G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urz¹d Statystyczny

P-02
w ...........................................................................................

Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Numer identyfikacyjny - REGON

za miesi¹c ................................................ 2008 r.

:

Dorêczyæ do 5. dnia roboczego po ka¿dym miesi¹cu
sprawozdawczym

Uwaga! Uprzejmie informujemy, ¿e formularz jest dostêpny w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.stat.gov.pl - do wype³nienia i przekazania przez Internet.

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI
Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

Dzia³ 1. Produkcja wyrobów i zapasya)
Lp.

Nazwa wyrobu wed³ug PKWiU

1

2

b)

Jednostka miary

Symbol wyrobu
wg
PKWiUb)

(oznaczenie cyfrowe)

3

4

Produkcja wytworzona ogó³em
od pocz¹tku
w miesi¹cu
roku
do koñca
sprawozdawmiesi¹ca spraczym
wozdawczego
5
6

Produkcja sprzedana
od pocz¹tku
roku do koñca
miesi¹ca sprawozdawczego
7
8

w miesi¹cu
sprawozdawczym

Zapasy na koniec kwarta³uc)
(stan w dniu
31 III, 30 VI,
30 IX, 31 XII)
9

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
a)

Dane w fizycznych jednostkach miary - bez znaku po przecinku;c) dane wartoœciowe (dla jednostek miary “011”) - w tys. z³ z jednym znakiem po przecinku. b) Wyroby zawarte w nomenklaturze
“PRODPOL”, wydanie 2007 (oznaczone w kolumnie 6 liter¹ “B”). Producenci wina gronowego, moszczy winogronowych i skrobi ziemniaczanej wykazuj¹ zapasy wg stanu na koniec miesi¹ca
sprawozdawczego.

Dzia³ 1. Produkcja wyrobów i zapasya) (dok.)

Lp.

Nazwa wyrobu wed³ug PKWiU

1

2

b)

Jednostka miary

Symbol wyrobu
wg
PKWiUb)

(oznaczenie cyfrowe)

3

4

Produkcja wytworzona ogó³em
od pocz¹tku
w miesi¹cu
roku do koñca
sprawozdawmiesi¹ca spraczym
wozdawczego
5
6

Produkcja sprzedana
od pocz¹tku
w miesi¹cu
roku do koñca
sprawozdawmiesi¹ca spraczym
wozdawczego
7
8

Zapasy na koniec kwarta³uc)
(stan w dniu
31 III, 30 VI,
30 IX, 31 XII)
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a)
Dane w fizycznych jednostkach miary - bez znaku po przecinku; dane wartoœciowe (dla jednostek miary “011”) - w tys. z³ z jednym znakiem po przecinku. b) Wyroby zawarte w nomenklaturze
“PRODPOL”, wydanie 2007 (oznaczone w kolumnie 6 liter¹ “B”). c) Producenci wina gronowego, moszczy winogronowych i skrobi ziemniaczanej wykazuj¹ zapasy wg stanu na koniec miesi¹ca
sprawozdawczego.

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-02 W 2008 r.
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 9 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz 1521).
Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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Uwaga!

Uprzejmie informujemy, ¿e formularz jest dostêpny w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.stat.gov.pl
do wype³nienia i przekazania przez Internet

Objaœnienia ogólne
Sprawozdanie zobowi¹zane s¹ sporz¹dziæ jednostki gospodarki narodowej produkuj¹ce wyroby przemys³owe lub
posiadaj¹ce zapasy wyrobów przemys³owych, w których liczba pracuj¹cych wynosi 50 osób i wiêcej.
W sprawozdaniu P-02 nale¿y wykazaæ dane o produkcji wyrobów lub grup asortymentowych klasyfikowanych wed³ug
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU), wydanej w 2004 r., zgodnie z poni¿szymi objaœnieniami do formularza.
Do sporz¹dzania sprawozdania P-02 w 2008 r. obowi¹zuje nomenklatura „PRODPOL”, wydanie 2007. Pozycje objête
sprawozdawczoœci¹ miesiêczn¹ oznaczono symbolem „B” w rubr. 6. Pozycje, dla których wymagane jest podanie
danych o zapasach, oznaczono symbolem „Z” w ostatniej rubryce w „PRODPOL”. Jednostki, których podstawowa
dzia³alnoœæ gospodarcza klasyfikowana jest wg PKD do sekcji „G” (jednostki handlowe), podaj¹ dane o zapasach wy³¹cznie dla
wyrobów zamieszczonych w odrêbnie wydanej Liœcie towarów do badania zapasów.
Wykazane w sprawozdaniu informacje dla wszystkich wskazanych jednostek miary nale¿y podawaæ w nastêpuj¹cy sposób:
– dla produkcji wytworzonej – ca³kowit¹ produkcjê wyrobów wytworzonych w miesi¹cu sprawozdawczym oraz w okresie
narastaj¹cym, od pocz¹tku roku do koñca miesi¹ca sprawozdawczego (³¹cznie z produkcj¹ wykonan¹ na potrzeby w³asne
lub na zlecenie), niezale¿nie od tego czy wyroby te przeznaczone s¹ do sprzeda¿y na zewn¹trz przedsiêbiorstwa, do innych
zak³adów tego samego przedsiêbiorstwa, czy zu¿ywane wewn¹trz zak³adu na cele produkcyjne. Do produkcji wytworzonej
nale¿y zaliczyæ równie¿ iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, gazet, broszur itp., czyli efekt us³ugi drukowania (dane te podaje
drukarnia, a sprzeda¿ – zleceniodawca);
– dla produkcji sprzedanej – iloœæ sprzedanych w ci¹gu miesi¹ca sprawozdawczego oraz w okresie narastaj¹cym, od
pocz¹tku roku do koñca miesi¹ca sprawozdawczego, wyrobów produkcji w³asnej oraz produkcji zleconej do wykonania w
innym przedsiêbiorstwie, niezale¿nie od momentu wytworzenia; oznacza to, ¿e zleceniodawca wykazuje tylko sprzeda¿
wyrobów wykonanych na zlecenie (jest ich prawnym w³aœcicielem), podczas gdy produkcjê wytworzon¹ faktyczny
producent;
– zapasy – producenci wina gronowego, moszczy winogronowych i skrobi ziemniaczanej podaj¹ dane wg stanu na koniec
miesi¹ca sprawozdawczego, pozosta³e jednostki sprawozdawcze podaj¹ dane wy³¹cznie za miesi¹ce koñcz¹ce kwarta³y (tj.
wg stanu na koniec kwarta³u). Jednostki, w których wystêpuje dzia³alnoœæ produkcyjna – wykazuj¹ zapasy
wyprodukowanych wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzeda¿y. Jednostki zaliczane do sekcji G „Handel hurtowy i
detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego” – wykazuj¹
zapasy zgodnie z List¹ towarów handlowych znajduj¹cych siê w magazynach hurtu i rozdzielczych detalu (bez zapasów
znajduj¹cych siê w punktach sprzeda¿y detalicznej) oraz zapasy wyprodukowanych wyrobów gotowych znajduj¹cych siê w
magazynach jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Zapasy nale¿y podawaæ tylko dla grupowañ PKWiU
oznaczonych w ostatniej kolumnie nomenklatury „PRODPOL” symbolem „Z” i wy³¹cznie we wskazanych jednostkach miary
(obok symbolu “Z”).
Do produkcji wyrobów zalicza siê wyroby wyprodukowane z surowca w³asnego, jak i z surowca powierzonego
przez inne przedsiêbiorstwo lub osobê fizyczn¹.

Produkcjê wykonan¹ na zlecenie wykazuje wy³¹cznie zleceniobiorca, to jest ten, który faktycznie produkcjê wykona³ (rubr. 5 i 6).
Ma to miejsce, gdy materia³ do produkcji powierzony jest przez jednostkê zlecaj¹c¹ krajow¹ lub zagraniczn¹ (zleceniodawca i
zleceniobiorca musz¹ byæ ró¿nymi podmiotami). Zleceniodawca krajowy powinien wykazaæ tylko iloœæ produkcji sprzedanej
(rubr. 7 i 8). Iloœæ sprzeda¿y (rubr. 7 i 8) zleceniobiorca wykazuje tylko wtedy, gdy zlecenie przekaza³a jednostka zagraniczna, a
produkcja zosta³a sprzedana na w³asne konto przez jednostkê krajow¹ (jeœli wykonane produkty odbiera zleceniodawca
zagraniczny, nie wykazuje siê sprzeda¿y).
Jednostka handlowa, która zamówi³a wykonanie wyrobów w przedsiêbiorstwie produkcyjnym i nie przekaza³a surowców do
wykonania tych wyrobów, nie jest traktowana jako zleceniodawca (nie wykazuje produkcji sprzedanej).

Przedsiêbiorstwa objête sprawozdawczoœci¹ miesiêczn¹:
– wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ i ciepln¹ wykazuj¹ dane o produkcji wytworzonej w fizycznych jednostkach miary, w tym
na potrzeby w³asne (w rubr. 5 i 6) oraz o iloœci produkcji sprzedanej – w³asnej (rubr. 7 i 8). Dane o produkcji energii
elektrycznej podane na formularzu P-02 powinny byæ uzgodnione z g³ównym energetykiem przedsiêbiorstwa. Spó³dzielnie
mieszkaniowe posiadaj¹ce kot³ownie, które wytwarzaj¹ ciep³o na potrzeby w³asne wykazuj¹ dane tylko w rubr. 5 i 6.
– przesy³aj¹ce energiê elektryczn¹ lub ciepln¹ (jednostki sieci i zbytu) nie wype³niaj¹ sprawozdania (dzia³alnoœæ traktowana
jest jako us³uga).

Wyjaœnienia szczegó³owe
1. Objaœnienia dotycz¹ce treœci wierszy
a) w sprawozdaniu nale¿y wyszczególniæ tylko te grupowania 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 12-cyfrowe, które zosta³y oznaczone w
„PRODPOL” symbolem „B” w kol. 6; nale¿y zwróciæ uwagê na zale¿noœci wystêpuj¹ce pomiêdzy poszczególnymi wyrobami;
b) grupowania PKWiU, w sk³ad których wchodz¹ wy³¹cznie wyroby niebêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y (tj. produkcja na
w³asne potrzeby), nale¿y równie¿ zamieœciæ w sprawozdaniu; w rubr. 7 i 8 nale¿y w tym przypadku wstawiæ znak „x”;
c) dane dla ka¿dego wyrobu powinny byæ podane w tylu wierszach, ile jednostek miary okreœla nomenklatura „PRODPOL”;
oznaczenia cyfrowe jednostek miary okreœlonych dla danego wyrobu podano w kol. 4 w „PRODPOL”,
d) szczegó³owe wyjaœnienia dotycz¹ce niektórych pozycji zosta³y zamieszczone w “PRODPOL” w formie notek na koñcu ka¿dego dzia³u (tj. na koñcu listy wyrobów zaliczanych do 2-cyfrowego dzia³u PKWiU).

2. Objaœnienia do rubryk
W rubr. 2 nale¿y podaæ nazwê wyrobu oznaczonego symbolem “B” w kol. 6 (oraz 12-cyfrowego grupowania umownego),
zamieszczon¹ w „PRODPOL”, wydanie 2007, stosuj¹c skróty umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê pozycji i zapis w jednym wierszu.
W rubr. 3 nale¿y podaæ odpowiedni, pe³ny symbol wyrobu wg PKWiU, zamieszczony w nomenklaturze „PRODPOL” w kol. 1
(tzn. ³¹cznie ze znakami oddzielaj¹cymi cyfry).
W rubr. 4 wykazuje siê w osobnych wierszach wszystkie jednostki miary, wg których podawana bêdzie iloœæ produkcji dla
wyrobu lub wielkoœæ zapasów (oznaczenie cyfrowe); w przypadku wyst¹pienia kilku jednostek miary przy ka¿dej z nich nale¿y
powtórzyæ symbol PKWiU (w rubr. 3).
W rubr. 5 i 6 wykazuje siê iloœæ produkcji wytworzonej na terenie kraju w miesi¹cu sprawozdawczym oraz w okresie
narastaj¹cym zarówno z w³asnego, jak i z powierzonego surowca, odpowiadaj¹c¹ wymienionym w rubr. 4 jednostkom miary.
Rubryk tych nie wype³nia siê dla wyrobów w tys. z³, tj. dla jednostki miary “011” oraz dla zbó¿ i kawy niepalonej (tj. pozycji
klasyfikowanych do PKWiU 01.11.1; 01.11.12-00, 01.11.16-00.10 oraz 01.13.31 i 01.13.31-00.00). Nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na jednostki miary stanowi¹ce wielokrotnoœæ jednostek podstawowych, np. tony a nie kg, hl a nie litry, tys. par a nie pary itp.
W rubrykach tych nale¿y wykazaæ równie¿ iloœæ wydrukowanych ksi¹¿ek, gazet, broszur itp. (tj. efekt dzia³alnoœci us³ugowej –
drukowania).
Dane w rubr. 6 powinny byæ sum¹ produkcji wykazanej w rubr. 6 sprawozdania za poprzedni miesi¹c i produkcji wykazanej w
rubr. 5 w miesi¹cu sprawozdawczym. Dane nale¿y podawaæ w liczbach bezwzglêdnych bez znaku po przecinku.
W rubr. 7 i 8 nale¿y podaæ iloœæ sprzedanych w miesi¹cu sprawozdawczym oraz w okresie narastaj¹cym wyrobów
przemys³owych w³asnej produkcji (³¹cznie z produkcj¹ przekazan¹ do wykonania w ramach zlecenia przez inn¹ jednostkê). Nie
podaje siê danych dla wyrobów klasyfikowanych do PKWiU: 01.11.1; 01.11.12-00, 01.11.16-00.10, 01.13.31 i 01.13.31-00.00
(podaje siê tylko dane o wielkoœci zapasów) oraz dla przemia³u zbó¿ (3 pozycje w ramach 15.61) i uboju (4 pozycje w ramach
15.11), dla których nale¿y podaæ dane tylko w rubr. 5 i 6. Dane w rubr. 8 powinny byæ sum¹ produkcji wykazanej w rubr. 8
sprawozdania za poprzedni miesi¹c i produkcji wykazanej w rubr. 7 w miesi¹cu sprawozdawczym. Ewentualne ró¿nice mog¹
wynikaæ z korekt dotycz¹cych danych z wczeœniejszych okresów. Dane w rubr. 7 i 8 nale¿y podawaæ w liczbach bezwzglêdnych
bez znaku po przecinku. W przypadku, gdy jednostka miary okreœlona jest jako tys. z³ („011”) – wartoœæ produkcji sprzedanej
danego wyrobu nale¿y podaæ w faktycznie uzyskanych cenach (cenach producenta), bez nale¿nego podatku VAT, z jednym
miejscem po przecinku.
W rubr. 9 nale¿y wykazaæ zapasy tylko dla grupowañ PKWiU oznaczonych w ostatniej kolumnie nomenklatury „PRODPOL”
symbolem „Z” i wy³¹cznie we wskazanych jednostkach miary.
W przypadku, gdy do zapisów nie wystarczy jeden formularz, nale¿y kontynuowaæ zapisy na nastêpnych formularzach,
wprowadzaj¹c w rubr. 1 ci¹g³¹ numeracjê wierszy, tj. pocz¹wszy od numeru 26.

