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Uwagi metodyczne 

 Dane w publikacji prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, opracowanej na 
podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – Statistical Clas-
sification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona została  
z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885,  
z późn. zm.). 

Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD 2007 według sekcji i działów.  

W ramach PKD 2007 wyodrębniono „Przemysł” jako dodatkowe grupowanie, które obejmuje sekcje: „Górnic-
two i wydobywanie”, „Przetwórstwo 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 rekultywacją”. 

 Dane obejmują podmioty gospodarki narodowej zaliczane do sektora publicznego i prywatnego. W sektorze 
publicznym wykazywane są podmioty stanowiące własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób 
prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz mieszaną 
z przewagą kapitału sektora publicznego. Do sektora prywatnego zaliczane są podmioty stanowiące własność 
prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), zagraniczną (osób zagranicznych) 
oraz mieszaną z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora prywatnego lub brakiem przewagi sektorowej 
w kapitale (mieniu) podmiotu. 

 Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. pro-
dukcyjną i usługową, na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku. 

4. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, podmioty podzielono na trzy grupy: 
 jednostki małe o liczbie pracujących do 9 osób, 
 jednostki średnie o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, 
 jednostki duże o liczbie pracujących powyżej 49 osób. 

W niniejszej publikacji – jeśli nie zaznaczono inaczej – dane o sprzedaży produkcji, zatrudnieniu i wynagrodze-
niach w sektorze przedsiębiorstw, wynikach finansowych i aktywach obrotowych przedsiębiorstw niefinanso-
wych dotyczą jednostek średnich i dużych, natomiast pozostałe dane dotyczą wszystkich jednostek (bez 
względu na liczbę pracujących). 

 Sektor przedsiębiorstw obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozy-
skiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; 
wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów kli-
matyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywa-
cją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocy-
kle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności praw-
niczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego; działalności firm centralnych (head offices); doradz-
twa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; 
reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; dzia-
łalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, roz-
rywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej 
indywidualnej działalności usługowej. 

 Dane w cenach bieżących odpowiadają uzyskanym dochodom, poniesionym wydatkom lub wartości wyrobów, 
usług itp. W tablicach i wykresach, w których nie określono cen, dane liczbowe wyrażono w cenach bieżących. 
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Do wyceny produkcji – jeśli nie zaznaczono inaczej – przyjęto kategorię ceny bazowej. 

Cena bazowa definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymywana przez producenta (w tym także przez jed-
nostkę handlową) od nabywcy za jednostkę produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszona o podatki od pro-
duktu oraz o ewentualne rabaty i opusty, powiększona o dotacje otrzymywane do produktu. 

Podatki od produktów obejmują: podatek od towarów i usług – VAT (od produktów krajowych i z importu), 
podatki i cła od importu (łącznie z podatkiem akcyzowym) oraz inne podatki od produktów, jak podatek ak-
cyzowy od produktów krajowych i podatki od niektórych rodzajów usług (np. od gier losowych i zakładów 
wzajemnych oraz od 2010 r. zryczałtowany podatek od towarów i usług od okazjonalnych przewozów osób au-
tobusami zarejestrowanymi za granicą). 

Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu obliczono dodatkowo na podstawie cen stałych (śred-
nich cen bieżących z 2015 r.). 

 Dane o stanie i kierunkach wykorzystania powierzchni miasta opracowano na podstawie ewidencji gruntów i bu-
dynków wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) sporządzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

 Ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi powstałe  
w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usłu-
gową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyj-
nymi tego zakładu. 

Ścieki komunalne to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo woda-
mi opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Informacje o źródłach, wielkości emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza dotyczą jednos-
tek organizacyjnych ustalonych przez byłego Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na podsta-
wie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powie-
trze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat 
za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40, z późn. zm.) 
Ustalona zbiorowość badanych jednostek utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie ciągło-
ści i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być powiększona jedynie w szczególnych wy-
padkach, np. o jednostki nowo uruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczysz-
czeń. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dotyczy ilości tych zanieczyszczeń odprowadzanych do 
atmosfery w ciągu roku i obejmuje poszczególne rodzaje zanieczyszczeń pyłowych, tj. pyły ze spalania paliw, 
cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych, krzemowe, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowe, 
sadzę i inne oraz zanieczyszczenia gazowe, tj. dwutlenek siarki, tlenki azotu (wyrażone w dwutlenku azotu), tlenek 
węgla, dwutlenek węgla, węglowodory i inne. 

Informacje o ilości odpadów dotyczą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów  
(z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadały 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych. 

 Dane o ludności, a także przeliczenia na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) opracowano przyjmując jako bazę  
wyjściową: 
 do 2009 r. – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, z tym że dla 2000 r. według 

podziału administracyjnego obowiązującego w dniu 31 grudnia 2002 r.; 
 od 2010 r. – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, z tym że dla 2010 r. według 

podziału administracyjnego obowiązującego w dniu 31 grudnia 2011 r. 

 Prognoza ludności do 2050 r. opracowana została na podstawie stanu wyjściowego ludności z dnia 31 grudnia 
2013 r. oraz założeń dotyczących tendencji w dzietności, umieralności i migracjach zagranicznych. 



METHODOLOGICAL NOTES 

104 

11. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym 
potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo jest to zbrodnia albo występek ścigany z oskarżenia publicz-
nego lub oskarżenia prywatnego objęty oskarżeniem prokuratora, a nadto każdy występek skarbowy, których 
charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego. 

Dane o przestępstwach stwierdzonych od 2014 r. nie obejmują czynów karalnych popełnionych przez nielet-
nich; zgodnie ze zmienioną metodologią, stwierdzenie popełnienia czynów karalnych przez nieletnich doko-
nywane jest w postępowaniu sądowym po uprzednim przekazaniu przez Policję akt w sprawach nieletnich do 
sądu rodzinnego. 

Informacje o przestępstwach stwierdzonych i wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw pochodzą z po-
licyjnych systemów informacyjnych. Dane dotyczą spraw prowadzonych przez Policję lub powierzonych przez 
prokuratora w całości do prowadzenia przez Policję. 

12. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym roku 
(łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym roku, powięk-
szonej o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich 
z powodu niewykrycia sprawców. 

13. Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. 

Do pracujących zalicza się: 
a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub sto-

sunek służbowy); 
b) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie: 

 właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomaga-
jącymi członkami ich rodzin), 

 właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników 
spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospo-
darstwami indywidualnymi w rolnictwie, 

 inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody; 
c) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
d) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 
e) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni powstałych na 

ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych); 
f) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 

 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie sto-
sunku pracy (umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru itp.). Obejmują one pracowników pełnozatrud-
nionych (tj. pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zakładzie) i niepełnoza-
trudnionych (tj. pracujących stale w niepełnym wymiarze czasu pracy) w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

 Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1265, z późn. zm.), określone są jako bezrobotne.  

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytal-
nego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrud-
nienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna – zdolna i gotowa do pod-
jęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół 
dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych  
w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub 
czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodat-
kowymi wyłączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie. 
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 Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby 
cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników 
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicz-
nego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych  
w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyni-
ków spisów. Dane o bezrobotnych oraz pracujących wykorzystywane do obliczenia stopy bezrobocia pochodzą 
ze źródeł różniących się metodą zbierania, co może powodować pewne nieścisłości, zwłaszcza w przypadku 
stopy bezrobocia ustalanej dla powiatów. Dla bezrobotnych miejscem lokalizacji jest ich miejsce zamieszka-
nia lub pobytu, zaś dla pracujących – lokalizacja miejsca pracy. 

 Informacje o zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia opracowano na pod-
stawie sprawozdawczości; dane: 
 obejmują zatrudnionych w jednostkach zaliczanych do sekcji: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

(bez gospodarstw indywidualnych; łowiectwa i pozyskiwania zwierząt łownych, włączając działalność usłu-
gową oraz rybołówstwa w wodach morskich); górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wy-
twarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekul-
tywacją; budownictwo (bez realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków); 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transport i gospo-
darka magazynowa; informacja i komunikacja (bez działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz pozostałej działalności usługowej 
w zakresie informacji); działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w zakresie badań naukowych  
i prac rozwojowych oraz działalności weterynaryjnej); działalność w zakresie usług administrowania i dzia-
łalność wspierająca (w zakresie wynajmu i dzierżawy; działalności organizatorów turystyki, pośredników  
i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związanych; pozostałego sprzątania); edukacja (w zakresie szkolnictwa wyższego); opieka zdrowotna i po-
moc społeczna (w zakresie opieki zdrowotnej); pozostała działalność usługowa (w zakresie naprawy i kon-
serwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego), 

 dotyczą zatrudnionych w warunkach zagrożenia związanego ze środowiskiem pracy (substancje chemicz-
ne, pyły, hałas, wibracje (drgania mechaniczne), gorący lub zimny mikroklimat itp.), związanego z uciążli-
wością pracy (wymuszona pozycja ciała, nadmierne obciążenie fizyczne itp.) oraz z czynnikami mechanicz-
nymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. 

 Dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach brutto przypadających na 1 zatrudnionego obejmują za-
liczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia spo-
łeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płacone przez ubezpieczonego pracownika, wprowadzone z dniem  
1 stycznia 1999 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.). 

 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (nominalne) przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując 
łącznie: 
 wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, a także 

osób zatrudnionych za granicą, 
 wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, 
 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 
 honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, np. dzienni-

karzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych. 

 Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych opracowano metodą rodzaju działalności, tj. według kryte-
rium przeznaczenia urządzeń, niezależnie od przeważającego rodzaju działalności podmiotu gospodarczego. 
Dane o urządzeniach dotyczą urządzeń czynnych. 
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 Długość sieci wodociągowej i gazowej obejmuje przewody uliczne bez przyłączy prowadzących do budynków 
mieszkalnych i innych obiektów. Informacje o sieci gazowej uwzględniają dane o sieci przesyłowej oraz sieci 
rozdzielczej. W długości sieci kanalizacyjnej, oprócz przewodów ulicznych, uwzględniono kolektory, tj. prze-
wody odbierające ścieki z sieci ulicznej, natomiast nie uwzględniono kanałów przeznaczonych wyłącznie do 
odprowadzania wód opadowych. 

 Zużycie energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych ustala się na podstawie zaliczkowego 
systemu opłat. 

 Dane o odpadach komunalnych dotyczą odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także u in-
nych wytwórców odpadów (bez odpadów niebezpiecznych), które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

 Dane o nieczystościach ciekłych dotyczą nieczystości, wywiezionych do oczyszczalni ścieków lub stacji zlew-
nych, pochodzących z gospodarstw domowych (budynków mieszkalnych), budynków użyteczności publicznej 
oraz budynków jednostek prowadzących działalność gospodarczą – w przypadku gdy nie są odprowadzane 
siecią kanalizacyjną. 

 Indywidualna przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń służący do neutralizacji ścieków wy-
twarzanych w jednym lub kilku gospodarstwach domowych. 

 Zbiornik bezodpływowy to instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miej-
scu ich powstawania. 

 Parki spacerowo-wypoczynkowe są to tereny zieleni z roślinnością wysoką i niską o powierzchni co najmniej 
2 ha, urządzone i konserwowane z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności, wyposażone w drogi, aleje 
spacerowe, ławki, place zabaw itp. 

Zieleńce są to obiekty o powierzchni poniżej 2 ha, w których funkcji dominuje wypoczynek (np. występują 
alejki z ławkami, place zabaw itp.). 

Tereny zieleni osiedlowej występują przy zabudowie mieszkaniowej, pełnią funkcję wypoczynkową, izolacyjną 
i estetyczną. 

 Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych według stanu  
w dniu 31 grudnia. Do zasobów mieszkaniowych zalicza się mieszkania zamieszkane i niezamieszkane, w któ-
rych nie zamieszkuje na stałe ani nie przebywa czasowo żadna osoba. 

Bilanse zasobów mieszkaniowych sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego 
spisu powszechnego, przy uwzględnieniu bieżącej sprawozdawczości, tj. przyrostów i ubytków zasobów miesz-
kaniowych. 

Informacje o zasobach mieszkaniowych dotyczą mieszkań znajdujących się w budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych. Dane nie obejmują lokali zbiorowego zamieszkania (hoteli pracowniczych, domów studenckich  
i internatów, domów opieki społecznej i innych) i pomieszczeń nieprzeznaczonych na cele mieszkalne, a z róż-
nych względów zamieszkanych (pomieszczeń inwentarskich, barakowozów, statków, wagonów i innych). 

Do przeliczeń na 1 osobę (1000 ludności itp.) liczby mieszkań, izb lub powierzchni użytkowej mieszkań (na pod-
stawie bilansów zasobów mieszkaniowych) od 2002 r. przyjęto ogólną liczbę ludności według stanu w dniu  
31 grudnia. 

 System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) oraz 
ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). 

W roku szkolnym 2018/19 dzieci 6-letnie były objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przed-
szkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 7-letnie obowiązkiem szkolnym. Nauka jest 
obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 
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Od 1 września 2017 r. rozpoczęto reformę systemu edukacji, która docelowo wprowadza 8-letnią szkołę pod-
stawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią 
branżową szkołę II stopnia oraz likwiduje gimnazja. 

W wyniku wdrażania nowego systemu edukacji w roku szkolnym 2018/19: 
 w szkołach podstawowych kształcił się pierwszy rocznik uczniów realizujących program klasy ósmej, co 

skutkuje brakiem absolwentów z lat szkolnych 2016/17 i 2017/18 (przejście z 6- na 8-letnią szkołę podsta-
wową), 

 nie odbył się nabór do klasy pierwszej gimnazjów, które ulegają stopniowej likwidacji, 
 w branżowych szkołach I stopnia w roku szkolnym 2018/19 pozostali jeszcze uczniowie oddziałów zasad-

niczych szkół zawodowych. 

Szkoły (z wyjątkiem uczelni) i placówki mogą być publiczne, niepubliczne oraz niepubliczne o uprawnieniach 
szkół publicznych. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli realizuje minimum 
programowe oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministra Edukacji Na-
rodowej umożliwiające uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Jednostki administracji centralnej 
(rządowej) i jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić tylko szkoły publiczne. Szkoły podstawowe 
i gimnazja mogą być publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. 

Uczelnie mogą być publiczne i niepubliczne; uczelnie niepubliczne tworzone są na podstawie zezwolenia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W uczelniach studenci wykazywani są tyle razy na ilu kierunkach studiują; dane o absolwentach dotyczą liczby 
wydanych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

30. Dane o nauczycielach akademickich dotyczą zatrudnionych na stanowiskach: profesora, docenta, adiunkta, 
asystenta oraz zatrudnionych na pozostałych stanowiskach dydaktycznych: starszego wykładowcy, wykła-
dowcy, lektora, instruktora, a od roku akademickiego 2006/07 także dyplomowanego bibliotekarza i dyplo-
mowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. 

31. Karta Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) 
przysługuje, niezależnie od dochodów, rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 
 poniżej 18 lat,  
 poniżej 25 lat, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, 
 bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. 

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny (również rodziny zastępczej i rodzinnego domu 
dziecka) spełniającej wymienione warunki. Posiadacze karty mają zapewnione zniżki, przede wszystkim, przy 
zakupie towarów i usług konsumpcyjnych. 

32. Dane dotyczące wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej, prezentowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998). 

33. Dane o świadczeniach i dodatkach z programu „Rodzina 500+” prezentowane są na podstawie ustawy z dnia  
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.). 

Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa. 

34. Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wycho-
wania przez rodziców. Zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to 
niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzial-
nego życia, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i religijnych. 
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Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 
a) rodzina zastępcza: 

 spokrewniona, 
 niezawodowa, w której umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem licznego 

rodzeństwa), 
 zawodowa, w której umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem licznego 

rodzeństwa); w tym: 
– zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmuje dziecko na podstawie orzeczenia sądu 

w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodzi-
ców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

– zawodowa specjalistyczna – umieszcza się w niej w szczególności: dzieci legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), małoletnie matki z dziećmi; 

b) rodzinny dom dziecka – w tym samym czasie może w nim przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci (z wy-
jątkiem licznego rodzeństwa). 

35. Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej, która jest 
prowadzona jako placówka typu: 
 rodzinnego – wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; umożliwia 

wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zas-
tępczej i asystentem rodziny, 

 socjalizacyjnego – zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne po-
trzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; realizuje przy-
gotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzi-
cami i innymi osobami bliskimi; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku 
dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; obejmuje dziecko działa-
niami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

36. Dane o domach i zakładach pomocy społecznej dotyczą placówek, dla których organami prowadzącymi są: jed-
nostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe, funda-
cje, osoby fizyczne i prawne. 

Rodzaje domów i zakładów prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.). 

37. Informacje o teatrach i instytucjach muzycznych dotyczą profesjonalnych jednostek artystycznych i rozryw-
kowych prowadzących regularną działalność sceniczną. 

38. Do powierzchni gruntów leśnych, w rozumieniu ustawy o lasach, zalicza się grunty: 
 o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) lub przej-

ściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona). Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej lub sta-
nowią rezerwaty przyrody, wchodzą w skład parków narodowych lub są wpisane do rejestrów zabytków. 
Kategoria ta jest określana jako „powierzchnia lasów”, 

 związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, 
linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna itp. 

39. Lesistość (wskaźnik lesistości) obliczono jako udział powierzchni lasów w ogólnej powierzchni miasta. 

40. Dane o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych do-
konywaną w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży 
(np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. 
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41. Dane dotyczące ścieżek rowerowych obejmują ścieżki rowerowe służące głównie do celów komunikacyjnych, 
a nie turystycznych, tzw. szlaki rowerowe (np. położone w lesie), czyli uwzględniają: samodzielne drogi dla 
rowerów (położone w pasie drogi); drogi wydzielone z jezdni; drogi wydzielone z chodnika; drogi zawarte  
w ciągach pieszo-rowerowych. Uwzględniają one łączną długość ścieżek rowerowych będących w obszarze wła-
ściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego. 

42. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prezentuje się w dostosowaniu do 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.). 

43. Przychody ogółem (przychody z całokształtu działalności) obejmują: 
a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów to przychody netto ze sprzedaży w kraju  

i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz usług),  
a także opakowań, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami; 
oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprze-
tworzonym rzeczowe aktywa obrotowe oraz produkty wytworzone przez jednostkę, jeśli sprzedawane są 
one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji, jak również kwoty należne za sprzedane 
towary i materiały, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone; 

b) pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,  
a w szczególności: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych 
w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieod-
płatnie (w tym w drodze darowizny) aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, ko-
rekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przy-
chody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa, przychody zwią-
zane ze zdarzeniami losowymi; 

c) przychody finansowe to m.in. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych 
pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (sprzedaży), zmniejsze-
nia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn 
powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. 

44. Koszty ogółem (koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności) obejmują: 
a) koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów obejmują koszt własny sprzedanych produktów (tj. 

koszty podstawowej działalności operacyjnej pomniejszone o koszty wytworzenia świadczeń na własne 
potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów) oraz wartość sprzedanych towarów i mate-
riałów według cen zakupu lub nabycia; 

b) pozostałe koszty operacyjne to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szcze-
gólności: strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i środków trwałych w budowie, amortyzacja 
oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub całości wierzytel-
ności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na 
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania (straty z transakcji gospodar-
czych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działal-
ności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe, straty związane ze zdarzeniami lo-
sowymi; 

c) koszty finansowe to m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemito-
wanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji 
wartości inwestycji, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 

45. Przychody netto ze sprzedaży i koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wpływające na wynik 
finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem opustów, 
rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT). 
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46. Wyniki finansowe: 
a) wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami netto 

osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie (kosz-
tami sprzedanych produktów, towarów i materiałów); 

b) wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej stanowi różnicę między pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Od 2002 r. do 2015 r. zawiera część, a od 2016 r. całość 
zdarzeń nadzwyczajnych związanych z działalnością operacyjną; 

c) wynik z działalności operacyjnej to różnica między przychodami operacyjnymi ogółem a kosztami opera-
cyjnymi ogółem; 

d) wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finanso-
wymi; 

e) wynik finansowy brutto oblicza się jako różnicę przychodów ogółem i kosztów ogółem – w przypadku nad-
wyżki kosztów ogółem nad przychodami ogółem wynik finansowy zapisuje się ze znakiem minus (–); 

f) wynik finansowy netto to wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia. Obowiązkowe 
obciążenia wyniku finansowego brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz 
inne płatności wynikające z odrębnych przepisów. 

47. Wskaźniki: 
a) wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów ogółem do przychodów ogółem; 
b) wskaźnik rentowności sprzedaży brutto to relacja wyniku finansowego ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; 
c) wskaźnik rentowności obrotu brutto to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów ogółem; 
d) wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów ogółem; 
e) wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krót-

koterminowych; 
f) wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótko-

terminowych do zobowiązań krótkoterminowych; 
g) wskaźnik płynności finansowej III stopnia jest to relacja aktywów obrotowych (zapasów, krótkotermino-

wych należności i roszczeń, inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokre-
sowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych. 

48. Aktywa obrotowe są częścią kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych wykorzystywanych  
w działalności operacyjnej o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które 
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Obejmują: zapasy (rzeczowe aktywa 
obrotowe) oraz krótkoterminowe: należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe. 

49. Dane o podmiotach gospodarki narodowej pochodzą z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej REGON, funkcjonującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statys-
tyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 
2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.). Jest on aktualizo-
wany na podstawie wniosków tych podmiotów oraz danych przekazywanych w formie elektronicznej z CEIDG, 
SIO, KRS i CRP KEP. Istnieje ustawowy obowiązek wpisu do rejestru z chwilą powstania lub podjęcia działal-
ności oraz zgłaszania zmian cech objętych wpisem, jak również skreślenia z rejestru w przypadku zaprzestania 
działalności.  

50. Pod pojęciem „miasta wojewódzkie” należy rozumieć miasta, które od 1 stycznia 1999 r. są siedzibą wojewody 
lub sejmiku województwa. 

51. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych  
z większą dokładnością niż podano w tablicach. 
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52. Do przeliczeń na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności 
według stanu w dniu 31 grudnia, a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku  
– według stanu w dniu 30 czerwca. 

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

54. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić 
od podanych wielkości „ogółem”. 

55. Informacje statystyczne pochodzące ze źródeł spoza Urzędu Statystycznego opatrzono odpowiednimi notami. 

56. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007 w publikacji zastosowano skróty  
– skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach i na wykresach znakiem „Δ”. Zestawienie zastosowanych skró-
tów i pełnych nazw podaje się poniżej: 

skrót pełna nazwa 

sekcje  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
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 działalność związana z rekultywacją 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  
samochodowych, włączając motocykle 

działy 

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  
gastronomicznymi 

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,  
włączając działalność usługową  

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo Działalność usługowa wspomagająca górnictwo  
i wydobywanie 

Produkcja skór i wyrobów skórzanych  Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem 
mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów  
używanych do wyplatania 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
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skrót pełna nazwa 

działy (cd.) 

Produkcja wyrobów z metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

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

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep  
i naczep 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep  
i naczep, z wyłączeniem motocykli 

Gospodarka odpadami; odzysk surowców  Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

Rekultywacja Działalność związana z rekultywacją i pozostała  
działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 

Budowa budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

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

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami  
samochodowymi oraz ich naprawa 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami  
samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 

Handel hurtowy Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami  
samochodowymi 

Handel detaliczny Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego  
pojazdami samochodowymi 

Transport lądowy i rurociągowy Transport lądowy oraz transport rurociągowy 

Gastronomia Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Produkcja filmów, programów telewizyjnych i nagrań Działalność związana z produkcją filmów, nagrań  
wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych  
i muzycznych 

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwo  
w zakresie informatyki 

Działalność związana z oprogramowaniem  
i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

Finansowa działalność usługowa Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem  
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze  
emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego  
ubezpieczenia społecznego 

Działalność firm centralnych; doradztwo  
w zarządzaniu 

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo 
związane z zarządzaniem 
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skrót pełna nazwa 

działy (dok.) 

Działalność związana z turystyką Działalność organizatorów turystyki, pośredników  
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związane 

Utrzymanie porządku w budynkach  
i zagospodarowanie zieleni 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem  
porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

Administracyjna obsługa biura; wspomaganie  
działalności gospodarczej 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura  
i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie  
działalności gospodarczej 

 

 

 
  



 

Objaśnienia znaków umownych 
Symbols 

Symbol 
Symbol 

Opis 
Description 

Kreska  (–) oznacza, że zjawisko nie wystąpiło 
magnitude zero 

Kropka  (.) oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie 
pozycji jest niemożliwe albo niecelowe 
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible  
or purposeless 

Znak  Δ oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji 
categories of applied classification presented in an abbreviated form 

„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 

Ważniejsze skróty 
Major abbreviations 

Skrót 
Abbreviation 

Pełna nazwa 
Complete name 

tys. tysiąc 

mln milion 

zł 
PLN 

złoty 
zloty 

t tona 
tonne 

mm milimetr 
millimetre 

m metr 
metre 

m2 metr kwadratowy 
square metre 

ha hektar 
hectare 

  



 

Skrót 
Abbreviation 

Pełna nazwa 
Complete name 

km2 kilometr kwadratowy 
square kilometre 

m3 metr sześcienny 
cubic metre 

dam3 dekametr sześcienny 
cubic decametre 

hm3 hektometr sześcienny 
cubic hectometre 

kWh kilowatogodzina 
kilowatt·hour 

GWh gigawatogodzina 
gigawatt·hour 

˚C stopień Celsjusza 
centigrade 

s sekunda 
second 

h godzina 
hour 

r. rok  

cd. 
cont. 

ciąg dalszy 
continued 

dok. 
cont. 

dokończenie 
continued 

itp. 
etc. 

i tym podobne 
and the like 

m.in. między innymi 

Nr 
No. 

numer 
number 

p. proc. 
pp 

punkt procentowy 
percentage point 

poz. pozycja 

str. strona 

tj. 
i.e. 

to jest 
that is 

tzw. tak zwany 

ust. ustęp 

 

  



 

Skrót 
Abbreviation 

Pełna nazwa 
Complete name 

Dz. U. Dziennik Ustaw 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

SIO System Informacji Oświatowej 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

CRP KEP Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników 

 


