
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

P-02

Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

za miesi¹c ................................................ 2005 r.

Urz¹d Statystyczny

w ...........................................................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Dorêczyæ do 5. dnia roboczego po ka¿dym miesi¹cu
sprawozdawczym

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

Dzia³ 1. Produkcja wyrobów i zapasya)

Lp. Nazwa wyrobu wed³ug PKWiU
b) Symbol wyrobu wg

PKWiU
b)

Jednost-
ka miary
(oznacze-

nie cyfro-

we)

Produkcja wytworzona ogó³em Produkcja sprzedana Zapasy na ko-
niec kwarta³u

c)

(stan w dniu
31 III, 30 VI,
30 IX, 31 XII)

w miesi¹cu
sprawozdaw-

czym

od pocz¹tku
roku do koñca
miesi¹ca spra-
wozdawczego

w miesi¹cu
sprawozdaw-

czym

od pocz¹tku
roku do koñca
miesi¹ca spra-
wozdawczego

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

a)
Dane w fizycznych jednostkach miary - bez znaku po przecinku; dane wartoœciowe (dla jednostek miary 011) - w tys. z³ z jednym znakiem po przecinku.

b)
Wyroby zawarte w nomenklaturze

“PRODPOL”, wydanie 2004 (oznaczone w kolumnie 6 liter¹ “B”).
c)

Producenci cukru, wina gronowego i skrobi ziemniaczanej wykazuj¹ zapasy wg stanu na koniec miesi¹ca sprawozdawczego.

Adres e-mail jednostki



Dzia³ 1. Produkcja wyrobów i zapasya) (dok.)

Lp. Nazwa wyrobu wed³ug PKWiU
b) Symbol wyrobu wg

PKWiU
b)

Jednost-
ka miary
(oznacze-

nie cyfro-

we)

Produkcja wytworzona ogó³em Produkcja sprzedana Zapasy na ko-
niec kwarta³u

c)

(stan w dniu
31 III, 30 VI,
30 IX, 31 XII)

w miesi¹cu
sprawozdaw-

czym

od pocz¹tku
roku do koñca
miesi¹ca spra-
wozdawczego

w miesi¹cu
sprawozdaw-

czym

od pocz¹tku
roku do koñca
miesi¹ca spra-
wozdawczego

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

..................................................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

......................................................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

a)
Dane w fizycznych jednostkach miary - bez znaku po przecinku; dane wartoœciowe (dla jednostek miary 011) - w tys. z³ z jednym znakiem po przecinku.

b)
Wyroby zawarte w nomenklaturze

“PRODPOL”, wydanie 2004 (oznaczone w kolumnie 6 liter¹ “B”).
c)

Producenci cukru, wina gronowego i skrobi ziemniaczanej wykazuj¹ zapasy wg stanu na koniec miesi¹ca sprawozdawczego.

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie



Objaœnienia ogólne

Sprawozdanie zobowi¹zane s¹ sporz¹dziæ jednostki gospodarki
narodowej produkuj¹ce wyroby przemys³owe lub posiadaj¹ce
zapasy wyrobów przemys³owych, w których liczba pracuj¹cych
wynosi 50 osób i wiêcej.

W sprawozdaniu P-02 nale¿y wykazaæ dane o produkcji wyro-
bów lub grup asortymentowych klasyfikowanych wed³ug Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU), zgodnie z poni¿szymi obja-
œnieniami do formularza.

Do sporz¹dzania sprawozdania P-02 za 2005 r. obowi¹zuje
nomenklatura „PRODPOL”, wydanie 2004. Pozycje objête spra-
wozdawczoœci¹ miesiêczn¹ oznaczono symbolem „B” w rubr. 6.
Pozycje, dla których wymagane jest podanie danych o zapa-
sach oznaczono symbolem „Z” w ostatniej rubryce w
„PRODPOL”. Jednostki, których podstawowa dzia³alnoœæ gospo-
darcza klasyfikowana jest wg PKD do sekcji „G” (jednostki han-
dlowe) podaj¹ dane o zapasach wy³¹cznie dla wyrobów zamieszczo-
nych w odrêbnie wydanej Liœcie towarów do badania zapasów.

Wykazane w sprawozdaniu informacje dla wszystkich wskaza-
nych jednostek miary nale¿y podawaæ w nastêpuj¹cy sposób:

– dla produkcji wytworzonej – ca³kowit¹ produkcjê wyrobów wytworzo-
nych w miesi¹cu sprawozdawczym oraz w okresie narastaj¹cym, od
pocz¹tku roku do koñca miesi¹ca sprawozdawczego (³¹cznie z pro-
dukcj¹ wykonan¹ na potrzeby w³asne lub na zlecenie), niezale¿nie
od tego czy wyroby te przeznaczone s¹ do sprzeda¿y na zewn¹trz
przedsiêbiorstwa, do innych zak³adów tego samego przedsiêbior-
stwa, czy zu¿ywane wewn¹trz zak³adu na cele produkcyjne. Do pro-
dukcji wytworzonej nale¿y zaliczyæ m.in. iloœæ wydrukowanych
ksi¹¿ek, gazet, broszur itp., czyli efekt us³ugi drukowania (dane te
podaje drukarnia, a sprzeda¿ – zleceniodawca) oraz wykañczanie
materia³ów w³ókienniczych;

– dla produkcji sprzedanej – iloœæ sprzedanych w ci¹gu miesi¹ca spra-
wozdawczego oraz w okresie narastaj¹cym, od pocz¹tku roku do
koñca miesi¹ca sprawozdawczego, wyrobów produkcji w³asnej oraz
produkcji zleconej do wykonania w innym przedsiêbiorstwie, nieza-
le¿nie od momentu wytworzenia; oznacza to, ¿e zleceniodawca
wykazuje tylko sprzeda¿, podczas gdy produkcjê wytworzon¹ fak-
tyczny producent;

– zapasy – producenci cukru, wina gronowego i skrobi ziemniaczanej
podaj¹ dane wg stanu na koniec miesi¹ca sprawozdawczego, pozo-
sta³e jednostki sprawozdawcze podaj¹ dane wy³¹cznie za miesi¹ce
koñcz¹ce kwarta³y (tj. wg stanu na koniec kwarta³u). Jednostki, w
których wystêpuje dzia³alnoœæ produkcyjna – wykazuj¹ zapasy
wyprodukowanych wyrobów gotowych przeznaczonych do sprze-
da¿y. Jednostki zaliczane do sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku³ów
u¿ytku osobistego i domowego” – wykazuj¹ zgodnie z List¹ towarów
zapasy towarów handlowych znajduj¹cych siê w magazynach hurtu i
detalu (bez zapasów znajduj¹cych siê w punktach sprzeda¿y deta-
licznej) oraz zapasy wyprodukowanych wyrobów gotowych znaj-
duj¹cych siê w magazynach jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ
produkcyjn¹. Zapasy nale¿y podawaæ tylko dla grupowañ PKWiU
oznaczonych w ostatniej kolumnie nomenklatury „PRODPOL” sym-
bolem „Z” i wy³¹cznie we wskazanych jednostkach miary.

Do produkcji wyrobów zalicza siê wyroby wyprodukowane z
surowca w³asnego, jak i z surowca powierzonego przez inne przed-
siêbiorstwo lub osobê fizyczn¹.

Produkcjê wykonan¹ na zlecenie wykazuje wy³¹cznie zlecenio-
biorca, to jest ten, który faktycznie produkcjê wykona³ (rubr. 5 i 6).
Ma to miejsce, gdy materia³ do produkcji powierzony jest przez jed-
nostkê zlecaj¹c¹ krajow¹ lub zagraniczn¹ (zleceniodawca i zlece-
niobiorca musz¹ byæ ró¿nymi podmiotami). Zleceniodawca krajowy
powinien wykazaæ tylko iloœæ produkcji sprzedanej (rubr. 7 i 8). Iloœæ
sprzeda¿y (rubr. 7 i 8) zleceniobiorca wykazuje tylko wtedy, gdy zle-
cenie przekaza³a jednostka zagraniczna, a produkcja zosta³a sprze-
dana przez jednostkê krajow¹ (jeœli wykonane produkty odbiera zle-
ceniodawca zagraniczny, nie wykazuje siê sprzeda¿y).

W grupowaniach zaliczonych do klasy 17.30 nale¿y wykazaæ
jedynie iloœæ materia³ów w³ókienniczych wykoñczonych na zlecenie
z zewn¹trz oraz iloœæ materia³ów zakupionych, wykoñczonych na
rachunek w³asny i nastêpnie sprzedanych. Nie nale¿y wykazywaæ
wyrobów, dla których wykoñczenie jest integraln¹ czêœci¹ procesu
produkcyjnego.

Przedsiêbiorstwa objête sprawozdawczoœci¹ miesiêczn¹:

– wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ i ciepln¹ wykazuj¹ dane o produk-
cji wytworzonej w fizycznych jednostkach miary, w tym na potrzeby
w³asne (w rubr. 5 i 6) oraz o iloœci produkcji sprzedanej – w³asnej
(rubr. 7 i 8). Dane o produkcji energii elektrycznej podane na formu-

larzu P-02 powinny byæ uzgodnione z g³ównym energetykiem przed-
siêbiorstwa;

– przesy³aj¹ce energiê elektryczn¹ lub ciepln¹ (jednostki sieci i zbytu)
nie wype³niaj¹ sprawozdania (dzia³alnoœæ traktowana jest jako
us³uga).

Wyjaœnienia szczegó³owe

1. Objaœnienia dotycz¹ce treœci wierszy

a) w sprawozdaniu nale¿y wyszczególniæ tylko te grupowania 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 i 12-cyfrowe, które zosta³y oznaczone w „PRODPOL” sym-
bolem „B” w kol. 6;

b) grupowania PKWiU, w sk³ad których wchodz¹ wy³¹cznie wyroby nie
bêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y (tj. produkcja na w³asne potrzeby),
nale¿y równie¿ zamieœciæ w sprawozdaniu; w rubr. 7 i 8 nale¿y w tym
przypadku wstawiæ znak „x”;

c) dane dla ka¿dego wyrobu powinny byæ podane w tylu wierszach,
ile jednostek miary okreœla nomenklatura „PRODPOL”; oznacze-
nia cyfrowe jednostek miary okreœlonych dla danego wyrobu
podano w kol. 4 w „PRODPOL”,

d) szczegó³owe wyjaœnienia dotycz¹ce niektórych pozycji zosta³y
zamieszczone w “PRODPOL” w formie notek w koñcu ka¿dego
dzia³u (tj. na koñcu listy wyrobów zaliczanych do 2-cyfrowego dzia³u
PKWiU).

2. Objaœnienia do rubryk

W rubr. 2 nale¿y podaæ nazwê wyrobu wg PKWiU (oraz
12-cyfrowego grupowania umownego) zamieszczon¹ w
„PRODPOL”, wydanie 2003, stosuj¹c skróty umo¿liwiaj¹ce identyfi-
kacjê pozycji i zapis w jednym wierszu.

W rubr. 3 nale¿y podaæ odpowiedni, pe³ny symbol wyrobu wg
PKWiU, zamieszczony w nomenklaturze „PRODPOL” w kol. 1 (tzn.
³¹cznie ze znakami oddzielaj¹cymi cyfry).

W rubr. 4 wykazuje siê w osobnych wierszach wszystkie jed-
nostki miary, wg których podawana bêdzie iloœæ produkcji wyrobów
przemys³owych lub wielkoœæ zapasów (oznaczenie cyfrowe); w przy-
padku wyst¹pienia kilku jednostek miary przy ka¿dej z nich nale¿y
powtórzyæ symbol PKWiU (w rubr. 3).

W rubr. 5 i 6 wykazuje siê iloœæ produkcji wytworzonej na terenie
kraju w miesi¹cu sprawozdawczym oraz w okresie narastaj¹cym
zarówno z w³asnego, jak i z powierzonego surowca, odpowiadaj¹c¹
wymienionym w rubr. 4 jednostkom miary. Rubryk tych nie wype³nia
siê dla danych w tys. z³, tj. dla jednostki miary “011” oraz dla zbó¿ (tj.
pozycji klasyfikowanych do PKWiU 01.11.1). Nale¿y zwróciæ szcze-
góln¹ uwagê na jednostki miary stanowi¹ce wielokrotnoœæ jednostek
podstawowych, np. tony a nie kg, hl a nie litry, tys. par a nie pary itp.
W rubrykach tych nale¿y wykazaæ równie¿ iloœæ wydrukowanych
ksi¹¿ek, gazet broszur itp. (tj. efekt dzia³alnoœci us³ugowej – druko-
wania) oraz iloœæ wykoñczonych materia³ów w³ókienniczych.
Dane w rubr. 6 powinny byæ sum¹ produkcji wykazanej w rubr. 6 spra-
wozdania za poprzedni miesi¹c i produkcji wykazanej w rubr. 5 w mie-
si¹cu sprawozdawczym. Dane nale¿y podawaæ w liczbach bezwzglêd-
nych bez znaku po przecinku.

W rubr. 7 i 8 nale¿y podaæ iloœæ sprzedanych w miesi¹cu spra-
wozdawczym oraz w okresie narastaj¹cym wyrobów przemys³owych
w³asnej produkcji (³¹cznie z produkcj¹ przekazan¹ do wykonania w
ramach zlecenia przez inn¹ jednostkê). Nie podaje siê danych dla
wyrobów klasyfikowanych do PKWiU: 01.11.1 oraz dla przemia³u
zbó¿ (3 pozycje w ramach 15.61) i uboju (4 pozycje w ramach
15.11). Dane w rubr. 8 powinny byæ sum¹ produkcji wykazanej w
rubr. 8 sprawozdania za poprzedni miesi¹c i produkcji wykazanej w
rubr. 7 w miesi¹cu sprawozdawczym. Ewentualne ró¿nice mog¹
wynikaæ z korekt dotycz¹cych danych z wczeœniejszych okresów.
Dane w rubr. 7 i 8 nale¿y podawaæ w liczbach bezwzglêdnych bez
znaku po przecinku. W przypadku, gdy jednostka miary okreœlona
jest jako tys. z³ („011”) – wartoœæ produkcji sprzedanej danego
wyrobu nale¿y podaæ w faktycznie uzyskanych cenach (cenach pro-
ducenta) bez nale¿nego podatku VAT, z jednym miejscem po prze-
cinku.

W rubr. 9 nale¿y wykazaæ zapasy tylko dla grupowañ PKWiU
oznaczonych w ostatniej kolumnie nomenklatury „PRODPOL” sym-
bolem „Z” i wy³¹cznie we wskazanych jednostkach miary.

W przypadku, gdy do zapisów nie wystarczy jeden formularz, nale¿y
kontynuowaæ zapisy na nastêpnych formularzach, wprowadzaj¹c w rubr. 1
ci¹g³¹ numeracjê wierszy, tj. pocz¹wszy od numeru 26.

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA P-02 W 2005 r.



Przykład wypełnienia sprawozdania P-02 w miesi ącu marcu 

Oznaczenia: „ – „       zjawisko nie wystąpiło 
                     „ x „       wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe (np. informacja nie jest wymagana – brak oznaczenia „Z” w PRODPOL, wydanie 2004). 

 

Dział 1. Produkcja wyrobów i zapasya) 

Produkcja wytworzona ogółem Produkcja sprzedana 

 
Lp. 

 
Nazwa wyrobu według PKWiUb) 

 
Symbol wyrobu wg 

PKWiUb) 

Jednostka 
miary 

(oznacz. 
cyfrowe) 

w miesiącu 
sprawozdawczym 

od początku roku do 
końca miesiąca 

sprawozdawczego 

w miesiącu 
sprawozdawczym 

od początku roku do 
końca miesiąca 

sprawozdawczego 

Zapasy na koniec 
kwartałuc) (stan w 
dniu 31 III, 30 VI, 

30 IX, 31 XII) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
01 Świeże lub chłodzone mięso wołowe i cielęce 15.11.11 034 300 835 276 787 48 

02 Mięso wołowe i cielęce świeże lub chłodzone – 
tusze, półtusze i ćwierci 

15.11.11-40 034 176 463 163 463 - 

03 Mięso wołowe i cielęce świeże lub chłodzone, 
pozostałe 

15.11.11-90 034 124 372 113 324 48 

04 Świeże lub chłodzone mięso cielęce 15.11.11-00.00.01 034 50 130 50 130 - 

05 Produkty uboju bydła i cieląt wliczane do wydajn. 
poub. w wadze poub. ciepłej 

15.11.11-00.00.02 034 420 1100 x x x 

06 Mięso wołowe i cielęce mrożone 15.11.12-00 034 60 150 70 140 10 

07 Mięso wieprzowe, świeże lub chłodzone 15.11.13 034 1008 2849 1170 2849 - 

08 Produkty uboju trzody wliczane do wydajn. poub. 
w wadze poub. ciepłej 

15.11.13-00.00.01 034 1466 3715 x x x 

09 Mięso wieprzowe świeże lub chłodzone – tusze, 
półtusze 

15.11.13-30 034 502 1434 661 1434 - 

10 Szynki i łopatki wieprzowe świeże lub chłodzone 15.11.13-50 034 156 438 156 438 x 

11 Mięso wieprzowe świeże lub chłodzone, gdzie 
indziej nie sklasyfikowane 

15.11.13-90 034 350 977 353 977 x 

12 Mięso wieprzowe mrożone 15.11.14 034 153 353 168 343 10 

13 Mięso wieprzowe mrożone – tusze i półtusze 15.11.14-30 034 103 268 115 265 3 

14 Szynki i łopatki wieprzowe mrożone, z kośćmi 15.11.14-50 034 50 85 53 78 7 

 a) Dane w fizycznych jednostkach miary – bez znaku po przecinku; dane wartościowe (dla jednostki miary 011) – w tys. zł z jednym znakiem po przecinku. b) Wyroby zawarte w 
nomenklaturze „PRODPOL” wydanie 2004 (oznaczone w kolumnie 6 literą „B”. c) Producenci cukru, wina gronowego i skrobi ziemniaczanej wykazują zapasy wg stanu na koniec miesiąca 
sprawozdawczego. 


