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

 

Symbol rodzaju przewaŜającej działalności wg PKD 2007      

Informacje o działalności przedsiębiorstwa 

1 Czy Państwa firma działała w 2011 r. ? � tak  � nie 

1a 
JeŜeli Państwa firma nie działała, prosimy zaznaczyć przyczynę 

(wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi) 

� 1 działalność nierozpoczęta 

� 2 działalność zawieszona 

� 3 przedsiębiorstwo w stanie likwidacji, 

upadłości     

� 4 całkowita likwidacja przedsiębiorstwa 

2 Czy w 2011 r. prowadzili Państwo działalność gastronomiczną? � tak  � nie 

Uwaga: W przypadku odpowiedzi „tak” na pytanie 2 prosimy o wypełnienie dalszej części sprawozdania.  
  

Placówki gastronomiczne 

Placówki stałe 

Placówki sezonowe ogółem 
w tym w powiązaniu 

z zakwaterowaniem 

według stanu na dzień 31 XII 

0 1 2 3 

Restauracje 01  
  

Bary 02  
  

Stołówki 03  
  

Punkty gastronomiczne 04  
  

 

Wartość przychodów uzyskanych w badanym roku z działalności gastronomicznej w tys. zł  

z jednym znakiem po przecinku (łącznie z VAT) - wiersze od 06 do 09 
05  

z tego ze 

sprzedaŜy 

towarów handlowych 

(bez napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych) 
06  

produkcji gastronomicznej 07  

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 08  

z pozostałej działalności (bez działalności hotelarskiej – noclegów) 09  
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(imię, nazwisko i telefon osoby 

sporządzającej sprawozdanie) 
 

(miejscowość, data) 
 

(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 



 
Objaśnienia do sprawozdania H-01g 

Placówki gastronomiczne  są to zakłady i punkty gastronomiczne stałe i sezonowe, których przedmiotem działalności jest 

przygotowanie oraz sprzedaŜ posiłków i napojów do spoŜycia na miejscu i na wynos. 

 

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, 

w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu, jak teŜ w wagonach kolejowych 

wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasaŜerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów 

sprzedaŜy detalicznej i automatów sprzedaŜowych. 

 
Sezonowe placówki gastronomiczne to placówki uruchamiane okresowo i działające nie dłuŜej niŜ sześć miesięcy w roku 

kalendarzowym.  

 

Restauracje – zakłady gastronomiczne dostępne dla ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujące całodzienne 

wyŜywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów, podawanych  konsumentom według karty jadłospisowej. Zakłady te 

zaspokajają podstawowe i ekskluzywne potrzeby konsumenta, zapewniając mu przy tym wypoczynek i rozrywkę. 

 

Bary – placówki gastronomiczne prowadzące działalność o charakterze zbliŜonym do restauracji z asortymentem ograniczonym 

do potraw i towarów popularnych. Są to zazwyczaj placówki samoobsługowe, takie jak jadłodajnie i bary (uniwersalne, szybkiej 

obsługi, przekąskowe, mleczne, bistra). Do tej grupy zaliczamy równieŜ działalność kawiarni, herbaciarni i piwiarni. 

 

Stołówki – placówki zbiorowego Ŝywienia zapewniające określonym grupom konsumentów posiłki (głównie obiadowe), ale takŜe 

śniadaniowe i kolacje. Mogą równieŜ wydawać posiłki jednorazowe. Są wyodrębnione organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowane 

na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Prowadzą ograniczony asortyment 

posiłków przy zastosowaniu samoobsługi lub obsługi kelnerskiej, stosując przy tym w przewaŜającej części system 

abonamentowej sprzedaŜy i wydawania posiłków. 

 

Punkty gastronomiczne – placówki gastronomiczne prowadzące ograniczoną działalność gastronomiczną, takie jak smaŜalnie, 

pijalnie, lodziarnie, bufety w kinach, na stadionach, działalność cateringowa itp. 

 

W rubr. 1 „Ogółem” naleŜy wykazać liczbę placówek gastronomicznych stałych łącznie ze świadczącymi usługi w powiązaniu 

z zakwaterowaniem oraz prowadzące działalność w wagonach kolejowych i na statkach pasaŜerskich. 

 

W rubr. 2 „W tym w powiązaniu z zakwaterowaniem” naleŜy podać placówki gastronomiczne działające w obrębie hoteli, 

moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego 

pobytu. 

 

Wartość przychodów uzyskanych z działalności gastronomicznej obejmuje przychody ze sprzedanych towarów, wyrobów 

i usług w placówkach. Wartość przychodów naleŜy wykazać w cenach płaconych przez konsumentów. 

 

Wartość przychodów ze sprzedaŜy towarów handlowych obejmuje towary, które zostały sprzedane w takich samych 

opakowaniach, jak zakupiono, oraz po konfekcjonowaniu odsprzedane w niezmienionej postaci (bez napojów alkoholowych 

i wyrobów tytoniowych). Są to m.in.: napoje chłodzące, soki pitne, cukierki, wyroby czekoladowe. 

 
Wartość przychodów ze sprzedaŜy produkcji gastronomicznej obejmuje wartość wyrobów kulinarnych, ciastkarskich i innych 

wytworzonych na własne potrzeby. 

 

Wartość przychodów uzyskanych ze sprzedaŜy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych obejmuje wyroby 

spirytusowe czyste i gatunkowe, wina, miody pitne, piwo (niezaleŜnie od zawartości alkoholu i ekstraktu) oraz wyroby tytoniowe. 

 
Wartość przychodów uzyskanych z pozostałej działalności to wpływy z usług świadczonych przez placówki gastronomiczne 

z tytułu działalności rozrywkowej, opłat za korzystanie z szatni, przechowalni bagaŜu, obsługi parkingów, telefonu, za 

organizowanie przyjęć poza zakładem i w zakładzie, za wypoŜyczenie sali restauracyjnej itp. Nie zalicza się tu działalności 

hotelarskiej – noclegów, basenów, sauny, SPA itp. 

Uwaga: JeŜeli przedsiębiorstwo zakończyło działalność w trakcie roku, to jest zobowiązane wykazać w wierszach 05-09 wartość 

uzyskanych w ciągu roku przychodów (łącznie z VAT). 

 


