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Przedmowa
Przekazujemy Państwu Zeszyt metodologiczny. Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej
przedsiębiorstw, w którym przedstawiono informacje o prowadzonym przez GUS badaniu, będącym
podstawowym elementem krótkookresowych badań działalności przedsiębiorstw.
Dane zbierane za pośrednictwem miesięcznego meldunku o działalności gospodarczej są wykorzystywane
do opracowywania i publikowania w krótkim okresie od zakończenia miesiąca sprawozdawczego
podstawowych mierników działalności przedsiębiorstw, a także stanowią podstawę do obliczania
wskaźników krótkookresowych, odpowiadających wymogom statystyk europejskich.
W Zeszycie omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy, przyjęte metody badawcze oraz zasady
realizacji miesięcznego meldunku DG-1. W osobnym rozdziale zawarto informacje dotyczące europejskiej
statystyki krótkookresowej.
Zeszyt jest przeznaczony dla użytkowników, którzy analizują i interpretują wyniki miesięcznego meldunku
o działalności gospodarczej oraz osób zainteresowanych problematyką europejskiej statystyki
krótkookresowej.
Będziemy zobowiązani za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące tematyki i struktury opracowania, co pozwoli
na wzbogacenie zawartości i lepsze dostosowanie kolejnych edycji publikacji do potrzeb odbiorców.

/-/ Aneta Płatek

Zastępca Dyrektora
Departamentu Przedsiębiorstw
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Objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty
BJS

– Baza Jednostek Statystycznych

B-05

– Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem
budowlanym budowy obiektów budowlanych.

C-01

– Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług

C-05

– Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

CPA

– Statystyczna Klasyfikacja Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie
Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

DG-1

– Meldunek o działalności gospodarczej

Dz.U.

– Dziennik Ustaw

GUS

– Główny Urząd Statystyczny

NACE Rev.2

– statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej

PBSSP

– Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

PKD

– Polska Klasyfikacja Działalności

SIB

– System Informatyczny Badania

STS

– statystyka krótkookresowa

T-Argus

– aplikacja do nakładania tajemnicy statystycznej

TK-1

- Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego

VAT

– podatek od towarów i usług

WE

– Wspólnota Europejska
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Wstęp
Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej DG-1 jest istotnym elementem krótkookresowych badań
działalności przedsiębiorstw1. Dane pozyskiwane w badaniu stanowią źródło informacji dla dokonywania
ocen bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwach niefinansowych prowadzących działalność w następującym
zakresie: leśnictwie, rybołówstwie w wodach morskich, przemyśle (tzn. górnictwie i wydobywaniu,
przetwórstwie przemysłowym, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i
odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją), budownictwie, handlu detalicznym i hurtowym,
zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych, transporcie, gospodarce magazynowej, informacji i
komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, działalności w zakresie usług
administrowania i działalności wspierającej, działalności związanej z kulturą i rozrywką oraz pozostałej
działalności usługowej2. W ciągu kilkunastu dni od zakończenia miesiąca sprawozdawczego publikowane są
informacje dotyczące podstawowych mierników działalności przedsiębiorstw niefinansowych,
pozwalające na ocenę kondycji tych podmiotów i bieżących tendencji w gospodarce. Dane wykorzystywane
są na potrzeby krajowe, a także stanowią podstawowe źródło do opracowywania wskaźników z zakresu
statystyki krótkookresowej przedsiębiorstw niefinansowych, zgodnie z wymogami prawa europejskiego.
Zeszyt jest adresowany do osób zainteresowanych problematyką statystyki krótkookresowej oraz
wykorzystujących wyniki miesięcznego meldunku o działalności gospodarczej i ma stanowić kompendium
wiedzy, pomocne w ich analizie i interpretacji.
Podstawę prawną prezentowanego badania stanowią:



Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki
Publicznej (PBSSP), wydawane co rok i wyznaczające zakres podmiotowy i przedmiotowy badań na
dany rok, a także rodzaje, formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych.

Na zakres badania wpływają także przepisy prawa europejskiego odnoszące się do statystyki
krótkookresowej, które zawiera Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące
statystyk krótkoterminowych.
Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej jest badaniem prowadzonym od początku lat
dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia. Dokonująca się wówczas transformacja polskiej gospodarki
w kierunku gospodarki wolnorynkowej oraz intensywne zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym
i ekonomicznym zrodziły potrzebę stworzenia nowoczesnego badania statystycznego, które dostarczałoby
podstawowych informacji o aktualnej sytuacji i działalności przedsiębiorstw niefinansowych z dużą
częstotliwością i w krótkim czasie od zakończenia okresu sprawozdawczego. Z biegiem lat udoskonalano
metodologię i organizację badania, dostosowując je do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym
i ekonomicznym. Uwzględniano zmiany w obwiązującej klasyfikacji działalności, wykorzystując kolejno
Klasyfikację Gospodarki Narodowej, Europejską Klasyfikację Działalności i kolejne wersje Polskiej
Klasyfikacji Działalności, zmiany dotyczące podziału terytorialnego kraju, jak również zmiany związane
z doskonaleniem i rozwojem statystycznego rejestru podmiotów gospodarczych. Istotny wpływ na zakres
i metodologię badania miało również wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i związana z tym konieczność
dostosowania statystyki polskiej do wymogów Europejskiego Systemu Statystycznego, w szczególności
w zakresie statystyki krótkookresowej. Prace nad modyfikacją metodologii badania prowadzone są
w sposób ciągły w celu utrzymania wysokiej jakości prezentowanych wyników i zaspokojenia
zmieniających się potrzeb odbiorców krajowych oraz spełnienia modyfikowanych wymogów europejskich.

1

2

Informacje o innych krótkookresowych badaniach działalności przedsiębiorstw można znaleźć w „Zeszycie
metodologicznym. Badania przedsiębiorstw niefinansowych” oraz „Zeszycie metodologicznym. Badanie koniunktury
gospodarczej”.
Badanie dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a więc nie dotyczy działalności związanej z uprawami rolnymi, chowem i
hodowlą zwierząt, łowiectwem, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, badań naukowych i rozwojowych, działalności
weterynaryjnej, administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej, działalności organizacji członkowskich, gospodarstw domowych zatrudniających
pracowników oraz produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby, organizacji i zespołów eksterytorialnych.
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W niniejszym Zeszycie metodologicznym przedstawiono informacje o miesięcznym meldunku
o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W rozdziale pierwszym zaprezentowano zakres podmiotowy
i przedmiotowy badania oraz objętą nim populację. W rozdziale drugim omówiono stosowane metody
badawcze, w tym zasady doboru próby i metody estymacji. Charakterystykę narzędzi zbierania danych
zawiera rozdział trzeci, w którym m.in. opisano zestawy zmiennych i źródła danych. Zmienne występujące
w badaniu oraz miary i wskaźniki, wraz z zasadami ich obliczania, opisano w rozdziale czwartym. Rozdział
piąty poświęcono organizacji i zasadom realizacji badania, natomiast formy udostępniania i publikowania
wyników przedstawiono w rozdziale szóstym. W rozdziale siódmym podano podstawowe informacje z
zakresu europejskiej statystyki krótkookresowej, dla której miesięczny meldunek o działalności
gospodarczej jest podstawowym źródłem danych. Rozdział ósmy poświęcono ewaluacji badania.
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1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy miesięcznego
meldunku o działalności gospodarczej
1.1. Zakres podmiotowy
Zakres podmiotowy badania obejmuje jednostki prawne, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i
więcej, o następujących formach prawnych:










spółki osobowe,
spółki kapitałowe,
spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu
Cywilnego,
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks Cywilny lub
formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców,
przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielnie,
państwowe jednostki organizacyjne,
gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

oraz prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD
2007) do następujących sekcji:
















Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A – tylko dział 02 – Leśnictwo i pozyskiwanie
drewna oraz klasa 03.11 - Rybołówstwo w wodach morskich),
Górnictwo i wydobywanie (sekcja B),
Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
(sekcja E),
Budownictwo (sekcja F),
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G),
Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym (sekcja I),
Informacja i komunikacja (sekcja J),
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M – z wyłączeniem działów: 72 – Badania
naukowe i prace rozwojowe; 75 – Działalność weterynaryjna),
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N),
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R),
Pozostała działalność usługowa (sekcja S – z wyłączeniem działu 94 Działalność organizacji
członkowskich).
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1.2. Zakres przedmiotowy
W meldunku o działalności gospodarczej dane pozyskiwane są z częstotliwością miesięczną i dotyczą
miesiąca sprawozdawczego oraz okresu narastającego od początku roku do końca miesiąca
sprawozdawczego, i obejmują:


















wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, a dla przedsiębiorstw przemysłowych3
dodatkowo z wyodrębnieniem eksportu i wywozu ogółem, w tym do krajów strefy euro,
wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (tylko dla przedsiębiorstw budowlanych4),
wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży,
wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów, a dla przedsiębiorstw
przemysłowych dodatkowo z wyodrębnieniem eksportu i wywozu ogółem, w tym do krajów strefy
euro,
podatek akcyzowy,
dotacje przedmiotowe,
wartość sprzedaży hurtowej i detalicznej,
wartość nowych zamówień w przedsiębiorstwach przemysłowych – ogółem, w tym na eksport i
wywóz – w tym do krajów strefy euro (tylko za miesiąc sprawozdawczy),
liczbę pracujących (stan na koniec okresu sprawozdawczego),
przeciętną liczbę zatrudnionych,
wynagrodzenia brutto,
czas przepracowany (tylko w miesiącach kończących kwartał, za okres od początku roku),
wartość wypłat z zysku,
składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (tylko w miesiącach kończących kwartał,
za okres od początku roku),
ładowność taboru samochodowego (tylko za miesiąc sprawozdawczy),
przewozy ładunków i pasażerów,
szacunkowy wskaźnik dynamiki cen produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach przemysłowych
(tylko za miesiąc sprawozdawczy).

Jako uzupełnienie danych w zakresie wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, podmioty
budowlane przekazują raz na kwartał informacje uzupełniające, dotyczące struktury produkcji budowlanomontażowej według rodzajów obiektów budowlanych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów
Budowlanych. Pozyskiwany w tym procesie zestaw danych zwany „Załącznikiem do meldunku DG-1 dla
przedsiębiorstw budowlanych” jest opracowywany w odrębnym systemie na potrzeby statystyki
budownictwa i według osobnych zasad, i z tego względu nie został omówiony w niniejszym Zeszycie
metodologicznym.

3

4

Za przedsiębiorstwa przemysłowe uważa się jednostki o przeważającym rodzaju działalności według PKD 2007 zaliczonym
do sekcji: Górnictwo i wydobywanie (sekcja B), Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D).
Za przedsiębiorstwa budowlane uważa się jednostki o przeważającym rodzaju działalności według PKD 2007 zaliczonym do
sekcji Budownictwo (sekcja F).
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2. Metoda badawcza
Operat dla meldunku o działalności gospodarczej tworzony jest co miesiąc w oparciu o aktualny stan Bazy
Jednostek Statystycznych (rejestr BJS). Wyboru jednostek do operatu dokonuje się na podstawie zawartych
w BJS informacji dotyczących:
 klasy wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą pracujących (podstawą jest liczba pracujących
określana według stanu na dzień 30 listopada ubiegłego roku),
 przeważającego rodzaju działalności według PKD 2007,
 podstawowej i szczególnej formy prawnej,
 formy finansowania,
 stanu aktywności prawno-ekonomicznej, przy czym do operatu włączane są jednostki nieaktywne,
które zakończyły lub zawiesiły działalność w trakcie bieżącego roku.
W zakresie jednostek o liczbie pracujących 50 i więcej osób meldunek o działalności gospodarczej jest
badaniem pełnym, natomiast dla jednostek o liczbie pracujących od 10 do 49 osób w styczniu roku
sprawozdawczego wybierana jest co najmniej 10% próba. Do próby włączane są jednostki o liczbie
pracujących od 10 do 49 osób, które w roku poprzednim realizowały obowiązek sprawozdawczy oraz
dodatkowe jednostki wylosowane dla zapewnienia co najmniej 10% reprezentacji. Obowiązkiem
sprawozdawczym objęte są wszystkie jednostki z próby oraz wszystkie podmioty z operatu badania
o liczbie pracujących 50 i więcej osób. Próba i zbiór jednostek objętych obowiązkiem sprawozdawczym są
co miesiąc korygowane w celu uwzględnienia powstawania i likwidacji podmiotów. Obowiązek
sprawozdawczy jest nakładany na wszystkie nowopowstałe podmioty o liczbie pracujących 50 i więcej
osób oraz, w razie konieczności utrzymania właściwej reprezentacji w próbie, na wylosowane dodatkowo
jednostki spośród nowopowstałych jednostek o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Podmioty
zlikwidowane, które dotychczas składały sprawozdanie, w kolejnych miesiącach nie są już obejmowane
obowiązkiem sprawozdawczym. Oznacza to, że w każdym badanym miesiącu, obowiązkiem
sprawozdawczym objęte są wszystkie jednostki aktywne o liczbie pracujących 50 i więcej osób, oraz co
najmniej 10% podzbiorowość jednostek aktywnych o liczbie pracujących 10-49 osób.
W doborze jednostek do próby stosuje się schemat warstwowy, w którym podział na warstwy określony
jest według przeważającego rodzaju działalności jednostki i województwa. Sposób warstwowania
zapewnia uogólnienie wyników w wymaganych przekrojach, to jest według rodzajów działalności w każdym
województwie.
Operat badania liczy około 108 000 jednostek, z czego około 20 000 to podmioty o liczbie pracujących 50
i więcej osób, natomiast 88 000 to podmioty o liczbie pracujących 10-49 osób. Obowiązkiem
sprawozdawczym objętych jest około 33 000 jednostek, z czego 13 000 to podmioty o liczbie pracujących
10-49 osób.
W miesięcznym meldunku o działalności gospodarczej uogólnienia dokonywane są dla pełnej zbiorowości,
tzn. dla ogółu jednostek o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Wartość uogólniona zmiennej w warstwie
wyznaczana jest jako iloczyn wartości zmiennej w próbie i wskaźnika uogólnienia obliczonego jako iloraz
liczby pracujących w operacie i liczby pracujących w próbie:

𝑌𝑢 = 𝑌𝑝 ∗ 𝑊𝑢
gdzie:
Yu – uogólniona wartość zmiennej
Yp – wartość zmiennej z próby równa sumie danych jednostkowych z badania
Wu – wskaźnik uogólnienia
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Wu =

∑ LPZi + ∑ LPSj
∑ LPZi

LPZi – liczba pracujących z badania dla jednostki o numerze i w próbie
LPSj – liczba pracujących z rejestru BJS dla jednostki o numerze j w operacie, nie występującej w próbie
Dla podmiotów o przeważającym rodzaju działalności Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (sekcja G) i Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznym (sekcja I) dla uogólnienia zmiennych „sprzedaż detaliczna” i „sprzedaż detaliczna przez
Internet” wskaźniki uogólnienia obliczane są osobno dla jednostek o liczbie pracujących 10-49 osób oraz
jednostek o liczbie pracujących 50 i więcej osób. W ten sposób uogólniana jest także sprzedaż hurtowa dla
podmiotów z sekcji G.
Przy uogólnianiu zmiennych „wynagrodzenia brutto” oraz „składki na ubezpieczenia społeczne” wydziela
się jednostki nietypowe (o szczególnie dużych wartościach tych kategorii), co pozwala uniknąć
przenoszenia nietypowych wartości na ogół badanej populacji.
W zbiorach wynikowych badania oznaczana jest pierwotna i wtórna tajemnica statystyczna według
następujących zasad:
1. Agregat jest objęty tajemnicą pierwotną, gdy liczba jednostek tworzących go jest mniejsza niż 3 lub
udział jednej jednostki w agregacie przekracza ¾ wartości tego agregatu (występuje dominacja).
2. Tajemnicę wtórną (ukrycie dodatkowych agregatów w celu uniemożliwienia pośredniej identyfikacji
agregatów objętych tajemnicą pierwotną) oznacza się przy pomocy programu τ-Argus z zastosowaniem
metody hipersześcianów.
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3. Narzędzia zbierania danych
Podstawową formą zbierania danych jest formularz elektroniczny wypełniany przez jednostkę
sprawozdawczą, zamieszczony w Portalu Sprawozdawczym na stronie internetowej GUS w terminie od 1 do
5 dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym.
Podmioty zobowiązane do przekazania danych otrzymują zawiadomienie o obowiązku sprawozdawczym
na adres e-mail lub pocztą tradycyjną. Sprawozdawca ma utworzone indywidualne konto, na które loguje
się za pomocą nadanego przez system Portalu loginu i hasła (procedura tworzenia konta jest opisana na
stronie Portalu). Ze sprawozdawcami, którzy nie przekazali danych w terminie, nawiązywany jest kontakt
telefoniczny w celu pozyskania danych. Dane pozyskane telefonicznie lub, w szczególnych przypadkach,
przesłane pocztą są rejestrowane przez statystyków w Systemie Informatycznym Badania (SIB).
Podczas rejestracji danych w Portalu Sprawozdawczym sprawdzana jest poprawność logiczno-rachunkowa
wprowadzonych informacji, spójność powiązanych elementów z różnych części formularza oraz
porównanie z danymi pozyskanymi w ramach kwartalnego badania przychodów, kosztów i wyniku
finansowego przedsiębiorstw5. W przypadku wprowadzania danych, które nie spełniają założonych reguł
walidacji, respondent otrzymuje na ekranie komunikat o wystąpieniu błędu wraz z opisem reguły, która
została naruszona. Zatwierdzenie danych na Portalu Sprawozdawczym, co jest równoznaczne z
wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego, możliwe jest tylko w przypadku nie występowania błędów
walidacji. Ze względu na możliwość występowania sytuacji nietypowych, dla wybranych zmiennych
dopuszcza się potwierdzenie przez respondenta danych wychodzących poza standardowe przedziały,
które w Portalu Sprawozdawczym sygnalizowane są w formie ostrzeżeń o tak zwanych błędach
uznaniowych.
W Portalu Sprawozdawczym automatycznie ogranicza się zakres prezentowanych pytań tylko do informacji
wymaganych od jednostki sprawozdawczej o danym rodzaju działalności i stosuje się ułatwienia w postaci
pytań filtrujących. Wyświetlane są także liczne wskazówki i objaśnienia dotyczące zasad wypełniania.
Prezentowany na Portalu Sprawozdawczym elektroniczny formularz miesięcznego meldunku o
działalności gospodarczej odpowiada pod względem zawartości zestawowi danych (formularzowi), który
przedstawiono w załączniku 1.
Formularz składa się z trzech działów i informacji dodatkowych.
Dział 1 „Podstawowe dane o działalności gospodarczej” obejmuje najważniejsze zmienne obserwowane w
badaniu, a obowiązek jego wypełnienia dotyczy największej grupy podmiotów. Wszystkie objęte próbą
podmioty dostarczają informacji dotyczących pracujących, zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy
(wiesze 06-11). Podmioty spoza działu 02 PKD 2007 (Leśnictwo i pozyskiwanie drewna) dostarczają
dodatkowo informacji o przychodach ze sprzedaży (wiersze 01, 04, 05, 12, 13, 14), podatku akcyzowym
(wiersze 15 i 16) i dotacjach przedmiotowych (wiersz 17). Informacji specjalistycznych, dotyczących
przychodów z działalności budowlano-montażowej (wiersze 02 i 03) dostarczają wyłącznie podmioty
budowlane.
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (wiersz 18) pozyskiwany jest od podmiotów przemysłowych, które
zobowiązane są także do składania miesięcznego „Sprawozdania o cenach producentów wyrobów i usług
C01”. W miesięcznym meldunku o działalności gospodarczej informacja ta wykorzystywana jest do
przygotowania wstępnych (meldunkowych) danych o wartości i dynamice produkcji sprzedanej przemysłu
w cenach stałych, podczas gdy dane ostateczne dla tych kategorii opracowywane są z miesięcznym
opóźnieniem, gdy dostępne są wskaźniki cen wyznaczone w oparciu o wyniki miesięcznego „Sprawozdania
o cenach producentów wyrobów i usług.”

5

Szczegółowe informacje dotyczące kwartalnego badania przychodów, kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstw można
znaleźć w „Zeszycie metodologicznym. Badania przedsiębiorstw niefinansowych.”
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W dziale 2 „Dane uzupełniające dla jednostek przemysłowych” pozyskuje się informacje o wartości
przychodów ze sprzedaży na eksport i wywóz, w tym z wydzieleniem wywozu do krajów strefy euro (wiersze
1-4) oraz o wartości nowych zamówień z wydzieleniem eksportu i wywozu oraz wywozu do krajów strefy
euro (wiersze 5-7). Dane pozyskiwane są od podmiotów o przeważającym rodzaju działalności zaliczonym
według PKD 2007 do sekcji: Górnictwo i wydobywanie (sekcja B), Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (sekcja D), Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją (sekcja E) z zastrzeżeniem, że informacje o nowych zamówieniach przekazywane
są jedynie przez podmioty, których przeważająca działalność została zaklasyfikowana do działów:
Produkcja wyrobów tekstylnych (dział 13), Produkcja odzieży (dział 14), Produkcja papieru i wyrobów z
papieru (dział 17), Produkcja chemikaliów (dział 20), Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział 21), Produkcja metali (dział
24), Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25), Produkcja
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26), Produkcja urządzeń elektrycznych (dział
27), Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (dział 28), Produkcja pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (dział 29) i Produkcja pozostałego sprzętu
transportowego (dział 30).
Dział 3 „Dane uzupełniające dla jednostek świadczących usługi transportowe” wypełniają podmioty, które
wykonują zarobkowo przewozy ładunków lub pasażerów z wyłączeniem jednostek o przeważającym
rodzaju działalności:






Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (klasa 49.10) – dane są zbierane w miesięcznym
zestawieniu TK-1,
Transport kolejowy towarów (klasa 49.20) – dane są zbierane w miesięcznym zestawieniu TK-1,
Działalność taksówek osobowych (klasa 49.32) – usługi tego typu są świadczone przede wszystkim
przez podmioty małe, nie objęte badaniem DG-1,
Działalność pocztowa i kurierska (dział 53) – tego rodzaju podmioty świadczą usługi głównie na
podstawie Prawa Pocztowego, a nie Prawa Przewozowego,
wskazanych imiennie podmiotów transportu lądowego pasażerskiego miejskiego i podmiejskiego,
które dostarczają dane na zestawieniu TK-1.

Podmiot uznaje się za wykonujący zarobkowo przewozy ładunków lub pasażerów, gdy potwierdził
prowadzenie tego rodzaju działalności poprzez udzielenie odpowiedzi „Tak” na wyświetlane na formularzu
elektronicznym pytanie filtrujące „Czy w okresie sprawozdawczym dokonywali państwo zarobkowo
przewozów?”.
Pozyskiwane dane dotyczą ładowności taboru samochodowego, tonażu dokonanych przewozów ładunków
oraz liczby przewiezionych pasażerów z wydzieleniem komunikacji miejskiej i autobusowej komunikacji
zamiejskiej.
W ramach informacji dodatkowych sprawozdawca może wskazać przyczyny istotnych zmian (o ile takie
wystąpiły) w badanych kategoriach w porównaniu do danych z miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy, co ułatwia statystykom analizę i ocenę danych. Respondenci proszeni są także o podanie
szacunkowego czasu przeznaczonego na przygotowanie danych i wypełnienie formularza, dzięki czemu
możliwa jest ocena obciążenia i szacowanie kosztów badania ponoszonych przez sprawozdawców.
Formularze w tradycyjnej formie przedstawionej w załączniku 1 nie są drukowane ani przekazywane
respondentom, są one dostępne jedynie na stronie internetowej GUS6. Respondenci mają możliwość
pobrania formularza ze strony internetowej GUS i w uzasadnionych przypadkach przesłania go w formie
elektronicznej lub tradycyjnej do Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

6

http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm
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4. Zmienne występujące w badaniu
Na podstawie miesięcznego meldunku o działalności gospodarczej obliczane są następujące zmienne:
 przychody netto ze sprzedaży produktów w cenach producenta = przychody netto ze sprzedaży
produktów + wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży,
 przychody netto ze sprzedaży produktów w cenach bazowych = przychody netto ze sprzedaży
produktów w cenach producenta – podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji + dotacje
przedmiotowe,
 obrót w cenach producenta = przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze
sprzedaży towarów i materiałów,
 obrót w cenach bazowych = obrót w cenach producenta – podatek akcyzowy od wyrobów własnej
produkcji – podatek akcyzowy od towarów i materiałów,
 obrót z eksportu i wywozu w cenach producenta = przypadająca na eksport i wywóz składowa obrotu
w cenach producenta,
 obrót z wywozu do strefy euro w cenach producenta = przypadająca na wywóz do krajów strefy euro
składowa obrotu z eksportu i wywozu.
Przychody netto ze sprzedaży produktów w cenach bazowych, podobnie jak inne zmienne, są wyrażone
w cenach bieżących. W badaniu oblicza się także wartość tej zmiennej dla jednostek przemysłowych
w cenach stałych poprzez przeliczanie zagregowanych wartości wskaźnikiem cen przy stałej podstawie.
Podstawa wartości w cenach stałych zmieniana jest co pięć lat, w trzecim roku pięcioletniego okresu,
z jednoczesnym przeliczeniem wstecz trzyletniego szeregu czasowego. Obecnie wartość przychodów netto
ze sprzedaży produktów wyrażana jest w cenach stałych 2015 roku i przy takiej podstawie badanie będzie
realizowane do roku 2022. W roku 2022 nastąpi przeliczenie danych z lat 2020-2022 na ceny stałe roku 2020.
Pozyskane i wyznaczone w badaniu zmienne są uogólniane w następujących przekrojach:
 dla każdego województwa:
 w sekcjach PKD 2007: Budownictwo (sekcja F), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (sekcja G), Transport i gospodarka magazynowa (sekcja
H), Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym (sekcja I), Działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) – z wyłączeniem działów: 72 – Badania naukowe
i prace rozwojowe; 75 – Działalność weterynaryjna), Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca (sekcja N); na poziomie grup PKD 2007;
 w pozostałych sekcjach: Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo (sekcja A – tylko dział 02 –
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna oraz klasa 03.11 – Rybołówstwo w wodach morskich), Górnictwo
i wydobywanie (sekcja B), Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
(sekcja D), Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją (sekcja E), Informacja i komunikacja (sekcja J), Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją (sekcja R), Pozostała działalność usługowa (sekcja S – z wyłączeniem działu
94 – Działalność organizacji członkowskich); na poziomie działów PKD 2007;
oraz
 dla całego zakresu podmiotowego – na poziomie sekcja PKD 2007 oraz jednocześnie sektor
własności (publiczny, prywatny).
W zbieranych zestawach danych niektóre pozycje stanowią jedynie część składową wyliczanych wartości
i wskaźników. W związku z tym nie uogólnia się w zestawach danych wynikowych jako odrębnych pozycji:







przychodów netto ze sprzedaży produktów – są elementem składowym przychodów ze sprzedaży
produktów w cenach bazowych,
przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów – są elementem składowym obrotu,
wartości produktów wytworzonych nie zaliczonych do sprzedaży – jest elementem składowym
przychodów ze sprzedaży w cenach bazowych,
podatku akcyzowego od wyrobów własnej produkcji – jest elementem składowym przychodów ze
sprzedaży w cenach bazowych,
podatku akcyzowego od towarów i materiałów – jest elementem składowym obrotu w cenach
bazowych,
dotacji przedmiotowych – są elementem składowym przychodów ze sprzedaży w cenach bazowych,
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przychodów netto ze sprzedaży produktów na eksport i wywóz – są elementem składowym obrotu
z eksportu i wywozu w cenach producenta,
przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów na eksport – są elementem składowym obrotu
z eksportu i wywozu w cenach producenta,
przychodów netto ze sprzedaży produktów do strefy euro – są elementem składowym obrotu
z wywozu do strefy euro w cenach producenta,
przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów do strefy – są elementem składowym obrotu
z wywozu do strefy euro w cenach producenta.

a także nie uogólnia się następujących zmiennych:
 wypłaty z zysku,
 nowe zamówienia,
 nowe zamówienia eksportowe,
 nowe zamówienia eksportowe do krajów strefy euro,
 ładowność taboru samochodowego,
 przewozy ładunków,
 liczba przewiezionych pasażerów,
 liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską,
 liczba przewiezionych pasażerów komunikacją autobusową zamiejską.
Wypłaty z zysku są dokonywane przez bardzo nieliczną grupę podmiotów, przede wszystkim przez
podmioty o liczbie pracujących 50 i więcej osób, które w całości znajdują się w próbie, wobec czego
zmienna ta stosowana jako składowa do wyliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat
z zysku nie wymaga uogólniania.
Wartość nowych zamówień jest jednym z elementów tzw. wskaźnika wyprzedzającego, pozwalającego
ocenić przyszłą produkcję i obrazującego rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe w wybranych
działach sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Jest to zmienna dotycząca tylko wybranych branż przemysłu
o dużej nieregularności, w związku z tym nie podlega procesowi uogólnień.
Zmienne dotyczące działalności transportowej są częściowo uogólniane przez jednostkę branżową poza
systemem badania, a w przypadku liczby przewiezionych pasażerów komunikacją autobusową zamiejską
prezentowane są dane pozyskane bezpośrednio w badaniu.
Dla podmiotów o przeważającym rodzaju działalności zaliczonym do działu Handel hurtowy i detaliczny
pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (dział 45 według PKD 2007) i działu
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47) zmienne
obrót w cenach producenta i obrót w cenach bazowych uogólniane są dodatkowo dla każdego
województwa według następujących specjalizacji branżowych (grup rodzajów działalności)
przedstawionych w tablicy 1.
Tabl. 1. Przekroje agregowania obrotu dla jednostek handlu detalicznego
Symbol i nazwa specjalizacji branżowej
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Pojazdy samochodowe, motocykle, części
Naprawa pojazdów samochodowych
Paliwa
Sprzedaż w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych
sklepach
Żywność; napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wyroby
tytoniowe
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny
Włókno, odzież, obuwie
Meble, RTV, AGD
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej
Pozostałe

Rodzaje działalności według PKD 2007
wchodzące w skład specjalizacji branżowej
45.11, 45.19, 4531, 45.32, 45.40
45.20
47.30
47.11
47.19
47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29
47.73, 47.74, 47.75
47.51, 47.71, 47.72
47.43, 47.52, 47.54, 47.59, 47.63
47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76,
47.77, 47.78
47.91
47.79, 47.81, 47.82, 47.89, 47.99
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Zmienne sprzedaż detaliczna i sprzedaż detaliczna przez Internet są dodatkowo uogólniane dla każdego
województwa według specjalizacji branżowych i rodzajów jednostki przedstawionych w tablicy 2.
Tabl. 2. Przekroje agregowania sprzedaży detalicznej
Nazwa rodzaju jednostki
Symbol
specjalizacji
branżowej

jednostki
handlowe
hurtowe

jednostki
produkcyjne

Nawa specjalizacji
branżowej

jednostki
handlowe
detaliczne

jednostki
gastronomiczne

Klasy PKD 2007 składające się na agregat
rodzaj działalności/rodzaj jednostki

01

Pojazdy samochodowe
motocykle, części

29.1, 29.2, 29.3,
30.91

-

45.11, 45.19, 45.31,
45.32, 45.40

-

02

Paliwa

19.1, 19.2

46.71

47.30

-

-

-

47.11

-

-

-

47.19

-

10.1, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6,
10.7, 10.8, 11.0,
dział 12

46.17,
46.31-46.39

47.21-47.26, 47.29

-

47.73-47.75

-

46.16, 46.24,
46.41, 46.42

47.51, 47.71,
47.72

-

46.15, 46.43,
46.47, 46.49

47.43, 47.52, 47.54,
47.59, 47.63

-

46.51, 46.48

47.41, 47.42, 47.53,
47.61, 47.62,
47.64, 47.65,
47.76, 47.77,
47.78

-

03

04

05

06
07
08

Sprzedaż w nie
wyspecjalizowanych
sklepach z przewagą
żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych
Pozostała sprzedaż
detaliczna w nie
wyspecjalizowanych
sklepach
Żywność; napoje
alkoholowe i
bezalkoholowe oraz
wyroby tytoniowe
Farmaceutyki,
kosmetyki, sprzęt
ortopedyczny
Włókno, odzież, obuwie
Meble, RTV, AGD

20.4, 21.1, 21.2,
26.6, 32.5
13.1, 13.2, 13.3,
13.9, 14.1, 14.2,
14.3, 15.1, 15.2
26.3, 26.4, 27.4;
27.5,
dział 31
17.12, 17.2, 18.1,
26.2, 26.52,
28.23,
32.1 bez 32.11,
32.3, 32.4, 58.1,
59.2

46.45, 46.46

09

Prasa, książki, pozostała
sprzedaż w
wyspecjalizowanych
sklepach

10

Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez
domy sprzedaży
wysyłkowej

-

-

47.91

-

Pozostałe

Wszystkie klasy
PKD 2007 nie
wymienione w
niniejszej
tablicy

Wszystkie
klasy z działu
46 nie
wymienione w
tej kolumnie

Wszystkie klasy z
działów 45 i 47 nie
wymienione w tej
kolumnie

Wszystkie
klasy sekcji I

11
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Dla podmiotów o przeważającym rodzaju działalności z działu Handel hurtowy z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi (dział 46) dla każdego województwa tworzy się agregaty uogólnione dla
zmiennej sprzedaż hurtowa według następujących specjalizacji branżowych (tabl. 3).
Tabl. 3. Przekroje agregowania sprzedaży hurtowej
Rodzaje działalności według PKD 2007
wchodzące w skład specjalizacji branżowej

Symbol i nazwa specjalizacji branżowej

00

Ogółem sprzedaż hurtowa
(Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem
handlu pojazdami samochodowymi i
motocyklami)

01

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.11 + 46.12 + 46.13 + 46.14 + 46.15 + 46.16 + 46.17
+ 46.18 + 46.19

02

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych
zwierząt

46.21 + 46.22 + 46.23 + 46.24

03

Sprzedaż hurtowa żywności

46.31 + 46.32 + 46.33 + 46.36 + 46.37 + 46.38 +
46.39

04
05
06

07

08
09
10
11

Dział 46 = od 46.11 do 46.90 = pozycje od 01 do
11

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i
bezalkoholowych
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,
odzieży i obuwia
Sprzedaż hurtowa artykułów gospodarstwa
domowego, radiowo-telewizyjnych, wyrobów
metalowych, porcelanowych, ceramicznych,
szklanych, tapet i środków czyszczących oraz
pozostałych artykułów użytku domowego
Sprzedaż hurtowa kosmetyków i wyrobów
farmaceutycznych
Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów
pochodzenia nierolniczego oraz złomu
Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii
informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn,
sprzętu i dodatkowego wyposażenia
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

46.34
46.35
46.41 + 46.42

46.43 + 46.47 + 46.44 + 46.49 + 46.48

46.45 + 46.46
46.71 + 46.72 + 46.73 + 46.74 + 46.75 + 46.76 + 46.77
46.62 + 46.63 + 46.64 + 46.51 + 46.52 + 46.65 +
46.66 + 46.69 + 46.61
46.90

Opisane powyżej przekroje agregowania obrotu dla jednostek handlu detalicznego oraz sprzedaży
detalicznej odpowiadają przekrojom określonym przez przepisy prawa europejskiego dotyczącego
statystyki krótkookresowej.
W ramach miesięcznego meldunku o działalności gospodarczej przygotowuje się także agregaty na
poziomie grup PKD 2007, będące sumą wartości z próby dla jednostek przemysłowych zmiennej przychody
netto ze sprzedaży produktów w cenach bazowych. Dane te wykorzystywane są jako system wagowy do
obliczania wskaźników cen w miesięcznym badaniu cen producentów.
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5. Organizacja i realizacja badania
Jednostki branżowe będące odbiorcami wyników badania, tj. Departament Przedsiębiorstw, Departament
Handlu i Usług, Departament Rynku Pracy, Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Lublinie
i Urząd Statystyczny w Szczecinie we współpracy ze specjalizującym się w badaniu Urzędem Statystycznym
w Poznaniu opracowują projekt, metodologię i wytyczne do realizacji badania dotyczące obszarów
pozostających w ich kompetencjach, na tej podstawie koordynator badania – Departament
Przedsiębiorstw – przygotowuje wersję zbiorczą założeń.
Realizacja badania, to jest tworzenie operatu, dobór próby, zbieranie danych od respondentów, kontrola
i wstępne opracowanie danych pozostaje w kompetencjach Urzędu Statystycznego w Poznaniu,
specjalizującego się w badaniu. W trakcie realizacji badania dane zebrane, opracowane i uogólnione na
poziomie wojewódzkim są przekazywane drogą elektroniczną do jednostek branżowych w celu ich
weryfikacji i zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu danych tworzone są tablice wynikowe na szczeblu ogólnopolskim. Na następnym etapie
następuje przeliczenie na ceny stałe produkcji budowlano-montażowej, sprzedaży jednostek
transportowych i sprzedaży detalicznej, opracowanie danych wyrównanych sezonowo i dniami roboczymi,
a także opracowanie dodatkowych przekrojów i wskaźników zgodnie z potrzebami odbiorców krajowych i
wymogami europejskiej statystyki krótkookresowej.
Kontrola poprawności i jakości danych odbywa się w trzech etapach:
Etap 1: Wstępna kontrola jest prowadzona w Portalu Sprawozdawczym podczas wypełniania
jednostkowego sprawozdania, w jej trakcie sprawdzana jest poprawność logiczno-rachunkowa
wprowadzonych danych oraz następuje porównanie danych z informacjami pozyskanymi w
kwartalnym badaniu przedsiębiorstw niefinansowych.
Etap 2: Po przekazaniu danych do systemu informatycznego badania wykonywana jest analiza
spójności zbioru, porównanie z danymi z poprzedniego okresu, analiza podmiotów, których
dane odbiegają od założonej sytuacji prawidłowej.
Etap 3: Jednostki branżowe dokonują weryfikacji uogólnionych wyników wojewódzkich. Ostatecznie
zatwierdzone wyniki są scalane w zbiory ogólnopolskie i przekazywane odbiorcom
wewnętrznym, którzy na ich podstawie prowadzą analizy i przygotowują publikacje. Dane
przekazywane odbiorcom wewnętrznym zawierają oznaczenia pierwotnej i wtórnej tajemnicy
statystycznej.
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6. Metody prezentacji i udostępniania danych
Utworzone w badaniu wynikowe zasoby informacyjne pozwalają na opublikowanie podstawowych
wskaźników:






danych dotyczących przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w tym
także na potrzeby Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym
miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw — 12 dnia roboczego miesiąca
następującego po miesiącu sprawozdawczym,
dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej — 13 dnia roboczego,
dynamiki sprzedaży detalicznej — 15 dnia roboczego,
wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej — 15 dnia
roboczego.

Powyższe dane są ogłaszane jako informacje sygnalne, natomiast w szerszym zakresie dane prezentowane
są w „Biuletynie Statystycznym” i opracowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju”, co ma miejsce
17-18 dnia roboczego, a także w publikacjach branżowych.
Wyniki badania DG-1 są prezentowane w następujących przekrojach:



rodzaj działalności wg. PKD 2007 (na poziomie sekcji i działów),
województwa.

W „Biuletynie Statystycznym” prezentowane są następujące informacje:
 wartość produkcji sprzedanej przemysłu w bieżących cenach bazowych według sekcji i działów
przemysłu oraz województw,
 wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych według sekcji i działów
przemysłu i głównych grup przemysłowych7 oraz według województw: dane rzeczywiste i wyrównane
sezonowo,
 wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach bieżących zrealizowanej na terenie kraju przez
jednostki budowlane według działów budownictwa,
 wskaźniki dynamiki produkcji budowlano-montażowej jednostek budowlanych w cenach stałych
według działów budownictwa: dane rzeczywiste i wyrównane sezonowo,
 wartość produkcji sprzedanej budownictwa w cenach bieżących według województw,
 wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej budownictwa w cenach bieżących według województw,
 wskaźniki dynamiki obrotu w handlu detalicznym w cenach stałych według specjalizacji branżowych:
dane rzeczywiste i wyrównane sezonowo,
 wskaźniki dynamiki sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i w cenach stałych według
specjalizacji branżowych: dane rzeczywiste i wyrównane sezonowo,
 wskaźniki dynamiki sprzedaży hurtowej w cenach bieżących według specjalizacji branżowych,
 przewozy ładunków w tysiącach ton według rodzajów transportu,
 wskaźniki dynamiki przewozów ładunków według rodzajów transportu,
 przewozy pasażerów w tysiącach osób według rodzajów transportu,
 wskaźniki dynamiki przewozów pasażerów według rodzajów transportu,
 pracujący, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie – wartości i wskaźniki
dynamiki w cenach bieżących według sekcji i działów PKD 2007.

7

Definicje głównych grup przemysłowych zawiera Rozporządzenie Komisji (WE) NR 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego
krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych.
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W publikacji „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju” prezentowane są:
 wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych według sekcji i działów
przemysłu oraz głównych grup przemysłowych,
 wskaźniki dynamiki produkcji budowlano-montażowej jednostek budowlanych w cenach stałych
według działów PKD i rodzaju robót budowlanych,
 wskaźnik dynamiki produkcji budowlano-montażowej jednostek budowlanych w cenach stałych:
dane wyrównane sezonowo;
 wskaźniki dynamiki sprzedaży detalicznej w cenach stałych według specjalizacji branżowych,
 wskaźniki dynamiki sprzedaży hurtowej w cenach bieżących według specjalizacji branżowych,
 struktura sprzedaży detalicznej w cenach bieżących według specjalizacji branżowych,
 wskaźniki dynamiki obrotów w wybranych usługach biznesowych 8 w cenach bieżących według
rodzajów działalności,
 pracujący, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie – wartości i wskaźniki
dynamiki w cenach bieżących według sekcji i działów PKD 2007.
Informacje wynikowe z miesięcznego meldunku o działalności gospodarczej można również znaleźć
w Dziedzinowych Bazach Wiedzy i Banku Danych Makroekonomicznych oraz w Wojewódzkich Biuletynach
Statystycznych, gdzie dane publikowane są na szczeblu wojewódzkim w zakresie analogicznym jak dla
Polski.

8

Usługi biznesowe to usługi związane z obsługą działalności gospodarczej i dotyczą one wybranych grupowań według Polskiej
Klasyfikacji Działalności PKD 2007: Informacja i komunikacja (sekcja J) działy: 58 - Działalność wydawnicza, 62 - Działalność
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 63 - Działalność usługowa
w zakresie informacji; Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) działy: 69 - Działalność prawnicza,
rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, grupa 702 - Doradztwo związane z zarządzaniem oraz działy: 71 - Działalność
w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca (sekcja N) działy: 78 - Działalność związana z zatrudnieniem, 80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
grupa 812 - Sprzątanie obiektów oraz dział 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
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7. Statystyka krótkookresowa
Dane pozyskiwane w ramach miesięcznego meldunku o działalności gospodarczej są podstawowym
źródłem do opracowania informacji z zakresu statystyki krótkookresowej, zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczącego statystyk krótkookresowych (STS).
Celem statystyki krótkookresowej jest przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych danych do analizy
cyklu koniunkturalnego w Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich w głównych obszarach gospodarki:
przemyśle, budownictwie, handlu detalicznym i usługach.

7.1. Zakres statystyki krótkookresowej
Dane opracowywane w ramach statystyki krótkookresowej obejmują następujące kategorie ekonomiczne 9:




















produkcja,
produkcja budownictwa,
produkcja inżynierii lądowej i wodnej,
obrót,
obrót krajowy,
obrót niekrajowy,
liczba pracujących,
przepracowane godziny,
wynagrodzenia i płace brutto,
ceny produkcji,
ceny produkcji rynku krajowego,
ceny produkcji rynku niekrajowego,
koszty budowlane,
koszty materiałowe,
koszty pracy,
deflator sprzedaży,
ceny importowe,
pozwolenia na budowę: liczba lokali mieszkalnych,
pozwolenia na budowę: metry kwadratowe powierzchnia użytkowa lub alternatywna miara
wielkości.

Wszystkie zmienne, za wyjątkiem pozwoleń na budowę i godzin przepracowanych, są opracowywane jako
wskaźniki. W odniesieniu do niektórych kategorii wymagane jest opracowanie, obok danych rzeczywistych,
także danych wyrównanych dniami roboczymi, oraz na zasadzie dobrowolności – danych wyrównanych
sezonowo. Wymogi dotyczące zakresu zmiennych oraz częstotliwości i terminów opracowania danych
zostały przedstawione w tablicach 4-7 według wyróżnionych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1165/98
modułów:





przemysł – obejmujący działalności zaliczone do sekcji B-E klasyfikacji NACE Rev. 210,
budownictwo – obejmujące działalności z sekcji F,
handel detaliczny i naprawy – obejmujący działalności z działu 47 klasyfikacji NACE Rev. 2,
pozostałe usługi – obejmujący działalności z działów 45 i 46 oraz sekcji H-N i P-S klasyfikacji NACE
Rev. 2.

9

Szczegółowe definicje zmiennych występujących w statystyce krótkookresowej zawiera Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące
krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania
danych.
10
Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej wprowadzona Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1893/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności
gospodarczej NACE Rev. 2. Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev. 2.
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Tabl. 4. Statystyka krótkookresowa – moduł przemysł
Terminy
przesyłania
danych

Zakres

miesięczna

1 miesiąc i 10 dni
kalendarzowych

Sekcje B, C, D z wyłączeniem
grupy 35.3 NACE Rev. 2.

miesięczna

2 miesiące

miesięczna

2 miesiące

miesięczna

2 miesiące

Liczba pracujących

co najmniej
kwartał

2 miesiące

220

Przepracowane
godziny

co najmniej
kwartał

3 miesiące

230

Wynagrodzenia i
płace brutto

co najmniej
kwartał

3 miesiące

miesięczna

1 miesiąc i 15 dni
kalendarzowych

Symbol
zmiennej
110
120
121
122
210

310

Nazwa zmiennej
Produkcja
Obrót
Obrót krajowy
Obrót niekrajowy

Ceny produkcji

Częstotliwość

311

Ceny produkcji
rynku krajowego

miesięczna

1 miesiąc i 5 dni
kalendarzowych

312

Ceny produkcji
rynku niekrajowego

miesięczna

1 miesiąc i 5 dni
kalendarzowych

miesięczna

1 miesiąc i 15 dni
kalendarzowych

340

Ceny importowe

Sekcje B i C
NACE Rev. 2.

Sekcje B, C, D, E
NACE Rev. 2.

Informacje
dotyczące
cen
produkcji lub cen importowych
(nr 310, 311, 312 i 340) nie są
wymagane dla następujących
grup lub klas NACE Rev. 2
odpowiednio CPA: 07.21, 24.46,
25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i 38.3.
Dodatkowo
informacje
dotyczące cen importowych (nr
340) nie są wymagane w
działach CPA 09, 18, 33 i 36.

Zakres podmiotowy obejmuje wszystkie rodzaje działalności należące do sekcji B-E według NACE Rev. 2
lub w danym przypadku do wszystkich produktów wyszczególnionych w sekcjach B–E według CPA
(Statystyczna Klasyfikacja Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej).
Zakres nie obejmuje grupowań 37, 38.1, 38.2 i 39 NACE Rev. 2.
Polska zobowiązana jest do przekazywania danych na szczeblu sekcji i działów klasyfikacji NACE Rev. 2.
Jednostka obserwacji: jednostka rodzaju działalności11.

Źródła danych:




11

poz. 1-8 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej;
poz. 8-10 – C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;
poz.11 – C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym.

Jednostki statystyczne wykorzystywane w europejskiej statystyce gospodarczej są zdefiniowane w Rozporządzeniu Rady
nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego
we Wspólnocie.
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Tabl. 5. Statystyka krótkookresowa – moduł budownictwo
Terminy
przesyłania
danych

Zakres

miesięczna

1 miesiąc i 15 dni
kalendarzowych

Sekcja F
NACE Rev.2

miesięczna

1 miesiąc i 15 dni
kalendarzowych

miesięczna

1 miesiąc i 15 dni
kalendarzowych

Liczba pracujących

co najmniej
kwartał

2 miesiące

Przepracowane godziny

co najmniej
kwartał

3 miesiące

Wynagrodzenia i płace brutto

co najmniej
kwartał

3 miesiące

320 lub
310

Koszty budowlane lub
Ceny produkcji

co najmniej
kwartał

3 miesiące

321 lub
310

Koszty materiałowe lub
Ceny produkcji

co najmniej
kwartał

3 miesiące

322 lub
310

Koszt pracy lub
Ceny produkcji

co najmniej
kwartał

3 miesiące

Pozwolenia na budowę: liczba
lokali mieszkalnych
Pozwolenia na budowę: metry
kwadratowe powierzchni
użytkowej lub alternatywna
miara wielkości

co najmniej
kwartał

3 miesiące

co najmniej
kwartał

3 miesiące

Symbol
zmiennej

Produkcja

110

Produkcja budownictwa

115

Produkcja inżynierii lądowej i
wodnej

116
210
220
230

411
412

Nazwa zmiennej

Częstotliwość

Sekcja F
NACE Rev.2

Sekcja F
NACE Rev.2

Sekcja F
NACE Rev.2

Sekcja F
NACE Rev.2

Zakres – wszystkie rodzaje działalności wyszczególnione w sekcji F NACE Rev. 2.
Jednostka obserwacji: jednostka rodzaju działalności.
Źródła danych:






poz. 1 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej;
poz. 2-3 – Załącznik DG-1 Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych;
poz.4-6 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej;
poz. 7-9 – C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;
poz. 10-11 – B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem
budowlanym budowy obiektów budowlanych.
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Tabl. 6. Statystyka krótkookresowa – moduł handel detaliczny i naprawy
Symbol
zmiennej

Nazwa
zmiennej

Częstotliwość

Terminy
przesyłania
danych

Obrót

120

210
220
230

Liczba
pracujących
Przepracowane
godziny
Wynagrodzenia
i płace brutto
Deflator
sprzedaży

330

miesięczna

2 miesiące

kwartał

2 miesiące

kwartał

3 miesiące

kwartał

3 miesiące

miesięczna

2 miesiące

Zakres
Klasy i grupy NACE Rev.2:
- klasa 47.11;
- klasa 47.19;
- grupa 47.2;
- grupa 47.3;
- suma klas (47.73, 47.74 i 47.75);
- suma klas (47.51, 47.71 i 47.72);
- suma klas (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 i
47.63);
- suma klas (47.41, 47.42, 47.53, 47.61,
47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 i 47.78);
- klasa 47.91.
- suma klasy i grupy (47.11 i 47.2);
- suma grup i klas (47.19, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.8 i 47.9);
- dział 47
- dział 47 bez 47.3
Dział 47 bez 47.3
NACE Rev.2
Dział 47
NACE Rev.2
Dział 47
NACE Rev.2
Klasy i grupy NACE Rev.2:
- klasa 47.11;
- klasa 47.19;
- grupa 47.2;
- grupa 47.3;
- suma klas (47.73, 47.74 i 47.75);
- suma klas (47.51, 47.71 i 47.72);
- suma klas (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 i
47.63);
- suma klas (47.41, 47.42, 47.53, 47.61,
47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 i 47.78);
- klasa 47.91.
- suma klasy i grupy (47.11 i 47.2);
- suma grup i klas (47.19, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.8 i 47.9);
- dział 47
- dział 47 bez 47.3

Zakres – wszystkie rodzaje działalności wyszczególnione w dziale 47 NACE Rev. 2.
Jednostka obserwacji: przedsiębiorstwo.
Źródła danych:




poz. 1 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej; H-01k Kwartalne badanie przychodów
w przedsiębiorstwach handlowych;
poz. 2-4 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej;
poz. 5 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej; H-01k Kwartalne badanie przychodów
w przedsiębiorstwach handlowych.
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Tabl. 7. Statystyka krótkookresowa – moduł pozostałe usługi

Symbol
zmiennej

Nazwa zmiennej

Częstotliwość

Terminy
przesyłania
danych

Obrót
120

kwartał

2 miesiące

kwartał

2 miesiące

kwartał

3 miesiące

kwartał

3 miesiące

kwartał

3 miesiące

Liczba
pracujących
210

Przepracowane
godziny
220
Wynagrodzenia i
płace brutto
230
Ceny produkcji
310

Zakres
Grupowania NACE Rev. 2:
46 na poziomie trzycyfrowym;
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;
suma (45.1, 45.3 i 45.4);
suma (55 i 56);
suma (69 i 70.2).
Grupowania NACE Rev. 2:
Działy 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60,
61, 62, 63;
suma (69, 70.2, 71, 73 i 74);
suma (55 i 56);
suma (78, 79, 80, 81.2 i 82).
NACE Rev. 2:
— działy 45 i 46,
— sekcje H, I i J,
— suma (69, 70.2, 71, 73 i 74),
— suma (78, 79, 80, 81.2 i 82).
NACE Rev. 2:
— działy 45 i 46,
— sekcje H, I i J,
— suma (69, 70.2, 71, 73 i 74),
— suma (78, 79, 80, 81.2 i 82).
Działalności i grupowania
NACE Rev. 2:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1,
63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;
suma (50.1 i 50.2);
suma (69.1, 69.2 i 70.2).

Zakres – wszystkie rodzaje działalności wyszczególnione w działach 45 i 46 oraz sekcjach H-N i P-S
NACE Rev. 2.
Jednostka obserwacji: przedsiębiorstwo.
Źródła danych:



poz. 1-4 – DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej;
poz. 5 – C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług, C-09 Sprawozdanie o cenach producentów
usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji.
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7.2. Statystyka krótkookresowa – informacje przekazywane do Eurostatu
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady nr 1165/98 z 19 maja 1998 r.
Główny Urząd Statystyczny opracowuje wszystkie wymagane dane z zakresu statystyki krótkookresowej
i przekazuje do Eurostatu:














wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych według sekcji i działów
przemysłu oraz głównych grup przemysłowych: dane rzeczywiste, wyrównane sezonowo
i wyrównane dniami roboczymi,
wskaźniki dynamiki obrotu w przemyśle ogółem, niekrajowego i krajowego w cenach bieżących,
według sekcji i działów przemysłu oraz głównych grup przemysłowych,
wskaźnik dynamiki produkcji budowlano-montażowej jednostek budowlanych w cenach stałych:
dane rzeczywiste, wyrównane sezonowo, wyrównane dniami roboczymi,
wskaźnik dynamiki produkcji budowlanej jednostek budowlanych w cenach stałych: dane
rzeczywiste, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi,
wskaźnik dynamiki produkcji inżynierii lądowej i wodnej jednostek budowlanych w cenach stałych:
dane rzeczywiste, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi,
pozwolenia na budowę: liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia według rodzajów
budynków,
pozwolenia na budowę: powierzchnia użytkowa nowych budynków, na których budowę wydano
pozwolenia według rodzajów budynków,
wskaźniki dynamiki obrotu w handlu detalicznym w cenach bieżących i w cenach stałych według
specjalizacji branżowych: dane rzeczywiste, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi,
wskaźniki dynamiki obrotu w pozostałych usługach w cenach bieżących i w cenach stałych według
działów: dane rzeczywiste, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi,
wskaźniki dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń w cenach bieżących w przemyśle, budownictwie,
handlu detalicznym i usługach według sekcji i działów PKD 2007 oraz głównych grup przemysłowych,
wskaźniki dynamiki liczby przepracowanych godzin w przemyśle, budownictwie, handlu detalicznym
i usługach według sekcji i działów PKD 2007 oraz głównych grup przemysłowych: dane rzeczywiste
i dane wyrównane dniami roboczymi,
wskaźniki dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu, w tym rynku krajowego i niekrajowego
według sekcji i działów przemysłu oraz głównych grup przemysłowych,
wskaźnik dynamiki cen produkcji budowlanej związanej z realizacją nowego budownictwa
mieszkaniowego.
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8. Ewaluacja badania
Podczas realizacji badania szczególne starania są podejmowane, by zapewnić wysoką jakość danych,
w tym kompletność. Na wstępie dokonywana jest weryfikacja operatu w celu potwierdzenia aktywności
nowo zarejestrowanych jednostek, które pojawiły się w operacie po raz pierwszy. Z jednostkami, które nie
wypełniły obowiązku sprawozdawczego, nawiązywany jest kontakt telefoniczny w celu pozyskania danych,
dzięki czemu w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, uzyskano kompletność na poziomie 92%.
Pozyskiwane dane są kontrolowane i korygowane według ustalonych zasad walidacyjnych na Portalu
Sprawozdawczym podczas wypełniania sprawozdania oraz dodatkowo w systemie informatycznym
badania, gdzie dokonywane jest między innymi porównanie z danymi z poprzedniego okresu. Uogólnione
wyniki badania, przed ostatecznym ich zatwierdzeniem są weryfikowane przez jednostki branżowe.
W miesięcznym meldunku o działalności gospodarczej nie występują przedmiotowe braki danych.
W przypadku braku sprawozdania, dla jednostek, które choć raz w danym roku wypełniły obowiązek
sprawozdawczy, stosowana jest deterministyczna procedura imputacyjna – dane wyznaczane są w oparciu
o informacje przekazane w poprzednich miesiącach. W pozostałych przypadkach wykonywana jest
imputacja danych w oparciu o informacje pozyskane w innych badaniach. Pozostałe podmioty, tj. takie,
dla których nie zaimputowano danych żadną z powyższych metod, są uwzględniane w zbiorach wynikowych
poprzez skorygowanie wskaźników uogólnienia.
W celu monitorowania i doskonalenia jakości badania, po zakończeniu każdej jego edycji sporządzany jest
raport kompletności, a raz w roku szerszy raport zawierający ocenę podstawowych komponentów jakości:
przydatności, dokładności, terminowości, porównywalności i spójności otrzymywanych wyników.
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Załącznik 1
Formularz Meldunek o działalności gospodarczej
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Numer indentyfikacyjny – REGON

DG-1

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Meldunek o działalności
gospodarczej

Urząd Statystyczny
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

za miesiąc ………. 2019 r.

Termin przekazania:
Zgodnie z PBSSP

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz.U. z 2018 r. poz.997, z późn. zm.).
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Uwaga: Dane wartościowe należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku, wskaźnik
cen – z jednym znakiem po przecinku, pozostałe dane – bez znaku po przecinku; liczbę po przecinku należy
wpisać w polu oddzielonym pionową kreską.
Dział 1. Podstawowe dane o działalności gospodarczej)
Wyszczególnienie

W miesiącu
sprawozdawczym

0

1

Od początku roku do
końca miesiąca
sprawozdawczego
2

Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług własnej 01
produkcji) w tys. zł
w tym z działalności budowlano-montażowej wykonanej na
02
terenie kraju siłami własnymi, tj. bez podwykonawcówb)
b), c)
w tym roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym
03
Wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży
(łącznie z wartością własnych wyrobów przekazanych do własnych
punktów sprzedaży detalicznej, własnych hurtowni i własnych
placówek gastronomicznych) w tys. zł

04

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w tys. zł

05

Pracujący w osobach, dla których jednostka sprawozdawcza jest
głównym miejscem pracyd), stan w ostatnim dniu miesiąca

06

Przeciętna liczba zatrudnionyche)

07

Czas faktycznie przepracowany w tys. godzin za okres od początku
roku (wypełnić za miesiąc: III, VI, IX, XII)

08

Wynagrodzenia brutto osób wykazanych w wierszu 07 w tys. zł

09

wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce
z wiersza 09 bilansowej w spółdzielniach
przypada
składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
na
chorobowe opłacane przez ubezpieczonych za okres

10

11

od początku roku (wypełnić za miesiąc: III, VI, IX, XII)

Sprzedaż detaliczna (łącznie z podatkiem VAT) w tys. zł

12

w tym przez Internet

13

Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem z VAT) w tys. zł

14

Podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji (producent) w
tys. zł
Podatek akcyzowy od towarów i materiałów w tys. zł

15
16

Dotacje przedmiotowe w tys. zł

17

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (miesiąc poprzedni = 100)

f)

18

a)

Przedsiębiorstwa, których działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do działu 02, wypełniają
tylko wiersze 06–11. b) Wypełniają tylko przedsiębiorstwa, których działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007 do działów 41, 42 i 43; za okresy kwartalne przedsiębiorstwa te są zobowiązane do sporządzenia załącznika do
meldunku DG-1. c) Przed wypełnieniem prosimy przeczytać objaśnienia do wiersza 02. d) Bez osób (uczniów) zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; łącznie z zatrudnionymi poza granicami kraju; bez przeliczania na pełne
etaty. e) Bez uczniów i osób wykonujących pracę nakładczą oraz osób zatrudnionych poza granicami kraju; po przeliczeniu osób
niepełnozatrudnionych na pełne etaty. f) Wypełniają przedsiębiorstwa zobowiązane do sporządzania sprawozdania o cenach
producentów wyrobów i usług na formularzu C-01, których działalność zaklasyfikowana została według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007 do działów 05–39.
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Dział 2. Dane uzupełniające dla jednostek przemysłowycha)
Uwaga: Przy opracowywaniu danych w wierszach 2, 4 i 7 należy uwzględnić aktualną listę krajów
zaliczanych do strefy euro.
Wyszczególnienie

W miesiącu
sprawozdawczym

0

1

Z przychodów netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług
własnej produkcji) – dział 1, wiersz 01 – przypada na sprzedaż na
eksport i wywóz w tys. zł
w tym do krajów strefy eurob)

Od początku roku do
końca miesiąca
sprawozdawczego
2

1
2

Z przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów – dział 1,
wiersz 05 – przypada na sprzedaż na eksport i wywóz w tys. zł
w tym do krajów strefy eurob)

3
4

Nowe zamówienia w tys. złc)

5

w tym na eksport i wywóz

6

w tym do krajów strefy eurob)

7

a)

Wypełniają tylko przedsiębiorstwa, których działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do
sekcji: B, C, D i E. b) Do krajów strefy euro zalicza się: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę,
Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Niderlandy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy. c) Wiersze 5, 6 i 7 wypełniają tylko
przedsiębiorstwa, których działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do działów: 13, 14, 17, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30.

Dział 3. Dane uzupełniające dla jednostek świadczących usługi transportowe a)
Uwaga: Dane należy podawać w liczbach bezwzględnych – bez znaku po przecinku
W miesiącu
sprawozdawczym

Wyszczególnienie
0

1

Łączna ładowność taboru samochodowego – w tonach
b)

Przewozy ładunków – w tonach

1
2

Przewozy pasażerów – w tys. pasażerów

3

komunikacją miejską

Od początku roku do
końca miesiąca
sprawozdawczego
2

4

w tym
przewozy komunikacją autobusową zamiejską

5

a)

Przed wypełnieniem prosimy przeczytać objaśnienia do działu 3. b) Własnego (bez wydzierżawionego innym jednostkom) i obcego według stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego; bez taksówek bagażowych.

Uwagi dotyczące znaczących zmian

(wypełnić tylko w przypadku wystąpienia istotnych zmian w badanych kategoriach w porównaniu do danych miesiąca
poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy)

Należy wpisać znak „X” w kwadracie obok kategorii, których zmiany dotyczą, oraz przyczyn, które te
zmiany spowodowały, lub dopisać inne niewymienione przyczyny
w zakresie:
z powodu:
 przychodów ze sprzedaży produktów
 sprzedaży towarów i materiałów
 przychodów ze sprzedaży budowlanomontażowej
 sprzedaży detalicznej
 sprzedaży hurtowej
 liczby pracujących z ..................... do
..................
 przeciętnej liczby zatrudnionych
 wynagrodzenia
 wskaźnika cen produkcji sprzedanej
 przewozów ładunków i pasażerów

 przejęcia przedsiębiorstwa (części)
 wydzielenia przedsiębiorstwa (części)
 anulowania wystawionych wcześniej faktur
 uwzględnienia faktur korygujących (w szczególności ujemnych)
 spadku liczby zamówień
 wzrostu liczby zamówień
 zwolnienia pracowników
 innego (wymienić przyczyny) ..................................................................

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

1

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

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
(telefon kontaktowy w zakresie
sporządzonego sprawozdania)
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Objaśnienia do formularza DG-1
Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:
Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y

Y

.

P

L

Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane
w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad
rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych
szacunkowych.
W przypadku konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach (np. wystawienie
faktur korygujących) korekty te uwzględnia się w rubryce ,,od początku roku” w najbliższym sprawozdaniu
po stwierdzeniu nieprawidłowości. Korekty dotyczą tylko danego roku, w związku z tym nie należy
wykazywać wartości ujemnych.
W sprawozdaniach za styczeń nie należy wypełniać rubryki ,,od początku roku do końca miesiąca
sprawozdawczego” (w dziale 1, 2 i 3, rubryki 2).
Podmioty zaklasyfikowane do działu 02 według PKD 2007 wypełniają wyłącznie informacje o
zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o czasie przepracowanym (dział 1 wiersze 06 – 11).
Dział 1. Podstawowe dane o działalności gospodarczej
W wierszu 01 wykazuje się otrzymane i należne kwoty w wartości netto (bez VAT, łącznie z podatkiem
akcyzowym) za sprzedane na zewnątrz przedsiębiorstwa produkty, tj. własnej produkcji wyroby gotowe,
wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, roboty, w tym
także
budowlano-montażowe itp., wynikające z przemnożenia ilości sprzedanych wyrobów i usług przez jednostkową cenę
sprzedaży, skorygowaną o należne dopłaty, udzielone rabaty, bonifikaty, opusty lub umowne kwoty
należne z tytułu sprzedaży wyrobów i usług.
Sprzedaż realizowaną z magazynu producenta do innej jednostki zalicza się do sprzedaży wykazywanej
w wierszu 01 (a nie do sprzedaży hurtowej wykazywanej w wierszu 14).
W wierszu 01 nie należy ujmować sprzedaży materiałów i odpadów niezużytych w procesie
produkcyjnym dokonywanej zarówno przez sieć handlową, jak i przez magazyn jednostki.
W przypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia należy wykazać zryczałtowaną odpłatność agenta,
natomiast w przypadku zawarcia umowy agencyjnej – pełne przychody agenta, z wyjątkiem przychodów ze
sprzedaży towarów.
Dane wykazane w wierszu 01 rubryka 2 meldunku DG-1 powinny być zgodne z zakresem danych
wykazanych w sprawozdaniu F-01/I-01, część I, dział 1, wiersz 02, pomniejszonych o wartość dotacji
wykazanych w sprawozdaniu F-01/I-01, część I, dział 1, wiersz 67 danych uzupełniających. Dopuszcza się
różnice wynikające ze sporządzania sprawozdania F-01/I-01 zgodnie z art. 45 ust. 1a lub 1b ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.).
Uwaga:
1. Jednostki przemysłu energetycznego, ciepłowniczego i gazowniczego, jak również inne jednostki
zajmujące się przesyłem, dystrybucją (jednostki sieci, zbytu) wykazują w dziale 1, wiersz 01 tylko wartość
swojej usługi oraz przychody ze sprzedaży produkcji własnych produktów (wyrobów i usług). Jako
wartość własnej usługi należy wykazać nadwyżkę opłat (m. in. przesyłowych, abonamentowych),
naliczonych przez przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją, nad wielkością w/w opłat zawartych w
fakturze od dostawcy energii elektrycznej, cieplnej lub gazu.
2. Podmioty gospodarcze zajmujące się kompletacją dostaw i działające jako generalni dostawcy wykazują
różnicę między wartością dostawy w faktycznie uzyskanych cenach sprzedaży a wartością dostawy
w cenach zakupu (nabycia).
3. Polskie firmy prowadzące działalność poza granicami kraju i rozliczające się wyłącznie z zagranicznymi
urzędami skarbowymi wykazują dane w wierszu 01 oraz w wierszach 04, 05 i 06.
W wierszu 02 wykazuje się wydzieloną z wiersza 01 wartość przychodów ze sprzedaży robót budowlano-montażowych wykonanych w kraju siłami własnymi (tj. bez podwykonawców) na rzecz zleceniodawców.
Przychody te dotyczą robót, za które wystawiono faktury, niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Zakres
robót budowlano-montażowych obejmuje roboty budowlane o charakterze:
1) inwestycyjnym:
a) realizowane w nowych obiektach, obejmujące: przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod
budowę, budowę (wznoszenie), odbudowę budynków, budowli, części budowlanej kotłów, maszyn i
urządzeń technicznych trwale umiejscowionych, linii i sieci elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych wraz z robotami wykończeniowymi i montażem wewnętrznych instalacji oraz
konstrukcji metalowych tych obiektów, roboty górniczo-dołowe i wiercenia związane z rozszerzeniem
chodników w czynnych kopalniach, wykonywane przez przedsiębiorstwa budowy kopalń,
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b) realizowane w istniejących (użytkowanych) obiektach roboty mające charakter przebudowy,
rozbudowy (nadbudowy, dobudowy), w wyniku których uzyskuje się przynajmniej jeden z niżej
wymienionych efektów:
 zmianę charakteru (przeznaczenia) przebudowywanego obiektu,
 istotne zwiększenie jego pierwotnej wartości użytkowej,
 przystosowanie do zmienionych warunków użytkowania,
 wydłużenie okresu jego użytkowania,
 obniżenie kosztów eksploatacji bądź poprawę jakości usług czy procesów produkcyjnych
prowadzonych w tym obiekcie,
o zaliczeniu tych robót do inwestycji decydują kryteria rzeczowe (techniczne), a nie finansowe;
2) remontowym, tj. roboty budowlane prowadzone w istniejących obiektach budowlanych, polegające na
odtwarzaniu (przywracaniu) pierwotnego lub prawie pierwotnego stanu (wartości technicznej i użytkowej),
wykraczające poza zakres bieżących konserwacji, niepowodujące jednak zmian w użytkowaniu tych
obiektów ani w ich konstrukcji;
3) pozostałe roboty obejmujące:
a) roboty budowlane związane z konserwacją, tj. okresowym wykonywaniem robót niezbędnych do
utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujących
likwidację przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu
lub jego elementów i urządzeń,
b) roboty rozbiórkowo-porządkowe prowadzone dla uzyskania materiałów nadających się do dalszego
użycia,
c) roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów tymczasowych na terenie budowy.
W wierszu 04 wykazuje się wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży traktowanych
na równi ze sprzedażą, nie ujętych w wierszu 01, tj. wartość własnych wyrobów przekazanych do własnych
punktów sprzedaży detalicznej, jak również do własnych zakładów gastronomicznych i do własnych
hurtowni, wartość wykonanych świadczeń na rzecz funduszu świadczeń socjalnych, wykonanych
i przekazanych wyrobów i usług własnej produkcji na powiększenie wartości własnych środków trwałych,
przekazanych rzeczowych składników majątku, nieodpłatnie przekazanych wyrobów i usług na potrzeby
reprezentacji i reklamy, przekazanych wyrobów i usług na potrzeby osobiste podatnika i pracowników oraz
darowizny wyrobów i świadczonych usług bez pobrania zapłaty.
Wiersz ten nie obejmuje wartości zapasów produktów gotowych i produkcji niezakończonej.
W wierszu 05 należy wykazać przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (bez VAT, łącznie
z podatkiem akcyzowym), tj. kwoty należne za sprzedane towary i materiały, niezależnie od tego, czy zostały
zapłacone, wynikające z przemnożenia ilości sprzedanej przez jednostkową cenę sprzedaży netto,
skorygowane o należne dopłaty i udzielone opusty, bonifikaty itp. lub umowne kwoty należne z tytułu
sprzedaży.
Do przychodów ze sprzedaży towarów zalicza się sprzedaż tych składników, nabytych w celu
odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, na zewnątrz przedsiębiorstwa lub we własnych punktach
sprzedaży, a w jednostkach sprzedających we własnej sieci sklepów obok towarów obcej produkcji także
produkty przez siebie wytworzone. Do przychodów ze sprzedaży towarów zalicza się prawa majątkowe
wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
tzw. certyfikaty, należy je wykazywać wyłącznie w wierszu 05.
Dane wykazane w wierszu 05 rubryka 2 meldunku DG-1 powinny być zgodne z zakresem danych
wykazanych w sprawozdaniu F-01/I-01, część I, dział 1, wiersz 06. Dopuszcza się różnice wynikające ze
sporządzania sprawozdania F-01/I-01 zgodnie z art. 45 ust. 1a lub 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
Uwaga:
Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, cieplną lub gaz, zajmujące się dystrybucją
(przesyłem) wymienionych wyrobów wykazują w wierszu 05 przychody ze sprzedaży energii elektrycznej,
cieplnej, gazu; będzie to wartość wyliczona z przemnożenia ilości sprzedanej (dostarczonej) energii
elektrycznej, cieplnej, gazu przez jednostkową cenę sprzedaży netto, zgodnie z obowiązującymi
taryfikatorami; wartość ta powinna być powiększona o opłaty (przesyłowe, abonamentowe) zawarte w
fakturach od dostawców wyżej wymienionych wyrobów w zakresie dotyczącym zakupu energii elektrycznej,
cieplnej, gazu do dalszej odsprzedaży.
W wierszu 06 wykazuje się liczbę osób (bez uczniów) będących w stanie ewidencyjnym w ostatnim dniu
miesiąca, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy, łącznie z pracującymi poza
granicami kraju.
Dane podaje się bez przeliczenia niepełnozatrudnionych na pełne etaty.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub
mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
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2) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą;
3) agentów, tj. osoby, z którymi jednostka sprawozdawcza zawarła umowę agencyjną lub umowę na
warunkach zlecenia o prowadzeniu placówek handlowych, usługowych lub o wykonywaniu zleconych
czynności oraz pomagających członków ich rodzin i osoby zatrudnione przez agentów; do agentów nie
zalicza się osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą;
4) właścicieli i współwłaścicieli (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują, a wnoszą jedynie kapitał),
łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin;
5) osoby otrzymujące zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze.
Do pracujących nie zalicza się:
1) osób skreślonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwiązano umowy o pracę;
2) osób:
a) korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych
w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie),
b) przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym,
c) zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,
d) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczniów),
e) udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej,
f) zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.
W wierszu 07 wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, po przeliczeniu osób
niepełnozatrudnionych na pełne etaty.
Do zatrudnionych zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w tym także zatrudnione przy pracach
interwencyjnych i robotach publicznych oraz przebywające za granicą na podstawie delegacji
służbowej, z wyjątkiem osób zatrudnionych poza granicami kraju;
2) osoby pracujące w zakładach pracy w formie zorganizowanych grup roboczych, tj. uczestników OHP
(z wyjątkiem odbywających naukę zawodu), skazanych.
3) cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.
zm.);
4) osoby pracujące w górnictwie w okresie początkowych 28 dni pracy.
Do zatrudnionych nie zalicza się:
1) osób wykonujących pracę nakładczą;
2) osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
3) agentów
Metodę obliczania przeciętnego zatrudnienia w miesiącu należy dostosować do sytuacji kadrowej
w jednostce. W przypadku dużej płynności kadr lub natężenia zjawiska udzielania urlopów bezpłatnych
należy stosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu. Osób przebywających na
urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, macierzyńskie,
ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze nie należy liczyć do stanów dziennych w czasie trwania tych
nieobecności z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w
niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
Przy stabilnej sytuacji kadrowej przeciętne zatrudnienie w miesiącu można obliczyć metodą
uproszczoną, tj. na podstawie sumy dwóch stanów dziennych (w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca)
podzielonej przez dwa, lub metodą średniej chronologicznej obliczanej na podstawie sumy połowy stanu
dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca, podzielonej
przez 2. Przy zastosowaniu tych metod w stanach dziennych przyjmowanych do obliczeń nie należy
ujmować osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach
bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z
wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym
wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
Przeciętne zatrudnienie w okresach narastających należy obliczać jako sumę przeciętnego zatrudnienia
w poszczególnych miesiącach podzieloną przez liczbę miesięcy w okresie sprawozdawczym (bez względu
na to, czy zakład funkcjonował przez cały okres sprawozdawczy, czy nie). Przeliczenia osób
niepełnozatrudnionych na pełne etaty dokonuje się według liczby godzin pracy ustalonej w umowie
o pracę w stosunku do obowiązującej normy.
W wierszu 08 wykazuje się za okres od początku roku czas faktycznie przepracowany (w tys. godzin), tj.
sumę godzin przepracowanych w godzinach normalnych i nadliczbowych (m.in. bez urlopów
wypoczynkowych i chorób) – zatrudnionych uwzględnionych w obliczeniu przeciętnej liczby zatrudnionych
(wiersz 07).

33

Czas przepracowany w godzinach normalnych jest to czas przepracowany w dniu roboczym, w wymiarze
czasu pracy obowiązującym daną grupę pracowników (w tym także na delegacji służbowej).
Do normalnego czasu pracy zalicza się również godziny przepracowane przy wykonywaniu prac
zastępczych, w przypadku wystąpienia przestoju na stanowisku pracy.
Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych jest to czas przepracowany ponad obowiązujące
pracownika normy czasu pracy. Dla potrzeb badania godziny dyżurów zakładowych należy potraktować jako
godziny nadliczbowe.
W wierszu 09 podaje się wynagrodzenia osobowe brutto (niezależnie od źródeł finansowania wypłat, tj.
zarówno ze środków własnych, jak i refundowanych, np. z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Funduszu Pracy) zatrudnionych (wykazanych w wierszu 07) łącznie z wypłatami z tytułu udziału w zysku lub w
nadwyżce bilansowej w spółdzielniach (dokonywane również w postaci obligacji bądź akcji).
Wiersz ten obejmuje również honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające
z umowy o pracę. Uwzględnia się również tę część wynagrodzeń, jaką zatrudnieni otrzymują w walutach
obcych, przeliczoną na złote według obowiązującego kursu kupna waluty przez NBP w dniu wypłaty.
Szczegółowy ,,Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia
2000 r.” jest załącznikiem do objaśnień do sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń.
Dane dotyczące wynagrodzeń podaje się w ujęciu brutto bez potrąceń obligatoryjnych składek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacanych przez ubezpieczonych oraz zaliczek z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych. W wierszu tym nie ujmuje się świadczeń finansowanych z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także świadczeń oraz określonych ustawowo odpraw
pieniężnych i odszkodowań z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa, ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji
zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.
Wynagrodzenia za okres sprawozdawczy stanowią:
– należności z tytułu pracy wykonanej w miesiącu sprawozdawczym i rozliczonej do terminu
sporządzenia sprawozdania,
– szacunkowe wynagrodzenia (głównie pracowników na stanowiskach robotniczych) należne za miesiąc
sprawozdawczy (w tym nagrody i premie za wyniki osiągnięte w danym miesiącu) – ustalone w oparciu
o informacje dotyczące przeciętnego zatrudnienia, stopnia realizacji zadań i liczby dni roboczych tego
miesiąca, przewidziane do wypłaty do 16. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po okresie
sprawozdawczym – za prace wykonane lub zakończone w miesiącu sprawozdawczym.
Premie z zysku przewidywane do wypłaty w podanym wyżej terminie należy również ująć w
wynagrodzeniach za miesiąc sprawozdawczy.
W wierszu 10 – uwaga: nie należy wykazywać wypłat dla pracowników z funduszu nagród tworzonego
z osobowego funduszu płac, które są ujęte w wierszu 09.
W wierszu 11 raz na kwartał wykazuje się kwotę opłaconą przez ubezpieczonych za okres od początku
roku do końca miesiąca sprawozdawczego (narastająco za I, II, III, IV kwartał) z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne, tj. emerytalnej 9,76%, rentowej 1,5%, chorobowej 2,45%, w łącznej (maksymalnej)
wysokości – 13,71% wynagrodzenia brutto wykazanego w wierszu 9 rubryka 2.
W wierszu 12 wykazuje się sprzedaż detaliczną towarów handlowych własnych i komisowych łącznie z
gastronomiczną (wykazanych w wierszu 05), w cenach płaconych przez konsumenta (z podatkiem VAT) oraz
wartość odsprzedanych materiałów (bez złomu i odpadów) niezużytych w procesie produkcyjnym,
zrealizowaną przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np.
składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakupy na potrzeby indywidualnych nabywców.
Sprzedaż detaliczna kierowana jest do konsumenta tj. osoby fizycznej nabywającej towar dla celów
niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zawodową (również rolniczą – sekcja A wg PKD), a jedynie do
użytku własnego i nie planującej jego odsprzedaży.
W wartości sprzedaży detalicznej uwzględnia się wartość wytworzonych potraw sprzedanych wyłącznie
we własnych placówkach gastronomicznych oraz własnych wyrobów sprzedanych we własnych punktach
sprzedaży detalicznej.
Sprzedaż detaliczna powinna uwzględniać dane z zakładów prowadzonych przez agentów. W przypadku
braku informacji o faktycznie zrealizowanej sprzedaży detalicznej przez agenta przedsiębiorstwo powinno
podać wartość sprzedaży deklarowanej przez agenta.
Uwaga: W sprzedaży detalicznej nie wykazuje się sprzedaży samochodów ciężarowych i kombajnów oraz
części zamiennych do nich – jest to sprzedaż hurtowa.
W wierszu 13 wykazuje się wydzieloną z wiersza 12 sprzedaż detaliczną realizowaną przez Internet,
zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach strony internetowej. Nabyte towary mogą być albo
bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta.
W wierszu 14 wykazuje się wartość sprzedaży hurtowej (towarów handlowych wykazanych w wierszu 05)
w cenach realizacji (łącznie z podatkiem VAT).
Sprzedaż hurtowa jest działalnością polegającą na odsprzedaży zakupionych towarów we własnym
imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom, producentom).
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Wartość sprzedaży hurtowej obejmuje wartość sprzedanych towarów z magazynów hurtowych,
własnych bądź użytkowanych, w których składowane towary stanowią własność jednostki sprawozdawczej.
Wartość sprzedaży hurtowej materiałów, odpadów oraz złomu, odsprzedanych poprzez hurtownie,
wykazują tylko te jednostki, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej półproduktów,
odpadów oraz złomu.
Do wartości sprzedaży hurtowej zalicza się również wartość sprzedaży zrealizowanej na zasadzie
bezpośredniej płatności lub kontraktu (agenci, aukcjonerzy), jak również wartość sprzedaży zrealizowanej
poprzez tranzyt rozliczany (refakturowany) polegający na przekazywaniu towarów bezpośrednio od
dostawcy do odbiorcy z pominięciem magazynów jednostki, która tę dostawę realizuje. Dostawca
(producent) wystawia fakturę dla jednostki handlowej, która refakturuje dostawę, realizując część marży
handlowej.
Uwaga:
W przypadku prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej różnorodnych towarów, podmioty powinny
dokonywać podziału sprzedaży według jej rodzaju (dopuszcza się w tym przypadku wykazywanie danych
szacunkowych).
Nie zalicza się do sprzedaży detalicznej i hurtowej wartości sprzedaży: domów, mieszkań, gruntów,
walut, energii elektrycznej, wody, gazu oraz ciepła dostarczonego przez sieć.
W wierszu 15 wykazuje się wartość podatku akcyzowego stanowiącego obciążenie przychodów
ze sprzedaży.
Podatek akcyzowy należny od sprzedaży dotyczy wyrobów własnej produkcji i usług wykazanych
w wierszach 01 i 04 bez ewentualnych odliczeń podatku akcyzowego zapłaconego przy zakupie, np. w
sprzedaży samochodów lub sprzedaży wyrobów winiarskich.
Dane wykazane w wierszu 15 rubryka 2 meldunku DG-1 powinny być zgodne z zakresem danych
wykazanych w sprawozdaniu F-01/I-01, część I, dział 1, wiersz 73.
W wierszu 16 wykazuje się wartość podatku akcyzowego stanowiącego obciążenie przychodów
ze sprzedaży towarów i materiałów. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży dotyczy towarów i materiałów
wykazanych w wierszu 05.
W wierszu 17 wykazuje się otrzymane i należne dotacje przedmiotowe oraz wybrane dotacje określone
w ustawie budżetowej jako podmiotowe (jeśli mają odniesienie do wartości wytwarzanych produktów),
zwiększające przychód jednostki, ustalone w sposób wynikający z określających je przepisów. Wiersz ten
obejmuje dotacje przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów na wytworzenie sprzedanych produktów
(wyrobów i usług) lub zakup sprzedanych towarów (dotyczy jednostek handlowych), które są realizowane
po cenach niższych niż poniesione koszty.
W wierszu tym nie ujmuje się dotacji podmiotowych, które nie mają bezpośredniego odniesienia do
wartości wytwarzanych produktów, takich jak np.: dotacje na restrukturyzację jednostki gospodarczej,
dotacje na pokrycie kosztów remontów, usuwanie szkód w kopalniach.
W przypadku gdy dotacje przedmiotowe są rozliczane w okresach dłuższych niż miesiąc, dopuszczalne
jest szacunkowe ustalenie wartości dotacji przypadającej na badany miesiąc.
Kwoty dotacji uzyskane z budżetu państwa, które po rozliczeniu wyników działalności zwraca się do
budżetu, nie są traktowane jako dotacje.
W wierszu 18 podaje się szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej za miesiąc sprawozdawczy w
porównaniu z miesiącem poprzednim dla przedsiębiorstwa ogółem. Do opracowania wskaźnika należy
przyjmować wartość sprzedaży pomniejszoną o należne podatki (VAT i podatek akcyzowy).
Wskaźnik ten powinien odzwierciedlać skalę zmian cen głównych grup wyrobów i usług sprzedanych
przez przedsiębiorstwo w miesiącu sprawozdawczym i w efekcie dostarczać informacji o ogólnej, w skali
przedsiębiorstwa, dynamice cen. Dlatego przy obliczaniu tego wskaźnika ważne jest ustalenie miesięcznej
struktury sprzedaży, tj. określenie udziału wartości poszczególnych grup wyrobów lub usług w ogólnej
wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa i ustalenie średnich poziomów cen uzyskanych przy ich
sprzedaży w miesiącu sprawozdawczym i miesiącu poprzednim.
Przykład, jeśli w przedsiębiorstwie przedmiotem sprzedaży były cztery główne grupy wyrobów i usług
(A, B, C, D) z udziałami w ogólnej sprzedaży odpowiednio: A - 12 %, B - 15 %, C - 20 %, D - 20 %, a średnie
ceny uzyskane ze sprzedaży tych grup produktów zmieniły się w stosunku do cen uzyskanych w poprzednim
miesiącu odpowiednio: A - wzrost o 2 %, B - spadek o 1 %, C - spadek o 2,5 %, D - wzrost o 1,5 %, to
szacunkowy wskaźnik zmian cen w przedsiębiorstwie wynosi 99,8:
[(12x102,0)+(15x99,0)+(20x97,5)+(20x101,5)]:(12+15+20+20)=99,8
Wskaźnik ostateczny będzie opracowany przez urząd statystyczny na podstawie poziomów cen
reprezentantów wyrobów i usług wykazywanych przez przedsiębiorstwo w formularzu C-01.
Dział 2. Dane uzupełniające dla jednostek przemysłowych
W wierszu 1 należy wykazać tę część przychodów (z działu 1 wiersza 01), która dotyczy sprzedaży na
eksport i wywozu.
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Dane wykazane w wierszu 1 rubryka 2 meldunku DG-1 powinny być zgodne z zakresem danych
wykazanych w sprawozdaniu F-01/I-01, część I, dział 1, wiersz 03.
Dopuszcza się różnice wynikające ze sporządzania sprawozdania F-01/I-01 zgodnie z art. 45 ust. 1a lub
1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W wierszu 2 należy wykazać tę część przychodów (z działu 2 wiersza 1), która dotyczy sprzedaży
wewnątrzwspólnotowej do krajów strefy euro.
W wierszu 3 należy wykazać tę część przychodów (z działu 1 wiersza 05), która dotyczy sprzedaży na
eksport i wywozu.
Dane wykazane w wierszu 3 rubryka 2 meldunku DG-1 powinny być zgodne z zakresem danych
wykazanych w sprawozdaniu F-01/I-01, część I, dział 1, wiersz 07.
Dopuszcza się różnice wynikające ze sporządzania sprawozdania F-01/I-01 zgodnie z art. 45 ust. 1a lub
1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W wierszu 4 należy wykazać tę część przychodów (z działu 2 wiersza 3), która dotyczy sprzedaży
wewnątrzwspólnotowej do krajów strefy euro.
W wierszu 5 należy podać sumę wartości wszystkich zamówień na dostawę wyrobów, usług (bez VAT
i podatków bezpośrednio związanych z obrotem), produkowanych samodzielnie lub na zlecenie przez inne
firmy krajowe lub zagraniczne (w tym tzw. uszlachetnienie na zlecenie), przyjętych przez przedsiębiorstwo
w miesiącu sprawozdawczym.
Zamówienie (kontrakt, umowę) traktuje się jako wpływ zamówienia, jeżeli wielkość zamówienia została
dokładnie określona i jest wiążąca. Jeżeli na potwierdzeniu zamówienia widnieje tylko ilość, to podstawę
do obliczenia wartości zamówienia stanowią ceny obowiązujące dla danej transakcji w dniu wpłynięcia
zamówienia. Jeżeli w zamówieniu uzgodniono jedynie minimalną ilość towarów lub przedział ilości
towarów do odbioru, to za moment wpływu zamówienia należy uznać późniejsze uściślenie zamówienia
lub moment wysyłki towarów.
Do wartości nowych zamówień włącza się inne obciążenia (transport, pakowanie itp.), nawet jeśli te
obciążenia są odrębnie fakturowane.
Zamówień z poprzednich okresów, które zostały anulowane w miesiącu sprawozdawczym, nie odejmuje
się z nowych zamówień (wykazanych w dziale 2, wierszu 5).
Do zamówień w miesiącu sprawozdawczym należy włączyć sprzedaż z magazynu (loco magazyn), jeśli
wpływ zamówienia i dostawa zbiegają się ze sobą w czasie.
Zamówienia, takie jak np. naprawy, usługi konserwacyjne, instalacyjne, montażowe itp., których
wartości nie można ocenić w chwili wpływu zamówienia, należy zgłosić w miesiącu, w którym nastąpiła
wycena.
Zamówienia na wynajem wyrobów, które zostały wyprodukowane przez przedsiębiorstwo w celu
wynajęcia, należy uwzględnić w dziale 2, wierszu 5 (usługa za wynajem wraz z całkowitą wartością
urządzenia).
Do nowych zamówień nie należy wliczać zamówień na:
– usługi budowlane,
– dostawę elektryczności, ciepła przesyłanego na odległość, gazu, pary i wody,
– dostawę pozostałości poprodukcyjnych ,,nadających się na sprzedaż”,
– dostawę towarów do ponownej odsprzedaży,
– świadczenia niezwiązane z działalnością przemysłową,
– dostawy i świadczenia wewnątrz przedsiębiorstwa.
W wierszu 6 należy podać wydzieloną z działu 2, wiersza 5 wartość zamówień (kontraktów) na dostawy
produktów i świadczenie usług złożonych przez:
– odbiorców mających swą siedzibę za granicą,
– firmy krajowe (eksporterów), które eksportują i wywożą za granicę zamówione towary bez dalszej
obróbki lub przetwarzania.
Jeśli w zamówieniu jest podana kwota w walucie obcej, to przeliczenia na złote dokonuje się według
kursu złotego w dniu transakcji.
W wierszu 7 należy wykazać tę część wartości zamówień (z działu 2, wiersza 6), która dotyczy sprzedaży
wewnątrzwspólnotowej do krajów strefy euro.
Dział 3. Dane uzupełniające dla jednostek świadczących usługi transportowe
Dział 3. Wypełniają podmioty wykonujące zarobkowo przewozy ładunków i/lub pasażerów, tj.
uzyskujące przychody z tytułu świadczenia usług przewozowych z wyłączeniem podmiotów:
– posiadających licencje na wykonywanie przewozów kolejowych, które sporządzają zestawienia GUS –
TK-1,
– przedsiębiorstw prowadzących działalność pocztową i kurierską (zaliczanych według PKD 2007 do
działu 53),
– przedsiębiorstw wykonujących przewozy taksówkami osobowymi (zaliczanych według PKD 2007 do
klasy 49.32),
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– przedsiębiorstw wykonujących przewozy kolejkami linowymi (zaliczanych według PKD 2007 do grupy
49.3).
Wiersz 1 wypełniają jednostki wykonujące transport samochodowy ciężarowy zarobkowo.
Łączną ładowność taboru samochodowego (wiersz 1) ustala się, sumując dopuszczalną ładowność
(podaną w dowodzie rejestracyjnym) samochodów ciężarowych, przyczep i naczep ciężarowych własnych i
przyjętych od innych jednostek na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzierżawy, leasingu itp. bez
względu na stan techniczny. Nie należy podawać danych dotyczących taboru własnego przekazanego
innym jednostkom na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzierżawy, leasingu itp., taksówek
bagażowych oraz taboru wykorzystywanego wyłącznie do własnych potrzeb (gospodarczego). Podmioty
wykonujące sporadycznie przewozy ładunków zarobkowo wykazują ładowność tylko tego taboru, którym
dokonywano przewozów zarobkowych.
Przewozy ładunków (wiersz 2):
1) jednostki wykonujące transport samochodowy, ciężarowy zarobkowo wykazują dane dotyczące
przewozów ładunków wykonanych na terenie kraju i poza jego granicami taborem samochodowym
ciężarowym (tj. samochodami ciężarowymi łącznie z przewozami na przyczepach i ciągnikami
siodłowymi połączonymi z naczepami oraz ciągnikami balastowymi lub rolniczymi na przyczepach)
własnym i eksploatowanym obcym; w wierszu tym nie należy ujmować danych o przewozach:
wykonanych taborem samochodowym własnym oddanym w agencję (dzierżawę) innym podmiotom;
taborem wykorzystywanym wyłącznie na terenie zakładów pracy (przewozy technologiczne), tj.
niewykonującym przewozów po drogach publicznych; taksówkami bagażowymi;
2) jednostki w zakresie żeglugi morskiej (armatorzy lub operatorzy) wykazują dane dotyczące przewozów
ładunków wykonanych w rejsach zakończonych w okresie sprawozdawczym statkami własnymi oraz
statkami dzierżawionymi pływającymi pod banderą polską i obcą; nie należy podawać danych o
przewozach zarobkowych innymi środkami transportu;
3) jednostki żeglugi śródlądowej wykazują dane dotyczące przewozów ładunków na drogach wodnych
śródlądowych polskich i obcych taborem barkowym własnym i eksploatowanym obcym oraz na
tratwach holowanych; należy ująć również dane o przewozach taborem barkowym wydzierżawionym na
okres przerwy nawigacyjnej na polskich drogach wodnych przedsiębiorstwom zagranicznym; do
ładunków zalicza się tylko te ładunki, których przewóz został zakończony w okresie sprawozdawczym;
4) jednostki transportu lotniczego wykazują dane dotyczące przewozów ładunków (przesyłki towarowe,
pocztowe i bagaż płatny) wykonanych we wszystkich rodzajach lotów komunikacyjnych (rozkładowych,
dodatkowych i wynajętych);
5) jednostki transportu rurociągowego wykazują dane dotyczące ilości przetłoczonej ropy naftowej
i produktów naftowych.
W wierszu 3:
1) jednostki wykonujące transport autobusowy zarobkowo wykazują liczbę pasażerów przewiezionych
w komunikacji krajowej i międzynarodowej taborem autobusowym handlowym własnym i
eksploatowanym obcym; należy wykazać przewozy pasażerów z biletami, w ramach przewozów na
podstawie umów, np. z zakładami pracy, w ramach przewozów szkolnych, kolonijnych i wycieczkowych,
oraz pasażerów przewiezionych bezpłatnie na podstawie odpowiednich przepisów;
2) jednostki w zakresie żeglugi morskiej (armatorzy lub operatorzy) wykazują liczbę pasażerów
przewiezionych zarówno z płatnymi, jak i z bezpłatnymi biletami w rejsach zakończonych w okresie
sprawozdawczym statkami pasażerskimi, towarowymi i promami – własnymi i dzierżawionymi od innych
armatorów – pływającymi pod banderą polską i obcą;
3) jednostki żeglugi śródlądowej wykazują liczbę pasażerów przewiezionych w okresie sprawozdawczym
z płatnymi i bezpłatnymi biletami statkami własnymi oraz eksploatowanymi obcymi;
4) jednostki transportu lotniczego wykazują liczbę pasażerów przewiezionych we wszystkich rodzajach
lotów komunikacyjnych (rozkładowych, dodatkowych i wynajętych);
5) jednostki komunikacji miejskiej wykazują liczbę pasażerów przewiezionych komunikacją autobusową,
tramwajową i trolejbusową oraz koleją podziemną (metro).
W wierszach 4 i 5 należy wydzielić z wiersza 3 odpowiednio przewozy pasażerów komunikacją miejską
(wiersz 4) i komunikacją autobusową zamiejską (wiersz 5).
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