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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
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Sprawozdanie o sieci handlowej

wed³ug stanu w dniu 31 XII 2007 r.

Proszê przekazaæ do w³aœciwego terytorialnie Urzêdu Statystycznego
(Oddzia³u Urzêdu Statystycznego) w terminie do 21 lutego ka¿dego
roku

Numer identyfikacyjny REGON

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu
badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)



1) Sklep jest to sta³y punkt sprzeda¿y detalicznej, posiadaj¹cy specjalne pomieszczenie (tj. lokal sklepowy) z
oknem wystawowym oraz z wnêtrzem dostêpnym dla klientów. Mo¿e on stanowiæ jednozak³adowe przedsiê-
biorstwo lub mo¿e byæ jednym z zak³adów przedsiêbiorstwa wielozak³adowego (wielosklepowego).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
powierzchni prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹ na w³asny rachunek – to ta czêœæ stanowi odrêbny sklep.Nie jest
sklepem stragan, punkt sprzeda¿y obwoŸnej, placowej itp.
2) Powierzchnia sprzeda¿owa sklepu (rubr. 5) jest to czêœæ lokalu sklepowego, w której odbywa siê sprze-
da¿ towarów, tzn. czêœæ przeznaczona do obs³ugi nabywców (bez tzw. zaplecza). W³aœciciele obiektów han-
dlowych, odnajmuj¹cy innym 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 powierzchni prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹ na w³asny rachunek – to ta czêœæ stanowi odrêbny sklep.
Dane dotycz¹ce powierzchni wykazuje siê w pe³nych metrach.
3) Do pracuj¹cych w sklepie (rubr. 6) zalicza siê faktycznie pracuj¹cych w sklepie: w³aœcicieli i
wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami ich rodzin); zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy, ³¹cznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo; agentów (³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami ich
rodzin) oraz osoby zatrudnione przez agentów. Do pracuj¹cych osób nie nale¿y zaliczaæ osób skreœlonych
czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwi¹zano umowy o pracê, tj. miêdzy innymi osób korzystaj¹cych z
urlopu wychowawczego lub bezp³atnego powy¿ej 3 miesiêcy; pracuj¹cych na umowê-zlecenie, a tak¿e osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego.
Jednostki, które realizuj¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ detaliczn¹: paliw poprzez stacjê paliw i towarów
poprzez sklep, prowadzon¹ pod jednym adresem, oddzielaj¹ te formy organizacyjne wykazuj¹c osobno dane
dotycz¹ce paliw i sklepu. W przypadku braku podzia³u personelu miêdzy te formy organizacyjne nale¿y sza-
cunkowo podzieliæ pracuj¹cych miêdzy sklep i stacjê paliw.
4) Forma organizacyjna sklepu (rubr. 7):
1. Domy towarowe - wielodzia³owe sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych 2000 m2 i wiêcej, prowadz¹ce
sprzeda¿ szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nie¿ywnoœciowych, a czêsto tak¿e towarów ¿yw-
noœciowych: 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 m2 do 1999 m2, prowadz¹ce sprzeda¿ towarów o podobnym asortymencie jak w domach
towarowych.
3. Supermarkety - sklepy o powierzchni sprzeda¿owej od 400 m2 do 2499 m2 prowadz¹ce sprzeda¿ g³ównie
w systemie samoobs³ugowym, oferuj¹ce szeroki asortyment artyku³ów ¿ywnoœciowych oraz artyku³y
nie¿ywnoœciowe czêstego zakupu.
4. Hipermarkety - sklepy o powierzchni sprzeda¿owej od 2500 m2 prowadz¹ce sprzeda¿ g³ównie w syste-
mie samoobs³ugowym, oferuj¹ce szeroki asortyment artyku³ów ¿ywnoœciowych i nie¿ywnoœciowych czê-
stego zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym.
5. Sklepy powszechne - sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych od 120 m2 do 399 m2, prowadz¹ce sprzeda¿
g³ównie towarów ¿ywnoœciowych codziennego u¿ytku oraz dodatkowo czêsto nabywanych towarów nie¿yw-
noœciowych.
6. Sklepy wyspecjalizowane s¹ to sklepy prowadz¹ce sprzeda¿ szerokiego asortymentu artyku³ów do kom-
pleksowego zaspokajania okreœlonych potrzeb, a wiêc ubioru (domy pani, pana, domy m³odzie¿owe), wypo-
sa¿enia mieszkañ, meblowe, motoryzacyjne, potrzeb w zakresie wykorzystania wolnego czasu (domy “Sport,
turystyka, wypoczynek”) itp.
7. Apteki - sta³e punkty sprzeda¿y detalicznej spe³niaj¹ce warunki sklepu, w których prowadzi siê sprzeda¿
wyrobów farmaceutycznych lub zielarskich.

8. Stacje paliw
Punkty sprzeda¿y detalicznej paliw, benzyny, oleju napêdowego, p³ynów ch³odz¹cych, œrodków
czyszcz¹cych itp.
9. Pozosta³e sklepy - Sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych do 119 m2, prowadz¹ce sprzeda¿ g³ównie
towarów ¿ywnoœciowych codziennego u¿ytku oraz czêsto nabywanych towarów nie¿ywnoœciowych.
5) Specjalizacja bran¿owa (rubr. 4).
Przy zaliczaniu sklepu do jednej ze specjalizacji bran¿owych decyduje przewa¿aj¹ca wartoœæ sprzedawanych
towarów w okresie sprawozdawczym, np.:
01 ogólnospo¿ywcza - obejmuje sprzeda¿ ró¿nego rodzaju towarów, wœród których dominuje ¿ywnoœæ,
napoje alkoholowe 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 sprzeda¿ pieczywa, wyrobów ciastkarskich i przetworów
m³ynarskich, zbo¿owych i makaronowych,
06 napojów alkoholowych - obejmuje g³ównie sprzeda¿ napojów alkoholowych, tj. spirytusu, wódek czys-
tych i gatunkowych, win i miodów pitnych oraz piwa,
07 kosmetyczno-toaletowa - obejmuje g³ównie sprzeda¿ œrodków myj¹cych i pior¹cych, wyrobów kosme-
tycznych 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, bielizny osobistej, wyrobów poñczoszniczych, dodat-
ków do ubrañ, artyku³ów galanteryjnych, wyrobów futrzarskich,
10 z obuwiem i z wyrobami skórzanymi - obejmuje sprzeda¿ g³ównie obuwia, wyrobów skórzanych, przy-
borów podró¿nych,
11 z meblami i sprzêtem oœwietleniowym - obejmuje sprzeda¿: mebli, sprzêtu oœwietleniowego, naczyñ
gospodarskich, sztuæców, ceramiki sto³owej, wyrobów szklanych, instrumentów muzycznych, dywanów i
chodników, pozosta³ych artyku³ów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
12 radiowo-telewizyjna i ze sprzêtem gospodarstwa domowego - obejmuje sprzeda¿ artyku³ów i sprzêtu
gospodarstwa domowego, takich jak np.: pralki, lodówki, sprzêt radiowo-telewizyjny, p³yty i taœmy magneto-
fonowe i kasety wideo,
13 ksiêgarnie i artyku³y piœmienne - obejmuje sprzeda¿ ksi¹¿ek, gazet i artyku³ów piœmiennych,
14 z pojazdami mechanicznymi - obejmuje sprzeda¿ pojazdów mechanicznych (³¹cznie z pojazdami
specjalistycznymi, przyczepami i naczepami) oraz czêœci i akcesoriów do tych pojazdów,
15 z paliwami - obejmuje sprzeda¿ m.in.: benzyny, oleju napêdowego itp.,
16 pozosta³e - zalicza siê sprzeda¿ wy¿ej niewymienionych grup bran¿owych.
6) Wartoœæ sprzeda¿y detalicznej (rubr. 8).
1. Sprzeda¿ detaliczna obejmuje sprzeda¿ towarów w³asnych i komisowych oraz wartoœæ odsprzedanych
materia³ów (bez z³omu i odpadów) nie zu¿ytych w procesie produkcyjnym, zrealizowan¹ przez sklepy w ilo-
œciach wskazuj¹cych na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wartoœæ sprzeda¿y nale¿y podaæ w
cenach p³aconych przez konsumenta (³¹cznie z podatkiem VAT). Wykazywaæ nale¿y ³¹cznie sprzeda¿
gotówkow¹ i bezgotówkow¹. Sprzeda¿ ratalna powinna byæ zaliczana do sprzeda¿y w pe³nej wartoœci sprze-
danych na raty towarów w okresie sprawozdawczym, tj. wartoœæ pierwszej raty wp³aconej gotówk¹ oraz war-
toœæ sumy uwidocznionej na czekach.

Uwaga: Nie zalicza siê do sprzeda¿y detalicznej wartoœci sprzeda¿y energii elektrycznej, wody, gazu oraz
dostarczanego ciep³a przez sieæ.

.
Objaœnienia

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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