SYMBOL FORMULARZA: DG-1

NAZWA FORMULARZA:
Meldunek o działalności gospodarczej. 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
Dział 1. Podstawowe dane o działalności gospodarczej.
Dział 2. Dane uzupełniające dla jednostek przemysłowych.

ZAKRES PODMIOTOWY:
Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej – (badanie pełne), podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10-49 osób – (badanie reprezentacyjne), prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do działalności w zakresie: leśnictwa, włączając działalność usługową (dział 02), rybołówstwa w wodach  morskich (podklasa 05.01.B), górnictwa (działy 10-14) oraz przetwórstwa przemysłowego (działy: 15-37), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (działy 40, 41), budownictwa (dział 45), handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (działy 50-52), hoteli i restauracji (dział 55), obsługi nieruchomości (dział 70), wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego (dział 71), informatyki (dział 72), działalności gospodarczej pozostałej (dział 74), odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarowania odpadami, pozostałych usług sanitarnych i pokrewnych (dział 90), działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem (dział 92), działalności usługowej pozostałej (dział 93), szacunek dynamiki cen produkcji sprzedanej podają wyłącznie podmioty zakwalifikowane  według PKD do działów: 10-41 (zobowiązane do przekazywania danych na sprawozdaniu o cenach producentów i usług); podmioty zakwalifikowane według PKD do działów:  02 i 92 wypełniają  wyłącznie  informację  o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (dział 1 sprawozdania DG-1 wiersz  06-12). 

JEDNOSTKA WIODĄCA: Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów

SYMBOLE BADANIA WG PBSSP:  1.61.04 (170)

CHARAKTER BADANIA:  obowiązkowe

CZĘSTOTLIWOŚĆ:  mc

RODZAJ BADANIA:   pełne, reprezentacyjne 

RODZAJ STOSOWANEJ KLASYFIKACJI:   PKD






SYMBOL FORMULARZA: Załącznik do meldunku DG-1

NAZWA FORMULARZA:
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
Dział 1. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wykonanej na terenie kraju (siłami własnymi, tj. bez podwykonawców) według rodzajów obiektów budowlanych.
Dział 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wykonanej na terenie kraju w ramach zamówień publicznych (łącznie z podwykonawcami).
Dział 3.    Zamówienia na realizację produkcji budowlano-montażowej na terenie kraju.

ZAKRES PODMIOTOWY:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeśli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa (dział 45).

JEDNOSTKA WIODĄCA: Departament Statystyki Gospodarczej

SYMBOLE BADANIA WG PBSSP: 1.47.01(145)

CHARAKTER BADANIA: obowiązkowe

CZĘSTOTLIWOŚĆ: kw

RODZAJ BADANIA: pełne, reprezentacyjne

RODZAJ STOSOWANEJ KLASYFIKACJI: PKD,PKOB


















