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COVID-19
Wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się/walką z COVID-19
Produkcja wytworzona
Jednostka miary
Lp.

Nazwa wyrobu

Symbol wyrobu
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cyfrowe)

w miesiącu
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od początku marca do końca
miesiąca sprawozdawczego

1

2

3
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01

Odzież ochronna (kombinezony, fartuchy)

9010

szt.

02

Maseczki ochronne stosowane w medycynie

9020

szt.

03

Maseczki ochronne pozostałe

9030

szt.

04

Rękawiczki gumowe

9040

para

05

Rękawiczki z folii, tzw. zrywki

9050

szt.

06

Nakrycia głowy ochronne

9060

szt.

07

Przyłbice ochronne

9070

szt.

08

Okulary ochronne, gogle

9080

szt.

09

Osłony (ochraniacze) na buty

9090

para

10

Aparaty do oddychania oraz maski gazowe (z wyjątkiem respiratorów leczniczych oraz masek
ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów)

9100

szt.

11

Respiratory

9110

szt.

12

Części do respiratorów

9120

kg

13

Płyny i żele odkażające

9130

kg

14

Chusteczki odkażające

9140

kg

15

Środki odkażające w postaci stałej (proszki, granulki, tabletki itp.) do sporządzania roztworów

9150

kg

16

Mydło o właściwościach dezynfekujących

9160

kg

17

Alkohol skażony

9170

hl 100%

Inne produkowane wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się/walką z COVID-19 nie znajdujące się na powyższej liście
Prosimy wpisać nazwy wyrobów:

Objaśnienia do formularza P-02
Uwaga: Sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Objaśnienia ogólne
Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby lub posiadające zapasy

wyrobów gotowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Obowiązku wypełniania sprawozdania nie mają jednostki:
- handlowe, które zamówiły wykonanie wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i nie przekazały surowców
do wykonania tych wyrobów (nie są traktowane jako zleceniodawca i w związku z tym nie wykazują produkcji
sprzedanej),
- prowadzące wyłącznie działalność wydawniczą i nie uczestniczące bezpośrednio w procesie przygotowania do druku
oraz drukowania,
- prowadzące wyłącznie działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych i nie uczestniczące bezpośrednio w procesie reprodukcji nagrań dźwiękowych, nagrań
wideo lub reprodukcji komputerowych nośników informacji.
W sprawozdaniu P-02 należy wykazać dane o produkcji wyrobów oraz zapasach wyrobów gotowych lub towarów
handlowych zgodnie z poniższymi objaśnieniami do formularza.
Badaniem objęte są wyroby wymienione w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2020” oraz
towary ujęte w „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2020 r.”. Dla niektórych
pozycji nomenklatury PRODPOL w kolumnie „Komentarze" zamieszczono szczegółowe wyjaśnienia lub wskazówki
metodologiczne. Nomenklatura PRODPOL oraz Lista towarów zamieszczone są na stronie internetowej GUS pod adresem:
http://form.stat.gov.pl/.
Dane o produkcji, w tym dane o produkcji na zlecenie z materiału powierzonego należy wykazać dla wszystkich
wyrobów lub grup asortymentowych, które są określone w nomenklaturze PRODPOL, dla wskazanych jednostek miary.
Dane o wielkości zapasów należy podać dla wyrobów oznaczonych w „Nomenklaturze PRODPOL do badań
miesięcznych w roku 2020” symbolem „Z” lub dla pozycji zamieszczonych w odrębnej „Liście towarów do badania
zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2020 r.”.
Jednostki handlowe, w których oprócz przeważającej działalności handlowej zaklasyfikowanej do sekcji G według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD 2007 1)) – „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle” występuje działalność produkcyjna wykazują zarówno zapasy towarów w rubr. 10 zgodnie z „Listą towarów do
badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2020 r.” jak i zapasy własnych wyrobów gotowych przeznaczonych
do sprzedaży w rubr. 9 oznaczonych w nomenklaturze PRODPOL literą „Z”, wyłącznie dla wskazanych jednostek miary.
W sprawozdaniu należy podawać dane w następujący sposób:
– dla produkcji wytworzonej – całkowitą produkcję wyrobów wytworzonych w miesiącu sprawozdawczym (rubr. 5)
oraz w okresie narastającym, od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego (rubr. 6) (łącznie z produkcją
wykonaną na potrzeby własne lub na zlecenie z powierzonego materiału), niezależnie od tego, czy wyroby te przeznaczone
są do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa, do innych zakładów tego samego przedsiębiorstwa, czy będą zużywane
wewnątrz zakładu na cele produkcyjne. Do produkcji wytworzonej należy zaliczyć również ilość wydrukowanych książek,
gazet, broszur itp., czyli efekt usługi drukowania (dane te podaje drukarnia),
Produkcję wytworzoną wykonaną na zlecenie wykazuje wyłącznie zleceniobiorca, to jest ten, który faktycznie wykonał
produkcję (rubryki 5 i 6). Ma to miejsce, gdy materiał do produkcji jest powierzony przez jednostkę zlecającą krajową lub
zagraniczną. Zleceniodawca i zleceniobiorca muszą być różnymi podmiotami.
Nie należy wykazywać danych o produkcji, gdy wyrób został zakupiony, a następnie poddany obróbce lub modyfikacji,
która nie spowodowała zmiany cech jego użyteczności i przeznaczenia (tzn. wyrób nie zmienił symbolu PRODPOL – nie
jest to więc produkcja),
– dla produkcji sprzedanej – ilość sprzedanych w ciągu miesiąca sprawozdawczego (rubr. 7) oraz w okresie
narastającym, od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego (rubr. 8), wyrobów produkcji własnej oraz produkcji
zleconej do wykonania w innym przedsiębiorstwie z materiału powierzonego, niezależnie od momentu wytworzenia;
oznacza to, że zleceniodawca krajowy wykazuje tylko sprzedaż wyrobów wykonanych przez innego producenta na
zlecenie z materiału powierzonego (jest ich prawnym właścicielem), podczas gdy produkcję wytworzoną podaje faktyczny
producent,
1)

Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z
późn. zm.)

– zapasy wyrobów – wykazują jednostki, w których występuje działalność produkcyjna. W rubr. 9 należy podać zapasy
własnych wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych w nomenklaturze PRODPOL literą „Z”
i wyłącznie we wskazanych jednostkach miary. Jednostki sprawozdawcze podają dane wyłącznie w miesiącach kończących
kwartały według stanu na koniec kwartału,
– zapasy towarów – wykazują przedsiębiorstwa handlowe, w których przeważająca działalność gospodarcza
zaklasyfikowana jest do sekcji G według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) – „Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”. W rubr. 10 należy podać kwartalnie zapasy towarów
handlowych znajdujących się w magazynach hurtu i rozdzielczych detalu (bez zapasów znajdujących się w punktach
sprzedaży detalicznej) zgodnie z „Listą towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2020 r.”.
Wyjaśnienia szczegółowe
1. Objaśnienia dotyczące treści wierszy
Dane dla każdego wyrobu (symbolu PRODPOL) powinny być podane dla wszystkich jednostek miary przypisanych
do wybranego symbolu, określonych w nomenklaturze PRODPOL. Należy zwrócić szczególną uwagę na jednostki miary
stanowiące wielokrotność jednostek podstawowych, np. tony, a nie kg, hl, a nie litry, tys. par, a nie pary itp.
2. Objaśnienia do rubryk
W rubryce 2 należy podać nazwę wyrobu zamieszczoną w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych
w 2020 r.”.
W rubryce 3 należy podać pełny symbol wyrobu z nomenklatury PRODPOL odpowiadający nazwie symbolu
z rubryki 2.
W rubryce 4 należy wykazać w osobnych wierszach wszystkie jednostki miary (oznaczenie cyfrowe), według których
podawana będzie ilość produkcji dla wyrobu lub wielkość zapasów.
W rubrykach 5 i 6 należy podać ilość produkcji wytworzonej na terenie kraju w miesiącu sprawozdawczym oraz
w okresie narastającym zarówno z własnego, jak i z powierzonego surowca, odpowiadającą jednostkom miary
wymienionym przy danym symbolu PRODPOL. W rubrykach tych należy wykazać również dane o produkcji wyrobów
niebędących przedmiotem sprzedaży (tj. produkcja na własne potrzeby), a także ilość wydrukowanych książek, gazet,
broszur itp. (tj. efekt działalności usługowej – drukowania).
Rubryk 5 i 6 nie wypełnia się dla wyrobów w jednostce miary tys. zł („10130”) oraz dla zbóż i roślin oleistych
(tj. pozycji PRODPOL 01.11.00-00.00.01, 01.11.11, 01.11.12 01.11.32-00.01, 01.11.33, 01.11.40-00.00.01, 01.11.43,
01.11.9).
Dane w rubryce 6 powinny być sumą produkcji wykazanej w rubryce 6 sprawozdania za poprzedni miesiąc
i produkcji wykazanej w rubryce 5 w miesiącu sprawozdawczym. Ewentualne różnice mogą wynikać z korekty danych
za wcześniejsze okresy sprawozdawcze. Dane należy podawać w liczbach bezwzględnych bez znaku po przecinku.
W rubrykach 7 i 8 należy podać ilość sprzedanych w miesiącu sprawozdawczym oraz w okresie narastającym
wyrobów własnej produkcji, a także produkcji wykonanej przez inną jednostkę z surowca/materiału powierzonego.
Nie podaje się danych w przypadku produkcji na własne potrzeby oraz dla wyrobów klasyfikowanych pod symbolami:
01.11.11, 01.11.12; 01.11.32-00.01 (podaje się tylko dane o wielkości zapasów) oraz dla produktów uboju (symbole
10.11.11-00.00.01; 10.11.12-00.00.01; 10.11.13-00.00.01; 10.11.14-00.00.01; 10.11.15-00.00.01); przemiału zbóż (symbole
10.61.00-00.00.01; 10.61.00-00.00.02; 10.61.00-00.00.03) i stali surowej (symbol 24.10.20-00.00.01), dla których należy
podać dane tylko w rubrykach 5 i 6.
Dane w rubryce 8 powinny być sumą produkcji wykazanej w rubryce 8 sprawozdania za poprzedni miesiąc
i produkcji wykazanej w rubryce 7 w miesiącu sprawozdawczym. Ewentualne różnice mogą wynikać z korekty danych
za wcześniejsze okresy sprawozdawcze. Dane w rubrykach 7 i 8 należy podawać w liczbach bezwzględnych bez znaku
po przecinku. W przypadku jednostki miary tys. zł („10130”) należy podać wartość produkcji sprzedanej danego wyrobu w
faktycznie uzyskanych cenach (cenach realizacji), bez należnego podatku VAT, z jednym miejscem po przecinku.
W rubryce 9 należy wykazać zapasy wyrobów tylko dla symboli oznaczonych w nomenklaturze PRODPOL literą „Z”,
wyłącznie we wskazanych jednostkach miary.
W rubryce 10 należy wykazać zapasy towarów tylko dla symboli zawartych w „Liście towarów do badania zapasów
w przedsiębiorstwach handlowych w 2020 r.”, wyłącznie we wskazanych jednostkach miary.
W przypadku rozbieżności danych wykazanych w bieżącym miesiącu sprawozdawczym za okres narastający
(rubr.6 i/lub rubr.8) w porównaniu do sumy danych wykazanych w poprzednim miesiącu za okres narastający
(rubr.6 i/lub rubr.8) i produkcji wykazanej w miesiącu sprawozdawczym (rubr.5 i/lub rubr.7), Urząd Statystyczny
może zwrócić się o podanie korekty danych o produkcji wytworzonej, sprzedanej lub o zapasach (rubr. 9 lub
rubr. 10) za wcześniejsze okresy sprawozdawcze.

COVID-19
Sekcja COVID-19 została przygotowana w celu monitorowania krajowej produkcji wyrobów przemysłowych, które
związane są z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem epidemii COVID-19.
Badaniem w sekcji COVID-19 objęte są wyroby z listy „Wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu
się/walką z COVID-19”, które nie występują w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2020” lub nie
da się wydzielić ich produkcji z istniejących grupowań.
O wypełnienie sekcji COVID-19 proszone są podmioty gospodarcze, które produkowały wyroby związane z zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem COVID-19 przed wybuchem epidemii, jak również te podmioty gospodarcze, które
rozpoczęły ich produkcję po wybuchu epidemii.
W sekcji COVID-19 należy podawać dane dla produkcji wytworzonej, czyli całkowitą produkcję wyrobów wytworzonych
w miesiącu sprawozdawczym (rubr. 5) oraz w okresie narastającym, od początku marca do końca miesiąca
sprawozdawczego (rubr. 6) (łącznie z produkcją wykonaną na potrzeby własne lub na zlecenie z powierzonego materiału),
niezależnie od tego, czy wyroby te przeznaczone są do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa, do innych zakładów tego
samego przedsiębiorstwa, zużywane wewnątrz zakładu na cele produkcyjne lub przekazywane nieodpłatnie innym
podmiotom.
Nie należy wykazywać danych o produkcji, gdy wyrób został zakupiony, a następnie poddany obróbce lub modyfikacji,
która nie spowodowała zmiany cech jego użyteczności i przeznaczenia.
W polu „Inne produkowane wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się/walką z COVID-19 nie
znajdujące się na powyższej liście” należy wpisać nazwy wyrobów, które nie znalazły się na liście „Wyroby związane z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się/walką z COVID-19” i które jednocześnie nie występują w „Nomenklaturze
PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2020”, a mogą służyć do walki z epidemią lub do ochrony osobistej przed
wirusem SARS-CoV-2. W tym polu nie należy podawać wyrobów wymienionych już w Dziale 1 „Produkcja wyrobów i
zapasy”.

