
 

UWAGI OGÓLNE  GENERAL NOTES 

 
1.  Prezentowane w Roczniku dane – jeśli nie za-

znaczono inaczej – dotyczą całej gospodarki na-
rodowej.  

2.  Dane prezentuje się: 
1) w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności  

– PKD 2007, opracowanej na podstawie Statys-
tycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych 
we Wspólnocie Europejskiej – Statistical Classifi-
cation of Economic Activities in the European 
Community – NACE Rev. 2. PKD 2007, wprowa-
dzona z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251, 
poz. 1885), zastąpiła Polską Klasyfikację Działal-
ności – PKD 2004. 

PKD 2007, w stosunku do klasyfikacji PKD 2004, 
wprowadziła zmiany zakresowe polegające na uw-
zględnieniu nowych grupowań rodzajów działal-
ności, a także na przesunięciu rodzajów działal-
ności pomiędzy poszczególnymi poziomami kla-
syfikacyjnymi; zmiany te spowodowały brak po-
równywalności danych również przy niezmienio-
nych nazwach niektórych poziomów klasyfikacyj-
nych. 

W ramach PKD 2007 wyodrębniono „Prze-
mysł” jako dodatkowe grupowanie, które obejmu-
je sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwór-
stwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” 
oraz „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywa-
cją”. 

Pod pojęciem „Pozostałe usługi” ujęte są sek-
cje: „Działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna”, „Działalność w zakresie usług administro-
wania i działalność wspierająca”, „Administracja 
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne”, „Edukacja”, „Opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna”, „Działalność zwią-
zana z kulturą, rozrywką i rekreacją”, „Pozostała 
działalność usługowa” oraz „Gospodarstwa do-
mowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby”; 

2) według sektorów instytucjonalnych – wyłącznie 
w zakresie rachunków regionalnych; 

3) według sektorów własności:  
− sektor publiczny – grupujący własność pań-

stwową (Skarbu Państwa i państwowych osób 
prawnych), własność jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz „własność mieszaną” z prze-
wagą kapitału (mienia) podmiotów sektora pu-
blicznego, 

− sektor prywatny – grupujący własność prywatną 
krajową (osób fizycznych i pozostałych jedno-
stek prywatnych), własność zagraniczną (osób 
zagranicznych) oraz „własność mieszaną” z prze-
wagą kapitału (mienia) podmiotów sektora pry-
watnego i brakiem przewagi sektorowej w kapi-
tale (mieniu) podmiotu. 

 1.  Data presented in the Yearbook, unless other-

wise indicated, concern the entire national econo-

my. 

2.  Data are presented: 

1) according to the Polish Classification of Activi-

ties – PKD 2007, compiled on the basis of the 

Statistical Classification of Economic Activities in 

the European Community – NACE Rev. 2. PKD 

2007 was introduced on 1 Jan 2008 by the decree 

of the Council of Ministers, dated 24 Dec 2007 

(Journal of Laws No. 251, item 1885) and replaced 

the Polish Classification of Activities – PKD 2004. 

PKD 2007 / NACE Rev. 2 differs from the PKD 

2004 / NACE Rev. 1.1 classification in the fact that 

it introduced scope-related changes, i.e. new 

groupings of activity types as well as transfers of 

some types of activities between individual classi-

fication levels. In some cases these changes result 

in the lack of comparability of data, also if the 

names of classification levels remain unchanged. 

As an additional grouping, the item ”Industry” 

was introduced, including NACE Rev. 2 sections: 

”Mining and quarrying”, ”Manufacturing”, ”Electrici-

ty, gas, steam and air conditioning supply” and 

”Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities”. 

The item ”Other services” was introduced in-

cluding sections: ”Professional, scientific and 

technical activities”, ”Administrative and support 

service activities”, ”Public administration and de-

fence; compulsory social security”, ”Education”, 

”Human health and social work activities”, ”Arts, 

entertainment and recreation”, ”Other service ac-

tivities” and ”Activities of households as employers; 

undifferentiated goods-and-services-producing ac-

tivities of households for own use”; 

2) according to institutional sectors – exclusively 

within the scope of regional accounts; 

3) according to ownership sectors:  

− public sector – grouping state ownership (of the 

State Treasury and state legal persons), own-

ership of local self-government entities as well 

as ”mixed ownership” with a predominance of 

the capital (property) of public sector entities, 

− private sector – grouping private domestic own-

ership (of natural persons and other private en-

tities), foreign ownership (of foreign persons) as 

well as ”mixed ownership” with a predominance 

of the capital (property) of private sector entities 

and lack of predominance of public or private 

sector in capital (property) of the entity.  



„Własność mieszana” określana jest głównie dla 
spółek i wyznaczana na podstawie struktury kapitału 
(mienia) deklarowanego we wniosku rejestracyjnym 
spółki. 

3.  Prezentowane informacje zostały przedsta-
wione stosownie do zakresu prowadzonych badań, 
uwzględniających podmioty klasyfikowane według 
kryterium liczby pracujących i – jeśli nie zaznaczo-
no inaczej – obejmują podmioty o liczbie pracujących: 
− do 9 osób,  
− od 10 do 49 osób, 
− powyżej 49 osób. 

4.  Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – opraco-
wano zgodnie z każdorazowym stanem organiza-
cyjnym gospodarki narodowej. 

5.  Dane w podziale według sekcji, działów i grup 
PKD oraz według sektorów instytucjonalnych opra-
cowano – jeśli nie zaznaczono inaczej – tzw. metodą 
przedsiębiorstw. 

Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) oznacza 
przyjmowanie całych podmiotów gospodarki narodo-
wej za podstawę grupowania wszystkich danych cha-
rakteryzujących ich działalność według poszczegól-
nych poziomów klasyfikacyjnych i podziałów teryto-
rialnych. 

6.  Przez podmioty gospodarki narodowej rozu-
mie się jednostki prawne, tj. osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozu-
mie się podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą (produkcyjną i usługową) na własny rachunek  
w celu osiągnięcia zysku. 

7.  Z ważniejszych klasyfikacji, według których 
prezentuje się dane w Roczniku – obok PKD 2007  
– należy wymienić: 
1) Klasyfikację Zawodów i Specjalności, na pod-

stawie której dokonuje się grupowania radnych or-
ganów jednostek samorządu terytorialnego, za-
trudnionych i ich wynagrodzeń; klasyfikacja opra-
cowana na podstawie Klasyfikacji Zawodów 
(ISCO-08), wprowadzona została z dniem 1 VII 
2010 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 IV 2010 r. (Dz. U. Nr 82,  
poz. 537) z późniejszymi zmianami, w miejsce obo-
wiązującej do 30 VI 2010 r.; 

2) Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług – PKWiU 
2008, na podstawie której dokonuje się grupowa-
nia wyrobów i towarów; PKWiU 2008, opracowana 
na podstawie międzynarodowych klasyfikacji i no-
menklatur, wprowadzona została z dniem 1 I 2009 r. 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 X 
2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) z późniejszymi 
zmianami, w miejsce PKWiU stosowanej do 31 XII 
2008 r.; 

 ”Mixed ownership” is defined mainly for companies 
and determined on the basis of the capital (property) 
structure as declared in a company's registration ap-
plication. 

3.  Information is presented in compliance with the 
scope of conducted surveys, considering entities 
classified according to the criterion of the number of 
persons employed, and – unless otherwise indicat-
ed – includes entities employing: 
− up to 9 persons,  
− from 10 to 49 persons, 
− more than 49 persons.  

4.  Data, unless otherwise indicated, are compiled 
in accordance with the respective organizational 
status of units of the national economy. 

5.  Data by NACE sections, divisions and groups 
as well as institutional sectors are compiled, unless 
otherwise indicated, using the so-called enterprise 
method. 

In the enterprise (entity) method, the entire or-
ganizational unit of entities in the national economy is 
the basis for grouping all data describing their activity 
according to individual classification levels and territo-
rial divisions. 

6.  The term entities of the national economy is  
understood as legal entities, i.e. legal persons, organ-
izational entities without legal personality as well as 
natural persons conducting economic activity. 

The term economic entities is understood as en-
tities conducting economic activity (production and 
service) on their own account in order to earn a profit. 

7.  Apart from NACE Rev. 2, among the more im-
portant classifications according to which data are 
presented in the Yearbook, the following should be 
mentioned: 
1) the Occupations and Specializations Classifi-

cation, on the basis of which councillors of organs 
of local self-government entities, paid employees 
and their wages and salaries are grouped; the clas-
sification compiled on the basis of the International 
Standard Classification of Occupations (ISCO-08), 
was introduced on 1 Jul 2010 by the regulation of 
the Minister of Labour and Social Policy, dated  
27 Apr 2010 (Journal of Laws No. 82, item 537) 
with later amendments, replacing the classification 
valid until 30 Jun 2010; 

2) the Polish Classification of Products and Ser-
vices – PKWiU 2008, on the basis of which prod-
ucts and goods are grouped; compiled on the ba-
sis of the international classifications and nomen-
clatures, was introduced on 1 Jan 2009 by the 
regulation of the Council of Ministers, dated 29 Oct 
2008 (Journal of Laws No. 207, item 1293) with 
later amendments, in place of the PKWiU classifi-
cation used until 31 Dec 2008; 



 

3) Klasyfikację Spożycia Indywidualnego według 
Celu (COICOP), na podstawie której dokonuje się 
grupowania spożycia produktów (wyrobów i usług) 
w sektorze gospodarstw domowych oraz wydat-
ków na towary i usługi konsumpcyjne w gospodar-
stwach domowych (przyjętych również do opraco-
wania wskaźników cen); 

4) Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych 
(PKOB), na podstawie której dokonuje się grupo-
wania obiektów budowlanych; PKOB, opracowana 
na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (CC), wprowadzona została z dniem 
1 I 2000 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
30 XII 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) z póź-
niejszymi zmianami; 

5) Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), na pod-
stawie której dokonuje się grupowania środków 
trwałych według rodzajów; KŚT wprowadzona zo-
stała z dniem 1 I 2011 r. rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 XII 2010 r. (Dz. U. Nr 242, 
poz. 1622) w miejsce stosowanej do 31 XII 2010 r. 

8.  Informacje o województwie oraz w podziale na 
miasta i wieś – jeżeli nie zaznaczono inaczej – po-
dano w każdorazowym podziale administracyjnym. 
Przez „miasta” rozumie się obszar położony w grani-
cach administracyjnych tych jednostek, przez „wieś”  
– pozostałe terytorium kraju, województwa. 

9.  Dane w cenach bieżących odpowiadają uzys-
kanym dochodom, poniesionym wydatkom lub warto-
ści wyrobów, usług itp. W tablicach i wykresach,  
w których nie określono cen, dane liczbowe wyrażono 
w cenach bieżących. 

Do wyceny produkcji oraz wartości dodanej brutto  
– jeśli nie zaznaczono inaczej – przyjęto kategorię 
ceny bazowej. 

Cena bazowa definiowana jest jako kwota pienię-
dzy otrzymywana przez producenta (w tym także 
przez jednostkę handlową) od nabywcy za jednostkę 
produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszona o podatki 
od produktu oraz o ewentualne rabaty i opusty, po-
większona o dotacje otrzymywane do produktu. 

Podatki od produktów obejmują: podatek od towa-
rów i usług – VAT (od produktów krajowych i z impor-
tu), podatki i cła od importu (łącznie z podatkiem ak-
cyzowym) oraz inne podatki od produktów, jak poda-
tek akcyzowy od produktów krajowych i podatki od 
niektórych rodzajów usług (np. od gier losowych i za-
kładów wzajemnych, zryczałtowany podatek od towa-
rów i usług od okazjonalnych przewozów osób auto-
busami zarejestrowanymi za granicą). 

10.  Jako ceny stałe przyjęto w przypadku: 
1)  produkcji rolniczej – ceny bieżące z roku poprze-

dzającego rok badany, z wyjątkiem ziemniaków, 
warzyw i owoców, w przypadku których przyjmuje 
się średnie ceny z dwóch kolejnych lat, tj. z roku 
poprzedzającego rok badany i z roku badanego; 

2)  produkcji sprzedanej przemysłu: 
− ceny stałe 2005 r. (średnie ceny bieżące 2005 r.) 

dla lat 2006–2010, 
− ceny stałe 2010 r. (średnie ceny bieżące 2010 r.) 

od 2011 r. 

 3) the Classification of Individual Consumption by 
Purpose (COICOP), on the basis of which final 
consumption of products (goods and services) in 
the households sector as well as expenditure on 
consumer goods and services of households (also 
adopted for compiling price indices) are grouped; 

4) the Polish Classification of Types of Construc-
tion (PKOB), on the basis of which type of con-
structions are grouped; PKOB, compiled on the 
basis of the European Classification of Types of 
Constructions (CC), was introduced on 1 Jan 2000 
by the regulation of the Council of Ministers, dated 
30 Dec 1999 (Journal of Laws No. 112, item 1316) 
with later amendments; 

5) the Classification of Fixed Assets (KŚT), on the 
basis of which fixed assets are grouped according 
to type; KŚT was introduced on 1 Jan 2011 by the 
regulation of the Council of Ministers, dated  
10 Dec 2010 (Journal of Laws No. 242, item 1622), 
in place of the classification used until 31 Dec 2010. 

8.  Information on voivodship as well as by urban 
and rural area – unless otherwise indicated – is pre-
sented according to the administrative division in a gi-
ven period. The term ”urban area” is understood as 
an area located within the administrative borders of 
these units, while ”rural area” – as the remaining terri-
tory of the country, voivodship. 

9.  Data in current prices correspond to obtained 
revenue, incurred expenditure or the value of prod-
ucts, services etc. In tables and graphs in which pric-
es are not defined, data are expressed in current 
prices. 

In order to evaluate production and gross value 
added, unless otherwise indicated, the basic price 
category was implemented.  

Basic price is defined as the amount of money 
received by a producer (including trade entities) from 
a buyer for a unit of product (good or service), de-
creased by the tax on the product as well as by appli-
cable rebates and deductions, and increased by sub-
sidies received for the product. 

Taxes on products include: value added tax – VAT 
(on domestic products and on imports), taxes and 
customs duties on imports (including excise tax) as 
well as other taxes on products, such as excise tax 
on domestic products and taxes on selected types of 
services (e.g. on games of chance and mutual bet-
ting, lump sum tax on goods and services from occa-
sional transports of passengers on buses with foreign 
registration). 

10.  Constant prices were adopted as follows: 
1)  agricultural output – current prices from the year 

preceding the reference year with the exception of 
potatoes, vegetables and fruit, in case of which the 
average prices from two consecutive years are 
adopted, i.e. from the year preceding the surveyed 
year and from the surveyed year; 

2)  sold production of industry: 
− 2005 constant prices (2005 average current 

prices) for 2006–2010, 
− 2010 constant prices (2010 average current 

prices) since 2011. 



11.  Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obli-
czono z reguły na podstawie danych bezwzględnych 
wyrażonych z większą dokładnością niż podano  
w tablicach. 

Wskaźniki dynamiki – w przypadku zmian meto-
dycznych, zmian kategorii ceny przyjmowanej do wy-
ceny produkcji, zmian systemu cen stałych oraz zmian 
systemu wag do obliczania wskaźników cen w posz-
czególnych okresach – obliczono w warunkach po-
równywalnych. 

Wskaźniki jednopodstawowe obliczono metodą 
nawiązania łańcuchowego. 

12.  Do przeliczeń na 1 mieszkańca (1000 lud-
ności itp.) danych według stanu w końcu roku (np. 
łóżka w szpitalach, środki trwałe) przyjęto liczbę lud-
ności według stanu w dniu 31 XlI, a przy przeliczaniu 
danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu 
roku (np. ruch naturalny ludności, produkcja, spoży-
cie) – według stanu w dniu 30 VI. 

U w a g a. Do przeliczeń przyjęto liczbę ludności 
opracowaną – jeśli nie zaznaczono inaczej – za lata 
2000, 2005–2009 na bazie Narodowego Spisu Pow-
szechnego Ludności i Mieszkań 2002, przy czym dla 
2000 r. według podziału administracyjnego obowią-
zującego w dniu 31 XII 2002 r., od 2010 r.  
– Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2011, przy czym dla 2010 r. według podziału ad-
ministracyjnego obowiązującego w dniu 31 XII 2011 r. 

13.  Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – nie 
obejmują jednostek budżetowych prowadzących dzia-
łalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeń-
stwa publicznego. 

14.  Niektóre informacje za ostatni rok zostały 
podane na podstawie danych nieostatecznych i mogą 
ulec zmianie w następnych publikacjach Urzędu 
Statystycznego. 

15.  Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektó-
rych przypadkach sumy składników mogą się różnić 
od podanych wielkości „ogółem”. 

16.  Informacje statystyczne pochodzące ze źródeł 
spoza Urzędu Statystycznego opatrzono odpowied-
nimi notami, przy przyjęciu zasady, że jako źródło-
dawcę podaje się instytucję przekazującą informacje 
za ostatni prezentowany rok. 

17.  W Roczniku zastosowano skróty nazw niektó-
rych poziomów klasyfikacyjnych; zestawienie zasto-
sowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej: 

 11.  Relative numbers (indices, percentages) 
are, as a rule, calculated on the basis of absolute da-
ta expressed with higher precision than those pre-
sented in the tables. 

Indices – in case of methodological changes, 
changes in price categories used in the evaluation of 
production, changes in the system of constant prices 
as well as changes in the system of weights for calcu-
lating price indices in individual periods – were calcu-
lated in comparable conditions.  

Single base indices are calculated using the chain- 
-base index method. 

12.  In data calculations per capita (1000 popu-
lation etc.) as of the end of the year (e.g. beds in 
hospitals, fixed assets), the number of population as 
of 31 Dec was used, whereas data describing the 
magnitude of a phenomenon within a year (e.g. vital 
statistics, production, consumption) – as of 30 Jun. 

N o t e. The number of population applied for calcu-
lations was compiled, unless otherwise indicated, for 
years 2000, 2005–2009 on the basis of the National 
Population and Housing Census 2002, for 2000 by 
the administrative division valid as of 31 Dec 2002, 
and from 2010 – the National Population and Housing 
Census 2011, for 2010 by the administrative division 
valid as of 31 Dec 2011. 

13.  Data, unless otherwise indicated, do not in-
clude the budgetary entities conducting activity within 
the scope of national defence and public safety. 

14.  Selected information for the last year is pre-
sented on the basis of preliminary data and may 
change in subsequent publications of the Statistical 
Office. 

15.  Due to the rounding of data, in some cases 
sums of components can differ from the amount giv-
en in the item ”total”. 

16.  Statistical information originating from sources  
other than the Statistical Office is indicated in the ap-
propriate note, with the institution providing the infor-
mation for the last presented year given as the 
source. 

17.  The names of some classification levels used 
in the Yearbook have been abbreviated; the list of 
abbreviations used and their full names are given be-
low: 

 
 

 
skrót

abbreviation 
pełna nazwa

full name

MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA
CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (X Rewizja) 

INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION 
OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS (ICD – 10 Revision) 

 
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych 
 
Diseases of blood and blood-forming organs  

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby 
przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 
Diseases of the blood and blood-forming organs and certain 
disorders involving the immune mechanism

 



 
 

skrót
abbreviation

pełna nazwa
full name

  
MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA

CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (dok.) 
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION 

OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS (cont.)
  

Wady rozwojowe wrodzone
 
Congenital anomalies  

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromo-
somowe 
Congenital malformations, deformations and chromosomal ab-
normalities

 
Objawy i stany niedokładnie określone
 
Symptoms and ill-defined conditions 

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań kli-
nicznych i laboratoryjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, 
not elsewhere classified 

 
POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – PKD 2007

STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY – NACE 
Rev. 2

 
sekcje

sections

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

  
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz dzia-
łalność związana z rekultywacją

 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
 
Trade; repair of motor vehicles 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motor-
cycles 

  
Zakwaterowanie i gastronomia
 
Accommodation and catering

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi 
Accommodation and food service activities

  
Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
  
Administrowanie i działalność wspierająca
 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca

 
działy

divisions
  
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy 
i wikliny 
Manufacture of products of wood, cork, straw 
and wicker  

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wypla-
tania 
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials  

  
Produkcja wyrobów z metali
 
Manufacture of metal products 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem ma-
szyn i urządzeń 
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 
equipment

  
Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

  
Produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy-
łączeniem motocykli 

  
Gospodarka odpadami; odzysk surowców
 

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i uniesz-
kodliwianiem odpadów; odzysk surowców

  
Budowa budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

  
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

 
* 

*        * 



Wyjaśnienia metodyczne dotyczące podstawo-
wych pojęć i metod opracowania danych liczbowych 
zamieszczono w uwagach ogólnych do poszczegól-
nych działów. Rozszerzone wyjaśnienia dotyczące po-
szczególnych dziedzin statystyki Czytelnik znajdzie  
w publikacjach tematycznych oraz w serii „Zeszyty me-
todyczne i klasyfikacje”. 

 Methodological explanations concerning basic 
definitions and methods of compiling statistical data 
are enumerated in the general notes to individual 
chapters. More detailed information pertaining to par-
ticular fields of statistics can be found in subject mat-
ter publications as well as in the series ”Zeszyty 
metodyczne i klasyfikacje” (Methodological Papers 
and Classifications). 

 
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH 
SYMBOLS 
 
Kreska  (–) – zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.
   
Zero:  (0) 
 

– zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5;
magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit;

   
 (0,0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05;

magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit;
   

 (0,00) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,005.
magnitude not zero, but less than 0,005 of a unit.

   
Kropka  (.) – zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable. 
   
Znak  x – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.
   
Znak   – oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; ich pełne 

nazwy podano w uwagach ogólnych do Rocznika, ust. 17. 
categories of applied classification are presented in abbreviated form; their full names are 
given in the general notes to the Yearbook, item 17.

   
Znak  # – oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania  

tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. 
data may not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality 
in accordance with the Law on Public Statistics.

   
„W tym” 
”Of which” 

– oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
indicates that not all elements of the sum are given.

   
Comma (,) – used in figures represents the decimal point.

   
 
SKRÓTY 
ABBREVIATIONS 
 
tys. 
thous. 

=  tysiąc 
=  thousand 

  
mln =  milion 

 million 

  
zł 
zl 

=  złoty 
=  zloty 

  
szt. 
pcs 

=  sztuka 
=  piece 

  
egz. =  egzemplarz 
  
kpl =  komplet 
  
wol. 
vol. 

=  wolumin 
=  volume 

  

g =  gram 
 gram 

  

kg =  kilogram 
 kilogram 

  

dt =  decytona 
 deciton 

  

t =  tona 
 tonne 

  
m =  metr 

 metre 
  

km =  kilometr 
 kilometre 

  
m2 =  metr kwadratowy 

 square metre 
  



 

ha =  hektar 
 hectare 

 
km2 =  kilometr kwadratowy 

 square kilometre 

 
ml =  mililitr 

 mililitre 
  
l =  litr 

 litre 
 
hl =  hektolitr 

 hectolitre 
 
m3 =  metr sześcienny 

 cubic metre 
 
dam3 =  dekametr sześcienny 

 cubic decametre
 
hm3 =  hektometr sześcienny 

 cubic hectometre 

kW =  kilowat
 kilowatt

  
kW·h =  kilowatogodzina

 kilowatt·hour
  
GW·h =  gigawatogodzina

 gigawatt·hour

  
TJ =  teradżul

 terajoule

  
°C =  stopień Celsjusza

 centigrade

  
s =  sekunda

 second
  
h =  godzina

 hour
  
d 
24h 

=  doba
=  24 hours

  
r. =  rok

  
ceg 

 
brick 

=  cegła przeliczeniowa materiałów
ściennych 

=  standard brick unit expressing the 
quantity of wall building materials

  
t/r 
t/y 

=  ton rocznie
=  tonnes per year

  
cd. 
cont. 

=  ciąg dalszy
=  continued

  
dok. 
cont. 

=  dokończenie
=  continued

  
im. =  imię
  
itd. =  i tak dalej
  
itp. 
etc. 

=  i tym podobne
=  and the like

  

kk =  Kodeks karny
  
kks =  Kodeks karny skarbowy 
  
Lp.
No.

=  liczba porządkowa 
=  number

  
m.in.
i.a.

=  między innymi
= among others

  
np.
e.g.

=  na przykład
=  for example

  
nr (Nr)
No.

=  numer
=  number

  
pkt =  punkt
  
poz. =  pozycja
  
prof. =  profesor
  
Rev. =  revision
  
str. =  strona
  
tabl. =  tablica

table
  
tj.
i.e.

=  to jest
= that is

  
tzn.
i.e.

=  to znaczy
=  that is

  
tzw. =  tak zwany
  
ust. =  ustęp

  
Dz. U. =  Dziennik Ustaw

NSP =  Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 

  
NFI
NIF

=  narodowe fundusze inwestycyjne 
=  national investment funds 

  
NFZ =  Narodowy Fundusz Zdrowia 

ZWRSP
APSST 

=  Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 
=  Agricultural Property Stock of the State 

Treasury

  
ESA =  Europejski System Rachunków 

Narodowych 
European System of Accounts 

  
NACE =  Statistical Classification  

of Economic Activities  
in the European Community 

  
PKD =  Polska Klasyfikacja Działalności 

  
EKG
ECE

=  Europejska Komisja Gospodarcza 
= Economic Commission for Europe 

  
EUROSTAT =  Urząd Statystyczny Unii Europejskiej 

Statistical Office of the European Union  

ONZ
UN

=  Organizacja Narodów Zjednoczonych 
=  United Nations


