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Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

– miesięczny meldunek DG-1 

 

 

 

Jaki charakter ma badanie „Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw – miesięczny 

meldunek DG-1”? 

Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw jest badaniem stałym, prowadzonym przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na terenie całego kraju. Sprawozdanie DG-1 jest jednym z elementów 

krótkookresowych badań działalności przedsiębiorstw.  

 

 
Jaki jest cel badania? 

Na podstawie tego meldunku dokonuje się ocen w zakresie podstawowych mierników działalności 

przedsiębiorstw poszczególnych obszarów gospodarki (przemysł, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy, 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, transport, gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca):  

� sprzedaży, obrotu krajowego i niekrajowego,  

� nowych zamówień krajowych i niekrajowych w wybranych działach przemysłu,  

� zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia,  

� przepracowanego czasu. 

 

 

Kto realizuje badanie? 

Badanie na terenie całego kraju realizuje Ośrodek Statystyki Krótkookresowej Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

wraz z Oddziałami w: Kaliszu, Koninie, Kościanie i Pile. Podmioty sprawozdawcze przekazują dane 

za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS (formularz on-line) do 5 dnia roboczego miesiąca z danymi za 

miesiąc poprzedni.  

 

 
Kto uczestniczy w badaniach? 

Badanie obejmuje: osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej. Obowiązek składania sprawozdań dotyczy 

wszystkich podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 49 osób oraz wybranych metodą 

reprezentacyjną podmiotów o liczbie pracujących w przedziale 10-49 osób. 

Badaniem DG-1 objęte są podmioty, których przeważający rodzaj działalności (deklarowany przez 

jednostkę)  został zaklasyfikowany wg PKD 2007 do sekcji: od B do J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75), 

N, R oraz działy: 02, 95, 96 i klasa 0311. 

 

 
Czy można zidentyfikować podmiot przekazujący dane? 

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS jest bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego 

zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje nie mogą być i nie 

będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Ustawa o statystyce publicznej  
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(Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych 

statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) 

i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej 

ochronie” w pełni gwarantuje poufność informacji. 

 

 

Co się dzieje z przekazanymi danymi? 

Wszystkie informacje źródłowe zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki 

publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz 

i opracowaniu danych są one publikowane w formie tablic wynikowych zawierających dane zagregowane. 

Z wynikami badania można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych 

publikacji statystycznych, udostępnianych w Internecie (www.stat.gov.pl), w formie papierowej oraz na 

płytach CD. 

 

 

Czego dowiadujemy się z badania DG-1? 

Dane uzyskane w badaniu grupowane są według: 

� PKD (sekcje, działy, a w wybranych sekcjach grupy), 

� form własności (sektor publiczny i sektor prywatny), 

� województw, 

� rodzajów transportu. 
 

 

Badanie jest podstawą opracowywania większości wskaźników krótkookresowych dotyczących działalności 

przedsiębiorstw oraz komunikatów i obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki 

badania są wykorzystywane na potrzeby: 

 

 

 

• opracowania bieżących informacji o sytuacji 

społeczno-gospodarczej kraju i województw, 

• kwartalnych rachunków narodowych, 

• organów rządowych, samorządowych i innych 

instytucji, 

• Narodowego Banku Polskiego, 

• Banku Danych Lokalnych, 

• Unii Europejskiej, OECD, Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego i ONZ. 
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Więcej informacji o badaniu: http://poznan.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-krotkookresowej-

1199/koordynatorzy-dg-1 


