
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) 

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.). 

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary Liczba 

0 1 2 
Wartość środków trwałych ogółem 01 

zł 

 

w tym wartość maszyn i urządzeń 02  

Maszyny 
i urządzenia 

w tym przeznaczonych do produkcji ,,S” 03  

w tym wykorzystanych również do produkcji cywilnej 04  

wskaźnik 
wykorzystania 
czasu pracy 

ogółem 05 

% 

 

w tym na potrzeby produkcji ,,S” 06  

stopa amortyzacji do bieżącej produkcji ,,S” 07  

stopień zużycia do bieżącej produkcji ,,S” 08  

Przeciętne 
zatrudnie-
niea) 

ogółem 09 

osób 

 

w 
tym 

bezpośrednio produkcyjni 10  

w zapleczu naukowo-rozwojowym 11  

w straży 
przemysłowej 12  

przeciwpożarowej 13  

przy ,,S” razem 14  

w wierszu 10 przy produkcji ,,S” 15  

w wierszu 11 przy produkcji ,,S” 16  

Przychód ze sprzedaży produkcji i usług 17 

zł 

 

w tym produkcji i usług ,,S” 18  

Koszt własny sprzedaży 19  

w tym produkcji i usług ,,S” 20  

Koszty materiałowe ogółem 21  

w tym produkcji ,,S” 22  

Wartość importu kooperacyjnego do produkcji ,,S” 23  

Wartość zapasów materiałowych do bieżącej produkcji ,,S” na koniec roku 24  

Koszt utrzymania zdolności produkcyjnych wyrobów ,,S”  25  
a) Po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, bez uczniów, osób wykonujących pracę nakładczą oraz bez osób zatrudnionych poza 
granicami kraju. 
 

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

 
(imię, nazwisko i telefon osoby  (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa  www.stat.gov.pl 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
  

DS-01a 
Załącznik 

do sprawozdania DS-01 

 

Główny Urząd Statystyczny  
Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji  
Wydział Spraw Obronnych i Statystyki 
Obronności 
al. Niepodległości 208  
00-925 Warszawa 

Numer indentyfikacyjny – REGON 

 
za 2012 r. 

 
Przekazać w terminie do 25 lutego 2013 r. 

  



sporządzającej sprawozdanie) działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 

Objaśnienia do załącznika do sprawozdania DS-01 
 
 

1. W wierszu 10 wykazuje się tę część pracowników grupy przemysłowej, którzy biorą bezpośrednio udział 
w procesie produkcji. 

Zalicza się do nich m.in. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 

1) wydziałów podstawowych, zatrudnionych bezpośrednio przy wytwarzaniu wyrobów (świadczeniu 
usług); 

2) wydziałów przygotowawczych (np. krajalni materiałów przy magazynach centralnych) wykonujących 
rozkrój materiałów dla produkcji podstawowej, tj. realizujących wstępną fazę – przygotowanie 
materiałów; 

3) wykonujących półfabrykaty dla produkcji podstawowej przedsiębiorstwa; 

4) wykonujących operacje pakowania wyrobów, o ile opakowanie stanowi istotne uzupełnienie wyrobu, 
w którym jest on dostarczany odbiorcy niezależnie od miejsca wykonywania tych operacji (magazyn 
zbytu, pakownia itp.); 

5) wydziałów produkcyjnych opakowania, które są istotną częścią wyrobu jako produktu sprzedaży; 

6) zakładów energetycznych – obsługujących przesyłowe sieci energetyczne, urządzenia sieciowe (bez ich 
remontu). 

2. W wierszu 17 wykazuje się przychody ogółem. 

Za przychód uważa się: 

− należne kwoty za sprzedane produkty i towary (niezależnie od tego, czy zostały zapłacone), wynikające 
z przemnożenia ilości sprzedanej przez jednostkową cenę sprzedaży, skorygowane o należne dopłaty oraz 
udzielone rabaty, bonifikaty i tym podobne opusty, względnie umowne kwoty należne z tytułu sprzedaży 
produktów i towarów, 

− kwoty należne z tytułu operacji finansowych, jak np.: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, 
przychody z udziałów, dywidendy i odsetki od kredytów i pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, 
czeków obcych i papierów wartościowych, dodatnie różnice kursowe, 

− pozostałe przychody, w tym także z tytułu sprzedaży materiałów, likwidacji środków i inwestycji itp., 

− dotacje przedmiotowe i inne zwiększenia przychodu ze sprzedaży. 

3. W wierszu 19 wykazuje się koszt uzyskania przychodu wykazanego w wierszu 17. 

4. W wierszu 21 wykazuje się koszty materiałowe, do których zalicza się koszty materiałów, surowców 
i paliw. 


