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Dzia³ 1. Informacja o sprzeda¿y detalicznej i sieci sklepów
Wype³niaj¹ wszystkie jednostki (handlowe i niehandlowe), które prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie sprzeda¿y detalicznej ró¿nego
rodzaju towarów objêtych dzia³em 50, 51 i 52 Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), niezale¿nie od tego, czy dzia³alnoœæ ta
jest dzia³alnoœci¹ podstawow¹, czy dzia³alnoœci¹ drugorzêdn¹.

Dzia³ 2. Sprzeda¿ hurtowa
Wype³niaj¹ wszystkie jednostki (handlowe i niehandlowe), które prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie sprzeda¿y hurtowej ró¿nego
rodzaju towarów objêtych dzia³em 51 Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), niezale¿nie od tego, czy dzia³alnoœæ ta jest
dzia³alnoœci¹ podstawow¹, czy dzia³alnoœci¹ drugorzêdn¹.
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Dzia³ 3. Magazyny handlowe (wg stanu w dniu 31 XII)

a) Z jednym znakiem po przecinku; b) W wierszach 02 do 05 - w m2 (bez znaku po przecinku); w wierszu 06 w m3- (1m3 = 1000l).
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

H - 01s Proszê przekazaæ do w³aœciwego
terytorialnie Urzêdu

Statystycznego
(Oddzia³u Urzêdu
Statystycznego)

w terminie do 21 lutego
ka¿dego roku

Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o sprzeda¿y
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i sieci handlowej w 200 ... r.

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci PKD
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................................................................. .............................................................. .............................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie) (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Dzia³ 4. Podstawowe dane o sklepach i stacjach paliw (wg stanu w dniu 31 XII)a)

a) Wype³niaj¹ jednostki, które w roku ubieg³ym nie sporz¹dza³y wykazu sklepów; b) Dotyczy wartoœci zrealizowanej od stycznia do grudnia br. (bez sprzeda¿y detalicznej w zlikwidowanych
sklepach) - z jednym znakiem po przecinku. c) W rubryce 9 nale¿y wstawiæ X, jeœli sklep stosuje odczyt kodów kreskowych przy kasach elektronicznych.
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Dzia³ 1. Informacja o sprzeda¿y detalicznej i sieci
sklepów

1. Sprzeda¿ detaliczna obejmuje sprzeda¿ towarów
w³asnych i komisowych oraz wartoœæ odsprzedanych mate-
ria³ów (bez z³omu i odpadów) nie zu¿ytych w procesie produk-
cyjnym, zrealizowan¹ przez punkty sprzeda¿y detalicznej lub
inne punkty sprzeda¿y (np. sk³ady, magazyny) w iloœciach
wskazuj¹cych na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabyw-
ców. Wartoœæ sprzeda¿y nale¿y podaæ w cenach p³aconych
przez konsumenta (³¹cznie z podatkiem VAT). Wykazywaæ
nale¿y ³¹cznie sprzeda¿ gotówkow¹ i bezgotówkow¹. Sprze-
da¿ ratalna powinna byæ zaliczana do sprzeda¿y w pe³nej
wartoœci sprzedanych na raty towarów w okresie sprawoz-
dawczym, tj. wartoœæ pierwszej raty wp³aconej gotówk¹ oraz
wartoœæ sumy uwidocznionej na czekach.
W sprzeda¿y detalicznej w sklepach nale¿y uwzglêdniæ rów-
nie¿ sprzeda¿ zrealizowan¹ w sklepach zlikwidowanych w
ci¹gu roku.

2. Towary nie¿ywnoœciowe konsumpcyjne – s¹ to towary
s³u¿¹ce do zaspokajania potrzeb konsumentów. Zalicza siê
tu m.in. grupy towarów zwi¹zane z: odzie¿¹ i obuwiem,
urz¹dzaniem i wyposa¿eniem mieszkania, higien¹ osobist¹ i
ochron¹ zdrowia, wypoczynkiem, transportem.

3. Towary nie¿ywnoœciowe niekonsumpcyjne – s¹ to to-
wary s³u¿¹ce do zaspokajania potrzeb ludnoœci, g³ównie w
sferze produkcji, w tym w szczególnoœci produkcji rolniczej
oraz materia³y budowlane.
Do tej grupy towarów zalicza siê m.in.: maszyny, urz¹dzenia i
narzêdzia rolnicze, nawozy sztuczne, œrodki ochrony roœlin
(pestycydy), pasze, nasiona siewne, drzewka, sadzonki,
zwierzêta hodowlane, wyroby hutnicze, metalowe i elektro-
techniczne (m. in. blachy ocynkowane, grzejniki c.o., arma-
tura sieci domowej), materia³y budowlane mineralne i
drzewne, produkty naf towe, pal iwa do pojazdów
mechanicznych.

4. W przypadku prowadzenia sprzeda¿y detalicznej ró¿-
norodnych towarów, podmioty powinny dokonywaæ podzia³u
sprzeda¿y na poszczególne grupy towarów (wymienione w
dziale 1) czêœciowo szacunkowo.

5. Objaœnienia dotycz¹ce punktów sprzeda¿y detalicznej i
sklepów zamieszczone s¹ w dziale 4 pkt 1 i 2.

Dzia³ 2. Sprzeda¿ hurtowa

Sprzeda¿ hurtowa towarów jest to dzia³alnoœæ pole-

gaj¹ca na odsprzeda¿y zakupionych towarów we w³asnym

imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym hur-

townikom, detalistom, producentom).

Wartoœæ sprzeda¿y hurtowej w cenach realizacji (³¹cznie z

VAT) obejmuje wartoœæ sprzedanych towarów z magazy-

nów hurtowych, w³asnych b¹dŸ u¿ytkowanych, w których

sk³adowane towary stanowi¹ w³asnoœæ jednostki sprawoz-

dawczej. Wartoœæ sprzeda¿y hurtowej materia³ów, odpa-

dów oraz z³omu, odsprzedanych poprzez hurtownie, wy-

kazuj¹ tylko te jednostki, które prowadz¹ dzia³alnoœæ w za-

kresie sprzeda¿y hurtowej pó³produktów, odpadów oraz

z³omu. Do wartoœci sprzeda¿y hurtowej zalicza siê war-

toœæ sprzeda¿y zrealizowanej na zasadzie bezpoœredniej

p³atnoœci lub kontraktu (agenci, aukcjonerzy), jak równie¿

wartoœæ sprzeda¿y zrealizowanej poprzez tranzyt rozli-

czany (refakturowany) polegaj¹cy na przekazywaniu to-

warów bezpoœrednio od dostawcy do odbiorcy z pomi-

niêciem magazynów jednostki, która tê dostawê reali-

zuje. Dostawca (producent) wystawia fakturê dla jed-

nostki handlowej, która refakturuje dostawê, realizuj¹c

czêœæ mar¿y handlowej.

W³asnych wyrobów sprzedawanych z magazynów
producenta nie nale¿y zaliczaæ do sprzeda¿y hurtowej.

Dzia³ 3. Magazyny handlowe

Magazyny handlowe (hurtowe i rozdzielcze detalu) s¹
to jednostki zajmuj¹ce wyodrêbnion¹ przestrzeñ magazy-
now¹, wyposa¿one w œrodki techniczne i organizacyjne, po-
siadaj¹ce personel do obs³ugi tych œrodków oraz pro-
wadz¹ce ewidencjê ruchu i stanu towarów magazynowych.

Jednostki (handlowe i niehandlowe) prowadz¹ce
dzia³alnoœæ hurtow¹, wykazuj¹ powierzchniê sk³adow¹
w m

2
magazynów handlowych (bez magazynów produ-

centa), w³asnych b¹dŸ u¿ytkowanych, w których sk³ado-
wane towary stanowi¹ jej w³asnoœæ, tj.: budynki magazy-
nowe zamkniête, budynki magazynowe zadaszone (wiaty),
piwnice samodzielne, place sk³adowe (sk³adowiska), po-
mieszczenia w budynkach zamkniêtych niemagazynowych,
tj. przeznaczonych na inne cele ni¿ przechowywanie towa-
rów (np. przemys³owych, mieszkalnych, biurowych), wier-
sze 02 do 05. Jednostki handlowe posiadaj¹ce silosy i zbior-
niki wykazuj¹ ich pojemnoœæ w m

3
w wierszu 06.

Powierzchnia sk³adowa w m
2

jest to powierzchnia czêœci
pomieszczeñ przeznaczona dla umieszczenia na niej
sk³adowanych towarów w urz¹dzeniach do sk³adowania lub
bez urz¹dzeñ. Powierzchnia sk³adowa obejmuje luzy mani-
pulacyjne miêdzy stosami sk³adowanych towarów o szero-
koœci do 100 mm w³¹cznie.

Dzia³ 4. Podstawowe dane o sklepach i stacjach
paliw

1) Punkty sprzeda¿y detalicznej obejmuj¹:

- sklepy (³¹cznie z aptekami)

- sta³e punkty sprzeda¿y drobnodetalicznej (kioski,
‘’szczêki’’, stragany)

- pozosta³e punkty sprzeda¿y drobnodetalicznej o cha-
rakterze ruchomym

- stacje paliw.

2) Sklep jest to sta³y punkt sprzeda¿y detalicznej, posia-
daj¹cy specjalne pomieszczenie (tj. lokal sklepowy) z
oknem wystawowym oraz z wnêtrzem dostêpnym dla klien-
tów. Mo¿e on stanowiæ jednozak³adowe przedsiêbiorstwo
lub mo¿e byæ jednym z zak³adów przedsiêbiorstwa wielo-
zak³adowego (wielosklepowego).
Je¿eli w du¿ych sklepach (np. w domach towarowych, do-
mach handlowych, domach sprzeda¿y wysy³kowej) czêœæ
powierzchni sprzeda¿owej zosta³a wydzier¿awiona przez
inn¹ osobê prawn¹ lub fizyczn¹, która na tej czêœci po-
wierzchni prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹ na w³asny rachu-
nek – to ta czêœæ stanowi odrêbny sklep.
Nie jest sklepem stragan, punkt sprzeda¿y obwoŸnej, pla-
cowej itp.

Objaœnienia do formularza H - 01s

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l



3) Powierzchnia sprzeda¿owa sklepu jest to czêœæ lo-
kalu sklepowego, w której odbywa siê sprzeda¿ towarów,
tzn. czêœæ przeznaczona do obs³ugi nabywców (bez tzw. za-
plecza). W³aœciciele obiektów handlowych, odnajmuj¹cy in-
nym u¿ytkownikom czêœæ powierzchni sprzeda¿owej, nie
podaj¹ na formularzu danych dotycz¹cych tej czêœci.

Je¿eli w du¿ych sklepach (np. w domach towarowych,
domach handlowych, domach sprzeda¿y wysy³kowej) czêœæ
powierzchni sprzeda¿owej zosta³a wydzier¿awiona przez
inn¹ osobê prawn¹ lub fizyczn¹, która na tej czêœci po-
wierzchni prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹ na w³asny rachunek
– to ta czêœæ stanowi odrêbny sklep.
Nie jest sklepem stragan, punkt sprzeda¿y obwoŸnej, placo-
wej itp.

4) Do pracuj¹cych w sklepie zalicza siê faktycznie pra-
cuj¹cych w sklepie: w³aœcicieli, wspó³w³aœcicieli oraz poma-
gaj¹cych doros³ych cz³onków rodziny, a tak¿e zatrudnionych
na podstawie umowy o pracê, ³¹cznie z sezonowymi i pra-
cuj¹cymi dorywczo, agentów oraz osoby zatrudnione przez
agentów. Nie nale¿y uwzglêdniaæ osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracê przebywaj¹cych w okresie spra-
wozdawczym na urlopie wychowawczym oraz bezp³atnym
powy¿ej 3 miesiêcy.

5) Forma organizacyjna sklepu - rubr. 7

1. Domy towarowe

Wielodzia³owe sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych
2000 m

2
i wiêcej, prowadz¹ce sprzeda¿ szerokiego i uniwer-

salnego asortymentu towarów nie¿ywnoœciowych, a czêsto
tak¿e towarów ¿ywnoœciowych: mog¹ równie¿ prowadziæ
pomocnicz¹ dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ i us³ugow¹.

2. Domy handlowe

Wielodzia³owe (przynajmniej dwa dzia³y bran¿owe)
sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych od 600 m

2
do 1999

m
2
, prowadz¹ce sprzeda¿ towarów o podobnym asortymen-

cie jak w domach towarowych.

3. Supermarkety

Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej od 400 m
2

do
2499 m

2
prowadz¹ce sprzeda¿ g³ównie w systemie samo-

obs³ugowym, oferuj¹ce szeroki asortyment artyku³ów ¿yw-
noœciowych oraz artyku³y nie¿ywnoœciowe czêstego
zakupu.

4. Hipermarkety

Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej od 2500 m
2

pro-
wadz¹ce sprzeda¿ g³ównie w systemie samoobs³ugowym,
oferuj¹ce szeroki asortyment artyku³ów ¿ywnoœciowych i
nie¿ywnoœciowych czêstego zakupu, zwykle z parkingiem
samochodowym.

5. Sklepy powszechne

Sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych od 120 m
2

do 399 m
2
, prowadz¹ce sprzeda¿ g³ównie towarów ¿ywno-

œciowych codziennego u¿ytku oraz dodatkowo czêsto naby-
wanych towarów nie¿ywnoœciowych.

6. Sklepy wyspecjalizowane s¹ to sklepy prowadz¹ce
sprzeda¿ szerokiego asortymentu artyku³ów do komplekso-
wego zaspokajania okreœlonych potrzeb, a wiêc ubioru
(domy pani, pana, domy m³odzie¿owe), wyposa¿enia miesz-
kañ, meblowe, motoryzacyjne, potrzeb w zakresie wykorzy-
stania wolnego czasu (domy “Sport, turystyka, wypoczy-
nek”) itp.

7. Apteki

Sta³e punkty sprzeda¿y detalicznej spe³niaj¹ce warunki
sklepu, w których prowadzi siê sprzeda¿ wyrobów farmaceu-
tycznych lub zielarskich.

8. Stacje paliw

Punkty sprzeda¿y detalicznej paliw, benzyny, oleju napê-
dowego itp.

9. Pozosta³e sklepy

Sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych do 119 m
2
, pro-

wadz¹ce sprzeda¿ g³ównie towarów ¿ywnoœciowych co-
dziennego u¿ytku oraz czêsto nabywanych towarów
nie¿ywnoœciowych.

6) Specjalizacja bran¿owa - rubr. 4

Przy zaliczaniu sklepu do jednej ze specjalizacji bran¿-
owej decyduje przewa¿aj¹ca wartoœæ sprzedawanych towa-
rów w okresie sprawozdawczym, np.:

01 ogólnospo¿ywcza - obejmuje sprzeda¿ ró¿nego ro-
dzaju towarów, wœród których dominuje ¿ywnoœæ, napoje al-
koholowe i wyroby tytoniowe,

02 owocowo-warzywna - obejmuje sprzeda¿ g³ównie
warzyw i owoców,

03 miêsna - obejmuje sprzeda¿ g³ównie miêsa, wyrobów
miêsnych i przetworów (³¹cznie z miêsem z drobiu i
dziczyzny),

04 rybna - obejmuje sprzeda¿ g³ównie ryb i przetworów z
ryb oraz z innych zwierz¹t wodnych,

05 piekarniczo-ciastkarska - obejmuje g³ównie sprze-
da¿ pieczywa, wyrobów ciastkarskich i przetworów m³ynar-
skich, zbo¿owych i makaronowych,

06 napojów alkoholowych - obejmuje g³ównie sprze-
da¿ napojów alkoholowych, tj. spirytusu, wódek czystych i
gatunkowych, win i miodów pitnych oraz piwa,

07 kosmetyczno-toaletowa - obejmuje g³ównie sprze-
da¿ œrodków myj¹cych i pior¹cych, wyrobów kosmetycznych
i perfumeryjnych oraz pozosta³ych artyku³ów higieny
osobistej,

08 z wyrobami w³ókienniczymi - obejmuje g³ównie
sprzeda¿ tkanin, dzianin, bielizny domowej, artyku³ów
poœcielowych,

09 odzie¿owa - obejmuje sprzeda¿ g³ównie odzie¿y, bie-
lizny osobistej, wyrobów poñczoszniczych, dodatków do
ubrañ, artyku³ów galanteryjnych, wyrobów futrzarskich,

10 z obuwiem i z wyrobami skórzanymi - obejmuje
sprzeda¿ g³ównie obuwia, wyrobów skórzanych, przyborów
podró¿nych,

11 z meblami i sprzêtem oœwietleniowym - obejmuje
sprzeda¿: mebli, sprzêtu oœwietleniowego, naczyñ gospo-
darskich, sztuæców, ceramiki sto³owej, wyrobów szklanych,
instrumentów muzycznych, dywanów i chodników, pozo-
sta³ych artyku³ów gospodarstwa domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowanych,

12 radiowo-telewizyjna i ze sprzêtem gospodarstwa
domowego - obejmuje sprzeda¿ artyku³ów i sprzêtu gospo-
darstwa domowego, takich jak np.: pralki, lodówki, sprzêt ra-
diowo-telewizyjny, p³yty i taœmy magnetofonowe i kasety
wideo,

13 ksiêgarnie i artyku³y piœmienne - obejmuje sprze-
da¿ ksi¹¿ek, gazet i artyku³ów piœmiennych,

14 z pojazdami mechanicznymi - obejmuje sprzeda¿
pojazdów mechanicznych (³¹cznie z pojazdami specjali-
stycznymi, przyczepami i naczepami) oraz czêœci i akceso-
riów do tych pojazdów,

15 z paliwami - obejmuje sprzeda¿ m.in.: benzyny, oleju
napêdowego itp.,

16 pozosta³e - zalicza siê sprzeda¿ wy¿ej niewymienio-
nych grup bran¿owych.

Dane dotycz¹ce powierzchni i pojemnoœci wykazuje siê
w pe³nych metrach.
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