
Dzia³ 1. Podstawowe dane o dzia³alnoœci gospodarczeja)

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

DG-1

Meldunek o dzia³alnoœci
gospodarczej

za miesi¹c ......................... 2010 r.

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Urz¹d Statystyczny
ul. Jana H. D¹browskiego 79
60-959 Poznañ

Numer identyfikacyjny – REGON
Przekazaæ do 5. dnia roboczego po
ka¿dym miesi¹cu sprawozdawczym

a) Przedsiêbiorstwa, których dzia³alnoœæ zosta³a zaklasyfikowana wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 do dzia³u 02, wype³niaj¹ tylko
wiersze 06-11. b) Wype³niaj¹ tylko przedsiêbiorstwa, których dzia³alnoœæ zosta³a zaklasyfikowana wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 do
dzia³ów 41, 42 i 43; za okresy kwartalne przedsiêbiorstwa te s¹ zobowi¹zane do sporz¹dzenia za³¹cznika do meldunku DG-1. c) Przed wype³nieniem
prosimy przeczytaæ objaœnienia do wiersza 02. d) Bez osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania
zawodowego; ³¹cznie z zatrudnionymi poza granicami kraju; bez przeliczania na pe³ne etaty. e) Bez uczniów i osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹
oraz osób zatrudnionych poza granicami kraju; po przeliczeniu osób niepe³nozatrudnionych na pe³ne etaty. f) Wype³niaj¹ przedsiêbiorstwa
zobowi¹zane do sporz¹dzania sprawozdania o cenach producentów wyrobów i us³ug na formularzu C-01, których dzia³alnoœæ zaklasyfikowana
zosta³a wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 do dzia³ów 05-39.

Uwaga: Dane wartoœciowe nale¿y podawaæ w tysi¹cach z³otych z jednym znakiem po przecinku, wskaŸnik cen – z jednym
znakiem po przecinku, pozosta³e dane – bez znaku po przecinku; liczbê po przecinku nale¿y wpisaæ w polu oddzielonym pionow¹
kresk¹.

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wed³ug PKD 2007

(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 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14).

Wyszczególnienie W miesi¹cu
sprawozdawczym

Od pocz¹tku roku do
koñca miesi¹ca

sprawozdawczego
0 1 2

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów (wyrobów i us³ug w³asnej
produkcji) w tys. z³ 01

w tym z dzia³alnoœci budowlano-monta¿owej wykonanej na
terenie kraju si³ami w³asnymi, tj. bez podwykonawców b) 02

w tym roboty budowlane o charakterze inwestycyjnymb), c) 03

Wartoœæ produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzeda¿y
(³¹cznie z wartoœci¹ w³asnych wyrobów przekazanych do w³asnych punktów
sprzeda¿y detalicznej, w³asnych hurtowni i w³asnych placówek
gastronomicznych) w tys. z³

04

Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów w tys. z³ 05

Pracuj¹cy w osobachd), stan w ostatnim dniu miesi¹ca 06

Przeciêtna liczba zatrudnionyche) 07

Czas faktycznie przepracowany w tys. godzin (wype³niæ za miesi¹c:
III, VI, IX, XII – podaj¹c dane za okres od pocz¹tku roku) 08

Wynagrodzenia brutto osób wykazanych w wierszu 07 w tys. z³ 09

z wiersza
09 przypa-
da na

wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce
bilansowej w spó³dzielniach 10

sk³adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe op³acane przez ubezpieczonych 11

Sprzeda¿ detaliczna (³¹cznie z podatkiem VAT) w tys. z³ 12

w tym przez Internet 13

Sprzeda¿ hurtowa (³¹cznie z podatkiem VAT) w tys. z³ 14

Podatek akcyzowy od wyrobów w³asnej produkcji (producent)
w tys. z³ 15

Podatek akcyzowy od towarów i materia³ów w tys. z³ 16

Dotacje przedmiotowe w tys. z³ 17

WskaŸnik cen produkcji sprzedanej (miesi¹c poprzedni = 100)f) 18



Wyszczególnienie W miesi¹cu
sprawozdawczym

Od pocz¹tku roku do
koñca miesi¹ca

sprawozdawczego
0 1 2

Z przychodów netto ze sprzeda¿y produktów (wyrobów i us³ug
w³asnej produkcji) – dzia³ 1, wiersz 01 – przypada na sprzeda¿
na eksport i wywóz w tys. z³

1

w tym do krajów strefy eurob)
2

Z przychodów netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów – dzia³ 1,
wiersz 05 – przypada na sprzeda¿ na eksport i wywóz w tys. z³ 3

w tym do krajów strefy eurob)
4

Nowe zamówienia otrzymane w tys. z³c) 5

w tym na eksport i wywóz 6

w tym do krajów strefy eurob) 7

Dzia³ 2. Dane uzupe³niaj¹ce dla jednostek przemys³owycha)

Uwaga: Przy opracowywaniu danych w wierszach 2, 4 i 7 nale¿y uwzglêdniæ aktualn¹ listê krajów zaliczanych do strefy euro.

a) Wype³niaj¹ tylko przedsiêbiorstwa, których dzia³alnoœæ zosta³a zaklasyfikowana wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci do sekcji: B, C, D i E.
b) Do krajów strefy euro zalicza siê: Austriê, Belgiê, Finlandiê, Francjê, Grecjê, Hiszpaniê, Irlandiê, Luksemburg, Niemcy, Niderlandy, Portugaliê,
W³ochy, Cypr, S³oweniê, Maltê, S³owacjê. c) Wiersze 5, 6 i 7 wype³niaj¹ tylko przedsiêbiorstwa, których dzia³alnoœæ zosta³a zaklasyfikowana wed³ug
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 do dzia³ów: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30.

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Uwagi dotycz¹ce znacz¹cych zmian
(wype³niæ tylko w przypadku wyst¹pienia istotnych zmian w badanych kategoriach w porównaniu do danych miesi¹ca poprze-
dzaj¹cego miesi¹c sprawozdawczy)

Nale¿y wpisaæ znak ,,X” w kwadracie obok kategorii, których zmiany dotycz¹, oraz przyczyn, które te zmiany spowodowa³y,
lub dopisaæ inne niewymienione przyczyny

w zakresie: z powodu:

przychodów ze sprzeda¿y produktów przejêcia przedsiêbiorstwa (czêœci)

sprzeda¿y towarów i materia³ów wydzielenia przedsiêbiorstwa (czêœci)

przychodów ze sprzeda¿y budowlano-monta¿owej anulowania wystawionych wczeœniej faktur

sprzeda¿y detalicznej uwzglêdnienia faktur koryguj¹cych (w szczególnoœci ujemnych)

sprzeda¿y hurtowej spadku liczby zamówieñ

liczby pracuj¹cych z .................. do ........................ wzrostu liczby zamówieñ

przeciêtnej liczby zatrudnionych zwolnienia pracowników

wynagrodzenia Inne (wymieniæ przyczyny) ............................................................................

wskaŸnika cen produkcji sprzedanej

przewozów ³adunków i pasa¿erów

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

Dzia³ 3. Dane uzupe³niaj¹ce dla jednostek œwiadcz¹cych us³ugi transportowea)

Uwaga: Dane nale¿y podawaæ w liczbach bezwzglêdnych - bez znaku po przecinku.

Wyszczególnienie W miesi¹cu
sprawozdawczym

Od pocz¹tku roku
do koñca miesi¹ca
sprawozdawczego

0 1 2

£¹czna ³adownoœæ taboru samochodowego b) - w tonach 1

Przewozy ³adunków - w tonach 2

Przewozy pasa¿erów - w tys. pasa¿erów 3

w tym przewozy
komunikacj¹ miejsk¹ 4

komunikacj¹ autobusow¹ zamiejsk¹ 5

a) Przed wype³nieniem prosimy przeczytaæ objaœnienia do dzia³u 3.
b) W³asnego (bez wydzier¿awionego innym jednostkom) i obcego - wed³ug stanu na koniec miesi¹ca sprawozdawczego; bez taksówek baga¿owych.



Sprawozdawczoœæ meldunkowa na formularzu DG-1 ma
charakter danych wstêpnych. Dane wykazywane
w sprawozdaniu powinny byæ zgodne z ewidencj¹ prowa-
dzon¹ stosownie do wymagañ zasad rachunkowoœci lub
w³asnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza
siê wykazywanie danych szacunkowych.

W przypadku koniecznoœci skorygowania danych
wykazanych w poprzednich okresach korekty te uwzglêdnia
siê w rubryce ,,od pocz¹tku roku” w najbli¿szym sprawozdaniu
po stwierdzeniu nieprawid³owoœci.

W sprawozdaniach za styczeñ nie nale¿y wype³niaæ
rubryki ,,od pocz¹tku roku do koñca miesi¹ca
sprawozdawczego” (w dziale 1, 2 i 3, rubryki 2).

Podmioty zaklasyfikowane do dzia³u 02 wed³ug PKD 2007
wype³niaj¹ wy³¹cznie informacje o zatrudnieniu i wynagrodze-
niach oraz o czasie przepracowanym (dzia³ 1 wiersze 06 - 11).

Dzia³ 1. Podstawowe dane o dzia³alnoœci
gospodarczej

W wierszu 01 wykazuje siê otrzymane i nale¿ne kwoty
w wartoœci netto (bez VAT, ³¹cznie z podatkiem akcyzowym)
za sprzedane na zewn¹trz przedsiêbiorstwa produkty,
tj., w³asnej produkcji wyroby gotowe, wykonane us³ugi,
prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-
-kartograficzne, roboty, w tym tak¿e budowlano-monta¿owe
itp., wynikaj¹ce z przemno¿enia iloœci sprzedanych wyrobów
i us³ug przez jednostkow¹ cenê sprzeda¿y, skorygowan¹
o nale¿ne dop³aty, udzielone rabaty, bonifikaty, opusty lub
umowne kwoty nale¿ne z tytu³u sprzeda¿y wyrobów i us³ug.

Sprzeda¿ realizowan¹ z magazynu producenta do innej
jednostki zalicza siê do sprzeda¿y wykazywanej w wierszu 01
(a nie do sprzeda¿y hurtowej wykazywanej w wierszu 14).

W wierszu 01 nie nale¿y ujmowaæ sprzeda¿y materia³ów
i odpadów niezu¿ytych w procesie produkcyjnym dokonywa-
nej zarówno przez sieæ handlow¹, jak i przez magazyn
jednostki.

W przypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia
nale¿y wykazaæ zrycza³towan¹ odp³atnoœæ agenta, natomiast
w przypadku zawarcia umowy agencyjnej – pe³ne przychody
agenta, z wyj¹tkiem przychodów ze sprzeda¿y towarów.

Dane wykazane w wierszu 01 rubryka 2 sprawozdania
DG-1 powinny byæ zgodne z zakresem danych wykazanych
w sprawozdaniu F-01/I-01, czêœæ I, dzia³ 1, wiersz 02,
pomniejszonych o wartoœæ dotacji wykazanych w sprawozda-
niu F-01/I-01, czêœæ I, dzia³ 1, wiersz 70 danych uzu-
pe³niaj¹cych.

Uwaga:

1) Jednostki przemys³u energetycznego, ciep³owniczego
i gazowniczego, jak równie¿ inne jednostki zajmuj¹ce siê
przesy³em, dystrybucj¹ (jednostki sieci, zbytu) wykazuj¹
w dziale 1, wiersz 01 tylko wartoœæ swojej us³ugi oraz przy-
chody ze sprzeda¿y produkcji w³asnych produktów (wyro-
bów i us³ug).

2) Podmioty gospodarcze zajmuj¹ce siê kompletacj¹ dostaw
i dzia³aj¹ce jako generalni dostawcy wykazuj¹ ró¿nicê miê-
dzy wartoœci¹ dostawy w faktycznie uzyskanych cenach
sprzeda¿y a wartoœci¹ dostawy w cenach zakupu (naby-
cia).

3) Polskie firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ poza granicami kraju
i rozliczaj¹ce siê wy³¹cznie z zagranicznymi urzêdami skar-
bowymi wykazuj¹ dane w wierszu 01 oraz w wierszu 04
i 06.

W wierszu 02 wykazuje siê wydzielon¹ z wiersza 01 war-
toœæ przychodów ze sprzeda¿y robót budowlano-monta-
¿owych wykonanych w kraju si³ami w³asnymi (tj. bez pod-
wykonawców) na rzecz zleceniodawców. Zakres robót bu-
dowlano-monta¿owych obejmuje roboty budowlane o charak-
terze:

inwestycyjnym:

1) realizowane na nowych obiektach, obejmuj¹ce: przygo-
towanie i zagospodarowanie terenu pod budowê, budowê
(wznoszenie), odbudowê budynków, budowli, czêœci
budowlanej kot³ów, maszyn i urz¹dzeñ technicznych trwale
umiejscowionych, linii i sieci elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych wraz z robotami
wykoñczeniowymi i monta¿em wewnêtrznych instalacji
oraz konstrukcji metalowych tych obiektów, monta¿
maszyn i urz¹dzeñ trwale umiejscowionych, roboty
górniczo-do³owe i wiercenia zwi¹zane z rozszerzeniem
chodników w czynnych kopalniach, wykonywane przez
przedsiêbiorstwa budowy kopalñ,

2) realizowane w istniej¹cych (u¿ytkowanych) obiektach
roboty maj¹ce charakter przebudowy, rozbudowy (nadbu-
dowy, dobudowy), w których wyniku uzyskuje siê przy-
najmniej jeden z ni¿ej wymienionych efektów:

- zmianê charakteru (przeznaczenia) przebudowywanego
obiektu,

- istotne zwiêkszenie jego pierwotnej wartoœci u¿ytkowej,

- przystosowanie do zmienionych warunków u¿ytkowania,

- wyd³u¿enie okresu jego u¿ytkowania,

- obni¿enie kosztów eksploatacji b¹dŸ poprawê jakoœci
us³ug czy procesów produkcyjnych prowadzonych w tym
obiekcie,

o zaliczeniu tych robót do inwestycji decyduj¹ kryteria rze-
czowe (techniczne), a nie finansowe;

remontowym, tj. roboty budowlane prowadzone w ist-
niej¹cych obiektach budowlanych, polegaj¹ce na odtwarzaniu
(przywracaniu) pierwotnego lub prawie pierwotnego stanu
(wartoœci technicznej i u¿ytkowej), wykraczaj¹ce poza zakres
bie¿¹cych konserwacji, niepowoduj¹ce jednak zmian w u¿yt-
kowaniu tych obiektów ani w ich konstrukcji; demonta¿ i po-
nowny monta¿ kot³ów, maszyn i urz¹dzeñ technicznych trwale
umiejscowionych;

1

Objaœnienia

do formularza DG-1

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

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L



pozosta³e roboty obejmuj¹ce:

1) roboty budowlane zwi¹zane z konserwacj¹, tj. okresowym
wykonywaniem robót niezbêdnych do utrzymania obiektu
budowlanego i jego otoczenia w nale¿ytym stanie technicz-
nym, obejmuj¹cych likwidacjê przyczyn i skutków uszko-
dzeñ mog¹cych spowodowaæ przedwczesne niszczenie
obiektu lub jego elementów i urz¹dzeñ,

2) roboty rozbiórkowo-porz¹dkowe prowadzone dla uzyskania
materia³ów nadaj¹cych siê do dalszego u¿ycia,

3) roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów tymczaso-
wych na terenie budowy.
W wierszu 04 wykazuje siê wartoœæ produktów wytwo-

rzonych niezaliczonych do sprzeda¿y, traktowanych na równi
ze sprzeda¿¹, tj. wartoœæ w³asnych wyrobów przekazanych do
w³asnych punktów sprzeda¿y detalicznej, jak równie¿ do
w³asnych zak³adów gastronomicznych i do w³asnych hurtow-
ni, wartoœæ wykonanych œwiadczeñ na rzecz funduszu œwiad-
czeñ socjalnych, wykonanych i przekazanych wyrobów i us³ug
w³asnej produkcji na powiêkszenie wartoœci w³asnych œrod-
ków trwa³ych, przekazanych rzeczowych sk³adników maj¹tku,
nieodp³atnie przekazanych wyrobów i us³ug na potrzeby re-
prezentacji i reklamy, przekazanych wyrobów i us³ug na po-
trzeby osobiste podatnika i pracowników oraz darowizny wy-
robów i œwiadczonych us³ug bez pobrania zap³aty.

Wiersz ten nie obejmuje wartoœci zapasów produktów go-
towych i produkcji niezakoñczonej.

W wierszu 05 nale¿y wykazaæ przychody netto ze
sprzeda¿y towarów i materia³ów (bez VAT ³¹cznie
z podatkiem akcyzowym), tj. kwoty nale¿ne za sprzedane
towary i materia³y, niezale¿nie od tego, czy zosta³y
zap³acone, wynikaj¹ce z przemno¿enia iloœci sprzedanej
przez jednostkow¹ cenê sprzeda¿y netto, skorygowane
o nale¿ne dop³aty i udzielone opusty, bonifikaty itp. lub
umowne kwoty nale¿ne z tytu³u sprzeda¿y.

Do przychodów ze sprzeda¿y towarów zalicza siê sprze-
da¿ tych sk³adników, nabytych w celu odsprzeda¿y w stanie
nieprzetworzonym, na zewn¹trz przedsiêbiorstwa lub we
w³asnych punktach sprzeda¿y, a w jednostkach sprze-
daj¹cych we w³asnej sieci sklepów obok towarów obcej pro-
dukcji tak¿e produkty przez siebie wytworzone.

Dane wykazane w wierszu 05 rubryka 2 sprawozdania
DG-1 powinny byæ zgodne z zakresem danych wykazanych
w sprawozdaniu F-01/I-01, czêœæ I, dzia³ 1, wiersz 06.

Uwaga

Przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹,
ciepln¹ lub gaz, zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ (przesy³em) wy-
mienionych wyrobów wykazuj¹ w wierszu 05 przychody ze
sprzeda¿y energii elektrycznej, cieplnej, gazu; bêdzie to war-
toœæ wyliczona z przemno¿enia iloœci sprzedanej (dostarczo-
nej) energii elektrycznej, cieplnej, gazu przez jednostkow¹
cenê sprzeda¿y netto, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi taryfikatora-
mi; wartoœæ ta powinna byæ powiêkszona o op³aty (prze-
sy³owe, abonamentowe) zawarte w fakturach od dostawców
wy¿ej wymienionych wyrobów w zakresie dotycz¹cym zakupu
energii elektrycznej, cieplnej, gazu do dalszej odsprzeda¿y.

W wierszu 06 wykazuje siê liczbê osób (bez uczniów)
bêd¹cych w stanie ewidencyjnym w ostatnim dniu miesi¹ca,
dla których jednostka sprawozdawcza jest g³ównym miejscem
pracy, ³¹cznie z pracuj¹cymi poza granicami kraju.

Dane podaje siê bez przeliczenia zatrudnionych na pe³ne
etaty.

Do pracuj¹cych zalicza siê:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy
o pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) ³¹cznie
z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo,

2) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê
nak³adcz¹,

3) agentów, tj. osoby, z którymi jednostka sprawozdawcza
zawar³a umowê agencyjn¹ lub umowê na warunkach zle-
cenia o prowadzeniu placówek handlowych, us³ugowych
lub o wykonywaniu zleconych czynnoœci oraz poma-
gaj¹cych cz³onków ich rodzin i osoby zatrudnione przez
agentów; do agentów nie zalicza siê osób, które prowadz¹
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

4) w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli zak³adów (z wy³¹czeniem
wspólników, którzy nie pracuj¹, a wnosz¹ jedynie kapita³),
³¹cznie z bezp³atnie pomagaj¹cymi cz³onkami ich rodzin.
Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie

zalicza siê osób korzystaj¹cych w miesi¹cu sprawozdaw-
czym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezp³atnych
w wymiarze powy¿ej 3 miesiêcy oraz osób przebywaj¹cych
na œwiadczeniu rehabilitacyjnym, z wyj¹tkiem kobiet w ci¹¿y
korzystaj¹cych z tego œwiadczenia, które nale¿y traktowaæ jak
przebywaj¹cych na zasi³ku chorobowym, zatrudnionych na
podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzie³o, a tak¿e osób
(uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu
przygotowania zawodowego.

W wierszu 07 wykazuje siê przeciêtn¹ liczbê zatrudnio-
nych, po przeliczeniu osób niepe³nozatrudnionych na pe³ne
etaty, tj:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w tym

tak¿e zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach
publicznych oraz przebywaj¹ce za granic¹ na podstawie
delegacji s³u¿bowej, z wyj¹tkiem osób zatrudnionych poza
granicami kraju,

2) osoby pracuj¹ce w zak³adach pracy w formie zorganizowa-
nych grup roboczych, tj. uczestników OHP (z wyj¹tkiem
odbywaj¹cych naukê zawodu), ¿o³nierzy, skazanych, juna-
ków obrony cywilnej, junaków stra¿y przemys³owej i po¿ar-
nej, osoby odbywaj¹ce w zak³adach pracy zastêpcz¹
s³u¿bê poborowych.
W zatrudnieniu nale¿y uwzglêdniæ cudzoziemców

wykonuj¹cych pracê w Polsce zgodnie z przepisami
zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z póŸn. zm.).

Osoby pracuj¹ce w górnictwie w okresie pocz¹tkowych
28 dni pracy zaliczane s¹ tak¿e do zatrudnionych.

Do zatrudnionych nie zalicza siê:
1) osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹,

2) osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy
o pracê w celu przygotowania zawodowego,

3) agentów.
Metodê obliczania przeciêtnego zatrudnienia w miesi¹cu

nale¿y dostosowaæ do sytuacji kadrowej w jednostce. W przy-
padku du¿ej p³ynnoœci kadr lub natê¿enia zjawiska udzielania
urlopów bezp³atnych nale¿y stosowaæ metodê œredniej aryt-
metycznej ze stanów dziennych w miesi¹cu. Osób przeby-
waj¹cych na urlopach bezp³atnych nie nale¿y liczyæ do sta-
nów dziennych w czasie trwania tych urlopów.

Przy stabilnej sytuacji kadrowej przeciêtne zatrudnienie
w miesi¹cu mo¿na obliczyæ metod¹ uproszczon¹, tj. na pod-
stawie sumy dwóch stanów dziennych (w pierwszym i ostat-
nim dniu miesi¹ca) podzielonej przez dwa, lub metod¹ œred-

2



niej chronologicznej obliczanej na podstawie sumy po³owy
stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesi¹ca oraz
stanu zatrudnienia w 15. dniu miesi¹ca, podzielonej przez 2.
Przy zastosowaniu tych metod nie nale¿y ujmowaæ osób, któ-
re korzysta³y z urlopów bezp³atnych w wymiarze powy¿ej
14 dni. Przeciêtne zatrudnienie w okresach narastaj¹cych na-
le¿y obliczaæ jako sumê przeciêtnego zatrudnienia w po-
szczególnych miesi¹cach podzielon¹ przez liczbê miesiêcy
w okresie sprawozdawczym (bez wzglêdu na to, czy zak³ad
funkcjonowa³ przez ca³y okres sprawozdawczy, czy nie).
Przeliczenia osób niepe³nozatrudnionych na pe³ne etaty doko-
nuje siê wed³ug godzin pracy ustalonych w umowie o pracê
w stosunku do obowi¹zuj¹cej normy.

W wierszu 08 wykazuje siê czas faktycznie
przepracowany zatrudnionych (wykazanych w wierszu 07)
w godzinach normalnych i nadliczbowych.

W wierszu 09 podaje siê wynagrodzenia osobowe brutto
(niezale¿nie od Ÿróde³ finansowania wyp³at, tj. zarówno ze
œrodków w³asnych, jak i refundowanych, np. z Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Funduszu Pracy) zatrud-
nionych (wykazanych w wierszu 07), ³¹cznie z wyp³atami
z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilansowej
w spó³dzielniach (dokonywane równie¿ w postaci obligacji
b¹dŸ akcji).

Wiersz ten obejmuje równie¿ honoraria wyp³acone niektó-
rym grupom pracowników za prace wynikaj¹ce z umowy
o pracê.

Szczegó³owy ,,Zakres sk³adników wynagrodzeñ
w gospodarce narodowej obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia
2000 r.” jest za³¹cznikiem do objaœnieñ do sprawozdañ
z zatrudnienia i wynagrodzeñ.

Uwzglêdnia siê równie¿ tê czêœæ wynagrodzeñ, jak¹ za-
trudnieni otrzymuj¹ w walutach obcych, przeliczon¹ na z³ote
wed³ug obowi¹zuj¹cego kursu kupna waluty przez NBP
w dniu wyp³aty.

Dane dotycz¹ce wynagrodzeñ podaje siê w ujêciu brutto
bez potr¹ceñ obligatoryjnych sk³adek na ubezpieczenie eme-
rytalne, rentowe i chorobowe op³acanych przez ubezpieczo-
nych oraz zaliczek z tytu³u podatku dochodowego od osób fi-
zycznych.

Wynagrodzenia za okres sprawozdawczy stanowi¹:

- nale¿noœci z tytu³u pracy wykonanej w miesi¹cu sprawo-
zdawczym i rozliczonej do terminu sporz¹dzenia sprawo-
zdania,

- szacunkowe wynagrodzenia (g³ównie pracowników na
stanowiskach robotniczych) nale¿ne za miesi¹c
sprawozdawczy (w tym nagrody i premie za wyniki
osi¹gniête w danym miesi¹cu) - ustalone w oparciu
o informacje dotycz¹ce przeciêtnego zatrudnienia, stopnia
realizacji zadañ i liczby dni roboczych tego miesi¹ca,
przewidziane do wyp³aty do 16. dnia kalendarzowego
nastêpnego miesi¹ca po okresie sprawozdawczym - za
prace wykonane lub zakoñczone w miesi¹cu
sprawozdawczym.

Premie z zysku przewidywane do wyp³aty w podanym wy-
¿ej terminie nale¿y równie¿ uj¹æ w wynagrodzeniach za mie-
si¹c sprawozdawczy.

W wierszu 10 - uwaga: nie nale¿y wykazywaæ wyp³at dla
pracowników z funduszu nagród tworzonego z osobowego
funduszu p³ac, które s¹ ujête w wierszu 09.

W wierszu 12 wykazuje siê sprzeda¿ detaliczn¹ towarów
handlowych w³asnych i komisowych, ³¹cznie z gastrono-
miczn¹, w cenach p³aconych przez konsumenta (z podatkiem

VAT) oraz wartoœæ odsprzedanych materia³ów (bez z³omu
i odpadów) niezu¿ytych w procesie produkcyjnym, zreali-
zowan¹ przez punkty sprzeda¿y detalicznej, placówki
gastronomiczne oraz inne punkty sprzeda¿y (np. sk³ady,
magazyny) w iloœciach wskazuj¹cych na zakupy na potrzeby
indywidualnych nabywców.

W wartoœci sprzeda¿y detalicznej uwzglêdnia siê wartoœæ
wytworzonych potraw sprzedanych wy³¹cznie we w³asnych
placówkach gastronomicznych oraz w³asnych wyrobów sprze-
danych we w³asnych punktach sprzeda¿y detalicznej.

Sprzeda¿ detaliczna powinna uwzglêdniaæ dane
z zak³adów prowadzonych przez agentów. W przypadku bra-
ku informacji o faktycznie zrealizowanej sprzeda¿y detalicznej
przez agenta przedsiêbiorstwo powinno podaæ wartoœæ sprze-
da¿y deklarowanej przez agenta.

W wierszu 13 wykazuje siê wydzielon¹ z wiersza 12
sprzeda¿ detaliczn¹ realizowan¹ przez Internet, zwykle
poprzez specjalne œrodki zapewnione w ramach strony
internetowej. Nabyte towary mog¹ byæ albo bezpoœrednio
pobrane z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta.

W wierszu 14 wykazuje siê wartoœæ sprzeda¿y hurtowej
w cenach realizacji (³¹cznie z podatkiem VAT).

Sprzeda¿ hurtowa jest dzia³alnoœci¹ polegaj¹c¹ na od-
sprzeda¿y zakupionych towarów we w³asnym imieniu, zwykle
nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom,
producentom).

Wartoœæ sprzeda¿y hurtowej obejmuje wartoœæ sprzeda-
nych towarów z magazynów hurtowych, w³asnych b¹dŸ u¿yt-
kowanych, w których sk³adowane towary stanowi¹ w³asnoœæ
jednostki sprawozdawczej. Wartoœæ sprzeda¿y hurtowej ma-
teria³ów, odpadów oraz z³omu, odsprzedanych poprzez hur-
townie, wykazuj¹ tylko te jednostki, które prowadz¹ dzia³al-
noœæ w zakresie sprzeda¿y hurtowej pó³produktów, odpadów
oraz z³omu.

Do wartoœci sprzeda¿y hurtowej zalicza siê równie¿ war-
toœæ sprzeda¿y zrealizowanej na zasadzie bezpoœredniej p³at-
noœci lub kontraktu (agenci, aukcjonerzy), jak równie¿ wartoœæ
sprzeda¿y zrealizowanej poprzez tranzyt rozliczany (refaktu-
rowany) polegaj¹cy na przekazywaniu towarów bezpoœrednio
od dostawcy do odbiorcy z pominiêciem magazynów jednost-
ki, która tê dostawê realizuje. Dostawca (producent) wystawia
fakturê dla jednostki handlowej, która refakturuje dostawê, re-
alizuj¹c czêœæ mar¿y handlowej.

Jeœli jednostka handlowa poza sprzeda¿¹ hurtow¹ prowa-
dzi inny rodzaj dzia³alnoœci (np. sprzeda¿ detaliczn¹, gastro-
nomiczn¹, us³ugi), to w wierszu 14 wykazuje wy³¹cznie sprze-
da¿ hurtow¹.

Uwaga

Nie zalicza siê do sprzeda¿y detalicznej i hurtowej
wartoœci sprzeda¿y: domów, mieszkañ, gruntów, walut,
energii elektrycznej, wody, gazu oraz ciep³a dostarczonego
przez sieæ.

W wierszu 15 wykazuje siê wartoœæ podatku akcyzowego
stanowi¹cego obci¹¿enie przychodów ze sprzeda¿y.

Podatek akcyzowy nale¿ny od sprzeda¿y dotyczy wyro-
bów w³asnej produkcji i us³ug wykazanych w wierszach 01
i 04 bez ewentualnych odliczeñ podatku akcyzowego
zap³aconego przy zakupie, np. w sprzeda¿y samochodów lub
sprzeda¿y wyrobów winiarskich.

W wierszu 16 wykazuje siê wartoœæ podatku akcyzowego
stanowi¹cego obci¹¿enie przychodów ze sprzeda¿y towarów
i materia³ów. Podatek akcyzowy nale¿ny od sprzeda¿y
dotyczy towarów i materia³ów wykazanych w wierszu 05.
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W wierszu 17 wykazuje siê otrzymane i nale¿ne dotacje
przedmiotowe oraz wybrane dotacje okreœlone w ustawie
bud¿etowej jako podmiotowe (jeœli maj¹ odniesienie do
wartoœci wytwarzanych produktów), zwiêkszaj¹ce przychód
jednostki, ustalone w sposób wynikaj¹cy z okreœlaj¹cych je
przepisów. Wiersz ten obejmuje dotacje przeznaczone na
czêœciowe pokrycie kosztów na wytworzenie sprzedanych
produktów (wyrobów i us³ug) lub zakup sprzedanych towarów
(dotyczy jednostek handlowych), które s¹ realizowane po
cenach ni¿szych ni¿ poniesione koszty.

W wierszu tym nie ujmuje siê dotacji podmiotowych, które
nie maj¹ bezpoœredniego odniesienia do wartoœci
wytwarzanych produktów, takich jak np.: dotacje na
restrukturyzacjê jednostki gospodarczej, dotacje na pokrycie
kosztów remontów, usuwanie szkód w kopalniach.

W przypadku gdy dotacje przedmiotowe s¹ rozliczane
w okresach d³u¿szych ni¿ miesi¹c, dopuszczalne jest
szacunkowe ustalenie wartoœci dotacji przypadaj¹cej na
badany miesi¹c.

Kwoty dotacji uzyskane z bud¿etu pañstwa, które po
rozliczeniu wyników dzia³alnoœci zwraca siê do bud¿etu, nie
s¹ traktowane jako dotacje.

W wierszu 18 podaje siê szacunkowy wskaŸnik cen pro-
dukcji sprzedanej za miesi¹c sprawozdawczy w stosunku do
miesi¹ca poprzedniego dla przedsiêbiorstwa ogó³em. Do
opracowania wskaŸnika nale¿y przyjmowaæ dane o warto-
œciach sprzeda¿y bez podatku VAT i podatku akcyzowego.

Generalnie wskaŸnik ten powinien odzwierciedlaæ skalê
zmian cen g³ównych grup wyrobów i us³ug zrealizowanych
przez przedsiêbiorstwo w miesi¹cu sprawozdawczym. Wa¿na
jest zatem miesiêczna struktura sprzeda¿y, tj. udzia³ wartoœci
poszczególnych grup wyrobów lub us³ug w ogólnej wartoœci
produkcji sprzedanej przedsiêbiorstwa i œrednie poziomy cen
uzyskane przy ich sprzeda¿y w miesi¹cu sprawozdawczym
i miesi¹cu poprzednim.

WskaŸniki cen uzyskane poprzez odniesienie cen
miesi¹ca sprawozdawczego do cen z miesi¹ca poprzedniego
zwa¿one udzia³ami wartoœci sprzeda¿y grup wyrobów i us³ug,
których wskaŸniki dotycz¹, powinny dostarczyæ informacji
o ogólnej, w skali przedsiêbiorstwa, miesiêcznej dynamice
cen. Na przyk³ad, jeœli w przedsiêbiorstwie przedmiotem
sprzeda¿y by³y cztery g³ówne grupy wyrobów i us³ug (A, B,
C, D) z udzia³ami odpowiednio: 12 %, 15 %, 20 %, 20 %,
a œrednie ceny uzyskane ze sprzeda¿y tych grup zmieni³y siê
w stosunku do cen uzyskanych w poprzednim miesi¹cu
odpowiednio: wzrost o 2 %, spadek o 1 %, spadek o 2,5 %,
wzrost o 1,5 %, to szacunkowy wskaŸnik zmian cen w
przedsiêbiorstwie wynosi 99,8:
[(12x102,0)+(15x99,0)+(20x97,5)+(20x101,5)]:(12+15+20+20)=99,8

WskaŸnik ostateczny bêdzie opracowany przez urz¹d
statystyczny na podstawie poziomów cen reprezentantów
wyrobów i us³ug wykazywanych przez przedsiêbiorstwo na
formularzu C-01.

Dzia³ 2. Dane uzupe³niaj¹ce dla jednostek przemys³owych

W wierszu 1 nale¿y wykazaæ tê czêœæ przychodów
(z dzia³u 1 wiersza 01), która dotyczy sprzeda¿y na eksport
i wywozu.

W wierszu 2 nale¿y wykazaæ tê czêœæ przychodów
(z dzia³u 2 wiersza 1), która dotyczy sprzeda¿y na eksport
i wywozu do krajów strefy euro.

W wierszu 3 nale¿y wykazaæ tê czêœæ przychodów
(z dzia³u 1 wiersza 05), która dotyczy sprzeda¿y na eksport
i wywozu.

W wierszu 4 nale¿y wykazaæ tê czêœæ przychodów
(z dzia³u 2 wiersza 3), która dotyczy sprzeda¿y na eksport
i wywozu do krajów strefy euro.

W wierszu 5 nale¿y podaæ sumê wartoœci wszystkich
zamówieñ na dostawê wyrobów, us³ug (bez VAT i podatków
bezpoœrednio zwi¹zanych z obrotem), produkowanych
samodzielnie lub na zlecenie przez inne firmy krajowe lub
zagraniczne (w tym tzw. uszlachetnienie na zlecenie),
przyjêtych przez przedsiêbiorstwo w miesi¹cu
sprawozdawczym.

Zamówienie (kontrakt, umowê) traktuje siê jako wp³yw
zamówienia, je¿eli wielkoœæ zamówienia zosta³a dok³adnie
okreœlona i jest wi¹¿¹ca. Je¿eli na potwierdzeniu zamówienia
widnieje tylko iloœæ, to podstawê do obliczenia wartoœci
zamówienia stanowi¹ ceny obowi¹zuj¹ce dla danej transakcji
w dniu wp³yniêcia zamówienia. Je¿eli w zamówieniu
uzgodniono jedynie minimaln¹ iloœæ towarów lub przedzia³
iloœci towarów do odbioru, to za moment wp³ywu zamówienia
nale¿y uznaæ póŸniejsze uœciœlenie zamówienia lub moment
wysy³ki towarów.

Do wartoœci nowych zamówieñ w³¹cza siê inne obci¹¿enia
(transport, pakowanie itp.), nawet jeœli te obci¹¿enia s¹
odrêbnie fakturowane.

Zamówieñ z poprzednich okresów, które zosta³y
anulowane w miesi¹cu sprawozdawczym, nie odejmuje siê
z nowych zamówieñ (wykazanych w dziale 2, wierszu 5).

Do zamówieñ w miesi¹cu sprawozdawczym nale¿y
w³¹czyæ sprzeda¿ z magazynu (loco magazyn), jeœli
wp³yw zamówienia i dostawa zbiegaj¹ siê ze sob¹
w czasie.

Zamówienia, takie jak np. naprawy, us³ugi konserwacyjne,
instalacyjne, monta¿owe itp., których wartoœci nie mo¿na
oceniæ w chwili wp³ywu zamówienia, nale¿y zg³osiæ w
miesi¹cu, w którym nast¹pi³a wycena.

Zamówienia na wynajem wyrobów, które zosta³y
wyprodukowane przez przedsiêbiorstwo w celu wynajêcia,
nale¿y uwzglêdniæ w dziale 2, wierszu 5 (us³uga za wynajem
wraz z ca³kowit¹ wartoœci¹ urz¹dzenia).

Do nowych zamówieñ nie nale¿y wliczaæ zamówieñ na:

- us³ugi budowlane,

- dostawê elektrycznoœci, ciep³a przesy³anego na odleg³oœæ,
gazu, pary i wody,

- dostawê pozosta³oœci poprodukcyjnych ,,nadaj¹cych siê na
sprzeda¿”,

- dostawê towarów do ponownej odsprzeda¿y,

- œwiadczenia niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹,

- dostawy i œwiadczenia wewn¹trz przedsiêbiorstwa.

W wierszu 6 nale¿y podaæ wydzielon¹ z dzia³u 2, wiersza 5
wartoœæ zamówieñ (kontraktów) na dostawy produktów
i œwiadczenie us³ug z³o¿onych przez:
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- odbiorców maj¹cych sw¹ siedzibê za granic¹,

- firmy krajowe (eksporterów), które eksportuj¹ i wywo¿¹ za
granicê zamówione towary bez dalszej obróbki lub
przetwarzania.
Jeœli w zamówieniu jest podana kwota w walucie obcej, to

przeliczenia na z³ote dokonuje siê wed³ug kursu z³otego w dniu
transakcji.

W wierszu 7 nale¿y wykazaæ tê czêœæ przychodów
(z dzia³u 2 wiersza 6), która dotyczy sprzeda¿y na eksport
i wywozu do krajów strefy euro.

Dzia³ 3. Dane uzupe³niaj¹ce dla jednostek œwiadcz¹cych
us³ugi transportowe

Dzia³ 3 wype³niaj¹ podmioty wykonuj¹ce zarobkowo
przewozy ³adunków i/lub pasa¿erów, tj. uzyskuj¹ce przychody
z tytu³u œwiadczenia us³ug przewozowych, z wy³¹czeniem
podmiotów:

- posiadaj¹cych licencje na wykonywanie przewozów kole-
jowych, które sporzadzaj¹ zestawienia GUS - TK-1,

- przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ pocztow¹ i ku-
riersk¹ (zaliczanych wed³ug PKD 2007 do dzia³u 53),

- przedsiêbiorstw wykonuj¹cych przewozy taksówkami osobo-
wymi (zaliczanych wed³ug PKD 2007 do klasy 49.32).

Wiersz 1 wype³niaj¹ jednostki wykonuj¹ce transport
samochodowy ciê¿arowy zarobkowo.

£¹czn¹ ³adownoœæ taboru samochodowego (wiersz 1) ustala
siê, sumuj¹c dopuszczaln¹ ³adownoœæ (podan¹ w dowodzie
rejestracyjnym) samochodów ciê¿arowych, przyczep i naczep
ciê¿arowych w³asnych i przyjêtych od innych jednostek na
podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzier¿awy, leasingu itp.

bez wzglêdu na stan techniczny. Nie nale¿y podawaæ danych
dotycz¹cych taboru w³asnego przekazanego innym jednostkom
na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzier¿awy, leasingu
itp., taksówek baga¿owych oraz taboru wykorzystywanego do
w³asnych potrzeb (gospodarczego).

Przewozy ³adunków (wiersz 2):

1) jednostki wykonuj¹ce transport samochodowy, ciê¿arowy
zarobkowo wykazuj¹ dane dotycz¹ce przewozów ³adun-
ków wykonanych na terenie kraju i poza jego granicami
taborem samochodowym ciê¿arowym (tj. samochodami
ciê¿arowymi ³¹cznie z przewozami na przyczepach i ci¹gni-
kami siod³owymi po³¹czonymi z naczepami oraz ci¹gnikami
balastowymi lub rolniczymi na przyczepach) w³asnym i eks-
ploatowanym obcym. W wierszu tym nie nale¿y ujmowaæ
danych o przewozach: wykonanych taborem samochodo-
wym w³asnym oddanym w agencjê (dzier¿awê) innym
podmiotom; taborem wykorzystywanym wy³¹cznie na terenie
zak³adów pracy (przewozy technologiczne), tj. niewyko-
nuj¹cy przewozów po drogach publicznych; taksówkami
baga¿owymi;

2) jednostki ¿eglugi morskiej (armatorzy lub operatorzy)
wykazuj¹ dane dotycz¹ce przewozów ³adunków
wykonanych w rejsach zakoñczonych w okresie

sprawozdawczym statkami w³asnymi oraz statkami
dzier¿awionymi p³ywaj¹cymi pod bander¹ polsk¹ i obc¹. Nie
nale¿y podawaæ danych o przewozach zarobkowych innymi
œrodkami transportu;

3) jednostki ¿eglugi œródl¹dowej wykazuj¹ dane dotycz¹ce
przewozów ³adunków na drogach wodnych œródl¹dowych
polskich i obcych taborem barkowym w³asnym i eksplo-
atowanym obcym oraz na tratwach holowanych. Nale¿y uj¹æ
równie¿ dane o przewozach taborem barkowym wydzier-
¿awionym na okres przerwy nawigacyjnej na polskich
drogach wodnych przedsiêbiorstwom zagranicznym.
Do ³adunków zalicza siê tylko te ³adunki, których przewóz
zosta³ zakoñczony w okresie sprawozdawczym;

4) jednostki transportu lotniczego wykazuj¹ dane dotycz¹ce
przewozów ³adunków (przesy³ki towarowe, pocztowe i baga¿
p³atny) wykonanych we wszystkich rodzajach lotów komuni-
kacyjnych (rozk³adowych, dodatkowych i wynajêtych);

5) jednostki transportu ruroci¹gowego wykazuj¹ dane doty-
cz¹ce iloœci przet³oczonej ropy naftowej i produktów
naftowych.

W wierszu 3:

1) jednostki wykonuj¹ce transport autobusowy zarobkowo
wykazuj¹ liczbê pasa¿erów przewiezionych w komunikacji
krajowej i miêdzynarodowej taborem autobusowym
handlowym w³asnym i eksploatowanym obcym. Nale¿y
wykazaæ przewozy pasa¿erów z biletami, w ramach
przewozów na podstawie umów, np. z zak³adami pracy,
w ramach przewozów szkolnych, kolonijnych
i wycieczkowych, oraz pasa¿erów przewiezionych
bezp³atnie na podstawie odpowiednich przepisow;

2) jednostki ¿eglugi morskiej (armatorzy lub operatorzy)
wykazuj¹ liczbê pasa¿erów przewiezionych zarówno
z p³atnymi, jak i z bezp³atnymi biletami w rejsach zakoñ-
czonych w okresie sprawozdawczym statkami pasa¿er-
skimi, towarowymi i promami - w³asnymi i dzier¿awionymi od
innych armatorów - p³ywaj¹cymi pod bander¹ polsk¹ i obc¹;

3) jednostki ¿eglugi œródl¹dowej wykazuj¹ liczbê pasa¿erów
przewiezionych w okresie sprawozdawczym z p³atnymi
i bezp³atnymi biletami statkami w³asnymi oraz eksploatowa-
nymi obcymi;

4) jednostki transportu lotniczego wykazuj¹ liczbê pasa¿erów
przewiezionych we wszystkich rodzajach lotów komuni-
kacyjnych (rozk³adowych, dodatkowych i wynajêtych);

5) jednostki komunikacji miejskiej wykazuj¹ liczbê pasa¿erów
przewiezionych komunikacj¹ autobusow¹, tramwajow¹ i tro-
lejbusow¹ oraz kolej¹ podziemn¹ (metro).

W wierszu 4 i 5 nale¿y wydzieliæ z wiersza 3 odpowie-
dnio przewozy pasa¿erów komunikacj¹ miejsk¹ (wiersz 4)
i komunikacj¹ autobusow¹ zamiejsk¹ (wiersz 5).
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