Objaśnienia do formularza PNT-04 za 2004 r.	



1.	Sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-produkcyjnych oraz jednostkowego zużycia i wykorzystania materiałów na formularzu PNT-04 oparte jest na zbiorze mierników wyrażonych w powszechnie stosowanych jednostkach miary i służy do obserwacji w wytypowanych do badania jednostkach zmian, jakie zachodzą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również  do poznania zużycia materiałów, surowców przy produkcji określonego wyrobu, w celu opublikowania zebranych informacji.

2.	Do sporządzania sprawozdania PNT-04 zobowiązane są podmioty gospodarcze, takie jak przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie, a także osoby fizyczne prowadzące  działalność gospodarczą zaklasyfikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.)  do sekcji C “Górnictwo” (działy 10-14) oraz sekcji D “Przetwórstwo przemysłowe” (działy 15-37), w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Sprawozdanie PNT-04 sporządzają również jednostki świadczące usługi  produkcyjne spełniające powyższe warunki.

3.	Przed wypełnieniem formularza należy obejrzeć wskaźniki zamieszczone na stronie internetowej GUS  www.stat.gov.pl,(formularze),   obowiązujące od 2001 roku  i wybrać tablicę  ze wskaźnikami wyodrębnioną ze względu na rodzaj działalności. 

4.	Zamieszczone na stronie internetowej wskaźniki oznaczone są symbolami, których pierwszy czterocyfrowy człon pokrywa się z czterocyfrowym symbolem działalności wg klasyfikacji PKD, będącym jednocześnie dla jednostki sprawozdawczej symbolem przeważającego rodzaju działalności z zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym. Wyjątki stanowią symbole wskaźników oznaczonych dla potrzeb statystyki 17.10,  17.12,  17.22,  21.10,  26.10  oraz 36.10.  

5.	Gdy  jednostka   sprawozdawcza   prowadzi   więcej,  niż  jeden  rodzaj działalności  i posiada więcej, niż jeden symbol PKD,  to  wybiera z internetowego  wykazu  do  wszystkich  swych działalności tablice ze wskaźnikami. Następnie wpisuje nazwy wskaźników do  formularza PNT-04 w kolumnie 1.  Dalej, w kolumnie 2 wpisuje symbole wybranych w ten sposób wskaźników, a w kolumnach 3 i 4 jednostki miary odpowiednio w oznaczeniu literowym i cyfrowym.  

6.	Dane liczbowe do wskaźników wpisuje jednostka w liczbach całkowitych (bez znaku po przecinku)  w “Wykonaniu”,  w kolumnie 5 wypełnianego formularza, z uwzględnieniem treści zawartych w tablicy, przy wskaźniku.

7.	Te jednostki sprawozdawcze, których rodzaj działalności według działów PKD  posiada symbol 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 lub 35 podają dane liczbowe do wskaźników znajdujących się w tablicy zatytułowanej MASZYNY I URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE. Od jednostek z powyższymi symbolami działalności według działów PKD czyli od 28 do 35 zbierane są informacje o ilości ujętych w tablicy  maszyn i urządzeń na koniec roku kalendarzowego, które należy wpisać w kolumnie 5. 

8.	Obowiązujące jednostkę sprawozdawczą wskaźniki należy wykazać na jednym formularzu, przy czym w pierwszej kolejności  powinny być wykazane wskaźniki techniczno-produkcyjne, a w następnej wskaźniki jednostkowego zużycia i wykorzystania materiałów.

9.	Wskaźniki techniczno-produkcyjne charakteryzujące techniczne wyposażenie zakładu liczone w sztukach,  należy wpisywać   w kolumnie 5, w  mianowniku.

10.	Wskaźniki o symbolu 17.11-1-10, 17.12.-1-10 powinny stanowić sumę wskaźników składowych.

11.	Wypełniony formularz PNT-04 za rok 2004 należy zwrócić do Departamentu Statystyki Gospodarczej w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,    w terminie do 10 lutego 2005 r.  z dopiskiem na kopercie PNT-04.

12.	W przypadku niewystąpienia wskaźników do prowadzonych przez jednostkę działalności w internetowym wykazie lub braku danych liczbowych w roku sprawozdawczym do obowiązujących jednostkę wskaźników,  należy również zwrócić otrzymany formularz PNT-04 do Departamentu Statystyki Gospodarczej w GUS w terminie do dnia 10 lutego 2005 r.,  podając przyczynę oraz główny symbol działalności wg klasyfikacji PKD.

13.	Jeżeli wystąpi jeszcze inny utrudniający wypełnienie formularza PNT-04 problem, to można go wyjaśnić zwracając się  do Alicji Olczyk w GUS, bądź  właściwego terytorialnie Urzędu Statystycznego w wyżej podanym w terminie.


