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

Symbol rodzaju działalności według PKD 2007      
 

Dział 1. Produkcja wyrobów przemysłowych według nomenklatury PRODPOL
a)

 

Nazwa wyrobu  

według nomenklatury PRODPOL 

Symbol 
woje-

wództwa 

Symbol wyrobu 

PKWiU/PRODPOL 

Jednostka 

miary 

(oznaczenie 
cyfrowe) 

Produkcjab) 

wytworzona 

ogółem – ilość 

sprzedana 

ilość 
wartość 

w tys. złc) 

0 1 2 3 4 5 6 

Ogółem produkcja sprzedana wyrobów 01   10130    

 02       

 03       

 04       

 05       

 06       

 07       

 08       

 09       

 10       

 11       

 12       

 13       

 14       

 15       

 16       

 17       

 18       

 19       

 20       

 21       

 22       

 23       

 24       

 25       

 26       

 27       

 28       

 29       

 30       

 31       

 32       

 33       

 34       

 35       

 36       

 37       

 38       

 39       

 40       

 41       

 42       

 43       

 44       

 45       
a) do badań rocznych za 2016 r., stanowiącej załącznik do niniejszego badania. b) Dane w fizycznych jednostkach miary w rubrykach 4 i 5 – bez znaku po przecinku; dane liczbowe dla 

pozycji oznaczonych jednostką miary ,,10130” należy wykazywać wyłącznie w rubryce 6.c) W cenach sprzedaży (realizacji), bez podatku VAT, z jednym znakiem po przecinku. 



Dział 1. Produkcja wyrobów przemysłowych według nomenklatury PRODPOL
a)

 – (dokończenie) 

Nazwa wyrobu  

według nomenklatury PRODPOL 

Symbol 
woje-

wództwa 

Symbol wyrobu 

PKWiU/PRODPOL 

Jednostka 

miary 

(oznaczenie 
cyfrowe) 

Produkcjab) 

wytworzona 
ogółem – ilość 

sprzedana 

ilość 
wartość 

w tys. złc) 

0 1 2 3 4 5 6 

 46       

 47       

 48       

 49       

 50       

 51       

 52       

 53       

 54       

 56       

 57       

 58       

 59       

 60       

 61       

 62       

 63       

 64       

 65       

 66       

 67       
a) do badań rocznych za 2016 r., stanowiącej załącznik do niniejszego badania. b) Dane w fizycznych jednostkach miary w rubrykach 4 i 5 – bez znaku po przecinku; dane liczbowe dla 

pozycji oznaczonych jednostką miary ,,10130” należy wykazywać wyłącznie w rubryce 6. c) W cenach sprzedaży (realizacji), bez podatku VAT, z jednym znakiem po przecinku. 
 

Dział 2. Usługi
a)

      Dział 3. Podatek akcyzowy
a)
 

          

Nazwa usługi Symbol usługi 
Wartość 

sprzedaży 
w tys. zł b) c) 

Wartość 
należnego 

podatku VAT 

w tys. zł b) 

 Nazwa wyrobu Symbol wyrobu Podatek akcyzowy 

w tys. zł b) 

według nomenklatury PRODPOL  według nomenklatury PRODPOL 

0 1 2 3  0 1 2 

Ogółem sprzedaż usług 01     Podatek akcyzowy ogółem 01   

 02      02   

 03      03   

 04      04   

 05      05   

 06      06   

 07      07   

 08      08   

 09      09   

 10      10   

 11      11   

 12      12   

 13      13   

 14      14   

 15      15   

 16      16   

 17      17   

 18      18   

 19      19   

 20      20   
a) Według wykazu usług zawartego w nomenklaturze PRODPOL do badań rocznych za 

2016 r., stanowiącego załącznik do niniejszego badania.b) Z jednym znakiem po przecinku. 
c) W cenach sprzedaży (realizacji), bez podatku VAT. 

 

a) Dla wyrobów podanych w dziale 1. b) Z jednym znakiem po przecinku. 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 

przeznaczony na przygotowanie danych dla 

potrzeb wypełnianego 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)* 
*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 
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Objaśnienia do formularza P-01 

Uwaga: Sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl. 

 

Objaśnienia ogólne 

Sprawozdanie P-01 za 2016 r. zobowiązane są sporządzić 

jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby 

przemysłowe oraz jednostki świadczące usługi typu 

produkcyjnego (klasyfikowane do sekcji B i C), w których 

działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, 

klasyfikowana jest wg PKD 2007
1)

  do sekcji B i C oraz do 

klasy 03.11, a liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. 

W sprawozdaniu P-01 należy wykazywać dane o produkcji 

wyrobów i usług oraz o wielkości podatku akcyzowego od 

wyrobów zgodnie z poniższymi objaśnieniami do 

formularza. 

Do sporządzania sprawozdania P-01 za 2016 r. obowiązuje 

„Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2016 r.”, 

opracowana w oparciu o klasyfikację PKWiU 2015
2)

, oraz 

o Listę PRODCOM opracowaną przez EUROSTAT. 

Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2016 r. 

zamieszczona jest na stronie internetowej 

www.stat.gov.pl/formularze. 

Pod tym samym adresem zamieszczone są „Zmiany 

wprowadzone do rocznego PRODPOL za 2016 r. 

w porównaniu do PRODPOL za 2015 r.”. 

Produkcję wykonaną na zlecenie z materiału powierzonego 

przez jednostkę zlecającą krajową lub zagraniczną z Unii 

Europejskiej (zleceniobiorca i zleceniodawca muszą być 

różnymi podmiotami) wykazuje wyłącznie zleceniobiorca, 

to jest ten, który faktycznie produkcję wykonał (ilość 

produkcji wytworzonej rubryka 4 w dziale 1 oraz wartość 

wykonanej czynności w dziale 2 pod symbolem wyrobu, 

którego dotyczy). Natomiast ilość i wartość produkcji 

sprzedanej (dział 1 rubryki 5 i 6) powinien wykazać 

zleceniodawca krajowy, tj. firma, która jest właścicielem 

praw do wyrobu.  

Usługi świadczone przez różne zakłady tego samego 

przedsiębiorstwa (lub jednostki prawnej), jak również 

czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo na potrzeby 

własnej działalności gospodarczej (m.in. instalacje, 

naprawy, konserwacje, remonty itp.) nie są zaliczane do 

usług i w związku z tym nie należy ich wykazywać 

w sprawozdaniu. 

 

Wyjaśnienia szczegółowe 

Dział 1. Produkcja wyrobów przemysłowych według 

nomenklatury PRODPOL 

Produkcja wytworzona – jest to całkowita produkcja 

wyrobów wytworzonych w roku sprawozdawczym 

z surowca własnego i wykonana na zlecenie z surowca 

powierzonego przez inne przedsiębiorstwo lub osobę 

                                                           
1) Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 

r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 

1885, z późn. zm.) 

2) Wprowadzona rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r.  

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 

poz. 1676) 

fizyczną, niezależnie od tego, czy wyroby te przeznaczone 

są do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa, do innych 

zakładów tego samego przedsiębiorstwa, czy zużywane 

wewnątrz zakładu na cele produkcyjne (tj. na potrzeby 

własne). 

Produkcja sprzedana – jest to całkowita ilość i wartość 

sprzedanych w ciągu roku sprawozdawczego wyrobów 

i usług (produkcji własnej, produkcji wykonanej na 

zamówienie z własnych surowców i materiałów oraz 

produkcji zleconej do wykonania w innym przedsiębiorstwie 

z powierzonych materiałów) niezależnie od momentu 

wytworzenia. Oznacza to, że zleceniodawca przekazujący 

materiały do produkcji wykazuje tylko produkcję sprzedaną, 

podczas gdy faktyczny producent – produkcję wytworzoną. 

Jednostka handlowa lub budowlana, zamawiająca 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykonanie określonych 

wyrobów nie jest traktowana jako zleceniodawca. W takim 

przypadku dane o sprzedaży powinien wykazać faktyczny 

producent. 

W dziale 1 należy wykazać symbole wyrobów 

produkowanych przez jednostkę sprawozdawczą (wszystkie 

kolejne poziomy agregacji, poczynając od grupowania 

3-cyfrowego) ujęte w nomenklaturze PRODPOL do badań 

rocznych za 2016 r.. Oznacza to, że w wierszu 01 należy 

podać wartość sprzedaży wszystkich wyprodukowanych 

wyrobów, a nie tylko wyszczególnionych w PRODPOL na 

niższych poziomach agregacji. W następnych wierszach 

należy wykazać dane dla odpowiedniej 3-cyfrowej grupy 

PKWiU, dla 4-cyfrowej klasy i wszystkich grupowań 

niższego rzędu zamieszczonych w nomenklaturze 

PRODPOL wchodzących w skład danej klasy o symbolu 

4-cyfrowym, które są produkowane przez jednostkę 

sprawozdawczą. 

W grupowaniach o symbolach od 22.29.91-10 

do 22.29.91-97 oraz we wszystkich 8- i 10-cyfrowych 

grupowaniach zaliczanych do klas: 24.51, 24.52, 24.53 

i 24.54 oraz do 25.50 i  25.62 (również na poziomie 

3- i 4-cyfrowym) należy wykazywać dane tylko o produkcji 

wykonanej w ramach podwykonawstwa (uzyskane wyroby, 

odlewy, części zostaną zamontowane w wyrobach 

zleceniodawcy). 

Dane o wyrobach wykonanych na własny rachunek 

i wykorzystanych jako części innych własnych wyrobów lub 

które będą sprzedawane przez producenta powinny być 

wykazane w innych grupowaniach PKWiU/PRODPOL! 

Szczegółowe wyjaśnienia zawarte są w Nomenklaturze 

PRODPOL do badania rocznego za 2016 r. w arkuszu 

„Wyroby” w kolumnie „Komentarze”. 

Przykład: 

Producent części z tworzyw sztucznych do urządzeń 

wentylacyjnych, które sam produkuje powinien wykazać 

dane o produkcji części pod jednym z symboli 8-cyfrowych 

należących do grupowania 28.25.30. 

Natomiast producent części z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do urządzeń wentylacyjnych 

produkowanych przez inną firmę (tzn. podwykonawca) 

wykazuje dane pod symbolem 22.29.91-10 w rubrykach 4, 5 

i 6 jako produkcję własną. 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/formularze
http://form.stat.gov.pl/formularze/form_prodpol_2011/2010/Zmiany_wprowadzone_do_rocznego_PRODPOL_za_2010_w_porownaniu_do_PRODPOL_za_2009.zip
http://form.stat.gov.pl/formularze/form_prodpol_2011/2010/Zmiany_wprowadzone_do_rocznego_PRODPOL_za_2010_w_porownaniu_do_PRODPOL_za_2009.zip
http://form.stat.gov.pl/formularze/form_prodpol_2011/2010/Zmiany_wprowadzone_do_rocznego_PRODPOL_za_2010_w_porownaniu_do_PRODPOL_za_2009.zip
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Drukowanie książek, gazet, broszur itp. rozumiane jako 

czynność (działalność) klasyfikowane jest jako usługa, ale 

efekt pracy, tj. ilość wydrukowanych książek itp., należy 

wykazać w dziale 1 jako produkcję. 

 

Objaśnienia dotyczące treści wierszy w dziale 1 

W wierszu 01 wykazuje się wartość wyrobów własnej 

produkcji sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa 

w cenach sprzedaży (realizacji), bez podatku VAT, tj.: 

 otrzymane i należne kwoty za sprzedane w ciągu roku – 

na zewnątrz przedsiębiorstwa – własne wyroby gotowe, 

półfabrykaty i części własnej produkcji, wynikające 

z przemnożenia ilości sprzedanych wyrobów, 

półfabrykatów i części przez jednostkową cenę 

sprzedaży, skorygowaną o należne dopłaty, udzielone 

rabaty, bonifikaty, opusty lub umowne kwoty należne 

z tytułu sprzedaży. Przedsiębiorstwo zlecające 

wykonanie wyrobów innej firmie (tj. zleceniodawca) 

podaje wartość sprzedaży własnych wyrobów łącznie 

z wartością wyrobów sprzedanych, które 

wyprodukowane zostały przez zleceniobiorcę (pełną 

wartość). Przychody z tytułu wykonania produkcji na 

zlecenie faktyczny producent rejestruje w dziale 2, jako 

wartość usługi (pod symbolem wyrobu, którego 

dotyczy); 

 wartość wyrobów niezaliczonych do sprzedaży, 

traktowanych na równi ze sprzedażą, tj. wartość 

własnych wyrobów przekazanych do własnych punktów 

sprzedaży detalicznej, jak również do własnych 

zakładów gastronomicznych i do własnych hurtowni. 

W przypadku braku ewidencji wartości tych wyrobów 

sprzedanych w danym roku dopuszcza się podanie 

wartości szacunkowej; 

 wartość wyrobów wytworzonych, traktowanych na 

równi ze sprzedażą, tj. produktów nieodpłatnie 

przekazanych na rzecz funduszu socjalnego i inwestycji 

własnych, na potrzeby reprezentacji i reklamy, potrzeby 

osobiste podatnika i pracowników oraz darowizny 

wyrobów i usług bez pobrania zapłaty. 

Wiersz 02 i następne należy wypełnić według następujących 

zasad: 

a) wszystkie wyroby produkowane w przedsiębiorstwie 

muszą być zaliczone (zaklasyfikowane) do 

odpowiednich grup PKWiU (symbol 3-cyfrowy) i klas 

(symbol 4-cyfrowy) oraz odpowiednich grupowań 5-, 

6-, 8-,  10- i  12-cyfrowych zamieszczonych 

w nomenklaturze PRODPOL; 

b) grupowania PKWiU/PRODPOL, w skład których 

wchodzą wyłącznie wyroby nie będące przedmiotem 

sprzedaży (tj. produkcja na własne potrzeby, produkcja 

na zlecenie z materiałów powierzonych), należy 

również zamieścić w sprawozdaniu. Należy  wypełnić 

zarówno symbol grupy i klasy PKWiU, jak i symbole 

PKWiU/PRODPOL grupowań niższego rzędu oraz  

dane (w rubryce 4) w fizycznych jednostkach miary 

(np. tony, sztuki, litry itp.), w rubrykach 5 i 6 należy 

w tym przypadku wstawić znak ,,X”; 

c) dane dla każdego symbolu PKWiU/PRODPOL 

powinny być podane w tylu wierszach, ile jednostek 

miary zawiera nomenklatura PRODPOL. Dla wyrobów 

z cyfrowymi jednostkami miary, różnymi od „10130” 

(tys. zł), np.: „11000” (szt.), „00130” (tony) itp., 

powinny być podane w rubryce 4, dane o ilości 

produkcji wytworzonej ogółem a gdy wyrób został 

sprzedany – również dane w zakresie ilości i wartości 

produkcji sprzedanej w rubrykach 5 i 6. Jeżeli wyrób 

występuje w PRODPOL w kilku jednostkach miary, 

wartość produkcji sprzedanej tego wyrobu należy podać 

tylko w wierszu przy pierwszej jednostce miary (tj. 

jednostce o najniższej wartości cyfrowej) a dla 

następnych jednostek miary (wierszy) – wstawić 

w rubryce 6 znak „X” (w sprawozdaniu umieszczonym 

na portalu sprawozdawczym pole nieaktywne); 

d) przedsiębiorstwa posiadające zakłady na pełnym 

wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, oddziały, 

wydziały itp., położone na terenie innego województwa 

niż siedziba zarządu, wyodrębniają dla wytypowanych 

wyrobów wszystkie województwa, na których terenie te 

wyroby są produkowane, oraz podają dane zbiorcze 

z tych województw. Wyodrębnienie dotyczy wyłącznie 

wyrobów (grup wyrobów) oznaczonych 

w nomenklaturze PRODPOL literą „W”. 

Dla wyrobów wykazywanych wg województw należy podać 

dane według niżej podanych zasad: 

 w przypadku gdy wyrób produkowany jest 

w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w jednym 

województwie, w którym jest siedziba zarządu 

przedsiębiorstwa, produkcję należy podać w jednym 

wierszu, wpisując w rubryce 0 nazwę wyrobu, 

a w rubryce 1 symbol województwa zgodny 

z lokalizacją siedziby przedsiębiorstwa; 

 w przypadku gdy wyrób produkowany jest w zakładach 

(oddziałach, wydziałach) położonych na terenie kilku 

województw, należy najpierw wpisać w rubryce 0 

nazwę danego wyrobu, w rubryce 1 wpisać symbol 

,,99”, a w rubrykach 2–6 odpowiednie dane o produkcji 

ogółem tego wyrobu (suma produkcji ze wszystkich 

zakładów tego przedsiębiorstwa). Następnie 

w kolejnych wierszach – w rubryce 0 należy podać 

nazwy województw, a w rubryce 1 symbole 

odpowiednich województw, na których terenie 

faktycznie zrealizowana była produkcja, oraz 

odpowiednie dane w rubrykach 2-6; 

 w przypadku gdy produkcja danego wyrobu w całości 

zlokalizowana jest w innym województwie niż siedziba 

zarządu przedsiębiorstwa, wówczas w wierszu, 

w którym podano „produkcję ogółem danego wyrobu”, 

należy podać w rubryce 0 nazwę wyrobu, w rubryce 1 

wstawić symbol ,,99”, a w rubrykach 2–6 odpowiednie 

dane. Następnie dane liczbowe należy wpisać drugi raz 

– w kolejnym wierszu, a w rubryce 1 podać odpowiedni 

symbol województwa, którego dotyczy całość 

wykazanej wyżej produkcji (w rubryce 0 podać nazwę 

województwa), tzn. dane powtórzyć w rubrykach 2-6. 

Wyodrębnienie dotyczy wszystkich jednostek miary 

wytypowanego wyrobu, przy czym dla pierwszej jednostki 

miary należy podać dane dotyczące zarówno ilości, jak 

i wartości produkcji (rubryki 4–6 w dziale 1) a dla 

następnych jednostek miary – wyłącznie dane dotyczące 

ilości produkcji (rubryki 4 i 5), wstawiając znak „X” 

w rubryce 6 (w sprawozdaniu umieszczonym na portalu 

sprawozdawczym pole nieaktywne). 
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Nie należy wykazywać danych w dziale 1, gdy wyrób został 

zakupiony, a następnie poddany obróbce lub modyfikacji, 

która nie spowodowała zmiany cech jego użyteczności 

i przeznaczenia (tzn. wyrób nie zmienił symbolu 

PKWiU/PRODPOL – nie jest to więc produkcja). Dane 

takie należy wykazywać w dziale 2 pod symbolem usługi – 

proces działania na wyrobie w takim przypadku traktujemy 

na równi z tzw. usługami przemysłowymi. 

Dla celów niniejszego sprawozdania czynności polegające 

na: 

 wytwarzaniu wyrobów z materiału powierzonego przez 

zamawiającego; 

 wytwarzaniu niektórych wyrobów na zamówienie 

ludności z materiałów własnych producenta, 

uwzględniające indywidualne cechy lub życzenia 

konsumenta 

traktowane są jako produkcja i dane powinny być 

rejestrowane w dziale 1. 

Objaśnienia do rubryk w dziale 1 

Dla jednostki miary „10130” (tys. zł), nie wypełnia się 

rubryk 4 i 5 (tzn. podaje się tylko wartość sprzedaży 

w rubryce 6). 

W rubryce 0 należy podać nazwę wyrobu zamieszczoną 

w nomenklaturze PRODPOL oraz nazwę województwa 

(tylko  dla wyrobów oznaczonych w nomenklaturze 

PRODPOL literą „W” w przypadku gdy produkcja 

prowadzona jest w innym województwie niż województwo, 

w którym znajduje się siedziba zarządu), 

Rubrykę 1 należy wypełniać wyłącznie dla wyrobów 

wykazywanych według województw (oznaczonych 

w nomenklaturze PRODPOL literą „W”). W rubryce tej 

wpisuje się symbol województwa, na którego terenie 

faktycznie zrealizowana została produkcja. Wykaz symboli 

terytorialnych i nazw województw podany jest we wstępie 

do nomenklatury PRODPOL. 

W rubryce 2 należy podać symbole grupowań wyższych 

szczebli agregacji PKWiU (tzn. 3- i 4-cyfrowych) oraz 

kolejno odpowiedni pełny symbol wyrobu zamieszczony 

w nomenklaturze PRODPOL, stanowiący uszczegółowienie 

4-cyfrowych klas. Symbole wyrobów, których produkcję 

sprawozdawca wykazał w roku ubiegłym, dostępne są 

w elektronicznym personalizowanym formularzu P-01 

w portalu sprawozdawczym (po zalogowaniu). 

W rubryce 3 należy zamieścić w osobnych wierszach 

wszystkie jednostki miary, według których podawana będzie 

ilość produkcji dla wyrobów przemysłowych. 

W rubryce 4 wykazuje się ilość produkcji wytworzonej 

na terenie kraju odpowiadającą jednostkom miary 

wymienionym w rubryce 3 (należy 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 rubryce tej należy wykazać 

również ilość wydrukowanych książek, gazet, broszur itp. 

(tj. efekt działalności usługowej – drukowania) oraz ilość 

wykonanych odlewów. Dla produktów uboju oraz przemiału 

zbóż należy podać tylko dane w rubryce 4 o ilości produkcji 

wytworzonej. W rubrykach 5 i 6 wstawić znak „X” -

 w sprawozdaniu elektronicznym pole nieaktywne. Jeśli ilość 

produkcji wytworzonej jest mniejsza niż wskazana 

jednostka miary (np. dane wymagane są w tonach 

a produkcja wyniosła 300 kg), należy wstawić „0” (tzw. 

„zero znaczące”). 

W rubrykach 5 i 6 należy podać ilość i wartość (bez 

podatku VAT) sprzedanych w ciągu roku wyrobów 

przemysłowych własnej produkcji (zleceniodawca łącznie 

z produkcją przekazaną razem z materiałem do wykonania 

w ramach zlecenia przez inną jednostkę). Zleceniobiorca 

wykazuje wartość produkcji zrealizowanej z materiału 

powierzonego przez zleceniodawcę w dziale 2 tylko jako 

wartość wykonanej usługi (czynności), bez wartości 

powierzonego materiału, pod symbolem wyrobu, którego 

produkcja dotyczy.  

W przypadku braku odpowiedniej ewidencji ilościowej 

dopuszczalne jest podanie przez jednostkę sprawozdawczą 

danych szacunkowych (np. w oparciu o wartość sprzedaży 

i średnią cenę wyrobu). 

Dział 2. Usługi 

Do usług, zgodnie z PKWiU, zalicza się: 

 wszelkie czynności świadczone przez podmioty 

gospodarcze na rzecz innych jednostek gospodarczych, 

będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale 

nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, 

tzn. usługi produkcyjne, 

 wszelkie czynności świadczone na rzecz gospodarki 

narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla 

celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej 

i ogólnospołecznej (tzw. usługi konsumpcyjne i usługi 

ogólnospołeczne). 

W szczególności usługami produkcyjnymi są: 

 czynności o charakterze naprawczym, remontowym 

i konserwacyjnym świadczone na rzecz osób trzecich, 

z wyłączeniem napraw gwarancyjnych wykonywanych 

przez producenta siłami własnymi, 

 usługi świadczone na zlecenie producentów wyrobów 

polegające na wykonaniu szczególnego zabiegu 

technicznego na przedmiocie dostarczonym przez 

zleceniodawcę, np.: odlewnictwo, obróbka plastyczna, 

obróbka skrawaniem, nakładanie powłok (efekt tej 

działalności, czyli ilość wyrobów poddanych obróbce, 

rejestrowany jest w dziale 1). 

W rubryce 1 należy podać symbole usług według 

nomenklatury PRODPOL, zawarte w nomenklaturze 

PRODPOL do badań za 2016 r. 

Usługi należy klasyfikować niezależnie od symbolu 

działalności, pod jakim zaklasyfikowane jest 

przedsiębiorstwo w rejestrze jednostek gospodarczych 

REGON, tzn. należy podać symbol usługi wykonanej. 

W przypadku produkcji wykonanej na zlecenie innej firmy 

z materiałów powierzonych w rubryce 1 należy podać 

symbol wyrobu, którego to dotyczy (zgodny z symbolem 

wyrobu wykazanego w dziale 1). 

W rubryce 2 należy podać przychody ze sprzedaży usług 

(bez należnego podatku VAT), z jednym znakiem po 

przecinku. W rubryce tej zleceniobiorca powinien podać też 

wartość produkcji zrealizowanej na zlecenie (bez wartości 

powierzonego materiału), tzn. zapłatę za wykonane zlecenie 

(w rubryce 1 należy podać symbol wyrobu, którego to 

dotyczy). 
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W rubryce 3 należy podać wartość należnego podatku VAT 

od sprzedanych usług, z jednym znakiem po przecinku. 

W wierszu 01 „Ogółem sprzedaż usług” należy podać 

przychody ze sprzedaży wszystkich usług zrealizowanych 

przez jednostkę. 

Dział 3. Podatek akcyzowy 

W wierszu 01 w rubryce 2 należy podać kwotę ogółem 

podatku akcyzowego od sprzedaży wyrobów własnej 

produkcji, objętych niniejszym badaniem, ustaloną zgodnie 

z zasadami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym 

obowiązującej w 2016 r.  

W wierszach 02–20 należy wykazać wyroby objęte 

podatkiem akcyzowym (podać symbol PRODPOL 

odpowiadający wyrobowi wykazanemu w dziale 1). 

Wyjaśnienia do kontroli formularza P-01 

1) W dziale 1: 

a) w przypadku wystąpienia ilości produkcji sprzedanej 

dla kilku jednostek miary (rubryka 5) powinny być 

wprowadzone odpowiadające tej ilości dane 

wartościowe (rubryka 6) tylko dla jednej (pierwszej) 

jednostki miary wskazanej dla danego wyrobu; 

b) dane zawarte w rubrykach 4 i 5 dla każdego 

wyszczególnionego symbolu PKWiU/PRODPOL 

odpowiadają wymienionej w nomenklaturze fizycznej 

jednostce miary; 

c) dla wyrobów oznaczonych literą „W” prawidłowo 

wydzielono produkcję występującą na terenie innych 

województw niż siedziba zarządu przedsiębiorstwa; 

d) prawidłowo podano symbole województw dla wyrobów 

oznaczonych literą ,,W” w PRODPOL; 

e) w przypadku produkcji wykonanej na zlecenie 

z powierzonego materiału (brak danych w rubrykach 5 

i 6) podano dane w dziale 2 pod odpowiednim 

symbolem wyrobu; 

f) zweryfikowana jest zgodność rachunkowa w zakresie 

wartości produkcji w rubryce 6, tzn., czy: 

  wiersz 01 równa się sumie wierszy o 3-cyfrowych 

symbolach PKWiU, klasyfikowanych do sekcji B i C, 

tj. tylko sumie grup 05.1 – 32.9, 

  dane dla grupy PKWiU o symbolu 3-cyfrowym są 

równe lub wyższe od sumy danych dla klas wyrobów 

o symbolu 4-cyfrowym, wchodzących w skład tych 

grup, w zakresie odpowiednich jednostek miary, 

  klasa wyrobów według PKWiU o symbolu 

4-cyfrowym jest równa lub większa od sumy 

wchodzących w jej skład grup wyrobów 

PKWiU/PRODPOL niższego rzędu (nie należy 

sumować jednocześnie, np. grupy 6-cyfrowej i grup 

8-cyfrowych, stanowiących ich uszczegółowienie). 

2) W dziale 2 – symbole usług zgodne z nomenklaturą 

PRODPOL oraz gdy firma produkowała wyroby na zlecenie 

(w dziale 1 w rubrykach 5 i 6 brak danych) - podano symbol 

i dane dla tego wyrobu. 

3) W dziale 3 – symbole wyrobów objęte podatkiem 

akcyzowym wykazano w dziale 1. 

Wymienione wyżej zależności sygnalizowane są w trakcie 

wypełniania formularza elektronicznego. 

Zobowiązuje się przedsiębiorstwo do porównania danych 

podanych w sprawozdaniu P-01 z danymi 

w sprawozdawczości finansowej na formularzu F-01/I-01 

(jeżeli jest zobowiązane do sporządzenia tego 

sprawozdania). Łączna wartość sprzedaży wyrobów i usług 

(dział 1 wiersz 01 rubryka 6 + dział 2 wiersz 01 rubryka 2) 

powinna być równa lub wyższa od kwoty podanej 

w sprawozdaniu F-01/I-01 w dziale 1 wiersz 02. 

Uwaga: Wyjątkowo, gdy jednostka gospodarcza prowadziła obok 

działalności klasyfikowanych do sekcji B i C, według  

PKD 2007, inną działalność (np. tucz trzody chlewnej lub uprawę 

roślin), może wystąpić sytuacja, że dane wartościowe podane 

w sprawozdaniu F-01/I-01 (dział 1 wiersz 02) będą wyższe od 

danych w sprawozdaniu P-01 (dział 1 wiersz 01 rubryka 6 + dział 2 

wiersz 01 rubryka 2). 

Jednostki, które sporządzały w 2016 r. meldunek miesięczny 

P-02, powinny porównać dane P-01 ze zbiorami 

miesięcznymi. Dane o produkcji wykazane w okresach 

miesięcznych muszą być ujęte w sprawozdaniu rocznym 

P-01 (z uwzględnieniem odpowiednich korekt). 

W przypadku rozbieżności między danymi zawartymi 

w sprawozdaniach P-01 i P-02 wskazane jest załączenie do 

sprawozdania krótkiego wyjaśnienia (w przypadku 

wypełniania sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy 

GUS wyjaśnienia należy wpisać we wskazanym polu 

tekstowym „Uwagi”). Ponadto dane o produkcji 

zamieszczone w P-01 muszą być zgodne z danymi 

wykazanymi w sprawozdaniach G-02b, G-03 oraz z danymi 

dotyczącymi produkcji wyrobów przekazywanymi do 

innych jednostek (np. MRiRW, MG, ARR, ARE). 

Jednostki, które sporządziły sprawozdanie SP za 2016 r. 

i wykazały przychody ze sprzedaży wyrobów, powinny 

zwrócić szczególną uwagę na konieczność wykazywania 

wyrobów w sprawozdaniu P-01 zgodnie z nomenklaturą 

PRODPOL (tj. niższe poziomy agregacji). 

Obowiązku wypełniania sprawozdania nie mają jednostki: 

 nieprodukujące wyrobów i świadczące usługi typu 

nieprodukcyjnego,  

 prowadzące wyłącznie działalność wydawniczą i nie 

uczestniczące bezpośrednio w procesie przygotowania 

do druku, drukowania oraz nie świadczące usług 

wspomagających drukowanie,  

 prowadzące wyłącznie działalność związaną 

z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nie 

uczestniczące bezpośrednio w procesie reprodukcji 

nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub reprodukcji 

komputerowych nośników informacji.  

Jednostka, która uważa, że nie powinna podlegać 

obowiązkowi sporządzania sprawozdania P-01, ponieważ 

w roku 2016 nie produkowała wyrobów i nie świadczyła 

usług produkcyjnych klasyfikowanych według PKWiU do 

działów 05 – 33, zobowiązana jest krótko opisać w polu 

„Uwagi” na formularzu elektronicznym, znajdującym się na 

Portalu Sprawozdawczym, jakie działania firmy stanowiły 

źródło jej przychodów w roku 2016.  

 

 


