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

H-01/k 

Kwartalne badanie przychodów 
w przedsiębiorstwach 

handlowych 

 
za kwartał …….. 2014 r. 

 

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
 
Urząd Statystyczny 
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 
25-369 Kielce 

Numer indentyfikacyjny – REGON 
 
 
 

Przekazać w terminie  
do 15. dnia roboczego po kwartale 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia  2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 
rok 2014 (Dz. U. poz. 1159). 

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

 
 

Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD      
 

Czy za Państwa firmę wypełnia sprawozdanie biuro rachunkowe?   tak   nie 
 

Regon biura rachunkowego   
 

Informacje o działalności przedsiębiorstwa 

1. 
Czy w minionym kwartale prowadzili Państwo działalność gospodarczą 
w zakresie: handlu detalicznego towarów, sprzedaży lub naprawy 
pojazdów mechanicznych? 

 tak   nie 

1a. Jeżeli nie prowadzili Państwo działalności, 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 
 5 zmiana rodzaju działalności (proszę podać, 

jaka działalność jest obecnie prowadzona  
– w pkt. 1b) 

 6 podmiot nie prowadził działalności ze 
względu na sezonowość 

1b. Opis rodzaju aktualnie prowadzonej działalności (jeżeli pyt. 1a, odp. 5)  

1c. Opis działalności sezonowej (jeżeli pyt. 1a, odp. 6)  

UWAGA: W przypadku odpowiedzi „tak” na pytanie 1 prosimy o wypełnienie dalszej części sprawozdania. 
 

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na odwrocie sprawozdania. 

Nazwy kolejnych miesięcy w kwartale sprawozdawczym Przychody netto ze 
sprzedaży bez VAT 
(w złotych, bez groszy) 

Liczba 
pracujących 
(wg stanu na 

koniec kwartału) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

0 1 2 
1. styczeń 1. kwiecień 1. lipiec 1. październik 1  

X 
2. luty 2. maj 2. sierpień 2. listopad 2  

3. marzec 3. czerwiec 3. wrzesień 3. grudzień 3   
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 
wypełnienia formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

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

 

 
(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie)  

(miejscowość, data) 
 

(pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

              



Objaśnienia do formularza H-01/k 

 

1. Dane należy sporządzić w terminie do 15. dnia roboczego po każdym kwartale z podaniem wartości przychodów ze sprzedaży 

za każdy miesiąc danego kwartału. 

2. Przychody netto ze sprzedaży (rubryka 1) obejmują: wartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów 

(wyrobów gotowych, robót, usług), towarów i materiałów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem 

upustów, rabatów i bonifikat − bez podatku od towarów i usług (VAT). Natomiast nie uwzględnia się sprzedaży składników 

majątku trwałego, przychodów z najmu lub dzierżawy środków trwałych, pozostałych przychodów operacyjnych oraz 

przychodów z operacji finansowych (dywidendy z tych udziałów, uzyskanych odsetek itp.). 

3. Do pracujących (rubryka 2) zalicza się: 

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie 

z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo; 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: 

a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących 

działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce), 

b) osoby pracujące na własny rachunek; 

3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami 

ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 

4) osoby wykonujące pracę nakładczą; 

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej, tj. członków RSP oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu 

produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spółdzielcze, a także członków spółdzielni kółek rolniczych. 

Dane podaje się łącznie z zatrudnionymi poza granicami kraju. 

Liczbę pracujących podaje się bez przeliczenia niepełnozatrudnionych na pełne etaty. 

Do pracujących nie należy zaliczać osób skreślonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwiązano umowy o pracę,  

tj. między innymi osób korzystających z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego powyżej 3 miesięcy; pracujących na umowę- 

-zlecenie, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 
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