
 

FAQ Najczęściej zadawane pytania – badanie H-01g 

 

1. Gdzie zaklasyfikować pizzerie?  

Pizzerie w zależności od asortymentu oferowanych posiłków oraz spełnianych standardów 
obsługi klasyfikujemy jako:  

➢ bary – jest to najczęstsza grupa pizzerii, gdzie jest ograniczony asortyment 
gastronomiczny - zazwyczaj tylko pizza,  

➢ restauracje – gdzie jest szeroki wybór potraw oraz obsługa kelnerska.  

Pizzerie mogą być zaliczone również do punktów gastronomicznych, gdy prowadzą 
wyłącznie sprzedaż na zewnątrz (dowóz) - wówczas klasyfikujemy je jako działalność 
cateringową. 

_______________________________________________________________________________________ 

 2. Jak zaklasyfikować catering?  

➢ Jeśli firma cateringowa nie prowadzi żadnej placówki typu bar, restauracja, 
itp. – wówczas wykazuje punkty gastronomiczne w ilości posiadanych kuchni,  
w których przygotowywane są potrawy do cateringu.  

➢ Jeśli firma prowadzi np. bary, restauracje, itp. ogólnodostępne a jednocześnie 
świadczy w nich usługi cateringowe, to wykazuje tylko bary, restauracje,  
itp. (nie wykazuje wówczas odrębnie punktów gastronomicznych).  

_______________________________________________________________________________________ 

  3. Jak zaklasyfikować domy weselne?  

Domy weselne, które na co dzień nie prowadzą działalności gastronomicznej jako 
np.  restauracja, itp. należy wykazać jako punkty gastronomiczne.  

_______________________________________________________________________________________ 

  4. Kiedy jednostka wojskowa powinna wykazywać stołówki i przychody z działalności 
gastronomicznej a kiedy nie?  

➢ Stołówki prowadzone przez jednostki wojskowe nie są zaliczane do placówek 
gastronomicznych, gdyż przygotowywane posiłki nie są sprzedawane 
konsumentom (nie jest pobierana opłata bezpośrednio od konsumentów) - 
jednostka sprawozdawcza powinna zaznaczyć odpowiedź, iż nie prowadzi 
działalności gastronomicznej.  

➢ Jeżeli jednostka wojskowa posiada kasyno, w którym prowadzona jest działalność 
gastronomiczna, to wypełnia dane dotyczące placówek gastronomicznych oraz 
wartości przychodów uzyskanych z działalności gastronomicznej.  

______________________________________________________________________________________ 

 

 



 

5. Kiedy szpital/szkoła/bursa szkolna/przedszkole/dom pomocy społecznej powinny wykazywać 
stołówki i przychody z działalności gastronomicznej a kiedy nie?  

➢ Jeżeli szpital, szkoła, bursa szkolna, przedszkole, dom pomocy społecznej prowadzi 
stołówkę i przygotowuje posiłki wyłącznie dla pacjentów, uczniów, nauczycieli, 
przedszkolaków, pensjonariuszy (bez sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych), 
wówczas zaznacza odpowiedź, iż nie prowadzi działalności gastronomicznej.  

➢ Jeżeli szpital, szkoła, bursa szkolna, przedszkole, dom pomocy społecznej prowadzi 
stołówkę i oprócz posiłków przygotowywanych dla pacjentów, uczniów, nauczycieli, 
przedszkolaków, pensjonariuszy sprzedaje produkcję gastronomiczną 
zewnętrznym odbiorcom, wówczas zaznacza odpowiedź, iż prowadzi działalność 
gastronomiczną i wykazuje ilość posiadanych placówek gastronomicznych oraz 
wartość przychodów uzyskanych z działalności gastronomicznej, ale wyłącznie 
w części dotyczącej przychodów uzyskanych od zewnętrznych odbiorców.  

➢ Jeżeli w szpitalu, szkole, bursie szkolnej, przedszkolu, domu pomocy społecznej 
posiłki: 

o dostarczane są przez firmę cateringową, 

o przygotowywane są przez stołówki prowadzone przez ajenta 
w ww. placówkach, 

wówczas ta placówka zaznacza odpowiedź, iż nie prowadzi działalności 
gastronomicznej. Dane dotyczące placówki gastronomicznej wypełnia tylko firma 
cateringowa lub ajent, jeżeli firmy te objęte są obowiązkiem sprawozdawczym  
H-01g 

______________________________________________________________________________________ 

 6. Czy ujmujemy ruchome punkty sprzedaży?  

Na sprawozdaniu nie ujmujemy ruchomych punktów sprzedaży detalicznej, w których 
dokonywana jest sprzedaż wyrobów kulinarnych, ciastkarskich, napojów chłodzących.  
Są to urządzenia zlokalizowane na otwartej przestrzeni, a także obwoźne lub obnośne , 
np. kosze, skrzynki itp., głównie na terenach turystyczno-wypoczynkowych, przy dworcach 
kolejowych i autobusowych.  

Wykazujemy natomiast placówki typu food truck zaliczając je do punktów 
gastronomicznych. 

  
_______________________________________________________________________________________ 

7. Jak ujmować sprzedaż pieczywa i wyrobów cukierniczych w placówkach typu cukiernio-
piekarnie, cukiernie itp.? 

➢ Sprzedaż pieczywa bez względu na to czy pochodzi z własnej produkcji czy z obcej  
nie powinna być ujmowana na sprawozdaniu H-01g. Jeżeli jednostka ma obowiązek 
sprawozdania H-01w dotyczącego sprzedaży przez sklepy, to wówczas wartość sprzedaży 
pieczywa należy wykazać na tym sprawozdaniu (specjalizacja 05 – piekarniczo-
ciastkarska). 



 

 

➢ Sprzedaż wyrobów cukierniczych obcej produkcji (nie ma własnej produkcji – jednostka 
kupuje ciasta od innej firmy a sama ich nie produkuje): 

o jeżeli jednostka dodatkowo prowadzi jakąkolwiek działalność gastronomiczną,  
np. sprzedaż kawy, herbaty, hot dogów,  itp., wówczas powinna wypełnić 
sprawozdanie H-01g a wartość sprzedaży „obcego” ciasta ująć w wierszu 06 jako 
przychody ze sprzedaży towarów handlowych 

o jeżeli jednostka nie prowadzi żadnej innej własnej produkcji gastronomicznej,  
np. sprzedaży kawy, herbaty, hot dogów, itp., to nie jest kwalifikowana jako 
placówka gastronomiczna i w H-01g nie wykazuje żadnych danych – na pytanie 
„Czy w 2022 r. prowadzili Państwo działalność gastronomiczną?” należy 
odpowiedzieć NIE. Jeżeli jednostka ma obowiązek sprawozdania H-01w, to wówczas 
wartość sprzedaży „obcych” ciast wykazuje na tym sprawozdaniu (specjalizacja 05 
– piekarniczo-ciastkarska). 

➢ Sprzedaż wyrobów cukierniczych własnej produkcji (niezależnie od tego czy można 
skonsumować je w środku lokalu, czy sprzedawane są tylko na wynos) – w H-01g w wierszu 
07 należy wykazać przychody ze sprzedaży produkcji gastronomicznej ciast i innych 
wyrobów cukierniczych. Jeżeli jednostka sprzedaje również pieczywo własnej produkcji  
lub obcej nie ujmuje go na sprawozdaniu H-01g. Jeżeli ma obowiązek H-01w to wartość 
sprzedaży pieczywa wykazuje w tym sprawozdaniu (w przypadku braku odpowiedniej 
ewidencji dane dopuszczalne jest podanie danych szacunkowych). 

 

 

 

 


