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P- 01 mutacja
Sprawozdanie
o produkcji
za rok 2007

Nr identyfikacyjny - REGON

Symbol rodzaju dzia³alnoœci
wed³ug PKD
Proszê przekazaæ do w³aœciwego terytorialnie
Urzêdu Statystycznego (Oddzia³u Urzêdu
Statystycznego) w terminie do dnia
21 stycznia 2008 r.

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI
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.).

Dzia³ 1. PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYS£OWYCH wg PKWiUa)
Symbol wyrobu
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Nazwa wyrobu wed³ug PKWiU
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Nale¿y wykazywaæ wyroby ujête w nomenklaturze PRODPOL, wydanie 2006, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego badania. b) Okreœlona w
nomenklaturze PRODPOL dla ka¿dego wyrobu. c) Dane w fizycznych jednostkach miary - bez znaku po przecinku; dane dla jednostki miary
“011” - tys. z³ z jednym znakiem po przecinku i bez nale¿nego podatku VAT wykazaæ w tym samym wierszu, co dane o iloœci produkcji
sprzedanej. d) Energia elektryczna i cieplna, ubój przemys³owy, przemia³ zbó¿, wydawnictwa (tj. iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, gazet,
czasopism, broszur itp.) oraz wykañczanie materia³ów w³ókienniczych - nale¿y podaæ produkcjê wytworzon¹ w rubr. 3 , a w rubr. 4 wstawiæ
znak “X”.

Dzia³ 1. PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYS£OWYCH wg PKWiU a) (dok.)
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Nale¿y wykazywaæ wyroby ujête w nomenklaturze PRODPOL, wydanie 2006, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego badania. b) Okreœlona w
nomenklaturze PRODPOL dla ka¿dego wyrobu. c) Dane w fizycznych jednostkach miary - bez znaku po przecinku; dane dla jednostki miary
“011” - tys. z³ z jednym znakiem po przecinku i bez nale¿nego podatku VAT wykazaæ w tym samym wierszu, co dane o iloœci produkcji
sprzedanej. d) Energia elektryczna i cieplna, ubój przemys³owy, przemia³ zbó¿, wydawnictwa (tj. iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, gazet,
czasopism, broszur itp.) oraz wykañczanie materia³ów w³ókienniczych - nale¿y podaæ produkcjê wytworzon¹ w rubr. 3, a w rubr. 4 wstawiæ
znak “X”.

Dzia³ 2. US£UGI a)
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us³ugi

Nazwa us³ugi
wed³ug PKWiU
0
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Wed³ug wykazu us³ug zawartego w zeszycie 5 nomenklatury PRODPOL, wydanie 2006, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego badania.
Z jednym znakiem po przecinku. c) W cenach sprzeda¿y (realizacji), bez nale¿nego podatku VAT.

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

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

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

.............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Objaœnienia do formularza P-01 mutacja za 2007 r.
Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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wy³¹cznie na potrzeby w³asne (np: masa betonowa) nale¿y
podaæ iloœæ produkcji wytworzonej;

Objaœnienia ogólne

– wartoœæ sprzeda¿y wyrobów w³asnej produkcji w roku
sprawozdawczym w bie¿¹cych cenach realizacji bez podatku
VAT dla pieniê¿nej jednostki miary "011" - tys. z³ (dla grupowañ
PKWiU okreœlonych w "PRODPOL"). Kwotê otrzyman¹ za
wyprodukowanie wyrobów na zlecenie firmy zagranicznej lub
krajowej nale¿y wykazaæ w dziale 2 jako wartoœæ us³ugi (pod
symbolem wyrobu, którego dotyczy). Jednostki handlowe
zamawiaj¹ce wykonanie wyrobów w przedsiêbiorstwie
produkcyjnym traktowane s¹ jako poœrednicy pomiêdzy klientem
a producentem, a nie jako zleceniodawcy (nie sprzedaj¹ w³asnej
produkcji i nie podaj¹ danych o sprzeda¿y tych wyrobów).

Sprawozdanie zobowi¹zane s¹ sporz¹dziæ jednostki gospodarki narodowej produkuj¹ce wyroby przemys³owe oraz
jednostki œwiadcz¹ce us³ugi przemys³owe, w których podstawowa dzia³alnoœæ gospodarcza jest klasyfikowana do innych
sekcji PKD ni¿: C, D i E oraz podklasy 05.01.B, a liczba pracuj¹cych wynosi 10 i wiêcej osób. Jednostki nieprodukuj¹ce
wyrobów a œwiadcz¹ce wy³¹cznie us³ugi typu nieprzemys³owego nie wype³niaj¹ tego sprawozdania.
W sprawozdaniu P-01 mutacja nale¿y wykazaæ dane o produkcji wyrobów przemys³owych klasyfikowanych wed³ug Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU) wydanej w 2004 r. i
zawartych w nomenklaturze “PRODPOL”, zgodnie z poni¿szymi objaœnieniami do formularza.

Wartoœæ sprzeda¿y nale¿y wykazaæ zgodnie z fakturami, kwitami sprzeda¿y itp. dokumentami, bez nale¿nego podatku VAT
od przychodów ze sprzeda¿y wyrobów w³asnej produkcji.

Do sporz¹dzania sprawozdania P-01 mutacja za 2007 r. o
produkcji wyrobów przemys³owych wed³ug PKWiU stosowana
jest nomenklatura "PRODPOL", wydanie 2006, w zakresie
wszystkich wyszczególnionych pozycji. “PRODPOL” zamieszczony jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl / formularze sprawozdawcze / archiwum.

W dziale 2 nale¿y wykazaæ wartoœæ sprzeda¿y us³ug œwiadczonych przez podmioty gospodarki narodowej (lista us³ug zawarta jest w zeszycie 4 w nomenklaturze "PRODPOL", wydanie 2006). Kwotê otrzyman¹ za wyprodukowanie wyrobów z
materia³ów powierzonych przez zleceniodawcê krajowego lub
zagranicznego nale¿y traktowaæ jako zap³atê za wykonan¹
us³ugê.

Przedsiêbiorstwa produkuj¹ce i sprzedaj¹ce wyroby przemys³owe, które nie s¹ wyszczególnione w nomenklaturze
"PRODPOL", powinny wykazaæ w dziale 1 jedynie dane wartoœciowe (jednostka miary "011" - tys. z³) w wierszu "ogó³em produkcja sprzedana wyrobów" oraz w kolejnych wierszach dla
grupowañ 3 i 4-cyfrowych PKWiU, do których zaklasyfikowane
s¹ ich wyroby.

Do us³ug zalicza siê:
– wszelkie czynnoœci œwiadczone przez podmioty gospodarcze na
rzecz innych jednostek gospodarczych, bêd¹ce wspó³dzia³aniem w procesie produkcji, ale nietworz¹ce bezpoœrednio
nowych dóbr, tzn. us³ugi produkcyjne,

Przedsiêbiorstwa budowlane, które produkuj¹ wyroby
zawarte w “PRODPOL” wy³¹cznie na w³asne potrzeby, podaj¹
dane o produkcji wytworzonej tych wyrobów w dziale 1 w
rubr.3. W tym przypadku w dziale 1 w wierszu 01 mo¿e byæ
wartoœæ zero (brak sprzeda¿y).

– wszelkie czynnoœci œwiadczone na rzecz jednostek gospodarki
narodowej oraz na rzecz ludnoœci, przeznaczone dla celów
konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospo³ecznej (tzn.
us³ugi konsumpcyjne i us³ugi ogólnospo³eczne).
W szczególnoœci us³ugami produkcyjnymi s¹:

Produkcjê sprzedan¹, wykonan¹ na zlecenie z powierzonego materia³u wykazuje zleceniodawca, tj. firma, która jest
w³aœcicielem praw do wyrobu. W przypadku, gdy zlecenie
przekaza³a jednostka zagraniczna (razem z materia³em), a wyprodukowane wyroby zosta³y przekazane do zleceniodawcy,
produkcji sprzedanej nie wykazuje siê. Faktyczny producent
podaje w tym przypadku tylko dane w dziale 2 pod symbolem
wyrobu wg PKWiU, którego ta us³uga dotyczy, tj. wartoœæ
zap³aty otrzyman¹ za wykonane wyroby.

– czynnoœci o charakterze naprawczym, remontowym i
konserwacyjnym
z wy³¹czeniem napraw gwarancyjnych
wykonywanych przez producenta si³ami w³asnymi;
– us³ugi œwiadczone na zlecenie producentów polegaj¹ce na
wykonaniu szczególnego zabiegu technicznego na przedmiocie
dostarczonym przez zleceniodawcê, np.: odlewnictwo, 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 w
rubr. 3);

Wykonanie wyrobów na zamówienie z w³asnych surowców i
materia³ów traktowane jest jako produkcja w³asna firmy.
W sprawozdaniu w dziale 1 nale¿y wykazaæ:

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

– iloœæ produkcji sprzedanej w roku sprawozdawczym
(niezale¿nie od momentu wytworzenia) dla wyrobów w³asnej
produkcji wykazywanych w nomenklaturze "PRODPOL" w
naturalnych jednostkach miary, np: 020 - szt, 034 - tona, 050 m2; dla energii elektrycznej i cieplnej, uboju przemys³owego,
przemia³u zbó¿, wykañczania materia³ów w³ókienniczych,
wydawnictw (tj. iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, gazet, czasopism,
broszur itp.) oraz materia³ów budowlanych wytwarzanych
1

o produkcji sprzedanej nale¿y podaæ w wierszu 01 (wartoœæ
sprzeda¿y wszystkich wyprodukowanych wyrobów klasyfikowanych do sekcji C, D i E, a nie tylko wyrobów wyszczególnionych w "PRODPOL" oraz zleconych do wykonania przez inn¹
jednostkê) oraz dla odpowiedniej (produkowanej) 3-cyfrowej
grupy PKWiU a nastêpnie - dla grupowania 4-cyfrowego oraz
wszystkich grup PKWiU ni¿szego rzêdu wykazanych w
"PRODPOL", wchodz¹cych w sk³ad danej grupy o symbolu
4-cyfrowym (z uwzglêdnieniem wskazanych wyj¹tków).

Uwaga: Drukowanie ksi¹¿ek, gazet itp., wykañczanie materia³ów w³ókienniczych rozumiane jako czynnoœæ (dzia³alnoœæ)
klasyfikowane s¹ jako us³uga, ale efekt pracy (tj. np. iloœæ
wydrukowanych ksi¹¿ek itp. czy iloœæ wykoñczonych materia³ów w³ókienniczych) nale¿y wykazaæ w dziale 1 jako produkcjê (tylko produkcjê wytworzon¹ przeznaczon¹ do sprzeda¿y,
bez iloœci produkcji podlegaj¹cej dalszemu przetworzeniu w
tym samym przedsiêbiorstwie), natomiast przychody uzyskane
za wykonanie tej produkcji - wykazaæ w dziale 2 jako wartoœæ
wykonanej us³ugi.

Przy wype³nianiu dzia³u 1 nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi
zasadami:

Dla celów niniejszego sprawozdania przyjmuje siê, ¿e:
– wytwarzanie przedmiotów z materia³u powierzonego przez
zamawiaj¹cego - tj. przychody z tytu³u œwiadczonych czynnoœci
rejestrowane s¹ w dziale 2 jako wartoœæ us³ugi, pod symbolem
wyrobu, którego dotycz¹, natomiast efekt wykonanej pracy, czyli
produkcja wytworzona (iloœæ) oraz produkcja sprzedana nie jest
wykazywana przez faktycznego producenta. Zlecaj¹cy wykazuje
produkcjê sprzedan¹ - o ile zostanie zbyta, a nie bêdzie
wykorzystana na potrzeby w³asne (z wyj¹tkiem: odlewnictwa,
obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, nak³adania pow³ok
oraz wykañczania materia³ów w³ókienniczych i przemia³u zbó¿,
dla których faktyczny producent
wykazuje produkcjê
wytworzon¹ w rubr. 3);

a) wszystkie wyroby produkowane w przedsiêbiorstwie musz¹
byæ zaliczone do odpowiednich 3-cyfrowych grup, 4-cyfrowych klas oraz do odpowiednich grupowañ 5, 6, 8, 9 i
10-cyfrowych, zgodnie z kryteriami przyjêtymi w PKWiU i
dodatkowo - w uzasadnionych przypadkach do 12-cyfrowych grupowañ umownych wystêpuj¹cych w nomenklaturze "PRODPOL" (je¿eli wszystkie sk³adowe grupowania
12-cyfrowego wykazane s¹ w “PRODPOL”, musz¹ byæ
równie¿ wyszczególnione w sprawozdaniu);
b) dane dla ka¿dego wyrobu (grupy asortymentowej) powinny
byæ podane w tylu wierszach, ile jednostek miary dla
danego grupowania zamieszczono w nomenklaturze
"PRODPOL" (tzn. nale¿y wykazaæ produkcjê dla wszystkich jednostek miary okreœlonych dla danego grupowania);
je¿eli jednoczeœnie wymagane s¹ dane w fizycznej jednostce miary oraz w tys. z³ (”011”) - dane podaæ w jednym
wierszu.

– wytwarzanie niektórych wyrobów na zamówienie ludnoœci z
materia³ów w³asnych producenta, uwzglêdniaj¹ce indywidualne
cechy lub ¿yczenia konsumenta traktowane jest jako produkcja,
a dane podawane s¹ w dziale 1.
Uwaga: Przedsiêbiorstwa objête niniejszym sprawozdaniem:

W przypadku braku odpowiedniej ewidencji iloœciowej dopuszczalne jest podanie danych szacunkowych (np. w oparciu o
wartoœæ sprzeda¿y i œredni¹ cenê wyrobu).

– wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ i ciepln¹ wykazuj¹ w dziale 1
rubr. 3 dane o produkcji wytworzonej w fizycznych jednostkach
miary (³¹cznie z produkcj¹ na potrzeby w³asne), natomiast dla
grupowañ 3 i 4-cyfrowych z jednostk¹ miary 011 - tys. z³ - dane
o wartoœci produkcji sprzedanej (w³asnej). Spó³dzielnie
mieszkaniowe posiadaj¹ce kot³ownie, które wytwarzaj¹ ciep³o
na w³asne potrzeby wykazuj¹ dane tylko w rubr. 3. Dane o
produkcji energii elektrycznej powinny byæ uzgodnione z
g³ównym energetykiem przedsiêbiorstwa. Podane dane
powinny byæ zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu
G-02b.

Objaœnienia do rubryk w dziale 1
W rubr. 0 nale¿y podaæ nazwê wyrobu wg PKWiU zamieszczon¹ w nomenklaturze "PRODPOL", stosuj¹c skróty umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê pozycji i zapis w jednym wierszu.
W rubr. 1 nale¿y podaæ symbole grupowañ wy¿szych szczebli
agregacji PKWiU (tzn. 3 i 4-cyfrowych) oraz w kolejnoœci odpowiedni pe³ny symbol wyprodukowanego i sprzedanego wyrobu
wg PKWiU, zamieszczony w nomenklaturze "PRODPOL" (równie¿ tzw. symbol umowny 12-cyfrowy), tzn. ³¹cznie ze znakami
oddzielaj¹cymi cyfry.

– 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" (kod PKWiU
40.12.1), “Us³ugi zwi¹zane z dystrybucj¹ i handlem energi¹
elektryczn¹” - oznaczone kodem 40.13.1 lub "Us³ugi
dostarczania pary wodnej i gor¹cej wody ; ciep³o” - oznaczone
kodem PKWiU 40.3. Wartoœæ us³ugi to ró¿nica miêdzy wartoœci¹
energii elektrycznej lub cieplnej w cenach sprzeda¿y a wartoœci¹
w cenach zakupu (nabycia).

W rubr. 2 wykazuje siê (w osobnych wierszach) wszystkie
fizyczne jednostki miary okreœlone w “PRODPOL”, w których
podawana bêdzie iloœæ produkcji sprzedanej dla danego grupowania (w szczególnych przypadkach wy¿ej okreœlonych - iloœæ
produkcji wytworzonej). Gdy wymagane s¹ dane dla fizycznej
jednostki miary i dodatkowo dla jednostki “011” - podaæ tylko
symbol jednostki fizycznej. Nie nale¿y stosowaæ zapisów
u³amkowych.

Wyjaœnienia szczegó³owe

W rubr. 3 i 4 nale¿y podaæ iloœæ i wartoœæ (bez podatku VAT)
sprzedanych w ci¹gu roku wyrobów przemys³owych w³asnej
produkcji (³¹cznie z produkcj¹ przekazan¹ razem z materia³em
do wykonania w ramach zlecenia przez inn¹ jednostkê). Dane
dotycz¹ce wartoœci sprzeda¿y wykazaæ w odpowiedniej
rubryce w tym samym wierszu co dane o iloœci sprzeda¿y. Zleceniobiorca wykazuje wartoœæ produkcji zrealizowanej z materia³u powierzonego przez zleceniodawcê w dziale 2 tylko jako
wartoœæ wykonanej us³ugi (czynnoœci), bez wartoœci powierzonego materia³u, pod symbolem wyrobu, którego dotyczy.

Dzia³ 1. Produkcja wyrobów przemys³owych wg
PKWiU
W dziale 1 nale¿y wykazaæ tylko grupowania PKWiU ujête w
nomenklaturze "PRODPOL", wydanie 2006, produkowane (lub
zlecone do wykonania przez inne przedsiêbiorstwo) i sprzedawane przez jednostkê (wszystkie kolejne poziomy agregacji
poczynaj¹c od grupowania 3-cyfrowego). Oznacza to, ¿e dane
2

W rubr. 2 nale¿y podaæ wartoœæ sprzeda¿y w tys. z³, z jednym
znakiem po przecinku (bez nale¿nego podatku VAT); w rubryce
tej nale¿y podaæ równie¿ wartoœæ us³ugi w przypadku zrealizowania produkcji na zlecenie zleceniodawcy krajowego lub z
zagranicy (bez wartoœci powierzonego materia³u).

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
wartoœciow¹ (011) nale¿y wykazaæ tylko w jednym wierszu,
podaj¹c dane dla jednostki fizycznej w rubr. 3, a dla jednostki
pieniê¿nej w rubr. 4 (w rubr. 2 wpisaæ tylko fizyczn¹ jednostkê
miary).

W rubr. 3 nale¿y podaæ wartoœæ nale¿nego podatku VAT od
sprzedanych us³ug w tys. z³, z jednym znakiem po przecinku.
Wartoœæ ogó³em podana w wierszu 01 jest sum¹ wartoœci czynnoœci wyszczególnionych w wierszach 02-10.

Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na jednostki miary stanowi¹ce wielokrotnoœæ jednostek podstawowych, np. tony a nie
kg, hl a nie litry itp. W szczególnym przypadku, gdy dla grupowania PKWiU wymagana jest jedynie pieniê¿na jednostka
miary "011" - tys. z³, w rubr. 4 podawana jest wartoœæ sprzeda¿y wyrobów w³asnej produkcji bez podatku VAT, ³¹cznie z
wartoœci¹ produkcji zleconej do realizacji przez innego producenta - zleceniobiorcê oraz z wartoœci¹ produkcji zrealizowanej
na zlecenie i sprzedan¹ na w³asne konto (tylko).

W przypadku, gdy do zapisów nie wystarczy jeden formularz,
nale¿y kontynuowaæ zapisy w dziale 2 na nastêpnych formularzach, wprowadzaj¹c w rubr. 0 ci¹g³¹ numeracjê wierszy, tj.
pocz¹wszy od numeru 11.

Wyjaœnienia do kontroli sprawozdañ na formularzu
P-01 mutacja

Nie nale¿y wykazywaæ danych w dziale 1, gdy wyrób zosta³
zakupiony, a nastêpnie zosta³ poddany obróbce lub modyfikacji, która nie spowodowa³a zmiany cech jego u¿ytecznoœci i
przeznaczenia (tzn. wyrób nie zmieni³ kodu PKWiU).

Przed wys³aniem sprawozdania nale¿y sprawdziæ czy:
1) W dziale 1:
– wiersz 01 równa siê sumie wierszy o 3-cyfrowych symbolach
PKWiU, klasyfikowanych tylko do sekcji C, D i E, tj. sumie grup
10.1 - 41.0;

W przypadku, gdy do zapisów nie wystarczy jeden formularz,
nale¿y kontynuowaæ zapisy w dziale 1 na nastêpnym formularzu
po przesymbolizowaniu numeru wiersza, tj. poczynaj¹c od 36.

– dane dla grup PKWiU o symbolu 3-cyfrowym s¹ równe sumie
danych dla klas wyrobów (o symbolu 4-cyfrowym) - w zakresie
odpowiednich jednostek miary;

Produkcjê elementów œciennych, np. cegie³, bloków œciennych, pustaków itp. (w tys. ceg.), nale¿y wykazywaæ w przeliczeniu na ceg³ê palon¹ pe³n¹, stosuj¹c odpowiednie
wspó³czynniki (zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi).

– klasa wyrobów o symbolu 4-cyfrowym jest równa lub wiêksza od
sumy wchodz¹cych w jej sk³ad grupowañ PKWiU o symbolach
5, 6, 8, 9 lub 10-cyfrowych (w tej samej jednostce miary); nie
nale¿y jednak sumowaæ grupowañ 6-cyfrowych z grupowaniami
stanowi¹cymi ich uszczegó³owienie, np. z 8-cyfrowymi lub
8-cyfrowych i bardziej szczegó³owych grup 10-cyfrowych; dane
dla umownych grupowañ PKWiU (12-cyfrowych) nie s¹
dodawane do innych grupowañ PKWiU, wchodz¹cych w sk³ad
odpowiedniej 4-cyfrowej klasy je¿eli w sprawozdaniu podano
dodatkowo pozycje sk³adowe tego grupowania (wskazane w
“PRODPOL”) lub gdy grupowanie 12 - cyfrowe jest czêœci¹
innego wyszczególnionego grupowania PKWiU.

Uwaga: W przypadku energii elektrycznej i cieplnej, uboju
przemys³owego, przemia³u zbó¿, wykañczania materia³ów
w³ókienniczych oraz drukowania ksi¹¿ek, gazet itp. nale¿y
wykazaæ produkcjê wytworzon¹. Oznacza to, ¿e produkcjê
wyrobów wykazuje w dziale 1 faktyczny producent, a wartoœæ
na poziomie 3 i 4-cyfrowym podaje siê tylko dla produktów
w³asnych (sprzedanych na w³asne konto). Zleceniodawcy w
tym przypadku w dziale 1 sprawozdania podaj¹ dane jedynie
dla pozycji 3 i 4-cyfrowych, do których zaliczane s¹ te wyroby
(tj. wartoœæ sprzeda¿y).

2) W dziale 2:

Producenci materia³ów budowlanych, produkowanych
wy³¹cznie na w³asne potrzeby zobowi¹zani s¹ wykazaæ iloœæ
produkcji wytworzonej w rubr. 3 w dziale 1.

– symbole us³ug podano zgodnie z nomenklatur¹ "PRODPOL",
wydanie 2006 oraz gdy firma produkowa³a na zlecenie (jako
zleceniobiorca nie wype³nia dzia³u 1) podano symbol i dane dla
tego wyrobu .

Dzia³ 2. Us³ugi

W rubr. 0 nale¿y podaæ nazwê us³ugi wed³ug PKWiU (wykaz
us³ug podano w nomenklaturze "PRODPOL" w zeszycie 4). W
przypadku wykonywania produkcji na zlecenie - nale¿y podaæ
nazwê wyrobu, którego to dotyczy i odpowiedni symbol PKWiU
w rubr. 1.

Uwaga: Podmioty gospodarcze, które sk³ada³y w 2007 r. sprawozdania miesiêczne P-02, powinny porównaæ dane zamieszczane w P-01 mutacja z danymi miesiêcznymi przekazywanymi w 2007 r. do GUS. Dane o produkcji wykazywane w okresach miesiêcznych musz¹ byæ ujête w sprawozdaniu rocznym
P-01 mutacja (z uwzglêdnieniem odpowiednich korekt). W
przypadku rozbie¿noœci miêdzy danymi zawartymi w sprawozdaniach P-01 mutacja i P-02, wskazane jest za³¹czenie do
sprawozdania krótkiego wyjaœnienia (tj. przyczyny zmiany
danych). Ponadto nale¿y sprawdziæ, czy w sprawozdaniu SP
za 2007 r. (je¿eli jednostka jest zobowi¹zana do jego wype³niania) wykazano dane o przychodach ze sprzeda¿y wyrobów,
wskazuj¹ce na koniecznoœæ wype³nienia formularza P-01
mutacja w zakresie produkcji odpowiednich wyrobów.

W rubr. 1 nale¿y podaæ symbol us³ugi wed³ug PKWiU zgodny z
symbolami podanymi w nomenklaturze "PRODPOL", wydanie
2006. Zleceniobiorca wykazuje wartoœæ przychodów z tytu³u
wykonanej produkcji pod symbolem wyrobu, którego dotyczy.

Dane dotycz¹ce energii elektrycznej nale¿y porównaæ z danymi
wykazanymi w sprawozdaniu G-02b, natomiast dotycz¹ce
innych wyrobów - z danymi przekazywanymi do innych jednostek, np. MRiRW, MG, ARR, ARE.

W wierszu 01 jednostki sprawozdawcze prowadz¹ce podstawow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ klasyfikowan¹ wed³ug PKD
do innych sekcji PKD ni¿ C, D i E - podaj¹ tylko wartoœæ us³ug
zaliczanych do sekcji C, D i E, czyli us³ug typu przemys³owego.
Jeœli wykonuj¹ tylko us³ugi nieprzemys³owe (brak produkcji) sprawozdania nie sporz¹dzaj¹, ale informuj¹ w³aœciwy US o
tym fakcie.
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Przykład wypełnienia działu 1 w sprawozdaniu P-01 mutacja
Dział 1. Produkcja wyrobów przemysłowych wg PKWiU a)
Nazwa wyrobu według PKWiU

Symbol wyrobu
wg PKWiU

Jednostka miary b)
(oznaczenie
cyfrowe)

0

1

2

Ogółem produkcja sprzedana
wyrobów

01

Wyroby z betonu, gipsu i cementu

02 26.6

Wyroby betonowe do celów
budowlanych

03

Wyroby betonowe do celów
budowlanych

04

Wyroby betonowe do celów
budowlanych

05

Bloki ścienne i cegły z cementu,
betonu lub ze sztucznego kamienia

06

Bloki ścienne i cegły z cementu,
betonu lub ze sztucznego kamienia

07

Bloki ścienne z betonu lekkiego
Bloki ścienne z betonu lekkiego
Elementy konstrukcyjne
prefabrykowane dla budownictwa z
betonu, cementu lub sztucznego
kamienia

a)

Produkcja
)
sprzedana c
wartość
ilość d)
w tys. zł
3
4

011

x

766,8

011

x

689,5

26.61

011

x

665,4

26.61.1

034

7603

665,4

26.61.1

060

3640

x

26.61.11-30

034

7279

400,0

26.61.11-30

060

3532

x

08 26.61.11-30.10

034

7279

400,0

09 26.61.11-30.10

060

3532

x

26.61.12-00.00

034

324

265,4

26.61.12-00.00

060

108

x

10

Elementy konstrukcyjne
prefabrykowane dla budownictwa z
betonu, cementu lub sztucznego
kamienia

11

Masa betonowa

12 26.63

011

x

24,1

Masa betonowa prefabrykowana

13 26.63.10-00

034

332

24,1

Masa betonowa prefabrykowana

14 26.63.10-00

060

166

x

Beton zwykły towarowy

15 26.63.10-00.10

034

332

24,1

Beton zwykły towarowy

16 26.63.10-00.10

060

166

x

Konstrukcje metalowe

17 28.1

011

x

27,3

Konstrukcje metalowe

18 28.11

011

x

27,3

Konstrukcje budowlane stalowe i
żeliwne, pozostałe

19

28.11.23-60

034

128

27,3

Elementy konstrukcyjne stalowe (bez
ślusarki budowlanej)

20

28.11.23-60.70

034

128

27,3

Usługi dostarczania pary wodnej i
gorącej wody e)

21

40.3

011

x

50,0

Usługi dostarczania pary wodnej i
gorącej wodye)

22

40.30

011

x

50,0

Ciepło w parze lub gorącej wodzie

23 40.30.10-00.00.01

080

6800

x

Ciepło z ciepłowni

24 40.30.10-03.00

080

6800

x

Należy wykazywać wyroby ujęte w nomenklaturze PRODPOL, wydanie 2006, stanowiącej załącznik do niniejszego badania.
Określona w nomenklaturze „PRODPOL” dla każdego wyrobu. c) Dane w fizycznych jednostkach miary – bez znaku po przecinku;
dane dla jednostki miary ”011” – w tys. zł z jednym znakiem po przecinku i bez należnego podatku VAT wykazać w tym samym wierszu,
co dane o ilości produkcji sprzedanej. d) Energia elektryczna i cieplna, ubój przemysłowy, przemiał zbóż, wydawnictwa (tj. ilość
wydrukowanych książek, gazet, czasopism, broszur itp.) oraz wykańczanie materiałów włókienniczych – należy podać produkcję
wytworzoną w rubr. 3, a w rubr. 4 wstawić znak „X”. e) W rubr. 4 podać wartość energii cieplnej sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa.
b)

