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(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

Symbol rodzaju działalności według PKD 2007      
 

Dział 1. Produkcja wyrobów i zapasya)
 

Lp. Nazwa wyrobu według PKWiU/PRODPOLb) 
Symbol wyrobu według 

PKWiU/PRODPOLb) 

Jednostka 

miary 
(oznaczenie 

cyfrowe) 

Produkcja wytworzona ogółem Produkcja sprzedana Zapasy na koniec 

kwartałuc) (stan 

w dniu 31 III, 30 

VI, 30 IX, 31 XII) 

w miesiącu 

sprawozdawczym 

od początku roku do 

końca miesiąca 

sprawozdawczego 

w miesiącu 

sprawozdawczym 

od początku roku do 

końca miesiąca 

sprawozdawczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

a) Dane w fizycznych jednostkach miary – bez znaku po przecinku; dane wartościowe (dla jednostek miary ,,011”) – w tys. zł z jednym znakiem po przecinku. b) Wyroby zawarte w nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w 2011 r. 
c) Producenci wina gronowego, moszczów winogronowych i skrobi ziemniaczanej wykazują zapasy według stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego. 



Dział 1. Produkcja wyrobów i zapasya) (dokończenie) 

Lp. Nazwa wyrobu według PKWiU/PRODPOLb) 
Symbol wyrobu według 

PKWiU/PRODPOLb) 

Jednostka 

miary 
(oznaczenie 

cyfrowe) 

Produkcja wytworzona ogółem Produkcja sprzedana Zapasy na koniec 

kwartałuc) (stan 

w dniu 31 III, 30 

VI, 30 IX, 31 XII) 

w miesiącu 

sprawozdawczym 

od początku roku do 

końca miesiąca 

sprawozdawczego 

w miesiącu 

sprawozdawczym 

od początku roku do 

końca miesiąca 

sprawozdawczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

a) Dane w fizycznych jednostkach miary – bez znaku po przecinku; dane wartościowe (dla jednostek miary ,,011”) – w tys. zł z jednym znakiem po przecinku. b) Wyroby zawarte w nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w 2011 r. 
c) Producenci wina gronowego, moszczów winogronowych i skrobi ziemniaczanej wykazują zapasy według stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego. 
 

 

                                      

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

     
(imię, nazwisko i telefon osoby  

sporządzającej sprawozdanie) 
 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 



Objaśnienia do formularza P-02 
 

Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 

Przykład wypełnienia e-maila sprawozdawcy: 

 

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

 

Objaśnienia ogólne 

 

Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub 

posiadające zapasy wyrobów przemysłowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. 

W 2011 r. w sprawozdawczości statystycznej obowiązują klasyfikacje PKD 2007 i PKWiU 2008, wprowadzone od 

1 stycznia 2009 r., dostępne na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. 

W sprawozdaniu P-02 naleŜy wykazać dane o produkcji wszystkich wyrobów lub grup asortymentowych 

zamieszczonych w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2011”, które są klasyfikowane według 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), zgodnie z poniŜszymi objaśnieniami do formularza. 

Pozycje, dla których wymagane jest podanie danych o zapasach, oznaczono symbolem „Z”. Jednostki, których 

podstawowa działalność gospodarcza klasyfikowana jest według PKD 2007 do sekcji „G” (jednostki handlowe), podają 

dane o zapasach wyłącznie dla wyrobów zamieszczonych na odrębnej „Liście towarów do badania zapasów 

w przedsiębiorstwach handlowych w 2011 r.”. Nomenklatura PRODPOL i Lista towarów zamieszczone są na stronie 

internetowej: www.stat.gov.pl/formularze. 

Wykazane w sprawozdaniu informacje dla wszystkich wskazanych jednostek miary naleŜy podawać w następujący 

sposób: 

– dla produkcji wytworzonej – całkowitą produkcję wyrobów wytworzonych w miesiącu sprawozdawczym oraz 

w okresie narastającym, od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego (łącznie z produkcją wykonaną na potrzeby 

własne lub na zlecenie), niezaleŜnie od tego, czy wyroby te przeznaczone są do sprzedaŜy na zewnątrz przedsiębiorstwa, do 

innych zakładów tego samego przedsiębiorstwa, czy będą zuŜywane wewnątrz zakładu na cele produkcyjne. Do produkcji 

wytworzonej naleŜy zaliczyć równieŜ ilość wydrukowanych ksiąŜek, gazet, broszur itp., czyli efekt usługi drukowania 

(dane te podaje drukarnia); 

– dla produkcji sprzedanej – ilość sprzedanych w ciągu miesiąca sprawozdawczego oraz w okresie narastającym, od 

początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego, wyrobów produkcji własnej oraz produkcji zleconej do wykonania 

w innym przedsiębiorstwie z materiału powierzonego, niezaleŜnie od momentu wytworzenia; oznacza to, Ŝe zleceniodawca 

wykazuje tylko sprzedaŜ wyrobów wykonanych na zlecenie z materiału powierzonego (jest ich prawnym właścicielem), 

podczas gdy produkcję wytworzoną podaje faktyczny producent; 

– zapasy – producenci wina gronowego, moszczów winogronowych i skrobi ziemniaczanej podają dane według stanu 

na koniec miesiąca sprawozdawczego, pozostałe jednostki sprawozdawcze podają dane wyłącznie w miesiącach 

kończących kwartały (tj. według stanu na koniec kwartału). Jednostki, w których występuje działalność produkcyjna, 

wykazują zapasy wyprodukowanych wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaŜy. Jednostki zaliczane do sekcji G 

„Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” wykazują zapasy towarów 

handlowych znajdujących się w magazynach hurtu i rozdzielczych detalu (bez zapasów znajdujących się w punktach 

sprzedaŜy detalicznej) oraz zapasy wyprodukowanych wyrobów gotowych znajdujących się w magazynach jednostek 

prowadzących działalność produkcyjną zgodnie z „Listą towarów do badania zapasów”. Zapasy naleŜy podawać tylko dla 

symboli PRODPOL oznaczonych literą „Z” i wyłącznie we wskazanych jednostkach miary. 

Do produkcji wyrobów zalicza się wyroby wyprodukowane z surowca własnego, jak i z surowca powierzonego 
przez inne przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną. 

Produkcję wytworzoną wykonaną na zlecenie wykazuje wyłącznie zleceniobiorca, to jest ten, który faktycznie 

produkcję wykonał (rubryki 5 i 6). Ma to miejsce, gdy materiał do produkcji powierzony jest przez jednostkę zlecającą 

krajową lub zagraniczną (zleceniodawca i zleceniobiorca muszą być róŜnymi podmiotami). Zleceniodawca krajowy 

powinien wykazać tylko ilość produkcji sprzedanej (rubryki 7 i 8). 

Jednostka handlowa, która zamówiła wykonanie wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i nie 

przekazała surowców do wykonania tych wyrobów, nie jest traktowana jako zleceniodawca (nie wykazuje produkcji 

sprzedanej). 



Wyjaśnienia szczegółowe 

 

1. Objaśnienia dotyczące treści wierszy 

 

a) grupowania PRODPOL, w których skład wchodzą wyłącznie wyroby niebędące przedmiotem sprzedaŜy (tj. 

produkcja na własne potrzeby), naleŜy równieŜ zamieścić w sprawozdaniu; w rubrykach 7 i 8 naleŜy w tym przypadku 

wstawić znak „x”; 

b) dane dla kaŜdego wyrobu powinny być podane w tylu wierszach, ile jednostek miary określa nomenklatura 

PRODPOL; 

c) szczegółowe wyjaśnienia dotyczące niektórych pozycji zostały zamieszczone w PRODPOL w formie komentarza 

podłączonego do komórki z nazwą wyrobu. 

 

2. Objaśnienia do rubryk 

 

W rubryce 2 naleŜy podać nazwę wyrobu zamieszczoną w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych 

w 2011 r.”, stosując skróty umoŜliwiające identyfikację pozycji i zapis w jednym wierszu. 

W rubryce 3 naleŜy podać odpowiedni, pełny symbol wyrobu, zamieszczony w nomenklaturze PRODPOL, 

w kolumnie 1 (tzn. łącznie ze znakami oddzielającymi cyfry). 

W rubryce 4 wykazuje się w osobnych wierszach wszystkie jednostki miary (oznaczenie cyfrowe), według których 

podawana będzie ilość produkcji dla wyrobu lub wielkość zapasów; w przypadku wystąpienia kilku jednostek miary przy 

kaŜdej z nich naleŜy powtórzyć symbol PRODPOL (w rubryce 3). 

W rubrykach 5 i 6 wykazuje się ilość produkcji wytworzonej na terenie kraju w miesiącu sprawozdawczym oraz 

w okresie narastającym zarówno z własnego, jak i z powierzonego surowca, odpowiadającą jednostkom miary 

wymienionym przy danym symbolu PRODPOL. Rubryk tych nie wypełnia się dla wyrobów w tys. zł, tj. dla jednostki 

miary „011” oraz dla zbóŜ (tj. pozycji klasyfikowanych do PKWiU 01.11 i 01.11.32). NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

jednostki miary stanowiące wielokrotność jednostek podstawowych, np. tony, a nie kg, hl, a nie litry, tys. par, a nie pary itp. 

W rubrykach tych naleŜy wykazać równieŜ ilość wydrukowanych ksiąŜek, gazet, broszur itp. (tj. efekt działalności 

usługowej – drukowania). 

Dane w rubryce 6 powinny być sumą produkcji wykazanej w rubryce 6 sprawozdania za poprzedni miesiąc i produkcji 

wykazanej w rubryce 5 w miesiącu sprawozdawczym. Dane naleŜy podawać w liczbach bezwzględnych bez znaku po 

przecinku. 

W rubrykach 7 i 8 naleŜy podać ilość sprzedanych w miesiącu sprawozdawczym oraz w okresie narastającym 

wyrobów przemysłowych własnej produkcji (łącznie z produkcją przekazaną wraz z surowcami/materiałami do wykonania 

w ramach zlecenia przez inną jednostkę). Nie podaje się danych dla wyrobów klasyfikowanych do PKWiU: 01.11 (podaje 

się tylko dane o wielkości zapasów) oraz dla przemiału zbóŜ (3 pozycje w ramach PKWiU 10.61) i produktów uboju (4 

pozycje w ramach PKWiU 10.11), dla których naleŜy podać dane tylko w rubrykach 5 i 6. Dane w rubryce 8 powinny być 

sumą produkcji wykazanej w rubryce 8 sprawozdania za poprzedni miesiąc i produkcji wykazanej w rubryce 7 w miesiącu 

sprawozdawczym. Ewentualne róŜnice mogą wynikać z korekty danych z wcześniejszych okresów. Dane w rubrykach 7 i 8 

naleŜy podawać w liczbach bezwzględnych bez znaku po przecinku. W przypadku gdy jednostka miary określona jest jako 

tys. zł („011”) – wartość produkcji sprzedanej danego wyrobu, naleŜy podać w faktycznie uzyskanych cenach (cenach 

producenta), bez naleŜnego podatku VAT, z jednym miejscem po przecinku. 

W rubryce 9 naleŜy wykazać zapasy tylko dla symboli oznaczonych w PRODPOL literą „Z”, wyłącznie we 

wskazanych jednostkach miary. 


