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Proszê przekazaæ do w³aœciwego terytorialnie
Urzêdu Statystycznego (Oddzia³u Urzêdu Sta-

tystycznego) w terminie do dnia 7 lutego 2008 r.

Nr identyfikacyjny - REGON

Symbol rodzaju dzia³alnoœci
wed³ug PKD

OT

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.).

a) Wed³ug nomenklatury PRODPOL, wydanie 2006, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego badania. Nale¿y dodatkowo wykazaæ równie¿ inne wyroby wyprodukowane w 2007 r., które ujête
s¹ w PRODPOL b) Dane w fizycznych jednostkach miary w rubr. 4 i 5 - bez znaku po przecinku; dane liczbowe dla pozycji oznacznych jednostk¹ miary “011” nale¿y wykazywaæ
wy³¹cznie w rubr. 6. c) W cenach sprzeda¿y (realizacji), bez podatku VAT, z jednym znakiem po przecinku.

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI
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Nr identyfikacyjny - REGON
P-01 za 2007 r.

a) Wed³ug nomenklatury PRODPOL, wydanie 2006, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego badania. Nale¿y dodatkowo wykazaæ równie¿ inne wyroby wyprodukowane w 2007 r., które ujête
s¹ w PRODPOL b) Dane w fizycznych jednostkach miary w rubr. 4 i 5 - bez znaku po przecinku; dane liczbowe dla pozycji oznacznych jednostk¹ miary “011” nale¿y wykazywaæ
wy³¹cznie w rubr. 6. c) W cenach sprzeda¿y (realizacji), bez podatku VAT, z jednym znakiem po przecinku.
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Dzia³ 2. US£UGIa)

...........................................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

a) Dla wyrobów podanych w dziale 1. b) Z jednym znakiem po przecinku.
a) Wed³ug wykazu us³ug zawartego w PRODPOL, wydanie 2006, stanowi¹cego za³¹cznik do
niniejszego badania b) Z jednym znakiem po przecinku.

c) W cenach sprzeda¿y (realizacji)
bez podatku VAT.



Objaœnienia ogólne

Sprawozdanie P-01 zobowi¹zane s¹ sporz¹dziæ jednostki go-
spodarki narodowej produkuj¹ce wyroby przemys³owe oraz jed-
nostki œwiadcz¹ce us³ugi, w których podstawowa dzia³alnoœæ go-
spodarcza klasyfikowana jest do sekcji C, D, E oraz do podklasy
05.01.B, a liczba pracuj¹cych wynosi 10 osób i wiêcej. Jednostki
nie produkuj¹ce wyrobów a œwiadcz¹ce us³ugi typu nieprze-
mys³owego, nie wype³niaj¹ sprawozdania P-01, natomiast
œwiadcz¹ce tylko us³ugi typu produkcyjnego (klasyfikowane do
sekcji C, D, E) sprawozdanie sporz¹dzaj¹.

W sprawozdaniu P-01 nale¿y wykazywaæ dane o produkcji
wyrobów i us³ug , zgodnie z poni¿szymi objaœnieniami do formula-
rza oraz o wielkoœci podatku akcyzowego od wyrobów.

Do sporz¹dzania sprawozdania P-01 za 2007 r. obowi¹zuje
nomenklatura "PRODPOL", wydanie 2006, opracowana w opar-
ciu o klasyfikacjê PKWiU, wydan¹ w 2004 r. “PRODPOL” za-
mieszczony jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl / formu-
larze sprawozdawcze / archiwum.

Jednostki, które sporz¹dzi³y sprawozdanie P-01 za 2006 r.
otrzymuj¹ formularz z nadrukowan¹ w dziale 1 list¹ wyro-
bów, wykazan¹ w roku poprzednim (tzw. formularz personali-
zowany).
W zwi¹zku z tym, ¿e lista wyrobów obejmowanych sprawoz-
dawczoœci¹ ulega corocznie pewnym modyfikacjom, nale¿y
sprawozdanie uzupe³niæ o dodatkowe wyroby (oraz odpo-
wiednie pozycje agregatowe), które wyprodukowano w 2007 r.
i s¹ one zamieszczone w do³¹czonej do formularza nomen-
klaturze “PRODPOL”.

Wykazywane w sprawozdaniu informacje nale¿y podawaæ w
nastêpuj¹cy sposób:

– dla produkcji wytworzonej - ca³kowit¹ produkcjê wyrobów wy-
tworzonych w roku sprawozdawczym (³¹cznie z produkcj¹ wy-
konan¹ na zlecenie), niezale¿nie od tego czy wyroby te prze-
znaczone s¹ do sprzeda¿y na zewn¹trz przedsiêbiorstwa, do
innych zak³adów tego samego przedsiêbiorstwa, czy zu¿ywane
wewn¹trz zak³adu na cele produkcyjne (tj. na potrzeby w³asne),

– dla produkcji sprzedanej - iloœæ i wartoœæ sprzedanych w ci¹gu
roku sprawozdawczego wyrobów i us³ug (produkcji w³asnej
oraz produkcji zleconej do wykonania w innym przedsiêbior-
stwie) niezale¿nie od momentu wytworzenia; oznacza to, ¿e
zleceniodawca wykazuje tylko produkcjê sprzedan¹, podczas
gdy faktyczny producent - produkcjê wytworzon¹. Jednostki
handlowej i budowlanej, zamawiaj¹cej wykonanie w przedsiê-
biorstwie produkcyjnym okreœlonych wyrobów, nie nale¿y trak-
towaæ jako zleceniodawcy (w tym przypadku dane o sprzeda¿y
wykazaæ powinien faktyczny producent).

Do produkcji wyrobów zalicza siê wyroby wyprodukowane z
surowca w³asnego, jak i z surowca powierzonego przez inne
przedsiêbiorstwo lub osobê fizyczn¹. Nie nale¿y wykazywaæ da-
nych, gdy wyrób zosta³ zakupiony, a nastêpnie poddany obróbce
lub modyfikacji, która nie spowodowa³a zmiany cech jego u¿y-
tecznoœci i przeznaczenia (tzn. wyrób nie zmieni³ kodu PKWiU -
nie jest to wiêc produkcja).

Produkcjê wykonan¹ na zlecenie wykazuje wy³¹cznie zlece-
niobiorca, to jest ten, który faktycznie produkcjê wykona³ (dzia³ 1
rubr. 4). Ma to miejsce, gdy materia³ do produkcji powierzony jest
przez jednostkê zlecaj¹c¹ krajow¹ lub zagraniczn¹ (zleceniobior-
ca i zleceniodawca musz¹ byæ ró¿nymi podmiotami). Zlecenio-
dawca krajowy, tj. firma, która jest w³aœcicielem praw do wyrobu,
powinien wykazaæ iloœæ i wartoœæ produkcji sprzedanej (dzia³ 1
rubr. 5 i 6), podczas gdy zleceniobiorca powinien wykazaæ iloœæ
produkcji wytworzonej (rubr. 4 w dziale 1) oraz wartoœæ wykona-
nej czynnoœci (w dziale 2 pod symbolem wyrobu, którego doty-
czy).

W sprawozdaniu nale¿y wykazaæ równie¿ wartoœæ sprzeda¿y
us³ug œwiadczonych przez podmiot gospodarczy (w dziale 2),
zgodnie z wykazem us³ug zamieszczonym w zeszycie 4
“PRODPOL”, wydanie 2006.

Do us³ug, zgodnie z PKWiU, zalicza siê:

– wszelkie czynnoœci œwiadczone przez podmioty gospodarcze
na rzecz innych jednostek gospodarczych, bêd¹ce
wspó³dzia³aniem w procesie produkcji, ale nie tworz¹ce bez-
poœrednio nowych dóbr materialnych, tzn. us³ugi produkcyjne,

– wszelkie czynnoœci œwiadczone na rzecz gospodarki narodo-
wej oraz na rzecz ludnoœci, przeznaczone dla celów konsump-
cji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospo³ecznej (tzw. us³ugi
konsumpcyjne i us³ugi ogólnospo³eczne).

W szczególnoœci us³ugami produkcyjnymi s¹:

– czynnoœci o charakterze naprawczym, remontowym i konser-
wacyjnym z wy³¹czeniem napraw gwarancyjnych wykonywa-
nych przez producenta si³ami w³asnymi;

– us³ugi œwiadczone na zlecenie producentów wyrobów pole-
gaj¹ce na wykonaniu szczególnego zabiegu technicznego na
przedmiocie dostarczonym przez zleceniodawcê, np.: odlew-
nictwo, obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem, nak³adanie
pow³ok oraz wybielanie, farbowanie, drukowanie materia³ów
w³ókienniczych, szlifowanie szklanek itp. (efekt tej dzia³alnoœci
czyli iloœæ wyrobów poddanych obróbce, rejestrowany jest w
dziale 1);

Drukowanie ksi¹¿ek, gazet, broszur itp. czy wykañczanie
materia³ów w³ókienniczych, rozumiane jako czynnoœæ
(dzia³alnoœæ), klasyfikowane jest jako us³uga, ale efekt pracy, tj.
iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, czy iloœæ wykoñczonych mate-
ria³ów w³ókienniczych, nale¿y wykazaæ w dziale 1 jako produkcjê.

Us³ugi œwiadczone przez ró¿ne zak³ady tego samego
przedsiêbiorstwa (lub jednostki prawnej), jak równie¿ czyn-
noœci wykonywane przez przedsiêbiorstwa dla potrzeb
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej (m.in. instalacje, napra-
wy, konserwacje, remonty itp.) nie s¹ zaliczane do us³ug i w
zwi¹zku z tym nie nale¿y ich wykazywaæ w sprawozdaniu.

Dla celów niniejszego sprawozdania do us³ug nie s¹ zaliczane na-
stêpuj¹ce czynnoœci:

– wytwarzanie przedmiotów z materia³u powierzonego przez za-
mawiaj¹cego (jest to produkcja wytworzona, która rejestrowa-
na jest w dziale 1),

– wytwarzanie niektórych wyrobów na zamówienie ludnoœci z
materia³ów w³asnych producenta, uwzglêdniaj¹ce indywidual-
ne cechy lub ¿yczenia konsumenta (produkcja rejestrowana
jest w dziale 1).

Uwaga: Przedsiêbiorstwa objête niniejszym sprawozdaniem:

– wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ i ciepln¹ wykazuj¹ w dziale 1
dane o produkcji wytworzonej (³¹cznie z produkcj¹ na potrzeby
w³asne) w fizycznych jednostkach miary (w rubr. 4) oraz o pro-
dukcji sprzedanej (w³asnej) wed³ug iloœci i wartoœci jako przy-
chody ze sprzeda¿y. Dane o produkcji energii elektrycznej
podane na formularzu P-01 powinny byæ uzgodnione z g³ów-
nym energetykiem przedsiêbiorstwa. Podane dane powinny
byæ zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu G-02b.

– przesy³aj¹ce energiê elektryczn¹ lub ciepln¹ (jednostki sieci i
zbytu) wykazuj¹ w dziale 2 wartoœæ sprzeda¿y us³ug ogó³em
(wiersz 01) oraz dodatkowo wartoœæ sprzeda¿y dla grupowañ:
"Us³ugi w zakresie przesy³ania energii elektrycznej" oznaczone
kodem PKWiU 40.12.1(obejmuje przesy³anie energii elektrycz-
nej z miejsca jej wytworzenia do systemu dystrybucji), “Us³ugi
zwi¹zane z dystrybucj¹ i handlem energi¹ elektryczn¹” - ozna-
czone kodem 40.13.1 lub "Us³ugi dostarczania pary wodnej i
gor¹cej wody; ciep³o” - oznaczone kodem PKWiU 40.3. War-
toœæ us³ugi to ró¿nica miêdzy wartoœci¹ energii elektrycznej lub
cieplnej w cenach sprzeda¿y a wartoœci¹ w cenach zakupu (na-
bycia).

Wyjaœnienia szczegó³owe
Dzia³ 1. Produkcja wyrobów przemys³owych wg PKWiU

W dziale 1 nale¿y wykazaæ grupowania PKWiU ujête w no-
menklaturze "PRODPOL", wydanie 2006 i produkowane przez
jednostkê sprawozdawcz¹ (wszystkie kolejne poziomy agregacji

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA P-01 za 2007 r.

1

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

Przyk³ad wype³niania e-maila:
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poczynaj¹c od grupowania 3-cyfrowego). Oznacza to, ¿e w wier-
szu 01 nale¿y podaæ wartoœæ sprzeda¿y wszystkich wyproduko-
wanych wyrobów, a nie tylko wyszczególnionych w "PRODPOL",
a nastêpnie dane dla odpowiedniej 3-cyfrowej grupy PKWiU dla
grupowania 4-cyfrowego i wszystkich grup PKWiU ni¿szego rzê-
du wykazanych w nomenklaturze "PRODPOL" (produkowanych)
wchodz¹cych w sk³ad danej grupy o symbolu 4-cyfrowym.

Jednostki gospodarcze, które otrzyma³y formularze personali-
zowane, wykazuj¹ dodatkowo na kolejnej stronie inne wyroby ni¿
zamieszczono, które wyprodukowa³y w 2007 r., a symbole
PKWiU tych wyrobów lub odpowiednich grup asortymentowych
s¹ zamieszczone w “PRODPOL” wydanie 2006 (tzn. nale¿y uzu-
pe³niæ wykaz pozycji wydrukowany na formularzu).

Objaœnienia dotycz¹ce treœci wierszy w dziale 1

W wierszu 01 wykazuje siê wartoœæ wyrobów w³asnej produk-
cji sprzedanych na zewn¹trz przedsiêbiorstwa w cenach sprzeda-
¿y (realizacji) bez podatku VAT, tj.:

– otrzymane i nale¿ne kwoty za sprzedane w ci¹gu roku - na
zewn¹trz przedsiêbiorstwa - w³asne wyroby gotowe, pó³fabry-
katy i czêœci w³asnej produkcji, wynikaj¹ce z przemno¿enia
iloœci sprzedanych wyrobów, pó³fabrykatów i czêœci przez jed-
nostkow¹ cenê sprzeda¿y, skorygowan¹ o nale¿ne dop³aty,
udzielone rabaty, bonifikaty, opusty lub umowne kwoty nale-
¿ne z tytu³u sprzeda¿y. Przedsiêbiorstwo zlecaj¹ce wykonanie
wyrobów innej firmie (tj. zleceniodawca) podaje wartoœæ sprze-
da¿y ³¹cznie z wartoœci¹ wyrobów sprzedanych (pe³n¹), wy-
produkowanych w ramach zlecenia. Przychody z tytu³u wyko-
nania produkcji na zlecenie producent rejestruje w dziale 2,
jako wartoœæ us³ugi (pod symbolem wyrobu, którego dotyczy);

– wartoœæ wyrobów niezaliczonych do sprzeda¿y, traktowanych
na równi ze sprzeda¿¹, tj. wartoœæ w³asnych wyrobów przeka-
zanych do w³asnych punktów sprzeda¿y detalicznej, jak rów-
nie¿ do w³asnych zak³adów gastronomicznych i do w³asnych
hurtowni. W przypadku braku ewidencji wartoœci tych wyrobów
sprzedanych w danym roku dopuszcza siê podanie wartoœci
szacunkowej;

– wartoœæ wyrobów wytworzonych, traktowanych na równi ze
sprzeda¿¹, tj. produktów nieodp³atnie przekazanych na rzecz
funduszu socjalnego i inwestycji w³asnych, na potrzeby repre-
zentacji i reklamy, potrzeby osobiste podatnika i pracowników
oraz darowizny wyrobów i us³ug bez pobrania zap³aty.

Wiersz 02 i nastêpne nale¿y wype³niæ wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
a) wszystkie wyroby produkowane w przedsiêbiorstwie musz¹

byæ zaliczone (zaklasyfikowane) do odpowiednich grup
PKWiU (symbol 3-cyfrowy) i klas (symbol 4-cyfrowy) oraz
odpowiednich grupowañ 5, 6, 8, 9 i 10-cyfrowych zgodnie z
kryteriami przyjêtymi w PKWiU i dodatkowo do grupowañ
umownych 12-cyfrowych (zamieszczonych w nomenklaturze
"PRODPOL", wydanie 2006);

b) w sprawozdaniu personalizowanym wyszczególnione s¹ gru-
py PKWiU (o symbolu 3-cyfrowym) oraz klasy PKWiU (o sym-
bolu 4-cyfrowym), do których zaliczone s¹ grupowania ni¿sze-
go rzêdu 5, 6, 8, 9 i 10-cyfrowe oraz 12-cyfrowe grupowania
umowne, które podane by³y w sprawozdaniu za 2006 r. Nale-
¿y dopisaæ inne produkowane wyroby zamieszczane w
"PRODPOL", wydanie 2006 (musz¹ byæ wykazane równie¿
sk³adowe grupowania 12-cyfrowego, jeœli zamieszczone s¹ w
"PRODPOL").

c) grupowania PKWiU, w sk³ad których wchodz¹ wy³¹cznie
wyroby niebêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y (tj. produkcja na
w³asne potrzeby, produkcja na zlecenie), nale¿y równie¿
zamieœciæ w sprawozdaniu (w rubr. 4), wype³niaj¹c zarówno
symbol grupy i klasy PKWiU, jak i symbole grupowañ ni¿sze-
go rzêdu odpowiednich grup PKWiU w fizycznych jednost-
kach miary (np. tony, litry itp.); w rubrykach 5 i 6 nale¿y w tym
przypadku wstawiæ znak "x";

d) dane dla ka¿dego kodu PKWiU powinny byæ podane w tylu
wierszach, ile jednostek miary zawiera nomenklatura
"PRODPOL", wydanie 2006. Dla wyrobów z cyfrowymi jed-
nostkami miary ró¿nymi od "011" (tys. z³), np. 020 (szt), 034
(tony) itp., powinny byæ podane dane w zakresie iloœci produk-
cji wytworzonej ogó³em w rubr. 4, a gdy wyrób zosta³ sprzeda-
ny - równie¿ dane w zakresie iloœci i wartoœci produkcji sprze-
danej (rubr. 5 i 6). Je¿eli wyrób wystêpuje w "PRODPOL" w kil-
ku jednostkach miary, wartoœæ produkcji sprzedanej tego
wyrobu nale¿y podaæ tylko w wierszu przy pierwszej jednostce
miary (tj. jednostce o najni¿szej wartoœci cyfrowej), a dla

nastêpnych jednostek miary (wierszy) - wstawiæ w rubr. 6 znak
"x".

e) szczegó³owe wyjaœnienia dotycz¹ce niektórych pozycji
zosta³y zamieszczone w "PRODPOL" w formie notek na
koñcu ka¿dego dzia³u (wyroby w ramach dwóch pierwszych
wspólnych cyfr w symbolu PKWiU).

f) przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce zak³ady na pe³nym wewnêtrz-
nym rozrachunku gospodarczym, oddzia³y, wydzia³y itp.,
po³o¿one na terenie innego województwa ni¿ siedziba
zarz¹du, wyodrêbniaj¹ dla wytypowanych wyrobów, wszyst-
kie województwa, na terenie których te wyroby s¹ produkowa-
ne, oraz podaj¹ dane zbiorcze z tych województw. Wyodrêb-
nienie dotyczy wy³¹cznie wyrobów (grup wyrobów) oznaczo-
nych w kolumnie 5 nomenklatury "PRODPOL" liter¹ "W".

Dla wyrobów "dzielonych" na województwa nale¿y podaæ
dane wed³ug ni¿ej podanych zasad:

– w przypadku, gdy wyrób produkowany jest w przedsiêbior-
stwie zlokalizowanym w jednym województwie, w którym jest
siedziba zarz¹du przedsiêbiorstwa, produkcjê nale¿y podaæ w
jednym wierszu, wpisuj¹c w rubr. 0 nazwê wyrobu, a w rubr. 1
symbol województwa zgodny z lokalizacj¹ siedziby przedsiê-
biorstwa;

– w przypadku, gdy wyrób produkowany jest w zak³adach (od-
dzia³ach, wydzia³ach) po³o¿onych na terenie kilku woje-
wództw, nale¿y najpierw wpisaæ w rubr. 0 nazwê danego wyro-
bu, w rubr. 1 wpisaæ symbol "99", a w rubr. 2-6 odpowiednie
dane o produkcji ogó³em tego wyrobu (suma produkcji ze
wszystkich zak³adów tego przedsiêbiorstwa); nastêpnie w ko-
lejnych wierszach - w rubr. 0 nale¿y podaæ nazwê województw, a
w rubr. 1 symbole odpowiednich województw, na terenie któ-
rych faktycznie zrealizowana by³a produkcja, oraz odpowied-
nie dane;

– w przypadku, gdy produkcja danego wyrobu w ca³oœci zlokali-
zowana jest w innym województwie, ni¿ siedziba zarz¹du
przedsiêbiorstwa, wówczas w wierszu, w którym podano "pro-
dukcjê ogó³em danego wyrobu", nale¿y podaæ w rubr. 0 nazwê
wyrobu, w rubr. 1 wstawiæ symbol "99", a w rubr. 2-6 odpo-
wiednie dane; nastêpnie dane liczbowe nale¿y wpisaæ drugi
raz - w kolejnym wierszu, a w rubr. 1 podaæ odpowiedni symbol
województwa, którego dotyczy ca³oœæ wykazanej wy¿ej pro-
dukcji (rubr. 0 podaæ nazwê województwa), tzn. dane
powtórzyæ.

Wyodrêbnienie dotyczy wszystkich jednostek miary wytypo-
wanego wyrobu, przy czym dla pierwszej jednostki miary nale¿y
podaæ dane dotycz¹ce zarówno iloœci, jak i wartoœci produkcji
(rubr. 4-6 w dziale 1), a dla nastêpnych jednostek miary -
wy³¹cznie dane dotycz¹ce iloœci produkcji (rubr. 4 i 5), wstawiaj¹c
"x" w rubr. 6.

Objaœnienia do rubryk w dziale 1

W rubr. 0 nale¿y podaæ nazwê wyrobu wg PKWiU (oraz 12-cyfro-
wego grupowania umownego) zamieszczon¹ w nomenklaturze
"PRODPOL", wydanie 2006, stosuj¹c skróty umo¿liwiaj¹ce iden-
tyfikacjê pozycji i zapis w jednym wierszu. Nazwy wyrobów produ-
kowanych w roku poprzednim s¹ nadrukowane na formularzu.

Rubr. 1 nale¿y wype³niaæ wy³¹cznie dla wyrobów "dzielonych" na
województwa (oznaczonych w nomenklaturze "PRODPOL" w
kol. 5 liter¹ "W"); w rubryce tej wpisuje siê symbol województwa,
na terenie którego faktycznie zarejestrowana zosta³a produkcja.
Wykaz symboli terytorialnych i nazw województw podany jest w
"PRODPOL", wydanie 2006 na str. 3 w zeszycie 1.

W rubr. 2 nale¿y podaæ kolejno symbole grupowañ wy¿szych
szczebli agregacji PKWiU (tzn. 3 i 4-cyfrowych) oraz odpowiedni
pe³ny symbol wyrobu wg PKWiU, zamieszczony w nomenklaturze
"PRODPOL", stanowi¹cy uszczegó³owienie klas 4-cyfrowych
(tzn. ³¹cznie ze znakami oddzielaj¹cymi cyfry). Symbole
grupowañ wykazanych w roku poprzednim s¹ nadrukowane na
formularzu.
W rubr. 3 wykazuje siê w osobnych wierszach wszystkie jednost-
ki miary, wg których podawana bêdzie iloœæ produkcji dla wyro-
bów przemys³owych.

W rubr. 4 wykazuje siê iloœæ produkcji wytworzonej w okresie
sprawozdawczym na terenie kraju, ³¹cznie z produkcj¹ na potrze-
by w³asne, zarówno z w³asnego, jak i z powierzonego surowca,
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odpowiadaj¹c¹ jednostkom miary wymienionym w rubr. 3 (nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na jednostki miary stanowi¹ce wielo-
krotnoœæ jednostek podstawowych, np. tony a nie kg, hl a nie litry,
tys. par a nie pary itp.). W rubryce tej nale¿y wykazaæ równie¿
iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, gazet, broszur itp. (tj. efekt dzia³al-
noœci us³ugowej - drukowania), iloœæ wykoñczonych materia³ów
w³ókienniczych oraz iloœæ wykonanych odlewów. Dla produktów
uboju oraz przemia³u zbó¿ nale¿y podaæ tylko dane o iloœci pro-
dukcji wytworzonej (w rubr. 5 i 6 wstawiæ znak “x”). Jeœli iloœæ pro-
dukcji wytworzonej jest mniejsza ni¿ wskazana jednostka miary -
nale¿y wstawiæ “0” (tzw. “zero znacz¹ce”).

W szczególnym przypadku, gdy dla grupowania PKWiU w no-
menklaturze “PRODPOL”, wydanie 2006, wystêpuje tylko jedna,
pieniê¿na jednostka miary "011" (tys. z³), nie wype³nia siê rubr. 4 i 5
(tzn. podaje siê tylko wartoœæ sprzeda¿y). W formularzach perso-
nalizowanych w tym przypadku w rubr. 4 i 5 wstawiono znak “X”.

W rubr. 5 i 6 nale¿y podaæ iloœæ i wartoœæ (bez podatku VAT)
sprzedanych w ci¹gu roku wyrobów przemys³owych w³asnej pro-
dukcji (³¹cznie z produkcj¹ przekazan¹ razem z materia³em do
wykonania w ramach zlecenia przez inn¹ jednostkê); zlecenio-
biorca wykazuje wartoœæ produkcji zrealizowanej z materia³u po-
wierzonego przez zleceniodawcê w dziale 2 tylko jako wartoœæ
wykonanej us³ugi (czynnoœci), bez wartoœci powierzonego mate-
ria³u, pod symbolem wyrobu, którego dotyczy.

Uwaga: Dane dla 3 i 4-cyfrowych grupowañ PKWiU oraz innych
grupowañ ni¿szego rzêdu, dla których w nomenklaturze
"PRODPOL" zamieszczono 2 jednostki miary: fizyczn¹ oraz war-
toœciow¹ (011), nale¿y wykazaæ tylko w jednym wierszu, podaj¹c
dane dla jednostki fizycznej w rubr. 4 i 5, a wartoœæ sprzeda¿y w
rubr. 6 (w rubr. 3 wpisaæ tylko symbol fizycznej jednostki miary).

W przypadku braku odpowiedniej ewidencji iloœciowej dopusz-
czalne jest podanie danych szacunkowych (np. w oparciu o war-
toœæ sprzeda¿y i œredni¹ cenê wyrobu).

W przypadku, gdy do zapisów nie wystarczy jeden formularz,
nale¿y kontynuowaæ zapisy w dziale 1 na nastêpnych formula-
rzach, wprowadzaj¹c w rubr. 0 ci¹g³¹ numeracjê wierszy (w for-
mularzach personalizowanych - odpowiedni kolejny numer wier-
sza dla pozycji dopisanych).

Dzia³ 2. Us³ugi

W rubr. 1 nale¿y podaæ symbole us³ug wed³ug klasyfikacji
PKWiU, zawarte w nomenklaturze "PRODPOL", wydanie 2006 (w
zeszycie 4).

Us³ugi nale¿y klasyfikowaæ niezale¿nie od symbolu dzia³alno-
œci, pod jakim zaklasyfikowane jest przedsiêbiorstwo w rejestrze
jednostek gospodarczych REGON, tzn. nale¿y podaæ symbol
us³ugi wykonanej.

W przypadku produkcji wykonanej na zlecenie innej firmy, na-
le¿y dodatkowo podaæ symbol wyrobu, którego to dotyczy (tzn.
symbol pozycji z listy us³ug i w kolejnym wierszu - uszczegó³owio-
ny symbol wyrobu z “PRODPOL”).
W rubr. 2 nale¿y podaæ przychody ze sprzeda¿y us³ug (bez nale-
¿nego podatku VAT), z jednym znakiem po przecinku; w rubryce
tej zleceniobiorca powinien podaæ te¿ wartoœæ produkcji zrealizo-
wanej na zlecenie (bez wartoœci powierzonego materia³u), tzn.
zap³atê za wykonane zlecenie.

W rubr. 3 nale¿y podaæ wartoœæ nale¿nego podatku VAT od
sprzedanych us³ug, z jednym znakiem po przecinku.

Dzia³ 3. Podatek akcyzowy

W wierszu 0 w rubr. 2 nale¿y podaæ kwotê ogó³em podatku
akcyzowego od sprzeda¿y wyrobów w³asnej produkcji, objêtych
niniejszym badaniem, ustalon¹ zgodnie z zasadami zawartymi w
Ustawie o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzo-
wym. Obowi¹zuj¹ce stawki podatku akcyzowego zawieraj¹ roz-
porz¹dzenia Ministra Finansów.

W wierszach 02-20 nale¿y wykazaæ wyroby wyszczególnione
w dziale 1, objête podatkiem akcyzowym (podaæ symbol PKWiU
odpowiadaj¹cy wyrobowi w dziale 1).

Wyjaœnienia do kontroli sprawozdañ
na formularzu P-01

Przed wys³aniem sprawozdania nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ
wype³nienia formularza z przepisami niniejszej instrukcji, a w
szczególnoœci czy:

1) W dziale 1:

a) w przypadku podania iloœci produkcji sprzedanej (rubr. 5)
wystêpuj¹ odpowiadaj¹ce tej iloœci dane wartoœciowe (rubr. 6)
tylko dla jednej (pierwszej) jednostki miary wskazanej dla
danego wyrobu;

b) dane zawarte w rubr. 4 i 5 dla ka¿dego wyszczególnionego
grupowania PKWiU odpowiadaj¹ wymienionej w nomenklatu-
rze fizycznej jednostce miary:

c) dla wyrobów oznaczonych liter¹ "W" w pi¹tej kolumnie w
"PRODPOL" prawid³owo wydzielono produkcjê wystêpuj¹c¹
na terenie innych województw ni¿ siedziba zarz¹du przedsiê-
biorstwa;

d) prawid³owo podano symbole województw dla wyrobów ozna-
czonych liter¹ "W" w “PRODPOL”, wydanie 2006;

Ponadto nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ rachunkow¹ w zakresie
wartoœci produkcji w rubr. 6, to znaczy czy:

– wiersz 01 równa siê sumie wierszy o 3-cyfrowych symbolach
PKWiU klasyfikowanych do sekcji C, D i E, tj. tylko sumie grup
10.1 - 41.0;

– dane dla grupy PKWiU o symbolu 3-cyfrowym s¹ równe lub
wy¿sze od sumy danych dla klas wyrobów o symbolu 4-cyfro-
wym, wchodz¹cych w sk³ad tych grup, w zakresie odpowied-
nich jednostek miary;

– klasa wyrobów wg PKWiU o symbolu 4-cyfrowym jest równa
lub wiêksza od sumy wchodz¹cych w jej sk³ad grup wyrobów
PKWiU ni¿szego rzêdu (nie nale¿y sumowaæ jednoczeœnie,
np. grupy 8-cyfrowej i grup 10-cyfrowych, stanowi¹cych jej
uszczegó³owienie); pozycji 12-cyfrowych nie nale¿y dodawaæ
do innych grupowañ wy¿szego rzêdu, je¿eli na sprawozdaniu
wykazano grupowania wchodz¹ce w sk³ad tych pozycji (tj.
sk³adowe);

2) W dziale 2 - symbole us³ug podano zgodnie z nomenklatur¹
"PRODPOL" oraz gdy firma produkowa³a na zlecenie (w dzia-
le 1 w rubr. 5 i 6 jest znak “X”) podano symbol i dane dla tego
wyrobu,

3) W dziale 3 - wyroby objête podatkiem akcyzowym wykazano
w dziale 1.
Zobowi¹zuje siê przedsiêbiorstwo do porównania danych wg

PKWiU w sprawozdaniu P-01 z danymi w sprawozdawczoœci fi-
nansowej na formularzu F-01/I-01 (je¿eli jest zobowi¹zane do
sporz¹dzenia tego sprawozdania). £¹czna wartoœæ sprzeda¿y wy-
robów i us³ug (dzia³ 1 wiersz 01 rubr. 6 + dzia³ 2 wiersz 01 rubr. 2)
powinna byæ równa lub wy¿sza od kwoty podanej w sprawozdaniu
F-01/I-01 w dziale 1 wiersz 02.
Uwaga: Wyj¹tkowo, gdy jednostka gospodarcza prowadzi³a obok

dzia³alnoœci klasyfikowanych do sekcji C, D, E wg PKD
inn¹ dzia³alnoœæ (np. tucz trzody chlewnej lub uprawê ro-
œlin), mo¿e wyst¹piæ sytuacja, ¿e dane wartoœciowe
podane w sprawozdaniu F-01/I-01 (dzia³ 1 wiersz 02)
bêd¹ wy¿sze od danych w sprawozdaniu P-01 (dzia³ 1
wiersz 01 rubr. 6 + dzia³ 2 wiersz 01 rubr. 2).

Jednostki, które sporz¹dza³y w 2007 r. meldunek miesiêczny
P-02, powinny porównaæ dane P-01 ze zbiorami miesiêcznymi.
Dane o produkcji wykazane w okresach miesiêcznych musz¹ byæ
ujête w sprawozdaniu rocznym P-01 (z uwzglêdnieniem odpo-
wiednich korekt). W przypadku rozbie¿noœci miêdzy danymi za-
wartymi w sprawozdaniach P-01 i P-02, wskazane jest za³¹cze-
nie do sprawozdania krótkiego wyjaœnienia. Ponadto dane o pro-
dukcji zamieszczone w P-01 musz¹ byæ zgodne z danymi wyka-
zanymi w sprawozdaniach G-02b, G-03, G-09.1, G-09.2, G-09.3
oraz z danymi przekazywanymi do innych jednostek (np. MRiRW,
MG, ARR, ARE).

Jednostki, które sporz¹dzi³y sprawozdanie SP za 2007 r. i wyka-
za³y przychody ze sprzeda¿y wyrobów, powinny zwróciæ szcze-
góln¹ uwagê na koniecznoœæ wykazywania wyrobów (zgodnie z
nomenklatur¹ “PRODPOL”) w sprawozdaniu P-01.
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Przykład wypełnienia działu 1 w sprawozdaniu P-01 

 
Dział 1. Produkcja wyrobów przemysłowych wg PKWiU a) 

Produkcja b) 

wytworzo-
na ogółem sprzedana  

Nazwa wyrobu według PKWiU 

Sym-
bol 

woje-
wódz-
twa 

 
Symbol wyrobu 

wg PKWiU 

Jednost-
ka miary 
(oznacze-

nie 
cyfrowe) ilość ilość wartość 

w tys. złc)  

0 1 2 3 4 5 6 
Ogółem produkcja sprzedana wyrobów 01   011   14850,0 
Mięso i produkty mięsne 02  15.1 011 x x 14850,0 
Mięso świeże i konserwowane (bez 
drobiowego) oraz prod. uboczne uboju 03  15.11 034 2620 1920 11350,0 

Świeże lub chłodz. mięso wołowe i cielęce 04 99 
15.11.11 034 800 400 3200,0 

     Dolnośląskie 05 02 15.11.11 034 750 350 2800,0 
     Opolskie 06 16d) 

15.11.11 034 50 50 400,0 
Śwież lub chłodzone mięso cielęce 07  15.11.11-00.00.01 034 10 10 100,0 
Produkty uboju bydła i cieląt wliczane do 
wydajn. poub. w wadze poub. ciepłej 08 02 15.11.11-00.00.02 034 400 x x 

Mięso wołowe i cielęce świeże lub 
chłodzone – tusze, półtusze i ćwierci 09 99 

15.11.11-40.00 034 200 200 1600,0 

     Dolnośląskie 10 02 15.11.11-40.00 034 150 150 1200,0 
     Opolskie 11 16d) 

15.11.11-40.00 034 50 50 400,0 
Mięso wołowe i cielęce świeże lub 
chłodzone, pozostałe 12  15.11.11-90.00 034 600 200 1600,0 

Mięso wołowe i cielęce mrożone 13 02 15.11.12-00.00 034 70 70 250,0 
Mięso wieprzowe, świeże lub chłodzone 14 02 15.11.13 034 1000 800 5500,0 
Produkty uboju trzody wliczane do wydajn. 
poub. w wadze poub. ciepłej 15 99d) 

15.11.13-00.00.01 034 1500 x x 

     Wielkopolskie 16 30d) 
15.11.13-00.00.01 034 1500 x x 

Mięso wieprzowe świeże lub chłodzone – 
tusze, półtusze 17 02 15.11.13-30.00 034 1000 800 5500,0 

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz i świń 18  15.11.30 034 750 650 2400,0 
Smalec i pozostały tłuszcz ze świń  19  15.11.30-60.00 034 300 250 1200,0 
Produkty mięsne w tym drób i królicze 20  15.13 011 x x 3500,0 
Wędliny i kiełbasy 21 99 15.13.11-00.00.01 034 400 350 2500,0 
     Dolnośląskie 22 02 15.13.11-00.00.01 034 150 150 1000,0 
     Opolskie 23 16d) 15.13.11-00.00.01 034 250 200 1500,0 
Boczek wieprzowy i jego kawałki suszony, 
solony, w solance lub wędzony 24  15.13.11-30.00 034 150 150 2000,0 

Boczek wieprzowy i jego kawałki, wędzony 25 99d) 
15.13.11-30.00.01 034 150 150 2000,0 

     Opolskie 26 16d) 
15.13.11-30.00.01 034 150 150 2000,0 

Kiełbasy z wyj. wątrobianych 27  15.13.12-15 034 250 300 500,0 
Kiełbasy z mięsa pozostałych zwierząt z 
wyj. wątrobianych 28  15.13.12-15.90 034 250 200 500,0 

Wędliny drobiowe 30 99d) 15.13.12-35.00.02 034 250 300 500,0 
     Opolskie 31 16d) 15.13.12-35.00.02 034 250 300 500,0 
Przetw. z szynek wieprz. i ich kawałków 32  15.13.12-43.00 034 450 440 1000,0 
Konserwy z szynek i ich kawałków, ze świń 
domowych 33  15.13.12-43.00.01 034 450 440 1000,0 

a) Według nomenklatury „PRODPOL”, wydanie 2006, stanowiącej załącznik do niniejszego badania. b) Dane w fizycznych 
jednostkach miary w rubr. 4 i 5 – bez znaku po przecinku; dane liczbowe dla pozycji oznaczonych jednostką miary „011” należy 
wykazywać wyłącznie w rubr. 6. c) W cenach sprzedaży (realizacji), bez podatku VAT, z jednym znakiem po przecinku. 
d) Produkcja zrealizowana na terenie innym niż siedziba przedsiębiorstwa. 


