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UWAGI OGÓLNE

1. Dane zamieszczone w Biuletynie Statystycznym –

jeœli nie zaznaczono inaczej – podano w ka¿dorazowym
podziale administracyjnym kraju.

2. Dane prezentowane dla województwa, podregionów

i powiatów odpowiadaj¹ poziomowi 2, 3 i 4 Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), opracowanej na podstawie Nomenclature of Terri-

torial Units for Statistics (NUTS) obowi¹zuj¹cej w krajach

Unii Europejskiej. NTS obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2008 r.

Wprowadzona zosta³a rozporz¹dzeniem Rady Ministrów

z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573,

z póŸniejszymi zmianami) w miejsce obowi¹zuj¹cej do 31

grudnia 2007 r. Podregiony (poziom 3) grupuj¹ jednostki

szczebla powiatowego.

3. Dane prezentuje siê w uk³adzie Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoœci – PKD 2007, opracowanej na podstawie

Statystycznej Klasyfikacji Dzia³alnoœci Gospodarczej we

Wspólnocie Europejskiej – Statistical Classification of

Economic Activities in the European Community – NACE

Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona zosta³a z dniem 1 stycz-

nia 2008 r. rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24

grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885).

4. Dane statystyczne prezentowane s¹ w uk³adzie PKD

2007 wed³ug sekcji, dzia³ów i – w niektórych przypadkach

– grup.

5. Ilekroæ w Biuletynie jest mowa o „Przemyœle”, doty-

czy to dodatkowego grupowania, które obejmuje sekcje

PKD 2007: „Górnictwo i wydobywanie’’, ,,Przetwórstwo

przemys³owe’’, ,,Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê

elektryczn¹, gaz, parê wodn¹, gor¹c¹ wodê i powietrze do

uk³adów klimatyzacyjnych’’ oraz „Dostawa wody; gospo-

darowanie œciekami i odpadami oraz dzia³alnoœæ zwi¹za-

na z rekultywacj¹”.

6. Prezentowane dane obejmuj¹ podmioty gospodarki

narodowej bez wzglêdu na charakter w³asnoœci,

7. Dane opracowano zgodnie z ka¿dorazowym stanem

organizacyjnym gospodarki narodowej.

8. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie

siê jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki orga-

nizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby fizy-

czne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

9. Pod pojêciem podmiotów gospodarczych rozumie

siê podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tj. pro-

dukcyjn¹ i us³ugow¹, na w³asny rachunek w celu osi¹gniêcia

zysku.

10. W Biuletynie Statystycznym dane w zakresie:

1) pracuj¹cych, zatrudnienia i wynagrodzeñ dotycz¹ pod-

miotów gospodarki narodowej, w których liczba pra-

cuj¹cych przekracza 9, przy czym (z wyj¹tkiem

pracuj¹cych) dane nie obejmuj¹ zatrudnionych poza

granicami kraju oraz zatrudnionych w organizacjach

spo³ecznych, politycznych, zwi¹zkach zawodowych

i in.;

2) wyników finansowych przedsiêbiorstw niefinansowych

oraz nak³adów inwestycyjnych i inwestycji rozpoczê-

tych dotycz¹ podmiotów gospodarczych prowadz¹-

cych ksiêgi rachunkowe (z wyj¹tkiem podmiotów, któ-

rych podstawowym rodzajem dzia³alnoœci jest dzia³al-

noœæ zaklasyfikowana wed³ug PKD 2007 do sekcji

,,Rolnictwo, ³owiectwo, leœnictwo i rybactwo’’ oraz

,,Dzia³alnoœæ finansowa i ubezpieczeniowa’’), w któ-

rych liczba pracuj¹cych przekracza 49;

GENERAL NOTES

1. Data in the Statistical Bulletin, unless otherwise indi-

cated, are presented according to administrative divi-

sion of the country in a given period.

2. Data presented for voivodship, subregions and po-

wiats correspond to levels 2, 3 and 4 of the Nomenclature

of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS),

compiled on the basis of the Nomenclature of Territorial

Units for Statistics (NUTS) obligatory in countries of the

European Union. NTS in force since 1 I 2008 was introdu-

ced by the decree by the Council of Ministers, of 14 XI

2007 (Journal of Laws No. 214, item 1573, with later

amendments) replacing the NTS in force until 31 XII 2007.

Subregions (level 3) group powiat-level units.

3. Data are presented in accordance with the Polish

Classification of Activities – PKD 2007, compiled on the

basis of Statistical Classification of Economic Activities in

the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 was

introduced on 1 I 2008 by the decree of Council of Mini-

sters of 24 XII 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885).

4. Statistical data are presented in accordance with

NACE Rev. 2 as arranged by sections, divisions and, in

certain cases, groups.

5. The category – Industry – used in the Bulletin, refers

to the NACE Rev. 2 sections: ’’Mining and quarrying’’,

’’Manufacturing’’, ’’Electricity, gas, steam and air conditio-

ning supply’’ and “Water supply; sewerage, waste mana-

gement and remediation activities”.

6. Data are compiled according to the respective orga-

nizational status of units of the national economy.

7. Data are compiled according to the respective orga-

nizational status of units of the national economy.

8. The term entities of the national economy is under-

stood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational

entities without legal personality as well as natural per-

sons conducting economic activity.

9. The term economic entities is understood as enti-

ties conducting economic activity, i.e., production and ser-

vice activity, on their own-account in order to earn a profit.

10. In the Statistical Bulletin, data in regard to:

1) employed persons, employment as well as wages and

salaries concern entities of the national economy in

which the number of employed persons exceeds 9 per-

sons; data do not include paid employees abroad (exclu-

ding employed persons) and in social and political

organizations, trade unions, etc.;

2) financial results of non-financial enterprises and invest-

ment outlays and newly started investments refer to

economic entities keeping accounting ledgers (with the

exception of entities in which the principal activity is

classified as ’’Agriculture, forestry and fishing’’ and

’’Financial and insurance activities’’ according to the

NACE Rev.2 ), in which the number of employed per-

sons exceeds 49 persons;
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3) skupu produktów rolnych:
– za okresy miesiêczne pochodz¹ z meldunków o iloœci

skupu realizowanego przez osoby prawne i samo-
dzielne jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobo-
woœci prawnej,

– za okresy pó³roczne (z miesiêcznymn opóŸnieniem)
uwzglêdniaj¹ korekty wynikaj¹ce ze sprawozdaw-
czoœci obejmuj¹cej równie¿ osoby fizyczne pro-
wadz¹ce skup o wartoœci przekraczaj¹cej 10 tys. z³.
Zarówno dane miesiêczne, meldunkowe jak i ze

sprawozdawczoœci pó³rocznej obejmuj¹ skup produ-
któw rolnych tylko od producentów z terenu wojewódz-
twa.

WskaŸniki dynamiki liczone s¹ w zakresie porów-
nywalnym na bazie danych meldunkowych, a po pó³ro-
czu – po uwzglêdnieniu korekt wynikaj¹cych ze spra-
wozdawczoœci pó³rocznej;

4) produkcji sprzedanej przemys³u i budownictwa oraz sprze-
da¿y detalicznej towarów dotycz¹ podmiotów gospodar-
czych, w których liczba pracuj¹cych przekracza 9;

5) produkcji wyrobów dotycz¹ podmiotów (producentów
wyrobów przemys³owych we wszystkich rodzajach
dzia³alnoœci), w których liczba pracuj¹cych przekra-
cza 49;

6) badania koniunktury gospodarczej w przetwórstwie
przemys³owym dotycz¹ przedsiêbiorstw o liczbie pra-
cuj¹cych 10 i wiêcej; w budownictwie, handlu; napra-
wie pojazdów i us³ugach – pe³nej zbiorowoœci.
11. Informacje odnosz¹ce siê do sektora przedsiê-

biorstw, prezentuje siê w oparciu o definicjê przedsiêbior-
stwa wprowadzon¹ w rozporz¹dzeniu Rady (EWG)
Nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek
statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu pro-
dukcyjnego we Wspólnocie. Zgodnie z ww. rozporz¹dze-
niem, przedsiêbiorstwo jest traktowane jako jednostka
organizacyjna produkuj¹ca wyroby lub œwiadcz¹ca us³ugi,
która osi¹ga korzyœci z pewnego stopnia samodzielnoœci
w podejmowaniu decyzji, w szczególnoœci w zakresie alo-
kacji swoich bie¿¹cych zasobów. Przedsiêbiorstwo pro-
wadzi jedn¹ lub kilka rodzajów dzia³alnoœci w jednym lub
kilku miejscach i jest tworzone przez jednostkê prawn¹ lub
grupê jednostek prawnych. Sektor przedsiêbiorstw obej-
muje podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie: leœnictwa i pozyskiwania drewna; rybo³ów-
stwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; prze-
twórstwa przemys³owego; wytwarzania i zaopatrywania
w energiê elektryczn¹, gaz, parê wodn¹, gor¹c¹ wodê
i powietrze do uk³adów klimatyzacyjnych; dostawy wody;
gospodarowania œciekami i odpadami oraz dzia³alnoœci
zwi¹zanej z rekultywacj¹; budownictwa; handlu hurtowe-
go i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych,
w³¹czaj¹c motocykle; transportu i gospodarki magazyno-
wej; dzia³alnoœci zwi¹zanej z zakwaterowaniem i us³uga-
mi gastronomicznymi; informacji i komunikacji; dzia³al-
noœci zwi¹zanej z obs³ug¹ rynku nieruchomoœci; dzia³al-
noœci prawniczej, rachunkowo-ksiêgowej i doradztwa po-
datkowego, dzia³alnoœci firm centralnych (head offices);
doradztwa zwi¹zanego z zarz¹dzaniem; dzia³alnoœci
w zakresie architektury i in¿ynierii; badañ i analiz technicz-
nych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozo-
sta³ej dzia³alnoœci profesjonalnej, naukowej i technicznej;
dzia³alnoœci w zakresie us³ug administrowania i dzia³alno-
œci wspieraj¹cej; dzia³alnoœci zwi¹zanej z kultur¹, roz-
rywk¹ i rekreacj¹; naprawy i konserwacji komputerów
i artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego; pozosta³ej
indywidualnej dzia³alnoœci us³ugowej.

12. Wartoœæ produkcji i wskaŸniki dynamiki, je¿eli nie za-
znaczono inaczej, zosta³y podane bez wyrównañ sezono-
wych.

3) procurement of agricultural products:

– for monthly periods comes from reports on the quantity

of procurement by legal persons and independent

organizational entities without legal personality,

– for semi-annual periods (with a one month delay) in-

cludes revisions resulting from reports and also inclu-

des procurement by natural persons when its value

exceeds 10 thous. zl.

Both monthly, registration and half-yearly reported

data include procurement of agricultural products only

from producers located on the territory of the voivod-

ship.

Indices are compiled in comparable conditions on the

basis of data reported; after half-year periods – with the

correction revisions from reporting half-year system;

4) sold production of industry and of construction, and retail

sale of goods cover those economic units, in which the

number of employed persons exceeds 9 persons;

5) production of products refer to entities (producers of in-

dustrial products all kinds of activities refer to those

units), in which the number of employed persons ex-

ceeds 49 persons;

6) business tendency survey in manufacturing cover en-

terprises with the number of employed persons 10 and

more; in construction, trade; repair of motor vehicles

and services – complete statistical population.

11. Information relating to the enterprise sector is pre-

sented based on the definition of “enterprise” – introduced

by the regulation of the Council (EEC) No. 696/93 of 15 III

1993 on the statistical units for the observation and analy-

sis of the production system in the Community. In accor-

dance with the abovementioned Regulation the enterprise

is the smallest combination of legal units that is an organi-

zational unit producing goods or services, which benefits

from a certain degree of autonomy in decision-making,

especially for the allocation of its current resources. An

enterprise carries out one or more activities at one or more

locations. An enterprise may be a sole legal unit. Enterpri-

se sector includes those entities, which carry out econo-

mic activities in the following areas: forestry and logging;

marine fishing; mining and quarrying; manufacturing; ele-

ctricity, gas, steam and air conditioning supply; water

supply; sewerage, waste management and remediation

activities; construction; wholesale and retail trade; repair

of motor vehicles and motorcycles; transportation and sto-

rage; accommodation and food service activities; informa-

tion and communication; real estate activities; legal and

accounting activities; activities of head offices; manage-

ment consultancy activities; architectural and engineering

activities; technical testing and analysis; advertising and

market research; other professional, scientific and techni-

cal activities; administrative and support service activities;

arts, entertainment and recreation; repair of computers

and personal and household goods; other personal servi-

ce activities.

12 The value of production and volume indices, if not in-

dicated otherwise, are not seasonally adjusted.
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13. W tablicach – o ile nie zaznaczono inaczej – dane
w ujêciu wartoœciowym, wskaŸniki struktury oraz dynamiki
podano w cenach bie¿¹cych, z wyj¹tkiem wskaŸników dy-
namiki dla przemys³u obliczonych na podstawie wartoœci
w cenach sta³ych. Jako ceny sta³e w latach 2006–2010,
przyjêto ceny sta³e 2005 r. (œrednie ceny bie¿¹ce 2005 r.),
od 2011 r. – ceny sta³e 2010 r. (œrednie ceny bie¿¹ce
2010 r.).

14. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian
w systemie cen sta³ych – wskaŸniki dynamiki obliczono
metod¹ nawi¹zania ³añcuchowego.

15. Dane wed³ug sekcji, dzia³ów i grup PKD 2007 oraz
dane o produkcji wyrobów opracowano metod¹ przedsiê-
biorstw (podmiotow¹).

16. Niektóre dane maj¹ charakter tymczasowy i mog¹
ulec zmianie w nastêpnych wydaniach Biuletynu Staty-
stycznego. Wprowadzone zmiany oznaczono „ * “.

17. Ze wzglêdu na elektroniczn¹ technikê przetwarza-
nia danych, w niektórych przypadkach sumy sk³adników
mog¹ siê ró¿niæ od podanych wielkoœci „ogó³em”.

18. Liczby wzglêdne (wskaŸniki, odsetki) obliczono
z regu³y na podstawie danych bezwzglêdnych, wyra¿o-
nych z wiêksz¹ dok³adnoœci¹ ni¿ podano w tablicach.

19. W tablicach zawieraj¹cych w boczku okresy miesiêcz-
ne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne,
wpisuj¹c je na poziomie miesi¹ca koñcz¹cego dany kwarta³.

20. Grupowania wyrobów i us³ug dokonuje siê na pod-
stawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU
2008), wprowadzonej od 1 stycznia 2009 r. rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. (Dz.
U. Nr 207, poz. 1293 z póŸniejszymi zmianami). PKWiU
2008 zosta³a oparta na nastêpuj¹cych klasyfikacjach i no-
menklaturach miêdzynarodowych: „Statistical Classifica-
tion of Economic Activities in the European Community –
NACE Rev. 2”, „Classification of Products by Activity –
CPA” oraz „Combined Nomenclature – CN”.

21. W Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty
niektórych nazw poziomów klasyfikacyjnych z PKD 2007
i PKWiU 2008; skrócone nazwy zosta³y oznaczone w tab-

licach znakiem „�”. Zestawienie zastosowanych skrótów
i pe³nych nazw przedstawia siê nastêpuj¹co:

13. In the tables – unless otherwise stated – data in
terms of value, structural indicators and indicies are pre-
sented at current prices, excluding industry indicies which
are calculated on the basis of value at constant prices. As
constant prices in years 2006–2010 were adopted – 2005
constant prices (2005 average current prices), since 2011
– 2010 constant prices (2010 average current prices).

14. In the case of methodological changes and changes
in the system of constant prices, indices are calculated
using the chain-base index method.

15. Data by the NACE Rev. 2 sections, divisions and
groups as well as of production of products are compiled
following the enterprise (entity) method.

16. Some figures are provisional and may be subject to
revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such
revised data will be marked with sign “ * “.

17. Due to electronic data mode of data processing, in
some cases sums of components can differ from the
amount given in the “total” field.

18. Relative numbers (indices, percentages) are calcu-
lated, as a rule, on the basis of absolute data expressed
with higher precision than that presented in tables.

19. In tables presenting monthly data on the side, when
such data are not available, quarterly data are shown in
the line of the month ending a given quarter.

20. Products and goods are grouped in accordance with
the Polish Classification of Products and Services (PKWiU
2008), introduced on 1 I 2009 by the decree of Council of
Ministers, of 29 X 2008 (Journal of Laws No. 207, item 1293
with later amendments). PKWiU 2008 was compiled on the
basis of the following international classifications and
nomenclatures: “Statistical Classification of Economic Acti-
vities in the European Community – NACE Rev.2”, “Classi-
fication of Products by Activity – CPA”, and “Combined
Nomenclature CN”.

21. The names of some classifications levels of PKD
2007 and PKWiU 2008 used in the Statistical Bulletin have
been abbreviated; abbreviations in the publication are

marked in the tables with the sign “�”. The abbreviations
and their complete names are presented as follows:
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skrót pe³na nazwa abbreviation full name

sekcje PKD sections of the NACE

wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energiê elektry-
czn¹, gaz, parê wodn¹
i gor¹c¹ wodê

wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz,
parê wodn¹, gor¹c¹ wodê i po-
wietrze do uk³adów klimatyza-
cyjnych

x electricity, gas, steam and air
conditioning supply

dostawa wody; gospo-
darowanie œciekami i od-
padami; rekultywacja

dostawa wody; gospodarowa-
nie œciekami i odpadami oraz
dzia³alnoœæ zwi¹zana z rekul-
tywacj¹

x water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities

handel; naprawa pojaz-
dów samochodowych

handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samocho-
dowych, w³¹czaj¹c motocykle

trade; repair of motor
vehicles

wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles and motor-
cycles

zakwaterowanie i gastro-
nomia

dzia³alnoœæ zwi¹zana z zakwa-
terowaniem i us³ugami gastro-
nomicznymi

accommodation and
catering

accommodation and food servi-
ce activities

obs³uga rynku nierucho-
moœci

dzia³alnoœæ zwi¹zana z obs³u-
g¹ rynku nieruchomoœci

x real estate activities

administrowanie i dzia-
³alnoœæ wspieraj¹ca

dzia³alnoœæ w zakresie us³ug
administrowania i dzia³alnoœæ
wspieraj¹ca

x administrative and support ser-
vice activities



22. Szersze informacje oraz szczegó³owe wyjaœnienia
metodyczne publikowane s¹ w zeszytach metodycznych
oraz opracowaniach bran¿owych GUS.

22. Broader information and detailed methodological
description are published in methodological volumes and
branch statistical publications of the Central Statistical
Office.
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skrót pe³na nazwa abbreviation full name

dzia³y PKD divisions of the NACE

produkcja skór i wyro-
bów skórzanych

produkcja skór i wyrobów ze
skór wyprawionych

x manufacture of leather and rela-
ted products

produkcja wyrobów
z drewna, korka, s³omy
i wikliny

produkcja wyrobów z drewna
oraz korka z wy³¹czeniem me-
bli; produkcja wyrobów ze
s³omy i materia³ów u¿ywanych
do wyplatania

manufacture of pro-
ducts of wood, cork,
straw and wicker

manufacture of wood and of
products of wood and cork,
except furniture; manufacture of
articles of straw and plaiting ma-
terials

produkcja wyrobów
z metali

produkcja metalowych wyro-
bów gotowych, z wy³¹czeniem
maszyn i urz¹dzeñ

manufacture of metal
products

manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment

produkcja maszyn
i urz¹dzeñ

produkcja maszyn i urz¹dzeñ,
gdzie indziej niesklasyfikowa-
na

x manufacture of machinery and
equipments n.e.c

produkcja pojazdów sa-
mochodowych, przyczep
i naczep

produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep,
z wy³¹czeniem motocykli

x manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

gospodarka odpadami;
odzysk surowców

dzia³alnoœæ zwi¹zana ze zbie-
raniem, przetwarzaniem i unie-
szkodliwianiem odpadów; od-
zysk surowców

x waste collection, treatment and
disposal activities; materials
recovery

budowa budynków roboty budowlane zwi¹zane ze
wznoszeniem budynków

x construction of buildings

budowa obiektów in¿ynie-
rii l¹dowej i wodnej

roboty zwi¹zane z budow¹
obiektów in¿ynierii l¹dowej
i wodnej

x civil engineering

handel hurtowy i detalicz-
ny pojazdami samocho-
dowymi oraz ich naprawa

handel hurtowy i detaliczny poja-
zdami samochodowymi; napra-
wa pojazdów samochodowych

x wholesale and retail trade and
repair of motor vehicles and mo-
torcycles

handel hurtowy handel hurtowy, z wy³¹czeniem
handlu pojazdami samochodo-
wymi

wholesale trade wholesale trade, except of mo-
tor vehicles and motorcycles

handel detaliczny handel detaliczny, z wy³¹cze-
niem handlu detalicznego pojaz-
dami samochodowymi

retail trade retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles

transport l¹dowy
i ruroci¹gowy

transport l¹dowy oraz transport
ruroci¹gowy

land and pipeline
transport

land transport and transport via
pipelines

wyroby wg PKWiU products of PKWiU

mleko mleko p³ynne przetworzone milk processed liquid milk

mas³o mas³o i pozosta³e t³uszcze do
smarowania

butter butter and other spreads

ser niedojrzewaj¹cy
i twaróg

ser œwie¿y (niedojrzewaj¹cy
i niekonserwowany), w³¹cznie
z serem serwatkowym i twaro-
giem

cheese unripened
fresh and curd

fresh cheese (unripened or un-
cured cheese), including whey
cheese and curd

farby, lakiery farby, lakiery i podobne œrodki
pokrywaj¹ce, farba drukarska,
gotowe sykatywy i masy usz-
czelniaj¹ce

paints, lacquers paints, lacquers and similar
coating agents, printing ink, pre-
pared driers and mastics



ZNAKI UMOWNE

SYMBOLS

Kreska (–) – zjawisko nie wystêpuje.
magnitude zero.

Zero (0) – zjawisko istnia³o w wielkoœci mniejszej od 0,5;
magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit;

(0,0) – zjawisko istnia³o w wielkoœci mniejszej od 0,05.
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit.

Kropka (.) – zupe³ny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.
data not available or not reliable.

Znak (x) – wype³nienie pozycji jest niemo¿liwe lub niecelowe.
not applicable.

Znak (∗) – oznacza, ¿e dane zosta³y zmienione w stosunku do ju¿ opublikowanych.

data revised.

Znak (Δ) – oznacza, ¿e nazwy zosta³y skrócone w stosunku do obowi¹zuj¹cej klasyfikacji.

categories of applied classification are presented in abbreviated form.

Znak # – oznacza, ¿e dane nie mog¹ byæ publikowane ze wzglêdu na koniecznoœæ 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 Official Statistics.

„W tym” – oznacza, ¿e nie podaje siê wszystkich sk³adników sumy ogólnej.
“Of which” indicates that not all elements of the sum are given.

WA¯NIEJSZE SKRÓTY

ABBREVIATIONS

z³ = z³oty m3 = metr szeœcienny
zl zloty cubic metre

tys. = tysi¹c dam3 = dekametr szeœcienny
thous. thousand cubic decametre

mln = milion p u = powierzchnia u¿ytkowa
mln million

t = tona szt. = sztuka
tonne pcs piece, unit, head

dt = decytona cd. = ci¹g dalszy
deciton cont. continued

kg = kilogram dok. = dokoñczenie
kilogram cont. continued

g = gram tabl. = tablica
gram table

l = litr pkt = punkt
litre point

ml = mililitr PKD = Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci
mililitre NACE classification

m = metr PKWiU = Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug
metre PRODCOM

m2 = metr kwadratowy
square metre



WYJAŒNIENIA METODYCZNE
1. Dane o ludnoœci zbilansowano na podstawie wyni-

ków Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Miesz-
kañ 2011 oraz danych ze sprawozdawczoœci bie¿¹cej
z ruchu naturalnego i migracji ludnoœci.

Dane o liczbie i strukturze ludnoœci dotycz¹ kategorii
ludnoœci faktycznie zamieszka³ej. Kategoria ta nie uwz-
glêdnia osób przyby³ych z zagranicy na pobyt czasowy,
natomiast ujmuje sta³ych mieszkañców Polski przeby-
waj¹cych czasowo za granic¹ (bez wzglêdu na okres ich
nieobecnoœci).

Przyrost naturalny ludnoœci stanowi ró¿nicê miêdzy
liczb¹ urodzeñ ¿ywych i zgonów w danym okresie.

Przez niemowlêta rozumie siê dzieci w wieku poni¿ej
1 roku.

Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach
niemowl¹t) prezentowane s¹ wed³ug kryteriów definicji
urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez
Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO).

Dane o ruchu naturalnym ludnoœci w podziale teryto-
rialnym opracowano: ma³¿eñstwa – wed³ug miejsca
zameldowania mê¿a przed œlubem, urodzenia – wed³ug
miejsca zameldowania matki noworodka, zgony – wed³ug
miejsca zameldowania osoby zmar³ej.

Przez ludnoœæ w wieku produkcyjnym rozumie siê
ludnoœæ w wieku zdolnoœci do pracy. Dla mê¿czyzn przy-
jêto wiek 18–64 lata, dla kobiet – 18–59 lat. Przez ludnoœæ
w wieku nieprodukcyjnym rozumie siê ludnoœæ w wieku
przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludnoœæ w wieku
poprodukcyjnym, tj. mê¿czyŸni – 65 lat i wiêcej, kobiety
– 60 lat i wiêcej.

2. Dane o pracuj¹cych obejmuj¹ osoby pe³nozatrudnio-
ne i niepe³nozatrudnione w g³ównym miejscu pracy.

Do pracuj¹cych zaliczono:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;
2) w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli jednostek prowadz¹cych

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³on-
kami ich rodzin;

3) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;
4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;
5) cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmuj¹ pra-
cuj¹cych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
oraz w jednostkach bud¿etowych prowadz¹cych dzia³al-
noœæ w zakresie obrony narodowej i bezpieczeñstwa pub-
licznego.

3. Dane o przeciêtnym zatrudnieniu obejmuj¹ osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pe³nym wymia-
rze czasu pracy a tak¿e w wymiarze niepe³nym, po przeli-
czeniu na pe³nozatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotycz¹ce osób
zarejestrowanych w powiatowych urzêdach pracy prezen-
tuje siê zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 z póŸniejszymi zmianami).

Liczba bezrobotnych nie obejmuje osób odbywaj¹cych
m.in. szkolenie, sta¿, przygotowanie zawodowe doros³ych
i pracê spo³ecznie u¿yteczn¹.

Za bezrobotnego absolwenta uwa¿a siê osobê bezro-
botn¹ zarejestrowan¹ w okresie do 12 miesiêcy od dnia
ukoñczenia (potwierdzonego dyplomem, œwiadectwem lub
innym dokumentem) nauki w szkole, kursów zawodowych
trwaj¹cych co najmniej 24 miesi¹ce lub nabycia uprawnieñ
do wykonywania zawodu jako osoba niepe³nosprawna.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to,
zgodnie z art. 49 ww. ustawy, m.in. osoby spe³niaj¹ce co
najmniej jedno z kryteriów, w tym miêdzy innymi:
1) bezrobotni do 25 roku ¿ycia,
2) d³ugotrwale bezrobotni,
3) bezrobotni powy¿ej 50 roku ¿ycia,
4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
5) bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej jedno

dziecko do 18 roku ¿ycia,
6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci

nie podjêli zatrudnienia,
7) bezrobotni niepe³nosprawni.

METHODOLOGICAL NOTES

1. Data concerning population are compiled on the
basis of results of Population and Housing Census 2011
as well as current reporting data on vital statistics and
population migration.

Data on size and structure of population concern actu-
ally living population (de jure population). This category
does not include people who have come from abroad for
temporary stay, while include permanent Polish residents
staying temporarily abroad (regardless of the duration of
their absence).

Natural increase of the population accounts for the
difference between the number of live births and deaths in
a given period.

Infant is a child under the age of 1.
Information on births and deaths (including infant

deaths) is presented according to criteria of the definition
of infant births and deaths recommended by the World
Health Organization (WHO).

Data regarding the vital statistics according to territo-
rial division were compiled as follows: marriages – accor-
ding to the husband’s place of permanent residence
before the marriage, births – according to the mother’s
place of permanent residence, deaths – according to the
place of permanent residence of the deceased.

The working age population refers to males, aged
18–64, and females, aged 18–59. The non-working age
population is defined as the pre-working age popula-
tion, i.e., up to the age of 17 and the post-working age
population, i.e., 65 and more for males and 60 and more
for females.

2. Data on employed persons include those employed
on a full and part-time basis in the main place of work.

Employed persons include:
1) persons employed on the basis of a labour contract;
2) owners and co-owners of units engaged in economic

activities including contributing family members;
3) outworkers;
4) agents and persons employed by agents;
5) members of agricultural production co-operatives.

Data presented in the Bulletin do not include private
farms in agriculture or employees of budget entities condu-
cting activity within the scope of national defence and public
safety.

3. Data on average paid employment include persons
employed on the basis of a labour contract on a full and
part-time basis, converted to full-time work period.

4. The data on the unemployed persons registered in
the powiat labour offices are presented in accordance with
the Law of 20 IV 2004 on Promotion of Employment and
Labour Market Institutions (Journal of Laws No. 99, item
1001, with later amendments).

Registered unemployment has not include persons who:
undergoing traineeships, an internship, person undergoing
occupational preparation of adults and social utility works.

For the unemployed graduate is a unemployed person
registered within the period of 12 months since the comple-
tion (confirmed with a diploma, certificate, or other docu-
ment) of school education, occupational courses of
a duration for no less than 24 months, or acquired the right
to perform a job as the disabled person.

Unemployed persons with a specific situation on the
labour market are the persons who in accordance with the
Article 49 of the above-mentioned Law meet at least one of
the following criteria of which among others:
1) unemployed persons below 25 years of age,
2) are long-term unemployed,
3) unemployed persons over 50 years of age,
4) unemployed persons without occupational qualifica-

tions,
5) unemployed persons bringing up single-handed at least

one child below 18 years of age,
6) unemployed persons who after serving a prison senten-

ce did not take up employment,
7) disabled unemployed persons.
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D³ugotrwale bezrobotni s¹ to osoby pozostaj¹ce w re-
jestrze powiatowego urzêdu pracy ³¹cznie przez okres
ponad 12 miesiêcy w ci¹gu ostatnich 2 lat, z wy³¹czeniem
okresów odbywania sta¿u i przygotowania zawodowego
doros³ych w miejscu pracy.

Stopê bezrobocia rejestrowanego obliczono jako
udzia³ zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej lud-
noœci aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jedno-
stek bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie
obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

Oferta pracy (wolne miejsce pracy i miejsce akty-
wizacji zawodowej) oznacza zg³oszenie przez pracoda-
wcê do powiatowego urzêdu pracy:

– co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej (tj. wykonywanie pracy lub
œwiadczenie us³ug na podstawie umów cywilno-praw-
nych), w okreœlonym zawodzie lub specjalnoœci
w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiednie-
go pracownika,

– miejsca aktywizacji zawodowej, przyjêtego do reali-
zacji, takiego jak sta¿, przygotowanie zawodowe do-
ros³ych, praca spo³ecznie u¿yteczna.

5. Dane o aktywnoœci ekonomicznej ludnoœci w wieku
15 lat i wiêcej opracowano na podstawie reprezentacyj-
nego Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci
(BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym metod¹ ob-
serwacji ci¹g³ej (ruchomy tydzieñ badania). Badaniem
objête s¹ osoby bêd¹ce cz³onkami wylosowanych gospo-
darstw domowych z wyj¹tkiem osób przebywaj¹cych
poza gospodarstwem domowym, tj. za granic¹ lub w go-
spodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesiêcy
i wiêcej (do II kwarta³u 2012 r. – powy¿ej 3 miesiêcy).
Dane BAEL liczone s¹ w oparciu o dok³adn¹ datê urodze-
nia.

Ludnoœæ aktywna zawodowo obejmuje wszystkie oso-
by uznane za pracuj¹ce lub bezrobotne.

Do pracuj¹cych zaliczono wszystkie osoby w wieku
15 lat i wiêcej, które w okresie badanego tygodnia:
1) wykonywa³y przez co najmniej 1 godzinê pracê przy-

nosz¹c¹ zarobek lub dochód, tzn. by³y zatrudnione
w charakterze pracownika najemnego, pracowa³y we
w³asnym (lub dzier¿awionym) gospodarstwie rolnym lub
prowadzi³y w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poza rolnic-
twem albo pomaga³y (bez wynagrodzenia) w prowadze-
niu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
dzia³alnoœci gospodarczej poza rolnictwem;

2) mia³y pracê, ale jej nie wykonywa³y:
– z powodu choroby, urlopu macierzyñskiego lub

wypoczynkowego,
– z innych powodów, przy czym d³ugoœæ przerwy

w pracy wynosi³a do 3 miesiêcy oraz od 2006 r. – po-
wy¿ej 3 miesiêcy i dotyczy³a osób, które by³y pra-
cownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywa³y
co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Bezrobotni to osoby w wieku 15–74 lata, które w okre-
sie badanego tygodnia nie by³y osobami pracuj¹cymi,
aktywnie poszukiwa³y pracy i by³y gotowe j¹ podj¹æ
w ci¹gu dwóch tygodni nastêpuj¹cych po tygodniu bada-
nym.

Do bezrobotnych zaliczono tak¿e osoby, które zna-
laz³y pracê i oczekiwa³y na jej rozpoczêcie w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 3 miesiêcy oraz by³y gotowe tê pracê
podj¹æ.

Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej obliczono
jako udzia³ aktywnych zawodowo (ogó³em lub danej gru-
py) w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej (ogó³em lub
danej grupy).

WskaŸnik zatrudnienia obliczono jako udzia³ pracu-
j¹cych (ogó³em lub danej grupy) w liczbie ludnoœci w wie-
ku 15 lat i wiêcej (ogó³em lub danej grupy).

Stopê bezrobocia obliczono jako udzia³ bezrobot-
nych (ogó³em lub danej grupy) w liczbie ludnoœci aktyw-
nej zawodowo w wieku 15 lat i wiêcej (ogó³em lub danej
grupy).

The long term unemployed are persons remaining in

the register rolls of the powiat labour office for the overall

period of over 12 months during the last two years, exclu-

ding the periods of traineeship and occupational prepara-

tion of adults in the workplace.

Registered unemployment rate was compiled as

a ratio of registered unemployed persons to the econo-

mically active civilian population, i.e. excluding emplo-

yees of budgetary entities conducting activity within the

scope of national defence and public safety.

Job offer (vacant place of employment and place

of occupational activation) means declaring by the em-

ployer to the powiat labour office:

– at least one vacant place of employment or other paid

work (i.e. performing work or providing services on

the basis of the civil-legal contracts), in a particular

occupation or speciality, in order to find an appropria-

te employee,

– place of occupational activation, adopted to imple-

mentation, such as traineeship, occupational prepa-

ration of adults, social utility work.

5. Data on the economic activity of the population,

aged 15 and more, are compiled on the basis of Labour

Force Survey (LFS), which is conducted quarterly using

continuous observation method (a sliding survey week).

The survey includes the members of randomly selected

households excluding persons staying outside the hou-

seholds, i.e. abroad or living in institutional households,

for 12 months or longer (until the second quarter of 2012

– exceeded 3 months). The LFS data have been calcula-

ted on the basis of the exact date of birth.

Economically active population includes all persons

who are considered as employed or unemployed.

The employed persons are all persons aged 15 and

more who within the surveyed week:

1) performed for at least one hour any work generating

pay or income, i.e. were employed as a paid employee,

worked on own (or leased) agricultural farm, or conduc-

ted their own economic activity outside of agriculture;

2) had work but did not perform it:

– due to illness, maternity leave or vacation,

– due to other reasons, but the break in employment

did not exceed 3 months and since 2006 exceeded

3 months and concerned persons who were paid

employees and during that period received at least

50% of the hitherto wages and salaires.

The unemployed persons are persons aged 15–74,

who within the period of the surveyed week did not work,

actively sought work and was available for work within two

weeks after the surveyed week.

The unemployed persons also include persons who

had found and were waiting to begin work within the pe-

riod no longer that 3 months as well as persons who were

avaliable for that work.

The activity rate is calculated as the share of the eco-

nomically active persons (total or a given group) in popu-

lation aged 15 and more (total or a given group).

The employment rate is calculated as the share of the

employed persons (total or a given group) in population,

aged 15 and more (total or a given group).

The unemployment rate is calculated as the share

of the unemployed persons (total or a given group), in the

number of the economically active persons, aged 15 and

more (total or a given group).
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6. Przeciêtne wynagrodzenia miesiêczne nominalne
przypadaj¹ce na 1 zatrudnionego obliczono, przyjmuj¹c:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeñ osób wyko-

nuj¹cych pracê nak³adcz¹ oraz uczniów, a tak¿e osób

zatrudnionych za granic¹;

2) wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilanso-

wej w spó³dzielniach;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jed-

nostek sfery bud¿etowej;

4) honoraria wyp³acane niektórym grupom pracowników za

prace wynikaj¹ce z umowy o pracê.

7. Dane o przeciêtnych wynagrodzeniach miesiêcznych

prezentuje siê w ujêciu brutto.

8. Informacje o œwiadczeniach emerytalnych i ren-
towych (poza rolnikami indywidualnymi) dotycz¹ œwiad-

czeñ wyp³acanych w ramach pozarolniczego systemu

ubezpieczeñ spo³ecznych przez Zak³ad Ubezpieczeñ

Spo³ecznych ze œrodków Funduszu Ubezpieczeñ Spo-

³ecznych, bud¿etu pañstwa (w ramach dotacji celowej

oraz od 2007 r. tak¿e z odrêbnego rozdzia³u wydatków

bud¿etu pañstwa) i od 2009 r. ze œrodków zgromadzo-

nych w otwartych funduszach emerytalnych – OFE.

Informacje o œwiadczeniach emerytalnych i rento-
wych rolników indywidualnych dotycz¹ œwiadczeñ

wyp³acanych przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia

Spo³ecznego ze œrodków Funduszu Emerytalno-Rento-

wego i bud¿etu pañstwa (w ramach dotacji celowej oraz

od 2007 r. z odrêbnego rozdzia³u wydatków bud¿etu pañ-

stwa), a tak¿e ze œrodków wyp³aconych w ramach poza-

rolniczego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, w przy-

padku gdy rolnicy posiadaj¹ uprawnienia do ³¹cznego po-

bierania œwiadczeñ z tych œrodków.

Œwiadczenia emerytalno-rentowe nie obejmuj¹

wyp³at emerytur i rent realizowanych na mocy umów miê-

dzynarodowych.

Œwiadczenia emerytalne i rentowe obejmuj¹ kwotê

œwiadczeñ nale¿nych (bie¿¹cych oraz wyrównawczych)

uwzglêdniaj¹c¹ od 2007 r. zmniejszenia m.in. z tytu³u

osi¹gania przychodów z pracy.

Dane dotycz¹ce przeciêtnej miesiêcznej emerytury
i renty obliczono dziel¹c ogóln¹ kwotê œwiadczeñ przez

odpowiadaj¹c¹ im liczbê œwiadczeniobiorców.

9. Dane dotycz¹ce wyników finansowych przedsiê-
biorstw prezentuje siê w dostosowaniu do nowelizacji usta-

wy o rachunkowoœci z dnia 29 IX 1994 r. (tekst jednolity usta-

wy – Dz. U. 2013 poz. 330 z póŸniejszymi zmianami).

10. Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci obejmuj¹:

1) przychody netto ze sprzeda¿y w kraju i na eksport wy-

tworzonych przez jednostkê produktów (wyrobów goto-

wych, pó³fabrykatów oraz us³ug), a tak¿e opakowañ,

wyposa¿enia i us³ug obcych, je¿eli s¹ one fakturowane

odbiorcom ³¹cznie z produktami;

2) przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, tj. naby-

tych w celu odsprzeda¿y w stanie nieprzetworzonym rze-

czowych aktywów obrotowych oraz produktów przez

siebie wytworzonych, jeœli sprzedawane s¹ one w sieci

w³asnych sklepów obok towarów obcej produkcji.

Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i mate-

ria³ów wp³ywaj¹ce na wynik finansowy ustala siê w war-

toœci wyra¿onej w rzeczywistych cenach sprzeda¿y

z uwzglêdnieniem upustów, rabatów i bonifikat, bez poda-

tku od towarów i us³ug;

6. Average monthly nominal wages and salaries

per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wages and sa-

laries of outworkers and apprentices as well as persons

employed abroad);

2) payments from a share in profit or in the balance sur-

plus of cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees

of budget sphere entities;

4) fees paid to selected groups of employees for perfor-

ming work in accordace with labour contract.

7. Data on average monthly wages and salaries are

presented in gross terms.

8. Information regarding retirement pay and pension

benefits (excluding farmers) concerns benefits which

are paid in regard to non-agricultural social security

system by the Social Insurance Institution from the sour-

ce of the Social Insurance Fund, the state budget (within

the scope of the appropriated allocation as well as since

2007 also from the separate division of the state budget

expenditures) and since 2009 from the source gathered

in the open pension funds – OFE.

Information regarding retirement pay and pension

benefits for farmers concerns benefits which are paid

by the Agricultural Social Insurance Fund from the source

of the Pension Fund and by the state budget (within the

scope of the appropriated allocation as well as since

2007 from the separate division of the state budget

expenditures) and also from the source which are paid in

regard to non-agricultural security system, in case of

farmers who are authorized to receive benefits from

those sources simultaneously.

Retirement pay and pension benefits systems do

not provide for the payments of retirement pays and pen-

sions arising out of international agreements.

Retirement pay and pension benefits include the

amount of benefits due (current and compensatory),

taking into account since 2007 the deductions, among

others, in respect of achieving revenue from work.

Data regarding the average monthly retirement pay

and pension are calculated by dividing the total amount

of benefits by the corresponding number of persons re-

ceiving these benefits.

9. Data on financial results of enterprises are pre-

sented as prescribed by the amended Accounting Act

dated 29 IX 1994 (uniform text Journal of Laws 2013 item

330 with later amendments).

10. Revenues from total activity includes:

1) net revenues from sale of products within country and

for export which have been manufactured by the entity

(goods, semi-finished goods and services) as well as

packaging, equipment and third party services if the

customers are invoiced for the foregoing together with

the purchased products;

2) revenues from sale of goods and materials, i.e. current

assets purchased for resale in a non-processed condi-

tion and products manufactured by entity if they are sold

by shops within the company’s network along with

goods manufactured by other manufacturers.

Revenues from sale of products, goods and materials

affecting the financial result are established in a value

expressed in the actual sale prices, taking into account all

discounts, rebates and deductions, excluding value added

tax;
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3) pozosta³e przychody operacyjne, tj. przychody zwi¹zane
poœrednio z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki,
a w szczególnoœci: zysk ze zbycia niefinansowych akty-
wów trwa³ych (œrodków trwa³ych, œrodków trwa³ych w bu-
dowie, wartoœci niematerialnych i prawnych, inwestycji
w nieruchomoœci i prawa), otrzymane nieodp³atnie,
w tym w drodze darowizny, aktywa (œrodki pieniê¿ne),
odszkodowania, rozwi¹zane rezerwy, korekty odpisów
aktualizuj¹cych wartoœæ aktywów niefinansowych, przy-
chody z dzia³alnoœci socjalnej, przychody z najmu lub
dzier¿awy œrodków trwa³ych albo inwestycji w nierucho-
moœci i prawa;

4) przychody finansowe, tj. kwoty nale¿ne z tytu³u dywidend
i udzia³ów w zysku, odsetki od udzielanych po¿yczek, od-
setki od lokat terminowych, odsetki za zw³okê, zysk ze
zbycia inwestycji (sprzeda¿y), zmniejszenia odpisów
aktualizacyjnych wartoœci inwestycji wobec ca³kowitego
lub czêœciowego ustania przyczyn powoduj¹cych trwa³¹
utratê ich wartoœci, nadwy¿kê dodatnich ró¿nic kurso-
wych nad ujemnymi.
11. Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu

dzia³alnoœci obejmuj¹:
1) koszt w³asny sprzedanych produktów, towarów i mate-

ria³ów zwi¹zany z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹,
do którego zaliczono wartoœæ sprzedanych towarów
i materia³ów oraz koszty ogó³em pomniejszone o koszt
wytworzenia œwiadczeñ na w³asne potrzeby jednostki
i skorygowane o zmianê stanu produktów;

2) pozosta³e koszty operacyjne, tj. koszty zwi¹zane poœred-
nio z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki, a w szczegól-
noœci: stratê ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych,
amortyzacjê oddanych w dzier¿awê lub najem œrodków
trwa³ych i œrodków trwa³ych w budowie, nieplanowane
odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytu³u trwa³ej utraty war-
toœci), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpi-
sane w czêœci lub ca³oœæ wierzytelnoœci w zwi¹zku
z postêpowaniem upad³oœciowym, uk³adowym i napra-
wczym, utworzone rezerwy na pewne lub o du¿ym stop-
niu prawdopodobieñstwa przysz³e zobowi¹zanie (straty
z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizuj¹ce
wartoœæ aktywów niefinansowych, koszty utrzymania
obiektów dzia³alnoœci socjalnej, darowizny lub nieodp³at-
nie przekazane aktywa trwa³e;

3) koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaci¹gniêtych kre-
dytów i po¿yczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych
przez jednostkê obligacji, odsetki za zw³okê, stratê ze
zbycia inwestycji, odpisy z tytu³u aktualizacji wartoœci in-
westycji, nadwy¿kê ujemnych ró¿nic kursowych nad do-
datnimi.
12. Wyniki finansowe:

1) wynik ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
stanowi ró¿nicê miêdzy przychodami netto osi¹gniêtymi
ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów a koszta-
mi poniesionymi na ich uzyskanie (koszt w³asny sprzeda-
nych produktów, towarów i materia³ów);

2) wynik na pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej stanowi ró¿-
nicê miêdzy pozosta³ymi przychodami operacyjnymi
a pozosta³ymi kosztami operacyjnymi. Od 2002 r. zawie-
ra czêœæ zdarzeñ nadzwyczajnych zwi¹zanych z dzia³al-
noœci¹ operacyjn¹;

3) wynik dzia³alnoœci operacyjnej stanowi ró¿nicê miêdzy
przychodami netto ze sprzeda¿y produktów, towarów
i materia³ów, z uwzglêdnieniem dotacji, upustów, raba-
tów i innych zwiêkszeñ lub zmniejszeñ, bez podatku od
towarów i us³ug oraz pozosta³ymi przychodami operacyj-
nymi a wartoœci¹ sprzedanych produktów, towarów i ma-
teria³ów wycenionych w kosztach wytworzenia albo
cenach nabycia, albo zakupu, powiêkszon¹ o ca³oœæ
poniesionych od pocz¹tku roku obrotowego kosztów
ogólnych zarz¹du, sprzeda¿y produktów, towarów i ma-
teria³ów oraz pozosta³ych kosztów operacyjnych;

3) other operating revenues, i.e. revenues indirectly rela-
ted with the operating activity of the entity, in particular:
profits from the sale of non-financial fixed assets (fixed
assets, assets under construction, intangible fixed
assets, investments in real estate and rights), assets
(cash) received free of charge, including donated
assets, as well as damages, reversed provisions, adju-
stments of the depreciation value for non-financial
assets, revenues from social activities, revenues from
rent or lease of fixed assets and investments in real
estate and rights;

4) financial revenues, i.e. amounts due in respect of divi-
dends and share in profits, interest on loans granted, in-
terest on time deposits, default interest, profits from the
sale of investments, reduction of depreciation write-
-offs relating to investments due to the fact that the rea-
sons resulting in the permanent loss of their value have
ceased to exist (whether partially or totally), surplus of
foreign exchange gains over losses.
11. Costs of obtaining revenues from total activity

includes:
1) cost of products sold, goods and materials related to the

basic operating activity, which includes: the value of
goods and materials sold as well as total costs decrea-
sed by the cost of generating benefits for the needs of the
entity and corrected by charge in product stocks;

2) other operating costs, i.e. costs indirectly related to ope-
rating activity of the entity, in particular: loss on the sale
of non-financial fixed assets, depreciation of leased or
rented fixed assets and assets under construction,
depreciation write-downs (write-downs relating to
permanent loss of value), fines, penalties and damages
paid, wholly or partially written-off receivables relating to
bankruptcy, composition or reorganization, provisions
formed for future certain liabilities or liabilities which are
likely to occur (losses on current business transactions),
adjustments of the depreciation value for non-financial
assets, costs of maintaining premises required for social
activity, donations and fixed assets received free of
charge;

3) financial costs, i.e., among others things interest from
contracted credits and loans, interest and discount on
bonds issued by the entity, default interest, loss on the
sale of investments, write-offs updating the value of in-
vestments, the surplus of foreign exchange losses over
gains.
12. Financial results:

1) the financial result from the sale of products, goods and
materials constitutes a difference between net revenu-
es gained from the sale of products, goods and mate-
rials and costs bore for their obtaining (cost of products
sold, goods and materials);

2) the result on other operating activity is a difference be-
tween other operating revenues and other operating
costs. Since 2002 this item has comprised part of extra-
ordinary events related to operating activity;

3) the result on operating activity constitutes a difference be-
tween net revenues from the sale of products, goods and
materials, including subsidies, discounts, rebates and
other additions or disposals, excluding value added tax,
and other operating revenues, and products, goods and
materials sold valued at manufacturing cost, acquisition or
purchasing prices, increased by the total general and
administrative costs, costs of sales of products, goods
and materials and other operating costs incurred since the
beginning of the accounting year;
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4) wynik operacji finansowych stanowi ró¿nicê miêdzy przy-
chodami finansowymi, w szczególnoœci z tytu³u dywi-
dend (udzia³ów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia
inwestycji, aktualizacji wartoœci inwestycji, nadwy¿ki do-
datnich ró¿nic kursowych nad ujemnymi a kosztami
finansowymi, w szczególnoœci z tytu³u odsetek, strat ze
zbycia inwestycji, aktualizacji wartoœci inwestycji, nad-
wy¿ki ujemnych ró¿nic kursowych nad dodatnimi;

5) wynik finansowy na dzia³alnoœci gospodarczej jest sum¹
wyników finansowych: na sprzeda¿y produktów, towa-
rów i materia³ów, na pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej
oraz na operacjach finansowych;

6) wynik zdarzeñ nadzwyczajnych stanowi ró¿nicê miêdzy
zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi;

Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych zosta³ zawê¿ony do
finansowych skutków zdarzeñ trudnych do przewidzenia,
wystêpuj¹cych poza dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki.
Do zdarzeñ nadzwyczajnych nie s¹ kwalifikowane takie
zdarzenia, jak: zmiana metod produkcji, sprzeda¿ zor-
ganizowanej czêœci jednostki, zaniechania lub zawiesze-
nia czêœci dzia³alnoœci, postêpowania uk³adowe;

7) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na
dzia³alnoœci gospodarczej, skorygowany o wynik zda-
rzeñ nadzwyczajnych;

8) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje siê po
pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o o podatek
dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
13. Aktywa obrotowe oraz zobowi¹zania:

1) aktywa obrotowe s¹ czêœci¹ kontrolowanych przez jed-
nostkê zasobów maj¹tkowych wykorzystywanych
w dzia³alnoœci operacyjnej o wiarygodnie okreœlonej war-
toœci, powsta³ych w wyniku przesz³ych zdarzeñ, które
spowoduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci
ekonomicznych. Obejmuj¹: zapasy (rzeczowe aktywa
obrotowe) oraz krótkoterminowe: nale¿noœci, inwestycje
oraz rozliczenia miêdzyokresowe;

2) nale¿noœci krótkoterminowe obejmuj¹ ogó³ nale¿noœci
z tytu³u dostaw i us³ug oraz ca³oœæ lub czêœæ nale¿noœci
z innych tytu³ów niezaliczonych do aktywów finanso-
wych, a które staj¹ siê wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy
od dnia bilansowego;

3) inwestycje krótkoterminowe s¹ krótkoterminowymi aktywa-
mi nabytymi w celu osi¹gniêcia korzyœci ekonomicznych
wynikaj¹cych z przyrostu wartoœci tych aktywów;

4) krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe s¹ rozli-
czeniami, które trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy od dnia
bilansowego;

5) zobowi¹zania s¹ wynikaj¹cym z przesz³ych zdarzeñ
obowi¹zkiem wykonania œwiadczeñ o wiarygodnie okre-
œlonej wartoœci, które powoduj¹ wykorzystanie ju¿ posia-
danych lub przysz³ych aktywów jednostki;

6) zobowi¹zania krótkoterminowe (bez funduszy specjal-
nych) s¹ ogó³em zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug,
a tak¿e ca³oœci¹ lub czêœci¹ pozosta³ych zobowi¹zañ,
które staj¹ siê wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia
bilansowego;

7) zobowi¹zania d³ugoterminowe s¹ ogó³em zobowi¹zañ,
których okres sp³aty na dzieñ bilansowy jest d³u¿szy ni¿
rok, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug.
14. WskaŸniki:

1) wskaŸnik rentownoœci ze sprzeda¿y jest to relacja wyni-
ku ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów do
przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów
i materia³ów;

2) wskaŸnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzy-
skania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci do przy-
chodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci;

4) the result on financial operations constitutes a difference

between financial revenues, in particular, in respect of di-

vidends (share in profits), interest, profits from the sale of

investments, updating the value of investments, surplus of

foreign exchange gains over losses, and financial costs, in

particular, those relating to interest, losses on the sale of

investments, updating the value of investments, the sur-

plus of foreign exchange losses over gains;

5) the financial result on economic activity is the sum of

the financial results: on the sale of products, goods and

materials, on other operating activity and on financial

operations;

6) the result on extraordinary events constitutes a diffe-

rence between extraordinary profits and extraordinary

losses;

This item was narrowed down to the financial results of

the events, which are difficult to foresee and are not part

of operating activity of the entity. Extraordinary events do

not include changes in production methods, the sale of

an organized part of the entity, abandonment or suspen-

sion of a part of activity, and composition;

7) gross financial result (profit or loss) is a result on econo-

mic activity corrected by result on extraordinary events;

8) net financial result (profit or loss) is obtained after decrea-

sing the gross financial result by income tax on legal and

natural persons.

13. Current assets and liabilities:

1) current assets are part of the property controlled and

used by the entity in its operating activity whose value

has been determined in a reliable manner resulting from

past events and bound to generate economic benefits to

the entity in the future. They include: stock (circulating or

current fixed assets), short-term: dues, investments and

inter-period settlements;

2) short-term dues include total debtors from deliveries

and services and the whole or part of other debtors,

which are not financial assets, with the maturity of

twelve months as of the balance sheet date;

3) short-term investments are short-term assets acquired

for the purpose of generating economic benefits owing

to the increase in the value of these assets;

4) short-term inter-period settlements are the prepay-

ments made for the period up to twelve months as of the

balance sheet date;

5) liabilities are obligations resulting from past events

entailing the provision of a consideration whose value

has been determined in a reliable manner, which in-

volve the use of an entity current or future assets;

6) short-term liabilities (excluding special funds) are total

trade creditors and the whole or part of other liabilities

with the maturity of twelve months as of the balance

sheet date;

7) long-term liabilities are total liabilities with the maturity

of more than twelve months as at the balance sheet

date, apart from trade creditors.

14. Indices:

1) sales profitability rate constitutes the relation of the result

from the sale of products, goods and materials to net re-

venues from the sale of products, goods and materials;

2) the cost level indicator constitutes the relation of the

costs of obtaining revenues from total activity to reve-

nues from total activity;
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3) wskaŸnik rentownoœci obrotu brutto jest to relacja wyniku
finansowego brutto do przychodów z ca³okszta³tu dzia³al-
noœci;

4) wskaŸnik rentownoœci obrotu netto jest to relacja wyniku
finansowego netto do przychodów z ca³okszta³tu dzia-
³alnoœci;

5) wskaŸnik p³ynnoœci finansowej I stopnia jest to relacja in-
westycji krótkoterminowych do zobowi¹zañ krótkotermi-
nowych;

6) wskaŸnik p³ynnoœci finansowej II stopnia jest to relacja in-
westycji krótkoterminowych i nale¿noœci krótkotermino-
wych do zobowi¹zañ krótkoterminowych.
15. Przedmiotem obserwacji cen w zakresie produkcji

sprzedanej przemys³u i produkcji budowlano-monta¿owej
s¹ ceny bazowe, tj. kwoty pieniêdzy otrzymywane przez
producenta od nabywcy za jednostkê produktu (wyrobu lub
us³ugi), pomniejszone o podatki od produktu oraz ewentual-
ne rabaty i opusty, a powiêkszone o dotacje do produktu.

WskaŸniki cen:
1) produkcji sprzedanej przemys³u (tj. górnictwa i wydoby-

wania, przetwórstwa przemys³owego, wytwarzania i za-
opatrywania w energiê elektryczn¹, gaz, parê wodn¹,
gor¹c¹ wodê i powietrze do uk³adów klimatyzacyjnych,
a tak¿e dostawy wody; gospodarowania œciekami i odpa-
dami oraz dzia³alnoœci zwi¹zanej z rekultywacj¹) opraco-
wano na podstawie miesiêcznego badania cen wyrobów
i us³ug faktycznie uzyskiwanych przez, dobrane w spo-
sób celowy, podmioty gospodarcze zaklasyfikowane do
wy¿ej wymienionych sekcji. Badaniem objêto ok. 3,3 tys.
podmiotów, w których liczba pracuj¹cych przekracza 9.
W celu uzyskania wskaŸników cen dla ka¿dego rodzaju

dzia³alnoœci obliczane s¹ kolejno:
a) wskaŸniki cen przy podstawie „miesi¹c poprzedni = 100”:
– dla szczebla przedsiêbiorstw – jako œrednie wa¿one

indywidualnych wskaŸników cen reprezentantów
przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartoœci ich
sprzeda¿y w badanym miesi¹cu,

– dla szczebla grup, dzia³ów i sekcji – jako œrednie wskaŸ-
ników cen agregatów ni¿szego szczebla wa¿one ich
pe³n¹ wartoœci¹ sprzeda¿y w badanym miesi¹cu,

b) wskaŸniki cen przy innych podstawach – jako œrednie
wskaŸników cen agregatów ni¿szych szczebli wa¿one
wartoœci¹ ich sprzeda¿y z 2010 r.

Wartoœci te aktualizowane s¹ miesiêcznie o zmiany cen
i zmiany struktury sprzeda¿y zachodz¹ce w kolejnych mie-
si¹cach roku, którego dotycz¹ wskaŸniki cen.

WskaŸniki cen obrazuj¹ dynamikê cen wynikaj¹c¹ z fa-
ktycznie wprowadzonych zmian cen, jak i zmian w strukturze
asortymentowej sprzeda¿y oraz w strukturze odbiorców.
2) produkcji budowlano-monta¿owej uzyskano na podsta-

wie miesiêcznego badania cen robót realizowanych
przez, dobrane w sposób celowy, podmioty gospodarcze
zaklasyfikowane do sekcji „Budownictwo”, tj. ok. 480
przedsiêbiorstw budowlanych w kraju, w których liczba
pracuj¹cych przekracza 9. Sposób obliczania wskaŸni-
ków cen jest analogiczny, jak opisany w pkt. 15.1.
16. WskaŸniki cen towarów i us³ug konsumpcyjnych

opracowano na podstawie obserwacji cen reprezentantów
towarów i us³ug konsumpcyjnych (ok. 1400 w 2014 r.)
w 209 rejonach badania cen na terenie kraju.

WskaŸniki cen obliczono przy przyjêciu systemu wag
opracowanego na podstawie struktury wydatków (bez
spo¿ycia naturalnego) poszczególnych grup gospodarstw
domowych na zakup towarów i us³ug konsumpcyjnych
z roku poprzedzaj¹cego rok badany, uzyskanej z badania
bud¿etów gospodarstw domowych. Grupowania towarów
i us³ug konsumpcyjnych dokonano na podstawie Klasyfi-
kacji Spo¿ycia Indywidualnego wed³ug Celu, zaadapto-
wanej na potrzeby zharmonizowanych wskaŸników cen
konsumpcyjnych (COICOP/HICP).

Od 2014 r. w obliczeniach wskaŸników cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych zastosowano bardziej szcze-
gó³owy system wag, w zwi¹zku z wdra¿aniem przez Euro-
stat piêciocyfrowego szczebla agregacji do klasyfikacji
COICOP.

3) the profitability rate of gross turnover constitutes the
relation of gross financial result to revenues from total
activity;

4) the profitability rate of net turnover constitutes the rela-
tion of net financial result to revenues from total activity;

5) the first degree financial liquidity indicator constitutes
the relations of short-term investments to short-term lia-
bilities;

6) the second degree financial liquidity indicator constitu-
tes the relations of short-term investments and short-
-term dues to short-term liabilities.
15. The subject of the price survey, in the field of sold

production of industry, construction and assembly produc-
tion are basic prices, i.e. amounts of money received by
a producer from a buyer for a unit of product (good and ser-
vice), decreased by the taxes on the product as well as by
applicable rebates and deductions and increased by subsi-
dies received for the product.

Price indices of:
1) sold production of industry (i.e. mining and quarrying,

manufacturing, electricity, gas, steam and air conditio-
ning supply and also water supply; sewerage, waste
management and remediation activities) are calcula-
ted on the basis of a monthly survey on prices of pro-
ducts and services actually received by specifically
selected economic units, included in the above mentio-
ned sections. The survey covers about 3,3 thous.
units, in which the number of employed persons ex-
ceeds 9 persons.
With the aim of obtaining price indices for each type

of activity, the following calculations are made in turn:
a) price indices on the base “previous month = 100”:
– at enterprise level – as weighted averages of indivi-

dual price indices of representative items in using, as
their weight system, their sale value in the surveyed
month,

– at group, division and section level – as averages
of price indices of aggregates at lower levels weigh-
ted by their full sale value in the surveyed month,

b) price indices on other bases – as averages of price in-
dices of aggregates at lower levels weighted by their
sale value of 2010.

The indices are updated monthly by the price and sale
structure changes, occuring in subsequent months of
a year, to which the price indices refer.

The price indices illustrate the index of prices resulting
from actually introduced price changes and changes in the
commodity structure of sales and structure of the custo-
mers.
2) construction and assembly production are calculated

on the basis of a monthly survey of prices of works reali-
zed by specifically selected economic units, classified
in “Construction” section, i.e. by about 480 construction
enterprises in the country, in which the number of em-
poyees exceeds 9 persons. Price indices calculation
is analogous to the one described in item 15.1.
16. Price indices of consumer goods and services was

based on price observation of representatives of consumer
goods and services (about 1400 in 2014) in 209 price survey
regions of the country.

The consumer price indices have been calculated applying
the system based on the structure of expenditure (excluding
own consumption) of particular groups of households on pur-
chasing consumer goods and services from the year prece-
ding the one under the survey, derived from the household
budget survey. The grouping of consumer goods and services
is presented on the basis of the Classification of Individual
Consumption by Purpose adapted to the needs of the Harmo-
nized Indices of Consumer Prices (COICOP/HICP).

Starting from 2014 a more detailed weighting system has
been used in the compilation of price indices of consumer
goods and services, due to the implementing by Eurostat of
a 5-digit level of aggregation to COICOP classification.
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17. �ród³em informacji o cenach detalicznych prezentowa-
nych towarów i us³ug s¹ notowania prowadzone przez ankiete-
rów urzêdów statystycznych. Ceny towarów i us³ug notowane
s¹ raz w miesi¹cu, z wyj¹tkiem owoców i warzyw, w zakresie
których notowania cen prowadzone s¹ dwa razy w miesi¹cu.
Przeciêtne ceny obliczono jako œrednie arytmetyczne z noto-
wañ na terenie ca³ego województwa.

18. Dane o cenach skupu dotycz¹ cen p³aconych przez
podmioty gospodarcze skupuj¹ce produkty rolne bezpoœred-
nio od ich producentów. Przeciêtne ceny obliczono jako iloraz
wartoœci (bez podatku od towarów i us³ug) i iloœci poszczegól-
nych produktów rolnych (patrz uwagi ogólne pkt. 10.3).

19. �ród³em informacji o cenach produktów rolnych
i zwierz¹t gospodarskich uzyskiwanych przez rolników na
targowiskach s¹ miesiêczne notowania cen dokonywane
przez sta³ych ankieterów na celowo wytypowanych ok. 440
targowiskach. Przeciêtne ceny miesiêczne obliczono jako
œrednie arytmetyczne wszystkich notowañ w skali ca³ego kra-
ju i województw.

20. Prezentowany podzia³ nak³adów inwestycyjnych,
obejmuj¹cych nak³ady na nowe œrodki trwa³e i (lub) ulepsze-
nie (rozbudowê, przebudowê, rekonstrukcjê, modernizacjê)
istniej¹cych obiektów maj¹tku trwa³ego, opracowano wed³ug
zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zalecenia-
mi „ESA 1995”. Nak³ady inwestycyjne dziel¹ siê na nak³ady na
œrodki trwa³e oraz pozosta³e nak³ady.

Nak³ady na œrodki trwa³e to nak³ady na:
– budynki i budowle (obejmuj¹ budynki i lokale oraz

obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej), w tym m.in. roboty
budowlano-monta¿owe, dokumentacje projektowo-
-kosztorysowe,

– maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia (³¹cznie
z przyrz¹dami, ruchomoœciami i wyposa¿eniem),

– œrodki transportu,
– inne, tj. melioracje szczegó³owe, koszty ponoszone przy

nabyciu gruntów i u¿ywanych œrodków trwa³ych oraz od
1995 r. inwentarz ¿ywy (stado podstawowe) i zasadzenia
wieloletnie, a ponadto koszty obs³ugi zobowi¹zañ
zaci¹gniêtych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub
ulepszenia œrodka trwa³ego (okreœlanych do 31 grudnia
2001 r. jako odsetki od kredytów i po¿yczek inwestycyj-
nych) za okres realizacji inwestycji (uwzglêdnione wy³¹cz-
nie w danych wyra¿onych w cenach bie¿¹cych).

Pozosta³e nak³ady s¹ to nak³ady na tzw. pierwsze wypo-
sa¿enie inwestycji oraz inne koszty zwi¹zane z realizacj¹ in-
westycji. Nak³ady te nie zwiêkszaj¹ wartoœci œrodków
trwa³ych.

21. Prezentowane dane dotycz¹ podmiotów gospodarki
narodowej wpisanych do rejestru REGON i obejmuj¹ osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci pra-
wnej oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, zaklasyfikowane do poszczególnych sekcji PKD 2007
wed³ug przewa¿aj¹cego rodzaju dzia³alnoœci.

Krajowy rejestr urzêdowy podmiotów gospodarki narodo-
wej, zwany dalej rejestrem REGON, jest rejestrem administra-
cyjnym prowadzonym przez Prezesa GUS. Zasady pro-
wadzenia rejestru okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 29 VI
1995 r. o statystyce publicznej (jednolity tekst Dz. U. 2012 poz.
591) z póŸniejszymi zmianami oraz przepisy rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 27 VII 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763)
z póŸniejszymi zmianami.

Podstawow¹ funkcj¹ rejestru REGON jest identyfiko-
wanie podmiotów gospodarki narodowej, co jest realizo-
wane poprzez nadawanie im unikatowych numerów
identyfikacyjnych.

17. The sources of information on retail prices of pre-
sented consumer goods and services are quotations con-
ducted by price collectors of statistical offices. Prices of
goods and services are collected once a month, with the ex-
ception of fruit and vegetables, for which the quotations are
conducted two times a month. Average prices have been
calculated as the arithmetic means of quotations through-
out the voivodship.

18. Data on procurement prices concern prices pay by
economic entities purchasing agricultural products directly
from their producers. Average prices were calculated as
a quotient of value (without value added tax – VAT) and
quantity of each agricultural product (see general notes
item 10.3).

19. The information on prices of agriculural products
and livestock received by farmers on marketplaces comes
from price quotations of agriculural products, provided by
a network of interviwers collecting it on selected about 440
marketplaces. Average monthly prices were calculated as
arithmetic mean of quotations from the entire country and
from voivodships.

20. The presented division of investment outlays, in-
cluding outlays on new fixed assets and (or) the improve-
ment (enlargement, rebuilding, reconstruction, moder-
nization) of existing capital asset items, was compiled
according to the principles of the ’’ESA 1995’’ recommen-
dations. Investment outlays are divided into outlays on fixed
assets and other outlays.

Outlays on fixed assets include outlays on:
– buildings and structures (include buildings and places

as well as land and water engineering constructions),
of which among others, construction and assembly
work, design and cost estimate documentation,

– machinery, technical equipment and tools (including
instruments, movables and fittings),

– transport equipment,
– other, i.e., detailed meliorations, costs incurred for pur-

chasing land and second-hand fixed assets and since
1995, livestock (basic herd) and long-term plantings
and moreover costs of treatment of constracted liabili-
ties in order to finance purchasing, constructing and de-
veloping of fixed assets (determined up to 31 XII 2001
as interest on credits and investment loans) for the
period of investment realization (including exclusively
in data expressed at current prices).

Other outlays include outlays on so-called initial invest-
ments as well as other costs connected with investment re-
alization. These outlays do not increase the value of fixed
assets.

21. Presented data concern entities of the national
economy entered in the REGON register and include legal
persons, organizational entities without legal personality
and natural persons conducting economic activity, classi-
fied into particular NACE Rev. 2 sections according to the
predominant kind of activity.

The National Official Business Register, hereinafter re-
ferred to as REGON, is an administrative register held by
the President of the CSO. The rules for running the register
are defined by the Law on Official Statistics, dated 29 VI
1995 (uniform text Journal of Laws 2012 item 591) with later
amendments and the provisions of the decree of the Coun-
cil of Ministers of 27 VII 1999 (Journal of Laws No. 69, item
763) with later amendments.

The basic function of the REGON register is identifica-
tion of entities of the national economy, which is accompli-
shed by assigning to them unique identification numbers.
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22. Pog³owie zwierz¹t gospodarskich podano na
podstawie badañ pog³owia trzody chlewnej i produkcji ¿yw-
ca wieprzowego oraz byd³a, owiec, drobiu i zwi¹zanej
z tymi gatunkami produkcji zwierzêcej, prezentuj¹c dane
wed³ug grup produkcyjno-u¿ytkowych. Badania pog³owia
trzody chlewnej prowadzone s¹ 3-krotnie w roku –
w marcu wed³ug stanu na 1 marca, w czerwcu wed³ug sta-
nu na 1 czerwca i w grudniu wed³ug stanu na 1 grudnia,
a badania pog³owia byd³a i pozosta³ych gatunków
zwierz¹t gospodarskich oraz produkcji zwierzêcej –
2-krotnie w roku – wed³ug stanu w czerwcu i grudniu.

23. Dane o wartoœci produkcji sprzedanej przemys³u
(tj. górnictwa i wydobywania, przetwórstwa przemys³owego,
wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz,
parê wodn¹, gor¹c¹ wodê i powietrze do uk³adów klimatyza-
cyjnych oraz dostawy wody; gospodarowania œciekami i od-
padami oraz dzia³alnoœci zwi¹zanej z rekultywacj¹),
budownictwa i sprzeda¿y produkcji budowlano-monta-
¿owej prezentuje siê bez VAT i podatku akcyzowego, nato-
miast ³¹cznie z wartoœci¹ dotacji przedmiotowych do
wyrobów i us³ug – w tzw. cenach bazowych.

Wartoœæ sprzeda¿y produkcji budowlano-monta¿owej
wyra¿ona w cenach bazowych, z uwagi na niewystêpuj¹cy
podatek akcyzowy i dotacje przedmiotowe, równa siê war-
toœci wyra¿onej w cenach producenta.

24. Dane o produkcji sprzedanej przemys³u dotycz¹
dzia³alnoœci przemys³owej i nieprzemys³owej podmiotów gos-
podarczych zaliczanych do sekcji: „Górnictwo i wydobywa-
nie”, „Przetwórstwo przemys³owe”, „Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energiê elektryczn¹, gaz, parê wodn¹, gor¹c¹ wodê
i powietrze do uk³adów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa
wody; gospodarowanie œciekami i odpadami oraz dzia³alnoœæ
zwi¹zana z rekultywacj¹”, natomiast o produkcji sprzedanej
budownictwa – dzia³alnoœci, odpowiednio: budowlanej i nie-
budowlanej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji
„Budownictwo”. Dane te obejmuj¹:
1) wartoœæ sprzedanych wyrobów, pó³fabrykatów i czêœci

w³asnej produkcji (niezale¿nie od tego czy otrzymano za
nie nale¿ne op³aty);

2) wartoœæ robót i us³ug œwiadczonych odp³atnie, tj. odpo-
wiednio: przemys³owych, budowlanych, jak i innych ni¿
przemys³owe i budowlane;

3) zrycza³towan¹ odp³atnoœæ agenta w przypadku zawarcia
umowy na warunkach zlecenia lub pe³ne przychody
agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej;

4) wartoœæ produktów w formie rozliczeñ w naturze;
5) produkty przeznaczone na powiêkszenie wartoœci w³as-

nych œrodków trwa³ych.
Dane o sprzeda¿y produkcji budowlano-monta¿owej

dotycz¹ robót zrealizowanych na terenie kraju, wykona-
nych si³ami w³asnymi, tj. bez podwykonawców, systemem
zleceniowym (tj. na rzecz obcych zleceniodawców) przez
podmioty budowlane zaliczane zgodnie z PKD 2007 do
sekcji „Budownictwo”, polegaj¹cych na wznoszeniu budyn-
ków i budowli pocz¹wszy od przygotowania terenu przez
zró¿nicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych
(stan zerowy), wykonania elementów noœnych, przegród
budowlanych, uk³adaniu i pokrywaniu dachów (stan suro-
wy) do robót monta¿owych, instalacyjnych i wykoñczenio-
wych. We wszystkich tych kategoriach zawarte s¹
odpowiednie prace zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, roz-
budow¹, odbudow¹, remontem i konserwacj¹ sta³ych i tym-
czasowych obiektów budowlanych.

25. Prezentowane dane dotycz¹ce wyrobów obejmuj¹
ca³kowit¹ produkcjê wyrobów przemys³owych wytworzo-
nych w roku sprawozdawczym, przeznaczonych do sprze-
da¿y na zewn¹trz przedsiêbiorstwa, przekazanych do
innych zak³adów tego samego przedsiêbiorstwa, oraz zu-
¿ywanych wewn¹trz zak³adu na cele produkcyjne (tj. na po-
trzeby w³asne).

22. Farm animal stocks have been given on the basis

of surveys of pig stocks and production of pigs for slaugh-

ter and cattle, sheep, poultry and animal production rela-

ted to these species, with data being presented according

to production – utility groups. Surveys on the number of

pigs are conducted 3 times a year – in March as of

1 March, in June as of 1 June and in December as of

1 December, while surveys on the population of cattle

and other types of farm animals and on the animal

production are conducted twice a year as of June and as

of December.

23. Data on the value of sold production of industry

(i.e. of mining and quarrying, manufacturing, electricity,

gas, steam and air conditioning supply and also water

supply; sewerage, waste management and remediation

activities), construction, sales of construction and as-

sembly production are presented excluding VAT and the

excise tax, but including the value of objective subsidies

for products and services, in so-called basic prices.

The value of sales construction and assembly production,

expressed in basic prices, is equal to the value expressed in

producer’s prices due to the lack of excise tax and entity sub-

sidies.

24. Data on sold production of industry cover indu-

strial and non-industrial activities of the economic entities

included in the section: “Mining and quarrying”, “Manufac-

turing”, “Electricity, gas, steam and air conditioning supp-

ly” and “Water supply; sewerage, waste management and

remediation activities”, instead data on sold production

of construction, cover construction and non-construction

activities of economic entities included to the section

“Construction”. Data concern:

1) the value of finished products sold, semi-finished

products and parts of own production (regardless of

whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e. both

industrial and construction as well as non-industrial and

non-construction;

3) lump sum agent’s fee in the case of concluding an

agreement on commission terms and full agent’s fee

in the case of concluding an agency agreement;

4) the value of products in the form of settlements in kind;

5) products designated for increasing the value of own

fixed assets.

Data regarding construction and assembly produc-

tion sales concern work realized with own resources (i.e.

without subcontractors), domestically on the basis of con-

tract system (i.e. for outside clients) by construction enti-

ties, classified according to NACE Rev.2 in the section

“Construction”, consisting in the construction of buildings

and structures from site preparation through a wide range

of terrestial work, ground worked (zero state), construc-

tion of bearing elements, partitions, laying and covering

of roofs (raw state) for assembly, installation and comple-

tion work. The pertinent work connected with the building,

rebuilding, expansion, restoration, renovation and conser-

vation of permanent and temporary building structures is

included in all of these categories.

25. Presented data concerning products include total

production of products which are manufactured during the

reference year, intended for sale outside the reporting unit

transferred to other plants of the same undertaking and

used for further processing.
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26. Dane o sprzeda¿y detalicznej towarów obejmuj¹
sprzeda¿ towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych
dokonywan¹ przez punkty sprzeda¿y detalicznej, placów-
ki gastronomiczne oraz inne punkty sprzeda¿y (np.
sk³ady, magazyny), w iloœciach wskazuj¹cych na zakupy
dla potrzeb indywidualnych nabywców.

27. Baza noclegowa turystyki obejmuje:
– obiekty hotelowe – hotele, motele, pensjonaty i inne

obiekty hotelowe (tj. obiekty, które nie spe³niaj¹ wyma-
gañ dla hoteli, moteli i pensjonatów ale œwiadcz¹ us³ugi
hotelarskie – np. zajazdy i goœciñce oraz obiekty w tra-
kcie kategoryzacji),

– pozosta³e obiekty noclegowe – domy wycieczkowe,
schroniska (w tym szkolne i m³odzie¿owe), oœrodki
wczasowe, oœrodki kolonijne, oœrodki szkoleniowo-
-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, hostele, zespo³y
domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe,
zak³ady uzdrowiskowe, pokoje goœcinne, kwatery agro-
turystyczne oraz inne turystyczne obiekty noclegowe
gdzie indziej niesklasyfikowane (np. domy studenckie,
internaty, oœrodki sportowo-rekreacyjne).
28. WskaŸniki koniunktury gospodarczej oblicza siê na

podstawie badañ prowadzonych co miesi¹c metod¹ testu ko-
niunktury, zharmonizowanych z odpowiednimi zaleceniami
Komisji Europejskiej dla krajów cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. Dane w badaniach koniunktury gospodarczej zbie-
rane s¹ metod¹ przedsiêbiorstw oznaczaj¹c¹ przyj-
mowanie ca³ych podmiotów gospodarki narodowej za
podstawê grupowania wszystkich danych charaktery-
zuj¹cych ich dzia³alnoœæ wed³ug poszczególnych pozio-
mów klasyfikacji i podzia³ów terytorialnych. WskaŸniki s¹
obliczane w formie sald powstaj¹cych jako ró¿nica miêdzy
procentem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. WskaŸ-
niki mog¹ przyjmowaæ wartoœci z przedzia³u od -100 do
+100. Dodatnia wartoœæ wskaŸnika wskazuje na dobry klimat
koniunktury, zaœ ujemna na z³y. Wzrost (spadek) wskaŸnika
oznacza poprawê (pogorszenie) koniunktury z punktu widze-
nia badanych przedsiêbiorstw. WskaŸnik ogólnego klimatu
koniunktury jest œredni¹ arytmetyczn¹ z wa¿onych sald od-
nosz¹cych siê do pytañ o aktualn¹ oraz przewidywan¹
ogóln¹ sytuacjê gospodarcz¹ przedsiêbiorstwa. Wyjaœnienia
metodyczne dotycz¹ce badania koniunktury gospodarczej
przedstawiono w opracowaniu metodologicznym „Badanie
koniunktury gospodarczej” oraz publikacji internetowej „Ko-
niunktura w przemyœle, budownictwie, handlu i us³ugach”, do-
stêpnych na stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl.

29. Przestêpstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do
którego w zakoñczonym postêpowaniu przygotowawczym
potwierdzono, ¿e jest przestêpstwem. Przestêpstwo –
zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. – jest to zbrodnia lub
wystêpek œcigany z oskar¿enia publicznego lub z oskar¿e-
nia prywatnego objêty oskar¿eniem prokuratora, a nadto
ka¿dy wystêpek skarbowy, których charakter jako prze-
stêpstwa zosta³ potwierdzony w wyniku postêpowania przy-
gotowawczego.

Informacje o przestêpstwach stwierdzonych i wskaŸni-
kach wykrywalnoœci sprawców przestêpstw opracowano
na podstawie policyjnych systemów informacyjnych, uzu-
pe³nianych informacjami o œledztwach w³asnych prowadzo-
nych w prokuraturach i o postêpowaniach wobec nieletnich
w s¹dach rodzinnych.

30. WskaŸnik wykrywalnoœci sprawców przestêpstw
jest to stosunek liczby przestêpstw wykrytych w danym
okresie (³¹cznie z wykrytymi po podjêciu z umorzenia) do
liczby przestêpstw stwierdzonych w danym okresie, po-
wiêkszonej o liczbê przestêpstw stwierdzonych w podjê-
tych postêpowaniach, a umorzonych w latach poprzednich
z powodu niewykrycia sprawców.

26. Data on retail sales covers the sale of consumer
and non-consumer goods carried by retail sales outlets,
catering establishments and other sales outlets (i.e. ware-
houses, stock houses) in quantities indicating purchases
to meet the needs of individual customers.

27. Tourist accommodation includes:
– hotel and similar facilities – hotels, motels, boarding ho-

uses and other hotel facilities (facilities which do not
meet requirements for hotels, motels and boarding hou-
ses, but which provide hotel services – such as road ho-
uses and inns as well as other hotel facilities during
categorization),

– other accommodation facilities – excursion hostels,
shelters (including school and youth), holiday centers,
holiday youth centers, training and recreational centres,
creative art centres, hostels, complexes of tourist cotta-
ges, camping sites, tent camp sites, health establish-
ments, rooms for rent, agrotourism lodgings and other
tourist accommodation facilities not elsewhere classi-
fied (eg. dormitories, boarding schools, sports and rec-
reational centers).

28. The indices of the business tendency are calculated

on the basis of monthly business tendency surveys accor-

ding to recommendations of the European Commission for

the member countries of the European Union. Business

tendency survey data are collected with the use of the

“enterprises’ method” that is based on taking entire

entities of national economy as a basis for grouping of

every data characterizing their activity according to pa-

rticular levels of classification, as well as regional divi-

sion. The indices are calculated in the form of a balance

being the difference between the percentage of positive

and negative answers. Their range varies from -100 to

+100. Positive value means good business situation, nega-

tive – bad business situation. Increase (decrease) of indica-

tor means improving (worsening) of the business situation

from the entities’ point of view. General business climate in-

dicator is an arithmetical average of weighted balances re-

ferring to questions about the current and expected general

economic situation of the enterprise. Methodological notes

concerning business tendency survey are available in met-

hodological guide ’’Business tendency survey’’ – and inter-

net publication ’’Business tendency survey in industry,

construction, trade and services’’, presented on website of

CSO – www.stat.gov.pl.
29. An ascertained crime is an event, which after the

completion of preparatory proceedings was confirmed as
a crime. In connection with the Criminal Code of 1997
crime is a felony or misdemeanour prosecuted upon by
public accusation or private accusation by a public prose-
cutor, moreover every revenue related misdemeanour,
the character of which was confirmed as a crime as a re-
sult of preparatory proceedings.

Information regarding ascertained crimes and rates of
detectability of delinquents in ascertained crimes has
been prepared on the basis of police information system
supplemented with information on investigations conduc-
ted by the public prosecutor’s offices and on juvenile pro-
ceedings in family courts.

30. The rate of detectability of delinquents is the re-
lation of the number of detected crimes in a given period
(including those detected after resumption following dis-
continuance) to the number of crimes ascertained in a gi-
ven period, plus the number of crimes recorded in
commenced proceedings and discontinued in previous
years due to undetected delinquents.
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23. Mieszkania Dwellings
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ROLNICTWO AGRICULTURE

24. Zwierzêta gospodarskie Livestock

25. Skup wa¿niejszych produktów rolnych Procurement of major agricultural products

PRZEMYS£ I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

26. Produkcja sprzedana przemys³u Sold production of industry

27. Produkcja wa¿niejszych wyrobów wed³ug PKWiU Production of major products by PKWiU

28. Produkcja sprzedana budownictwa Sold production of construction

HANDEL TRADE

29. Sprzeda¿ detaliczna towarów wed³ug rodzajów
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa Retail sales of goods by type of enterprise activity

TURYSTYKA TOURISM

30. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Occupancy in tourist accommodation establishments

WYNIKI BADANIA KONIUNKTURY BUSINESS TENDENCY SURVEY

31. WskaŸniki koniunktury gospodarczej Business tendency indicators

BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE PUBLIC SAFETY

32. Przestêpstwa�stwierdzone i wskaŸniki wykrywalnoœci
sprawców przestêpstw w okresie I–III 2014 r.

Ascertained crimes and rates of detectability of
delinquents in crimes in the period I–III 2014

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NATIONAL ECONOMY ENTITIES

33. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
wed³ug sekcji

National economy entities in the REGON register
by sections

34. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
wed³ug formy prawnej

National economy entities in the REGON register
by form of legal

WYBRANE DANE O PODREGIONACH
I POWIATACH

SELECTED DATA ON SUBREGIONS
AND POWIATS

35. Ludnoœæ w 2013 r. Population in 2013

36. Ruch naturalny ludnoœci w 2013 r. Vital statistics in 2013

37. Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w 2014 r. Registered unemployed persons and job offers in 2014

38. Bezrobotni zarejestrowani wed³ug wieku w 2014 r. Registered unemployed persons by age in 2014

39. Bezrobotni zarejestrowani wed³ug poziomu
wykszta³cenia w 2014 r.

Registered unemployed persons by educational level
in 2014

40. Mieszkania oddane do u¿ytkowania w okresie I–III 2014 r. Dwellings completed in the period I–III 2014

41. Przestêpstwa stwierdzone w okresie I–III 2014 r. Ascertained crimes in the period I–III 2014

42. WskaŸniki wykrywalnoœci sprawców przestêpstw
w okresie I–III 2014 r.

Rates of detectability of delinquents in crimes
in the period I–III 2014

43. Wypadki drogowe w okresie I–III 2014 r. Road traffic accidents in the period I–III 2014

44. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
w 2014 r.

National economy entities in the REGON register
in 2014

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOPOLSKIE BASIC DATA FOR POLAND

45. Wybrane wskaŸniki ogólnopolskie Selected indicators for Poland

46. Podstawowe dane o województwach Basic data on voivodships
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