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REGON

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.).

E-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie

Kwestionariusz składa się z 4 działów. W każdym dziale znajdują się pytania dotyczące różnych aspektów organizacji działalności
Państwa przedsiębiorstwa opatrzone informacją jakiego okresu działalności dotyczą oraz dodatkowe wskazówki. Prosimy
o wypełnienie wszystkich działów:
Dział 1. Pracujący według funkcji biznesowych
Dział 2. Międzynarodowe łańcuchy dostaw
Dział 3. Sourcing międzynarodowy
Dział 4. Wpływ Covid-19 na działalność przedsiębiorstwa
Prosimy skorzystać z objaśnień zamieszczonych na końcu kwestionariusza, zawierających definicje pojęć, dodatkowe
objaśnienia i przykłady.
Prosimy, aby z uwagi na charakter pytań w dziale 3 i dziale 4, ta część kwestionariusza wypełniona została przez osoby
podejmujące decyzje strategiczne w Państwa przedsiębiorstwie.

Dział 1.

Pracujący według funkcji biznesowych

Informacja dotyczy pracujących tylko w Państwa przedsiębiorstwie. Nie należy uwzględniać pracujących w innych
przedsiębiorstwach (np. jednostkach zależnych). Osoby wykonujące więcej niż jedną funkcję biznesową powinny być
zaklasyfikowane zgodnie z główną wykonywaną przez nie funkcją, tj. funkcją, na realizację której poświęca się najwięcej czasu.

1.1 Proszę podać liczbę pracujących w Państwa przedsiębiorstwie w poszczególnych funkcjach biznesowych
według stanu w dniu 31.12.2020 r.
W przypadku braku dokładnych danych, proszę podać szacunkową liczbę.
Przedsiębiorstwa, które wypełniły Część VIII formularza SP za 2020 r. uzupełniają tylko rubrykę 2 dotyczącą podstawowej funkcji biznesowej.

Funkcje biznesowe

Liczba pracujących
w osobach

Proszę wskazać funkcję, która Państwa
zdaniem była podstawową (główną) funkcją
biznesową przedsiębiorstwa w 2020 r.
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Transport, logistyka i magazynowanie 2



Sprzedaż, marketing i usługi posprzedażowe 3



Technologie informacyjne i komunikacyjne 4



Zarządzanie i administracja 5



Inżynieria i związane z nią usługi techniczne 6



Badania i rozwój 7



Inne funkcje biznesowe 8



Pracujący ogółem (suma wierszy od 1 do 8)
1

Dział 2. Międzynarodowe łańcuchy dostaw
2.1 Czy w 2020 r. Państwa przedsiębiorstwo zakupiło bezpośrednio od innych przedsiębiorstw zagranicznych:

Wyroby, towary lub materiały o łącznej rocznej wartości powyżej 100 000 EUR (444 480

PLNa)

Usługi o łącznej rocznej wartości powyżej 100 000 EUR (444 480 PLNa)

Tak

Nie







a według średnioważonego rocznego kursu w 2020 r. ustalonego przez Narodowy Bank Polski (1 EUR=4,4448 PLN).

Jeśli zaznaczono ”Tak” TYLKO dla ”Wyroby, towary lub materiały”, proszę przejść do pytania 2.2 i pominąć pytanie 2.3.
Jeśli zaznaczono ”Tak” TYLKO dla ”Usługi”, proszę przejść do pytania 2.3.
Jeśli zaznaczono ”Tak” ZARÓWNO dla ”Wyroby, towary lub materiały”, jak i ”Usługi”, proszę przejść do kolejnych pytań.
Jeśli zaznaczono ”Nie” ZARÓWNO dla ”Wyroby, towary lub materiały”, jak i ”Usługi”, proszę przejść do pytania 2.4.

2.2 Jakiego rodzaju wyroby, towary lub materiały Państwa przedsiębiorstwo zakupiło bezpośrednio od innych
przedsiębiorstw zagranicznych w 2020 r.?
Jeśli roczna wartość zakupu danego rodzaju wyrobów, towarów lub materiałów nie przekroczyła 100 000 EUR (444 480 PLN), proszę zaznaczyć
odpowiedź „Nie”. Jeśli „Tak”, proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi w danym wierszu.

Jeśli „Tak”, proszę wskazać:
obszar geograficzny:
Rodzaje wyrobów, towarów lub materiałów

Tak

0

Nie

inne
Unia kraje euroEuropejskie,
pejska w tym Wlk.
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reszta
świata

rodzaj kontrahenta:
przeds. w
ramach
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Surowce wykorzystywane w procesie produkcji Państwa
1
przedsiębiorstwa















Komponenty/podzespoły stanowiące część Państwa wyrobu 2















Maszyny i inne urządzenia techniczne używane przez
3
Państwa przedsiębiorstwo















Wyroby zaprojektowane przez Państwa przedsiębiorstwo
4
w celu odsprzedaży na rynku krajowym lub zagranicznym















Wyroby zaprojektowane przez inne przedsiębiorstwo w celu
5
odsprzedaży na rynku krajowym lub zagranicznym















Inny rodzaj wyrobów, towarów lub materiałów 6















2.3 Jakiego rodzaju usługi Państwa przedsiębiorstwo zakupiło bezpośrednio od innych przedsiębiorstw
zagranicznych w 2020 r.?
Jeśli roczna wartość zakupu danego rodzaju usług nie przekroczyła 100 000 EUR (444 480 PLN), proszę zaznaczyć odpowiedź „Nie”. Jeśli „Tak”,
proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi w danym wierszu.

Jeśli „Tak”, proszę wskazać:
obszar geograficzny:
Rodzaje usług

Tak
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Nie

inne
Unia kraje euroEuropejskie,
pejska w tym Wlk.
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Usługi transportowe, logistyczne i magazynowe 1















Usługi sprzedażowe, marketingowe i posprzedażowe 2















Usługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych 3















Usługi zarządzania i administracji 4















Usługi inżynierii i związane z nią usługi techniczne 5















Badania i rozwój 6















Inny rodzaj usług 7
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2.4 Czy w 2020 r. Państwa przedsiębiorstwo sprzedało bezpośrednio do innych przedsiębiorstw zagranicznych:
Tak

Nie

Wyroby, towary lub materiały o łącznej rocznej wartości powyżej 100 000 EUR (444 480 PLNa)





Usługi o łącznej rocznej wartości powyżej 100 000 EUR (444 480 PLNa)





a według średnioważonego rocznego kursu w 2020 r. ustalonego przez Narodowy Bank Polski (1 EUR=4,4448 PLN).

Jeśli zaznaczono ”Tak” TYLKO dla ”Wyroby, towary lub materiały”, proszę przejść do pytania 2.5 i pominąć pytanie 2.6.
Jeśli zaznaczono ”Tak” TYLKO dla ”Usługi”, proszę przejść do pytania 2.6.
Jeśli zaznaczono ”Tak” ZARÓWNO dla ”Wyroby, towary lub materiały”, jak i ”Usługi”, proszę przejść do kolejnych pytań.
Jeśli zaznaczono ”Nie” ZARÓWNO dla ”Wyroby, towary lub materiały”, jak i ”Usługi”, proszę przejść do działu 3.

2.5 Jakiego rodzaju wyroby, towary lub materiały Państwa przedsiębiorstwo sprzedało bezpośrednio do innych
przedsiębiorstw zagranicznych w 2020 r.?
Jeśli roczna wartość sprzedaży danego rodzaju wyrobów, towarów lub materiałów nie przekroczyła 100 000 EUR (444 480 PLN), proszę zaznaczyć
odpowiedź „Nie”. Jeśli „Tak”, proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi w danym wierszu.

Jeśli „Tak”, proszę wskazać:
obszar geograficzny:
Rodzaje wyrobów, towarów lub materiałów

Tak

0

Nie

inne
Unia kraje euroEuropejskie,
pejska w tym Wlk.
Brytania

reszta
świata

rodzaj kontrahenta:
przeds. w
ramach
inne
tej samej
przedsięgrupy
biorstwo
przedsiębiorstw
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Surowce wykorzystywane przez Państwa zagranicznych
1
klientów w ich własnym procesie produkcji















Komponenty/podzespoły wykorzystywane przez Państwa
2
zagranicznych klientów jako części ich własnego wyrobu















Maszyny i inne urządzenia techniczne wykorzystywane przez
3
Państwa klientów zagranicznych















Wyroby zaprojektowane przez Państwa przedsiębiorstwo
4
w celu odsprzedaży















Wyroby zaprojektowane przez inne przedsiębiorstwo w celu
5
odsprzedaży















Inny rodzaj wyrobów, towarów lub materiałów 6















2.6 Jakiego rodzaju usługi Państwa przedsiębiorstwo sprzedało bezpośrednio do innych przedsiębiorstw
zagranicznych w 2020 r.?
Jeśli roczna wartość sprzedaży danego rodzaju usług nie przekroczyła 100 000 EUR (444 480 PLN), proszę zaznaczyć odpowiedź „Nie”. Jeśli „Tak”,
proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi w danym wierszu.

Jeśli „Tak”, proszę wskazać:
obszar geograficzny:

rodzaj kontrahenta:

inne
Unia kraje euroreszta
Europejskie,
świata
pejska w tym Wlk.
Brytania

przeds. w
ramach
inne
tej samej
przedsięgrupy
biorstwo
przedsiębiorstw

Rodzaje usług

Tak

Nie
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Usługi transportowe, logistyczne i magazynowe 1















Usługi sprzedażowe, marketingowe i posprzedażowe 2















Usługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych 3















Usługi zarządzania i administracji 4















Usługi inżynierii i związane z nią usługi techniczne 5















Badania i rozwój 6















Inny rodzaj usług 7
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Dział 3.

Sourcing międzynarodowy

Informacje zawarte w tej części kwestionariusza dotyczą międzynarodowego sourcingu funkcji biznesowych dokonanego przez
Państwa przedsiębiorstwo w latach 2018–2020.
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 realizowanej przez Państwa przedsiębiorstwo.

3.1 Czy Państwa przedsiębiorstwo przeniosło jakiekolwiek funkcje biznesowe dotychczas wykonywane w kraju
w Państwa przedsiębiorstwie do innego przedsiębiorstwa zagranicznego w okresie od początku 2018 r. do
końca 2020 r.?
Informacja ta dotyczy przeniesienia w całości lub częściowo działalności wykonywanych dotychczas samodzielnie w kraju w Państwa
przedsiębiorstwie za granicę. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.





Tak

→ proszę przejść do pytania 3.2

Nie, ale rozważano przeniesienie

→ proszę przejść do pytania 3.6

Nie

→ proszę przejść do działu 4

3.2 Które funkcje biznesowe Państwa przedsiębiorstwo przeniosło za granicę w okresie od początku 2018 r. do
końca 2020 r.?
Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.

Funkcje biznesowe

Do przedsiębiorstw w
ramach tej samej grupy
przedsiębiorstw

Do innych
przedsiębiorstw

Proszę zaznaczyć, jeśli
funkcja została przeniesiona
w całości

0
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3

Transport, logistyka i magazynowanie 2










Sprzedaż, marketing i usługi posprzedażowe 3







Technologie informacyjne i komunikacyjne 4







Zarządzanie i administracja 5







Inżynieria i związane z nią usługi techniczne 6







Badania i rozwój 7







Inne funkcje biznesowe 8







Produkcja (wyrobów lub materiałów) 1

3.3 Do których krajów Państwa przedsiębiorstwo przeniosło funkcje biznesowe w okresie od początku 2018 r. do
końca 2020 r.?

Funkcje biznesowe

Kraje Unii
Europejskiej
(z wył. Polski)

Wielka
Brytania

Inne kraje
europejskie

Chiny

Indie

Stany
Zjednoczone,
Kanada

Kraje Ameryki
Środkowej i
Południowej

Inne kraje
Azji, Australia
i Oceania

Kraje Afryki

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
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Podział obszarów geograficznych (szczegółowy podział obszarów znajduje się w objaśnieniach na końcu kwestionariusza):
Unia Europejska (z wyłączeniem Polski): 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, Włochy.
Inne kraje europejskie: wszystkie pozostałe kraje europejskie z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, a z włączeniem Turcji i Rosji.

3.4

Proszę podać liczbę zlikwidowanych lub nowo utworzonych miejsc pracy w Państwa przedsiębiorstwie
w następstwie przeniesienia funkcji biznesowych za granicę w okresie od początku 2018 r. do końca 2020 r.
Informacja ta nie obejmuje zlikwidowanych miejsc 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 przypadku braku dokładnych danych, proszę podać szacunkową liczbę.

Funkcje biznesowe

Liczba
zlikwidowanych
miejsc pracy

0

1

Liczba nowo
w tym
w tym
utworzonych miejsc
wymagających
wymagających
pracy
wysokich kwalifikacji
wysokich kwalifikacji
2

3

4
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3.5 Proszę ocenić znaczenie poniższych czynników motywujących do podjęcia decyzji o przeniesieniu funkcji
biznesowych za granicę w okresie od początku 2018 r. do końca 2020 r.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego wiersza.

Czynniki motywujące

Bardzo
ważny

Umiarkowanie
ważny

Nieważny

Nie
dotyczy/
Nie wiem

0

1

2

3

4

Redukcja kosztów pracy 1









Redukcja innych kosztów niż koszty pracy 2









Dostęp do nowych rynków 3









Brak wykwalifikowanych pracowników w Polsce 4









Dostęp do specjalistycznej wiedzy/technologii 5









Poprawa jakości lub wprowadzenie nowych produktów 6









Koncentracja na działalności podstawowej 7









Skrócenie czasu dostaw 8









Decyzja strategiczna podjęta przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla
9
(tzw. “głowę grupy”)









Korzystne regulacje prawne za granicą mające wpływ na przedsiębiorstwo, np.
10
mniej regulacji z zakresu ochrony środowiska, korzystny system podatkowy









Czynniki związane z Covid-19 a 11









a Przykłady efektów związanych z Covid-19: 1) nałożone przez rząd ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowały trudności
w realizacji wszystkich zadań w ramach funkcji biznesowej wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa, w związku z tym zdecydowano się przenieść niektóre
funkcje biznesowe za granicę; 2) w celu ograniczenia zwiększonego ryzyka zakażeniem Covid-19 w określonym dziale, w którym pracownicy mają stały
kontakt z ludźmi (np. dział sprzedaży), Państwa przedsiębiorstwo zdecydowało się przenieść daną funkcję biznesową za granicę.

5

3.6 Proszę ocenić znaczenie poniższych barier przy realizacji sourcingu międzynarodowego lub rozważaniu
decyzji o przeniesieniu funkcji biznesowych za granicę w okresie od początku 2018 r. do końca 2020 r.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego wiersza.

Bariery

Bardzo
ważna

Umiarkowanie
ważna

Nieważna

Nie
dotyczy/
Nie wiem

0

1

2

3

4

Bariery prawne i administracyjne 1









Kwestie podatkowe 2









Taryfy i bariery handlowe 3









Brak dostępu lub ograniczenia w finansowaniu 4









Bariery językowe lub kulturowe 5









Potrzeba bliskiej lokalizacji względem obecnych klientów w Polsce 6









Trudności w identyfikacji potencjalnych/odpowiednich dostawców za granicą 7









Niepewność co do jakości produktów/usług pozyskiwanych z zagranicy 8









Brak wykwalifikowanych pracowników za granicą 9









Obawy pracowników (w tym związków zawodowych) 10









Ogólne obawy dotyczące przeniesienia funkcji biznesowych przewyższające
11
oczekiwane korzyści









Obawy i problemy związane z Covid-19 a 12









a Przykłady obaw i problemów związanych z Covid-19: 1) nałożone przez rząd ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniające transport towarów
z zagranicy na rynek krajowy; 2) ze względu na duże zagrożenie zakażeniem Covid-19 przedsiębiorstwo ogranicza wszelkie kontakty z innymi
przedsiębiorstwami, w związku z czym trudno koordynować prace w sytuacji, gdy część z nich jest przeniesiona na zewnątrz Państwa przedsiębiorstwa.

Dział 4.

Wpływ Covid-19 na działalność przedsiębiorstwa

4.1 Proszę ocenić wpływ Covid-19 na poniższe kwestie w 2020 r.
Informacja dotyczy Państwa przedsiębiorstwa. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego wiersza.

Kwestie związane z Covid-19 miały wpływ na:

Nie
dotyczy/
Brak
wpływu

Mały wpływ

0

1

2

3

4

Trudności w pozyskiwaniu surowców lub półproduktów od dostawców krajowych 1









Trudności w pozyskiwaniu surowców lub półproduktów od dostawców
2
zagranicznych









Trudności w dostępie do usług od dostawców krajowych 3









Trudności w dostępie do usług od dostawców zagranicznych 4









Trudności w transporcie Państwa dóbr produkowanych w innym kraju do
Państwa przedsiębiorstwa 5
lub w transporcie Państwa dóbr do ostatecznych klientów









Trudności w pozyskiwaniu ekspertów lub innych specjalistów z zagranicy 6









Trudności w wysyłaniu ekspertów lub innych specjalistów za granicę 7









Anulowanie zamówień lub spadek zamówień od klientów krajowych 8









Anulowanie zamówień lub spadek zamówień od klientów zagranicznych 9









Zmiana kanałów sprzedaży, np. wzrost znaczenia handlu elektronicznego
10
(e-commerce)









6

Umiarkowany
Silny wpływ
wpływ

4.2 W celu oszacowania wpływu restrykcji związanych z Covid-19 na sourcing międzynarodowy w Państwa
przedsiębiorstwie w 2020 r., proszę wskazać, czy zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami.
Proszę zaznaczyć odpowiedź „Tak” tylko wówczas, gdy Covid-19 oraz związane z nim konsekwencje były głównym powodem podjęcia decyzji
(tj nie podjęto by decyzji, gdyby nie pandemia Covid-19).

Tak, tymczasowo

Tak, na stałe

Wpływ Covid-19 na sourcing międzynarodowy

(decyzja prawdopodobnie
będzie ponownie
rozważona po fazie
odbudowy)

(decyzja prawdopodobnie
nie będzie ponownie
rozważona po fazie
odbudowy)

0

Nie

1

2

3

W wyniku pandemii Covid-19 przeniesiono lub planuje się
przenieść przenieść funkcje biznesowe z powrotem z zagranicy 1
do Polski







W wyniku pandemii Covid-19 przeniesiono lub planuje się
2
przenieść funkcje biznesowe za granicę







Pandemia Covid-19 utrudniła realizację planów związanych
3
z przeniesieniem funkcji biznesowych za granicę







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

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

1

2

E-mail kontaktowy w zakresie sporządzanego sprawozdania
(w e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce)

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

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

Telefon kontaktowy w zakresie sporządzanego sprawozdania

Miejscowość, data

Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie formularza
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Objaśnienia do formularza
Międzynarodowe łańcuchy dostaw i sourcing międzynarodowy w latach 2018–2020
DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ:
Pracujący – do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub
mianowania (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo); pracodawców i pracujących na własny rachunek, tj.: 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; osoby wykonujące pracę w Polsce,
a także za granicą na rzecz jednostek, w których zostały zatrudnione, niezależnie od czasu trwania tego zatrudnienia; agentów
pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz
osobami zatrudnionymi przez agentów (do agentów nie zalicza się osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą); osoby
wykonujące pracę nakładczą; osoby otrzymujące zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze oraz
skazanych (więźniów) pracujących na podstawie zbiorowych umów o pracę.
Funkcja biznesowa to zestaw zadań, które przedsiębiorstwo musi regularnie wykonywać w celu wprowadzenia produktu lub usługi na
rynek. Zadania te mogą być wykonywane samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zlecane do wykonania na zewnątrz. Pełen zestaw
funkcji biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwo obejmuje zadania związane z realizacją podstawowego celu działania
przedsiębiorstwa (produkcja wyrobów i/lub świadczenie usług) oraz wszystkie niezbędne aktywności wspierające (np. księgowość,
kadry, obsługa informatyczna, itp.), podejmowane w celu realizacji głównej działalności przedsiębiorstwa.
Podział funkcji biznesowych:
1. Produkcja (wyrobów i materiałów) – obejmuje działalności z sekcji B (Górnictwo i wydobywanie), C (Przetwórstwo
przemysłowe), D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę) i F (Budownictwo) według
klasyfikacji PKD 2007, tj.
• Produkcję; przetwarzanie; montaż; rafinację, drukowanie i introligatorstwo; odlewnictwo metali; produkcję statków;
• Wydobywanie węgla; górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego; wydobywanie kamieni; wytwarzanie energii (z wyjątkiem
handlu energią elektryczną);
• Realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; roboty związane z budową obiektów inżynierii
lądowej i wodnej; zadania budowlane specjalistyczne, w tym rozbiórki.
2. Transport, logistyka i magazynowanie – obejmuje:
• Transport i logistykę – działalność w zakresie transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego; transport pasażerski
i transport towarów; usługi pocztowe;
• Magazynowanie i przechowywanie towarów – magazynowanie; przechowywanie towarów; pakowanie.
3. Sprzedaż, marketing i usługi posprzedażowe – obejmuje:
• Sprzedaż – handel hurtowy i detaliczny; handel paliwami gazowymi i energią elektryczną; działalność agentów zajmujących
się sprzedażą; obrót nieruchomościami;
• Marketing i usługi posprzedażowe – reklamę i działalność związaną z reprezentowaniem mediów; badanie rynku i opinii
publicznej; zadania centrów telefonicznych (call center).
4. Technologie informacyjne i komunikacyjne – na funkcję tę składają się:
• Usługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania i doradztwo
w zakresie informatyki; zadania związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych; zadania związane
z telekomunikacją; przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting); działalność portali internetowych
i podobne zadania usługowe w zakresie informatyki; instalacja komputerów typu mainframe; naprawa i konserwacja
komputerów i systemów (tele)komunikacyjnych;
• Zadania związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz zadania powiązane.
5. Zarządzanie i administracja – obejmuje:
• Zarządzanie – usługi finansowe (np. bankowe, ubezpieczeniowe, leasing finansowy, zarządzanie funduszami); działalność
firm centralnych (head offices); działalność związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
• Administrację – zarządzanie rynkami finansowymi; działalność prawniczą; działalność rachunkowo-księgową, doradztwo
podatkowe (audyt); administracyjną obsługę biura i usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; usługi
administracji publicznej.
6. Inżynieria i związane z nią usługi techniczne, na przykład: zadania pomocnicze przy wydobyciu surowców; działalność
w zakresie nagrań dźwiękowych i produkcji nagrań video; zadania w zakresie architektury i inżynierii oraz analizy techniczne.
7. Badania i rozwój, na przykład: badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych, a także
nauk społecznych i humanistycznych.
8. Inne funkcje biznesowe – obejmują:
• Zarządzanie obiektem – usługi związane z zakwaterowaniem (np. w hotelach, na obozowiskach); usługi związane
z wyżywieniem (np. w kawiarniach i restauracjach); usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; działalność bibliotek,
muzeów, ośrodków sportowych;
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• Konserwację i naprawę – konserwację i naprawę sprzętu elektronicznego innego niż komputery i systemy
(tele)komunikacyjne, środków transportu, artykułów użytku osobistego i domowego;
• Inne usługi – pobór wody, działania związane ze zbieraniem odpadów, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; usługi
związane z rekultywacją; usługi profesjonalne (np. fotograficzne i związane z tłumaczeniami); działalność agentów
i pośredników turystycznych; wynajem i dzierżawę; ochronę; edukację; opiekę zdrowotną i pomoc społeczną
z zakwaterowaniem; działalność społeczną; działalność twórczą związaną z kulturą; działalność związaną z grami losowymi
i zakładami wzajemnymi; działalność związaną ze sportem (z wyłączeniem zarządzania obiektem).
Podstawowa funkcja biznesowa jest główną działalnością przedsiębiorstwa i jest w większości przypadków identyfikowana
z przeważającą działalnością przedsiębiorstwa (klasyfikowaną według kodu PKD) wpisaną do rejestru przedsiębiorstw. Wynikiem
działań funkcji podstawowej są wyroby lub usługi przeznaczone na rynek zewnętrzny lub na rzecz osób trzecich i generujące przychód
przedsiębiorstwa.
Sourcing międzynarodowy oznacza przeniesienie za granicę do podmiotów (należących do tej samej grupy przedsiębiorstw lub spoza
niej) całości lub części funkcji biznesowych, dotychczas wykonywanych w kraju samodzielnie przez przedsiębiorstwo.
Miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji zawodowych dotyczą stanowisk specjalistów, ekspertów, menedżerów, naukowców,
informatyków lub specjalistów innych technicznych zawodów, na ogół posiadających wyższe wykształcenie.
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 ona całość gospodarczą, upoważnioną do dokonywania wyborów, zwłaszcza dotyczących jednostek,
które obejmuje. W ramach grupy przedsiębiorstw można często wyodrębnić podgrupy.
O istnieniu grupy przedsiębiorstw świadczy fakt występowania powiązań w zakresie kontroli między co najmniej dwiema jednostkami:
jednostką dominującą a jednostką zależną. 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.
Kontrola oznacza możliwość decydowania o wspólnej strategii organizacji, wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez jednostkę uprawnień, które osobno albo łącznie umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inną jednostkę
lub jednostki.
Przedsiębiorstwo A (tzw. jednostka dominująca) kontroluje przedsiębiorstwo B (tzw. jednostkę zależną) gdy:
•
•
•
•

jednostka A bezpośrednio posiada ponad 50% głosów w jednostce B (kontrola bezpośrednia),
jednostka A posiada ponad 50% głosów w jednostce B poprzez inne jednostki zależne (kontrola pośrednia),
jednostka A obejmuje pełną konsolidacją sprawozdania finansowe jednostki B, a żadna inna jednostka prawna nie obejmuje
konsolidacją tej samej jednostki (kontrola poprzez pełną konsolidację),
jednostka A kontroluje jednostkę B nawet jeśli posiada mniej niż 50% jej siły głosu (kontrola mniejszościowa), lecz żadna inna
jednostka prawna nie posiada większej siły głosów w tej jednostce.

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 do jednostki
najwyżej usytuowanej w łańcuchu powiązań kontrolnych.
Przedsiębiorstwo zagraniczne oznacza podmiot zlokalizowany poza granicami Polski. Zagraniczny oddział lub zakład traktowany jest
jako przedsiębiorstwo zagraniczne.

DODATKOWE OBJAŚNIENIA:
Dział 1. Pracujący według funkcji biznesowych
Pytanie 1.1 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa, przy czym przedsiębiorstwa, które sporządziły formularz SP za 2020 r., w zakresie
Części VIII „Organizacja funkcji biznesowych przedsiębiorstwa” wypełniają tylko kolumnę 2, tj. informację dotyczącą podstawowej
funkcji biznesowej przedsiębiorstwa.
W pytaniu 1.1 rubryka 1 należy podać liczbę pracujących według stanu w dniu 31.12.2020 r. w osobach, tj. bez znaku po przecinku.
Informacje o liczbie pracujących powinny dotyczyć pracujących tylko w badanym przedsiębiorstwie (jednostce prawnej). Nie należy
uwzględniać osób pracujących w innych jednostkach prawnych (np. jednostkach zależnych).
Do pracujących nie zaliczamy: osób, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło; zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego; korzystających z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie);
korzystających z urlopów wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie); przebywających na świadczeniach
rehabilitacyjnych; pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej; pracowników zatrudnionych na
kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.
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Jeżeli dana funkcja biznesowa nie dotyczy działalności prowadzonej przez Państwa przedsiębiorstwo, tzn. nie była realizowana
wewnętrznie (całkowicie lub częściowo) przez Państwa pracowników, należy wpisać wartość 0 (zero).
Przykłady do pytania 1.1:
a) W przedsiębiorstwie pracuje łącznie 70 osób, w tym 60 osób wykonuje zadania w zakresie usług informatycznych, 5 osób pracuje
w marketingu, a kolejne 5 osób w dziale sprzedaży. W takim przypadku należy wykazać 10 osób w funkcji ”Sprzedaż, marketing
i usługi posprzedażowe”, a 60 osób w funkcji ”Technologie informacyjne i komunikacyjne”.
b) W przedsiębiorstwie pracuje łącznie 100 osób, w tym 5 osób poświęca około 70% czasu pracy na realizację zadań w ramach
funkcji ”Technologie informacyjne i komunikacyjne”, a około 30% czasu pracy na zadania w ramach funkcji „Inżynieria i związane
z nią usługi techniczne”. Pracujący powinni być przypisani do głównej wykonywanej przez nie funkcji biznesowej, stąd
wspomniane 5 osób należy przypisać do funkcji „Technologie informacyjne i komunikacyjne”.
W pytaniu 1.1 rubryka 2 należy wskazać podstawową (główną) funkcję biznesową Państwa przedsiębiorstwa w roku 2020.
Funkcja podstawowa może obejmować zestaw zadań związanych z realizacją podstawowego celu działania przedsiębiorstwa,
których wynikiem są wyroby lub usługi przeznaczone na zewnątrz przedsiębiorstwa. Może obejmować działania zintegrowane
pionowo, np. produkcję materiałów lub wyrobów, które stają się później trwałą częścią produkcji finalnej. Sprzedaż własnej produkcji
prowadzona przez przedsiębiorstwo, które dobra te wytworzyło, powinna być zaliczona do funkcji obejmującej wytwarzanie tych dóbr
(ponieważ nie można produkować bez sprzedaży).
Przedsiębiorstwo może mieć jedną lub więcej funkcji podstawowych. Funkcja podstawowa przedsiębiorstwa zwykle jest związana z
główną i drugorzędną działalnością przedsiębiorstwa.
Za funkcję podstawową nie powinny być uznane funkcje pomocnicze, czyli działalności, których celem jest umożliwienie lub
ułatwienie produkcji przez daną jednostkę wyrobów lub usług przeznaczonych na zewnątrz przedsiębiorstwa (na rynek lub na rzecz
osób trzecich). Same produkty funkcji pomocniczej nie są przekazywane na zewnątrz przedsiębiorstwa i nie generują przychodów.
Przykładem działalności pomocniczych mogą być: transport lub usługi księgowe bądź informatyczne realizowane na potrzeby
własne badanej jednostki, działalność badawcza wykonywana wyłącznie lub w znacznym stopniu na potrzeby przedsiębiorstwa,
składowanie w magazynach wyprodukowanych wyrobów.

Dział 2. Międzynarodowe łańcuchy dostaw
Pytania w dziale 2 dotyczą sytuacji w Państwa przedsiębiorstwie (jednostce prawnej) w roku 2020.
Pytanie 2.1 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa.
W pytaniu 2.2 i w pytaniu 2.3 należy zaznaczyć ”Tak”, jeśli w 2020 r. roczna wartość zakupu danego rodzaju wyrobów, towarów lub
materiałów bądź usług bezpośrednio od przedsiębiorstw zagranicznych przekroczyła 100 000 EUR (448 480 PLN). Oznacza to, iż
w pojedynczym wierszu wartość zakupu powinna przekraczać 100 000 EUR (448 480 PLN). Jeżeli roczna wartość zakupu
z zagranicy danego rodzaju wyrobów, towarów lub materiałów bądź usług nie przekracza 100 000 EUR (448 480 PLN), należy
zaznaczyć „Nie”. Zatem nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zaznaczyły „Tak” w pytaniu 2.1, będą musiały wykazać rodzaj
zakupionych dóbr w pytaniu 2.2 lub usług w pytaniu 2.3.
Jeśli zaznaczono „Tak”, należy wskazać wszystkie obszary geograficzne, z których dokonano zakupu wyrobów, towarów lub
materiałów bądź usług oraz rodzaje kontrahentów. Możliwe jest wskazanie wielu obszarów geograficznych oraz rodzajów
kontrahentów dla jednego wiersza (tj. zakup zarówno od podmiotów w ramach tej samej grupy przedsiębiorstw i od innych
przedsiębiorstw).
Pytanie 2.4 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa.
W pytaniu 2.5 i w pytaniu 2.6 należy zaznaczyć ”Tak”, jeśli w 2020 r. roczna wartość sprzedaży danego rodzaju wyrobów, towarów
lub materiałów bądź usług bezpośrednio do przedsiębiorstw zagranicznych przekroczyła 100 000 EUR (448 480 PLN). Oznacza to,
iż w pojedynczym wierszu wartość sprzedaży powinna przekraczać 100 000 EUR (448 480 PLN). Jeżeli roczna wartość sprzedaży
za granicę danego rodzaju wyrobów, towarów lub materiałów bądź usług nie przekracza 100 000 EUR (448 480 PLN), należy
zaznaczyć „Nie”. Zatem nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zaznaczyły „Tak” w pytaniu 2.4, będą mogły wykazać rodzaj
sprzedanego dobra w pytaniu 2.5 lub usług w pytaniu 2.6.
Jeśli zaznaczono „Tak”, należy wskazać wszystkie obszary geograficzne, do których dokonano sprzedaży wyrobów, towarów lub
materiałów bądź usług oraz rodzaje kontrahentów. Możliwe jest wskazanie wielu obszarów geograficznych oraz rodzajów
kontrahentów dla jednego wiersza (tj. sprzedaż zarówno do podmiotów w ramach tej samej grupy przedsiębiorstw i do innych
przedsiębiorstw).
Podział obszarów geograficznych dla pytań z działu 2:
•

•

•

Unia Europejska (z wyłączeniem Polski): 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, Włochy;
Inne kraje europejskie, w tym Wielka Brytania – Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar,
Guernsey, Islandia, Jersey, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria,
Turcja, Ukraina, Watykan, Wielka Brytania, Wyspa Man, Wyspy Owcze;
Reszta świata – wszystkie kraje niewymienione powyżej.

Dział 3. Sourcing międzynarodowy
Pytania w dziale 3 dotyczą sytuacji w Państwa przedsiębiorstwie (jednostce prawnej) w okresie od początku 2018 r. do końca 2020 r.
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Pytanie 3.1 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa.
W pytaniu 3.1 należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”, jeżeli spełnione są warunki sourcingu międzynarodowego, tj.:
• funkcja biznesowa została przeniesiona całkowicie lub częściowo (tj. przekazana do wykonania) do innego przedsiębiorstwa
zagranicznego w okresie od początku 2018 r. do końca 2020 r. Proces przeniesienia funkcji nie musi być całkowicie ukończony
w badanym okresie. Jeżeli proces ten został formalnie rozpoczęty przed końcem 2020 r., warunek również jest spełniony;
• przed procesem przeniesienia dana funkcja biznesowa była realizowana całkowicie lub częściowo wewnątrz Państwa
przedsiębiorstwa;
• przeniesieniu funkcji biznesowej towarzyszy redukcja działalności w Państwa przedsiębiorstwie oraz często związana z tym
redukcja lub relokacja miejsc pracy.
Przeniesienie funkcji może zostać podjęte w zakresie każdej funkcji biznesowej, tj. produkcji wyrobów i materiałów oraz usług.
Przeniesienie funkcji biznesowej do zagranicznego oddziału lub zakładu stanowi sourcing międzynarodowy.
Sourcing międzynarodowy nie obejmuje:
• ekspansji przedsiębiorstwa poza granicami kraju (np. utworzenie nowej linii produkcyjnej za granicą) lub zakupu usług za granicą
(w tym dodatkowych usług, które Państwa przedsiębiorstwo realizuje również wewnętrznie), jeżeli nie towarzyszy im
przeniesienie za granicę funkcji biznesowych oraz redukcja działalności w Państwa przedsiębiorstwie;
• przeniesienia za granicę funkcji biznesowej, która nigdy nie była realizowana w danym przedsiębiorstwie, tj. dana funkcja od
początku istnienia przedsiębiorstwa była wykonywana na zewnątrz.
Podwykonawstwo może stanowić zarówno ekspansję przedsiębiorstwa, jak i sourcing. Jeżeli podwykonawstwo nie stanowi
jednorazowego zakupu usługi, lecz związane jest z przeniesieniem funkcji biznesowej realizowanej dotychczas w Państwa
przedsiębiorstwie do innego przedsiębiorstwa zagranicznego i związane jest z redukcją działalności w Państwa przedsiębiorstwie,
wówczas może być uznane za sourcing międzynarodowy.
W pytaniu 3.2 należy wskazać wszystkie funkcje biznesowe, które Państwa przedsiębiorstwo przeniosło całkowicie lub częściowo za
granicę w okresie od początku 2018 r. do końca 2020 r. oraz rodzaj kontrahenta, tj. czy przeniesienia dokonano do podmiotów
należących do tej samej grupy przedsiębiorstw i/lub innych przedsiębiorstw (możliwe jest wskazanie wielu rodzajów kontrahentów
dla jednego wiersza).
Jeżeli przedsiębiorstwo przeniosło funkcję biznesową za granicę i nie zaznaczyło rubryki 3 („Proszę zaznaczyć, jeśli funkcja została
przeniesiona w całości”) oznacza to, że część działań realizowanych w ramach przenoszonej funkcji nadal pozostaje w Państwa
przedsiębiorstwie.
Przykłady do pytania 3.2:
a) Przedsiębiorstwo postanowiło przenieść część zadań (tj. 5 z 8 miejsc pracy) w ramach funkcji biznesowej „Technologie
informacyjne i komunikacyjne” do niepowiązanych przedsiębiorstw zagranicznych, a pozostałą część zadań nadal realizować
samodzielnie. W takim przypadku w pytaniu 3.2 należy zaznaczyć wiersz 4 rubryka 2 („Technologie informacyjne i komunikacyjne”
→ „Do innych przedsiębiorstw”), zaś rubrykę 3 w tym wierszu należy pozostawić pustą.
b) W 2019 r. przedsiębiorstwo postanowiło przenieść część zadań (tj. 5 z 8 miejsc pracy) w ramach funkcji biznesowej „Technologie
informacyjne i komunikacyjne” do niepowiązanych przedsiębiorstw zagranicznych. W 2020 r. to samo przedsiębiorstwo
postanowiło przenieść wszystkie zadania (4 z 4 miejsc pracy) realizowane dotychczas wewnętrznie w ramach funkcji „Badania
i rozwój” do powiązanego przedsiębiorstwa zagranicznego (w ramach tej samej grupy przedsiębiorstw). W takim przypadku
w pytaniu 3.2 należy:
(i) zaznaczyć wiersz 4 rubryka 2 („Technologie informacyjne i komunikacyjne” → „Do innych przedsiębiorstw”), zaś rubrykę 3
w tym wierszu należy pozostawić pustą oraz
(ii) zaznaczyć wiersz 7 rubryka 1 i rubryka 3 („Badania i rozwój” → „Do przedsiębiorstw w ramach tej samej grupy przedsiębiorstw”
→ „Funkcja przeniesiona w całości”).
Pytanie 3.3 – szczegółowy podział obszarów geograficznych (na podstawie GEONOM edition 2020):
•

•

•

•

Unia Europejska (z wyłączeniem Polski): 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, Włochy.
Inne kraje europejskie: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Guernsey, Islandia, Jersey,
Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan,
Wyspa Man, Wyspy Owcze.
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.
Inne kraje Azji, Australia i Oceania: Afganistan, Antarktyda, Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Bahrajn,
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, Grenlandia, Gruzja, Guam, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia,
Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kiribati, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban,
Malediwy, Malezja, Mariany Północne, Mikronezja, Mjanma (Birma), Mongolia, Nauru, Nepal, Niue, Nowa Kaledonia, Nowa
Zelandia, Oman, Pakistan, Palau, Palestyna, Papua-Nowa Gwinea, Pitcairn, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie,
Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan,
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•

Vanuatu, Wallis i Futuna, Wietnam, Wyspa Bouveta, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspa Norfolk, Wyspy Cooka, Wyspy Heard
i McDonalda, Wyspy Kokosowe, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Afryka: Algieria, Angola, Benin, Botswana, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Burkina Faso, Burundi, Czad,
Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea
Równikowa, Kamerun, Kenia, Komory, Kongo, Lesotho, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius,
Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego
Przylądka, Rwanda, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Tanzania, Togo, Tunezja,
Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, Wyspy Świętego
Tomasza i Książęca, Zambia, Zimbabwe.

Pytanie 3.4 dotyczy zlikwidowanych miejsc pracy w wyniku sourcingu międzynarodowego. Z reguły w przedsiębiorstwie, które przeniosło
realizację funkcji biznesowej do innego przedsiębiorstwa następuje likwidacja/redukcja (całkowita lub częściowa) miejsc pracy
wskutek przeniesienia.
Do zlikwidowanych miejsc pracy należy zaliczyć:
•

•

miejsca 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 miejscach pracy
utworzonych w następstwie sourcingu międzynarodowego) i nadal pozostaje ona pracownikiem danego przedsiębiorstwa;
tymczasowe miejsca pracy, zlikwidowane miejsca pracy 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.

W szacowanej informacji nie należy uwzględniać miejsc pracy zlikwidowanych z innych przyczyn niż sourcing międzynarodowy (np.
zła koniunktura, restrukturyzacja).
Pojęcie zlikwidowanych miejsc pracy nie jest powiązane z ogólną zmianą liczby pracujących w przedsiębiorstwie. Np. pomimo
likwidacji miejsc pracy w wyniku przeniesienia funkcji biznesowej za granicę, liczba pracujących w przedsiębiorstwie może się
zwiększyć.
Do nowo utworzonych miejsc pracy nie należy zaliczać miejsc pracy utworzonych z innych przyczyn niż sourcing międzynarodowy
(np. ekspansja poza granicami kraju).
Do nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku sourcingu międzynarodowego należy zaliczyć miejsca pracy powstałe w wyniku
zwiększenia środków finansowych, uwolnionych wskutek przeniesienia części działalności (funkcji biznesowych) do innych
przedsiębiorstw zagranicznych. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać wykorzystane na przykład do utworzenia nowych
miejsc pracy w ramach pozostałych realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa funkcji biznesowych.
Przykłady do pytania 3.4:
a) Przedsiębiorstwo przeniosło do innego podmiotu zagranicznego zadania związane z księgowością dotychczas realizowane
wewnętrznie. W wyniku tego 4 stanowiska pracy w dziale księgowości stały się zbędne, a zajmujące je osoby zostały zwolnione
lub powierzono im nowe zadania. W takim przypadku w pytaniu 3.4 w wierszu 5 rubryka 1 („Zarządzanie i administracja”) należy
wykazać 4 zlikwidowane miejsca pracy.
b) W przedsiębiorstwie przeprowadzono wewnętrzną reorganizację polegającą na przeniesieniu do innego zagranicznego podmiotu
części zadań dotychczas realizowanych wewnętrznie i skupieniu się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. W wyniku
tego zlikwidowano 2 stanowiska pracy w zakresie inżynierii i 3 stanowiska pracy w zakresie usług technicznych. Zaoszczędzone
wskutek sourcingu środki przeznaczono na utworzenie 3 nowych stanowisk pracy w dziale marketingu, w tym 1 stanowiska
specjalisty wymagającego wysokich kwalifikacji. W takim przypadku w pytaniu 3.4 należy wykazać:
(i) w wierszu 6 („Inżynieria i związane z nią usługi techniczne”) w rubryce 1 – 5 zlikwidowanych miejsc pracy, a w rubryce 2 – 2
miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji oraz
(ii) w wierszu 3 („Sprzedaż, marketing i usługi posprzedażowe”) w rubryce 3 – 3 nowo utworzone miejsca pracy, a w rubryce 4 –
1 miejsce pracy wymagające wysokich kalifikacji.

Dział 4. Wpływ Covid-19 na działalność przedsiębiorstwa
Pytania w dziale 4 dotyczą sytuacji w Państwa przedsiębiorstwie (jednostce prawnej) w roku 2020.
Pytanie 4.1 i pytanie 4.2 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa.

Informacja o pracochłonności formularza
1.

2.

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.
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.
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