
we w pasywach wyniosły 299,7 mld zł, w tym 35,3% wartości stanowiła kategoria – „zobowią-
zania z tytułu emisji własnych obligacji”. W jednostkach zależnych w grupach kapitałowych 
oraz w jednostkach dominujących i jednocześnie zależnych w grupach kapitałowych wartość 
instrumentów finansowych w pasywach wyniosła odpowiednio 128,6 mld zł i 240,2 mld zł, z 
największym udziałem kategorii: „kredyty i pożyczki do spłaty” – odpowiednio 36,5% i 48,8%. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba  
przedsiębiorstw 

Wartość 

w mln zł 

Instrumenty finansowe – aktywa ogółem, z tego: 2 221 711 803,8 

przedsiębiorstwa działające samodzielnie 821 36 685,2 

jednostki dominujące w grupach kapitałowych 380 376 065,9 

jednostki zależne w grupach kapitałowych 668 117 534,1 

jednostki dominujące i zależne w grupach kapitałowych 352 181 518,6 

Instrumenty finansowe – pasywa ogółem, z tego: 2 108 713 484,3 

przedsiębiorstwa działające samodzielnie 781 44 967,7 

jednostki dominujące w grupach kapitałowych 359 299 657,1 

jednostki zależne w grupach kapitałowych 638 128 613,6 

jednostki dominujące i zależne w grupach kapitałowych 330 240 245,9 

Jednostki dominujące w gru-
pach kapitałowych wykazały 
największą wartość instru-
mentów finansowych w akty-
wach – 376,1 mld zł 

 

 

 

 

 

 

Jednostki dominujące w gru-
pach kapitałowych wykazały 
największą wartość instru-
mentów finansowych w pa-
sywach – 299,7 mld zł 
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Tablica 5. Instrumenty finansowe według rodzajów 

                                                           

3 Dane ukryte ze względu na tajemnicę statystyczną 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Przedsię-
biorstwa 

działające 
samodziel-

nie 

Jednostki 
dominujące 
w grupach 
kapitało-

wych 

Jednostki 
zależne w gru-
pach kapitało-

wych 

Jednostki 
dominujące i 

zależne w 
grupach kapi-

tałowych 

w mln zł 
w % 

w mln zł 
 

Instrumenty finansowe – 
aktywa, z tego: 711 803,8 36 685,2 376 065,9 117 534,1 181 518,6 

udziałowe instrumenty 
kapitałowe, z tego: 211 092,9 8 611,0 129 111,6 16 902,1 56 468,2 

udziały i akcje nienoto-
wane 168 108,6 6 913,1 93 134,3 15 937,4 52 123,7 

akcje notowane 16 087,2 307,6 15 061,7 191,0 527,0 

certyfikaty inwestycyjne 11 128,7 629,8 #3 # # 

jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych 2 285,3 600,7 # # # 

pozostałe udziałowe in-
strumenty kapitałowe 13 483,0 159,8 9 190,2 604,1 3 528,9 

instrumenty dłużne, w tym: 462 046,8 27 643,8 232 841,5 79 512,6 122 048,9 

depozyty i lokaty 132 298,7 13 111,7 62 456,0 26 400,0 30 331,0 

obligacje 31 969,9 1 298,3 26 066,3 1 059,2 3 546,0 

pożyczki udzielone 109 671,9 2 813,1 81 290,8 8 455,7 17 112,2 

należności z tytułu do-
staw i usług 143 935,6 8 309,8 46 588,5 33 725,1 55 312,2 

należności cash pooling 30 207,4 1 735,9 7 575,6 9 580,8 11 315,0 

pozostałe instrumenty 
dłużne 13 963,4 375,0 8 864,2 291,8 4 432,4 

instrumenty pochodne, 
w tym: 38 664,1 430,3 14 112,9 21 119,4 3 001,5 

instrumenty wbudowa-
ne i zabezpieczające 24 227,2 190,5 2 489,5 19 391,7 2 155,6 

Instrumenty finansowe – 
pasywa, z tego:  713 484,3 44 967,7 299 657,1 128 613,6 240 245,9 

kredyty i pożyczki do 
spłaty 287 594,8 26 242,2 97 227,2 46 999,8 117 125,6 

leasing finansowy 34 644,6 2 403,3 10 051,4 4 813,6 17 376,3 

zobowiązania z tytułu 
emisji własnych obliga-
cji 

134 519,1 3 316,2 105 684,8 3 812,7 21 705,4 

zobowiązania z tytułu 
instrumentów pochod-
nych, w tym: 

44 660,1 688,3 19 531,8 22 506,2 1 933,7 

instrumenty wbudowa-
ne i zabezpieczające 25 425,9 323,6 2 586,3 22 034,2 481,8 

zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług 160 587,3 10 587,8 46 095,8 39 549,1 64 354,6 

zobowiązania cash  
pooling 22 461,6 140,0 8 453,4 8 474,6 5 393,6 

pozostałe zobowiązania 
z tytułu instrumentów 
finansowych 

29 016,8 1 589,9 12 612,7 2 457,6 12 356,6 
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b. Instrumenty pochodne 

Instrumenty pochodne wykazane zostały przez 548 podmiotów. W aktywach instrumenty 
pochodne ujawniło 376 przedsiębiorstw, a wartość tych instrumentów wyniosła 38,7 mld zł. 
Po stronie pasywów 377 podmiotów wykazało instrumenty pochodne o wartości 44,7 mld zł. 

Tablica 6. Wartość instrumentów pochodnych według statusu organizacyjnego przedsiębiorstw 

W przedsiębiorstwach działających samodzielnie wartość instrumentów pochodnych wykaza-
nych po stronie aktywów osiągnęła 0,4 mld zł, w tym kontrakty forward stanowiły 87,1% tej 
wartości. W jednostkach dominujących w grupach kapitałowych wartość instrumentów po-
chodnych wykazanych w aktywach wyniosła 14,1 mld zł, z udziałem kontraktów swap – 42,7% 
oraz kontraktów forward – 24,1%. Instrumenty pochodne w aktywach jednostek zależnych w 
grupach kapitałowych wyniosły 21,1 mld zł, z największym udziałem kontraktów forward wy-
noszącym 94,8%. W jednostkach dominujących i jednocześnie zależnych w grupach kapitało-
wych instrumenty pochodne po stronie aktywów wyniosły 3,0 mld zł, w tym kontrakty forward 
odpowiadały za 43,8% wartości.  

Wartość instrumentów pochodnych w pasywach analizowanych przedsiębiorstw wyniosła 
44,7 mld zł, z najwyższym udziałem kontraktów forward, stanowiących 58,3% wartości. W 
przedsiębiorstwach działających samodzielnie wartość instrumentów pochodnych w pasy-
wach wyniosła 0,7 mld zł, w tym kontrakty forward stanowiły 86,0%. W jednostkach dominu-
jących w grupach kapitałowych wartość instrumentów pochodnych po stronie aktywów wy-
niosła 19,5 mld zł, z udziałem kontraktów forward wynoszącym 25,9%. W jednostkach zależ-
nych w grupach kapitałowych instrumenty pochodne po stronie pasywów osiągnęły wartość 
22,5 mld zł, w tym najwięcej, bo 86,0% stanowiły kontrakty forward. Wartość instrumentów 
pochodnych w pasywach jednostek dominujących i jednocześnie zależnych w grupach kapi-
tałowych wyniosła 1,9 mld zł z najwyższymi udziałami kontraktów forward – 54,5% oraz swap 
– 26,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE liczba  
przedsiębiorstw 

Wartość 

w mln zł 

Instrumenty pochodne – aktywa ogółem, z tego: 376 38 664,1 

przedsiębiorstwa działające samodzielnie 69 430,3 

jednostki dominujące w grupach kapitałowych 67 14 112,9 

jednostki zależne w grupach kapitałowych 170 21 119,4 

jednostki dominujące i zależne w grupach kapitałowych 70 3 001,5 

Instrumenty pochodne – pasywa ogółem, z tego: 377 44 660,1 

przedsiębiorstwa działające samodzielnie 54 688,3 

jednostki dominujące w grupach kapitałowych 60 19 531,8 

jednostki zależne w grupach kapitałowych 194 22 506,2 

jednostki dominujące i zależne w grupach kapitałowych 69 1 933,7 

Jednostki zależne w grupach 
kapitałowych wykazały naj-
większą wartość instrumen-
tów pochodnych w aktywach 
i w pasywach, odpowiednio: 
21,1 mld zł oraz 22,5 mld zł 
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Tablica 7. Instrumenty pochodne według rodzajów 

 

Transakcje na instrumenty pochodne, zawarte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., 
wykazało 639 przedsiębiorstw. Podmioty te zawarły 240,7 tys. transakcji na instrumenty po-
chodne. Wartość tych transakcji wyniosła 636,7 mld zł4. 

 

Wpływ pandemii Covid-19 na decyzje badanych przedsiębiorstw w 2021 r. 

Spośród 2 338 badanych podmiotów, 228 przedsiębiorstw (tj. 9,8%) zadeklarowało, że w 
związku z efektami pandemii Covid-19 podjęto decyzje o wykorzystaniu dodatkowego finan-
sowania. W przypadku 118 podmiotów dotyczyło to dodatkowego wykorzystania finansowania 
krótkoterminowego, w przypadku 29 podmiotów finansowania długoterminowego, a w przy-
padku 81 podmiotów finansowania zarówno krótko- jak i długoterminowego. 

Pośród przedsiębiorstw działających samodzielnie, wykorzystanie dodatkowego finansowa-
nia zadeklarowało 97 podmiotów (tj. 11,0% wszystkich podmiotów zaliczanych do tej grupy), z 
największym udziałem finansowania krótkoterminowego (49 przedsiębiorstw). Wśród pod-
miotów dominujących w grupach kapitałowych, dodatkowe finansowanie zadeklarowało 48 
podmiotów (tj. 12,3%), z największym udziałem finansowania krótkoterminowego (29 podmio-
tów). Wykorzystanie dodatkowego finansowania wśród jednostek zależnych oraz dominują-
cych i jednocześnie zależnych w grupach kapitałowych zadeklarowały kolejno 53 podmioty 
(7,4% ogólnej liczby podmiotów zaliczanej do tej kategorii) oraz 30 podmiotów (8,5%). W 
przypadku jednostek zależnych wykorzystujących dodatkowe finansowanie najwięcej pod-
miotów zadeklarowało wykorzystanie zarówno finansowania krótko- jak i długoterminowego 
(23 podmioty), a w przypadku jednostek dominujących i jednocześnie zależnych w grupach 
kapitałowych przeważały jednostki, które zgłosiły wykorzystanie finansowania krótkotermi-
nowego (18 podmiotów). 

  

                                                           
4 Dane niskiej precyzji  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Przedsię-
biorstwa 

działające 
samodziel-

nie 

Jednostki 
dominujące 
w grupach 

kapitałowych 

Jednostki 
zależne w gru-
pach kapitało-

wych 

Jednostki 
dominujące i 

zależne w 
grupach 

kapitałowych 

w mln zł 
w % 

w mln zł 
 

Instrumenty pochodne – 
aktywa ogółem, z tego: 

38 664,1 430,3 14 112,9 21 119,4 3 001,5 

kontrakty forward 25 106,8 374,6 3 406,2 20 012,0 1 314,0 

kontrakty futures 2 966,0 # 2 594,8 # 342,2 

opcje 960,5 # 821,6 # 7,5 

kontrakty swap, w tym: 7 507,5 44,8 6 028,4 925,3 509,0 

CIRS 439,9 # 301,9 # 127,7 

pozostałe instrumenty 
pochodne 2 123,3 3,2 1 261,9 29,4 828,8 

Instrumenty pochodne – 
pasywa ogółem, z tego: 

44 660,1 688,3 19 531,8 22 506,2 1 933,7 

kontrakty forward 26 052,9 591,8 5 060,5 19 347,6 1 053,0 

kontrakty futures 3 373,5 # # # 238,5 

opcje 1 752,8 20,1 # # 7,8 

kontrakty swap, w tym: 12 694,5 75,5 # # 518,8 

CIRS 746,3 # 652,2 # # 

pozostałe instrumenty 
pochodne 786,5 # # 14,9 115,7 

Kontrakty forward odpowia-
dały za 64,9% wartości 
wszystkich instrumentów 
pochodnych wykazanych po 
stronie aktywów oraz za 
58,3% wartości instrumentów 
pochodnych po stronie pa-
sywów 
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Tablica 8. Wpływ pandemii Covid-19 na działalność badanych podmiotów w zakresie decyzji doty-
czących wykorzystania dodatkowego finansowania 

 

Spośród 2 338 badanych przedsiębiorstw, 132 podmioty (tj. 5,6% ogólnej liczby) zadeklarowa-
ły dodatkowe zastosowanie bądź zwiększenie skali wykorzystania instrumentów pochodnych 
w 2021 r. w związku z efektami pandemii Covid-19. Z tej liczby, 117 podmiotów określiło do-
datkowe zastosowanie lub zwiększenie skali wykorzystania instrumentów pochodnych spo-
wodowanie pandemią Covid-19 jako „nieznaczne”, a 15 podmiotów jako „istotne”.  

Wśród podmiotów działających samodzielnie, wpływ pandemii Covid-19 na zwiększenie wy-
korzystania instrumentów pochodnych dotyczył 6,0% przedsiębiorstw zaliczanych do tej gru-
py (53 podmioty). Dla podmiotów dominujących w grupach kapitałowych ten odsetek był 
najwyższy i wyniósł 6,7% (26 podmiotów). Wśród podmiotów zależnych oraz podmiotów do-
minujących i jednocześnie zależnych w grupach kapitałowych odsetek przedsiębiorstw, które 
wykazały zwiększenie wykorzystania lub dodatkowe zastosowanie instrumentów pochodnych 
był niższy i wyniósł odpowiednio 5,1% i 4,8% (36 i 17 przedsiębiorstw).  

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Przedsię-
biorstwa 

Czy w związku z efektami pandemii Covid-19 podjęto w Państwa 
przedsiębiorstwie decyzje o dodatkowym finansowaniu w 2021 r.? 

Nie 

Tak, dodat-
kowe finan-

sowanie 
krótkotermi-

nowe 

Tak, dodatkowe 
finansowanie 

długoterminowe 

Tak, dodatko-
we finanso-

wanie krótko- 
i długotermi-

nowe 

Przedsiębiorstwa ogółem, 
z tego: 

2 338 2 110 118 29 81 

Przedsiębiorstwa działają-
ce samodzielnie, z tego: 880 783 49 14 34 

o liczbie pracujących 
<=249 624 545 38 11 30 

o liczbie pracujących 
>249 256 238 11 3 4 

Jednostki dominujące w 
grupach kapitałowych, z 
tego: 

390 342 29 3 16 

o liczbie pracujących 
<=249 158 138 12 1 7 

o liczbie pracujących 
>249 232 204 17 2 9 

Jednostki zależne w gru-
pach kapitałowych, z tego: 713 660 22 8 23 

o liczbie pracujących 
<=249 310 285 11 3 11 

o liczbie pracujących 
>249 403 375 11 5 12 

Jednostki dominujące i 
zależne w grupach kapita-
łowych, z tego: 

355 325 18 4 8 

o liczbie pracujących 
<=249 124 114 4 2 4 

o liczbie pracujących 
>249 231 211 14 2 4 

Podmioty działające samo-
dzielnie stanowiły 37,6% 
wszystkich podmiotów, które 
podjęły decyzje o wykorzy-
staniu dodatkowego finan-
sowania w związku z pande-
mią Covid-19 w 2021 r. 
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Tablica 9. Wpływ pandemii Covid-19 na działalność badanych przedsiębiorstw w zakresie inwe-
stycji w instrumenty pochodne 

 

 

 

Szczegółowe dane z wynikami badania zamieszczono w załączniku do Informacji sygnalnej 
w Tabl. 1-32. 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Przedsiębior-

stwa 

Czy w związku z efektami pandemii Covid-19 podjęto w Państwa 
przedsiębiorstwie decyzje o dodatkowym zastosowaniu bądź 
zwiększeniu skali wykorzystania instrumentów pochodnych w 

2021 r.? 

Nie Tak, w stopniu 
nieznacznym Tak, istotnie 

Przedsiębiorstwa 
ogółem, z tego: 

2 338 2 206 117 15 

Przedsiębiorstwa 
działające samo-
dzielnie, z tego: 

880 827 43 10 

o liczbie pracują-
cych <=249 624 584 32 8 

o liczbie pracują-
cych >249 256 243 11 2 

Jednostki dominujące 
w grupach kapitało-
wych, z tego: 

390 364 25 1 

o liczbie pracują-
cych <=249 158 146 12 - 

o liczbie pracują-
cych >249 232 218 13 1 

Jednostki zależne w 
grupach kapitało-
wych, z tego: 

713 677 33 3 

o liczbie pracują-
cych <=249 310 299 11 - 

o liczbie pracują-
cych >249 403 378 22 3 

Jednostki dominujące 
i zależne w grupach 
kapitałowych, z tego: 

355 338 16 1 

o liczbie pracują-
cych <=249 124 120 4 - 

o liczbie pracują-
cych >249 231 218 12 1 
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