
UWAGI  OGÓLNE GENERAL  NOTES

1. Prezentowane w Roczniku dane – je li nie
zaznaczono inaczej – dotycz  ca ej gospodarki
narodowej.

2. Dane prezentuje si :
1) w uk adzie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci

(PKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa
Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich
EUROSTAT – „Nomenclature des Activités de
Communauté Européenne – NACE rev. 1”. PKD
wprowadzona zosta a z dniem 1 l 1998 r. rozpo-
rz dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 X 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci
(Dz. U. Nr 128, poz. 829) z pó niejszymi
zmianami.

W stosunku do obowi zuj cej PKD dokona-
no dodatkowego grupowania, ujmuj c pod po-

ciem:
- przemys  – sekcje: „Górnictwo i kopalnictwo”,

„Przetwórstwo przemys owe” oraz „Wytwa-
rzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn ,
gaz, wod ”,

- us ugi rynkowe – sekcje: „Handel hurtowy i de-
taliczny; naprawa pojazdów mechanicznych,
motocykli oraz artyku ów u ytku osobistego
i domowego”, „Hotele i restauracje”, „Trans-
port, gospodarka magazynowa i czno ”,
„Po rednictwo finansowe”, „Obs uga nieru-
chomo ci, wynajem, nauka i us ugi zwi zane
z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej”,
„Pozosta a dzia alno  us ugowa komunalna,
spo eczna i indywidualna” oraz „Gospodar-
stwa domowe zatrudniaj ce pracowników”,

- us ugi nierynkowe – sekcje: „Administracja
publiczna i obrona narodowa; obowi zkowe
ubezpieczenia spo eczne i powszechne
ubezpieczenia zdrowotne”, „Edukacja” oraz
„Ochrona zdrowia i opieka spo eczna”;

2) wed ug sektorów instytucjonalnych – wy-
cznie w zakresie rachunków regionalnych;

3) wed ug sektorów w asno ci:
- sektor publiczny – grupuj cy w asno  pa -

stwow  (Skarbu Pa stwa i pa stwowych
osób prawnych), w asno  jednostek samo-
rz du terytorialnego oraz „w asno  miesza-

” z przewag  kapita u (mienia) podmiotów
sektora publicznego,

- sektor prywatny – grupuj cy w asno  pry-
watn  krajow  (osób fizycznych i pozosta ych
jednostek prywatnych), w asno  zagraniczn
(osób zagranicznych) oraz „w asno  mie-
szan ” z przewag  kapita u (mienia) podmio-
tów sektora prywatnego.
„W asno  mieszana” okre lana jest g ównie

dla spó ek i wyznaczana na podstawie struktury
kapita u (mienia) deklarowanego we wniosku
rejestracyjnym spó ki.
3. Prezentowane informacje przedstawione zo-

sta y stosownie do zakresu prowadzonych bada ,
obejmuj cych podmioty klasyfikowane wed ug kry-
terium liczby pracuj cych i – je li nie zaznaczono
inaczej – obejmuj  podmioty o liczbie pracuj cych:
- do 9 osób,
- od 10 do 49 osób,
- powy ej 49 osób.

1. Data presented in the Yearbook, unless oth-
erwise indicated, concern the entire national
economy.

2. Data are presented:
1) according to the Polish Classification of

Activities (PKD) – compiled on the basis of the
European Community EUROSTAT publication
“Nomenclature des Activités de Communauté
Européenne – NACE rev. 1”. PKD was intro-
duced on 1 I 1998 by the decree of the Council
of Ministers regarding the Polish Classification
of Activities, dated 7 X 1997 (Journal of Laws
No. 128, item 829) with later amendments.

In the Polish version of NACE an additional
grouping was introduced under the item:
- industry – sections: “Mining and quarrying”,

“Manufacturing” and “Electricity, gas and wa-
ter supply”,

- market services – sections: “Wholesale and
retail trade; repair of motor vehicles, motorcy-
cles and personal and household goods”,
“Hotels and restaurants”, “Transport, storage
and communication”, “Financial intermedia-
tion”, “Real estate, renting and business ac-
tivities”, “Other community, social and per-
sonal service activities” and “Private house-
holds with employed persons”,

- non-market services – sections: “Public ad-
ministration and defence; compulsory social
security”, “Education” and “Health and social
work”;

2) according to institutional sectors – exclu-
sively within the scope of regional accounts;

3) according to ownership sectors:
- public sector – grouping state ownership (of

the State Treasury and state legal persons),
local self-government entity ownership
as  well as “mixed ownership” with a pre-
dominance of public sector entity capital
(property),

- private sector – grouping private domestic
ownership (of natural persons and other pri-
vate entities), foreign ownership (of foreign
persons) as well as “mixed ownership” with
a predominance of private sector entity capi-
tal (property).
“Mixed ownership” is defined mainly for

companies and determined on the basis of the
capital (property) structure as declared in
a company's registration application.
3. Information is presented in compliance with

the scope of conducted surveys, including entities
classified according to the criterion of the number
of persons employed, and (unless otherwise
indicated) include entities employing:
- up to 9 persons,
- from 10 to 49 persons,
- more than 49 persons.

4. Data, unless otherwise indicated, are
compiled in accordance with the respective
organizational status of units of the national
economy.
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4. Dane – je li nie zaznaczono inaczej – opra-
cowano zgodnie z ka dorazowym stanem or-
ganizacyjnym gospodarki narodowej.

5. Dane w podziale wed ug sekcji, dzia ów
i  grup PKD opracowano – je li nie zaznaczono
inaczej – tzw. metod  przedsi biorstw.

Metoda przedsi biorstw (podmiotowa) ozna-
cza przyjmowanie ca ych podmiotów gospodarki
narodowej za podstaw  grupowania wszystkich
danych charakteryzuj cych ich dzia alno  we-

ug poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych
i podzia ów terytorialnych.

6. Przez podmioty gospodarki narodowej
rozumie si  jednostki prawne, tj.: osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci
prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ce dzia al-
no  gospodarcz .

Pod poj ciem podmiotów gospodarczych
rozumie si  podmioty prowadz ce dzia alno
gospodarcz  (produkcyjn  i us ugow ) na w asny
rachunek w celu osi gni cia zysku.

7. Z wa niejszych klasyfikacji, wed ug których
prezentuje si  dane w Roczniku – obok PKD – na-
le y wymieni :
1) Klasyfikacj  Zawodów i Specjalno ci, na

podstawie której dokonuje si  grupowania rad-
nych organów jednostek samorz du terytorial-
nego; klasyfikacja wprowadzona zosta a rozpo-
rz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 20 IV 1995 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 253);

2) Polsk  Klasyfikacj  Wyrobów i Us ug
(PKWiU), na podstawie której dokonuje si
grupowania wyrobów i towarów; PKWiU, opra-
cowana na podstawie mi dzynarodowych kla-
syfikacji i nomenklatur, wprowadzona zosta a
z dniem 1 VII 1997 r. rozporz dzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 III 1997 r. (Dz. U. Nr 42,
poz. 264) z pó niejszymi zmianami;

3) Klasyfikacj  Spo ycia Indywidualnego we-
ug Celu (COICOP), na podstawie której doko-

nuje si  grupowania spo ycia produktów (wyro-
bów i us ug) w sektorze gospodarstw domowych
oraz wydatków na towary i us ugi konsumpcyjne
w gospodarstwach domowych (przyj tych rów-
nie  do opracowania wska ników cen);

4) Polsk  Klasyfikacj  Obiektów Budowlanych
(PKOB), na podstawie której dokonuje si  gru-
powania produktów budownictwa; PKOB, opra-
cowana na podstawie europejskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (CC), wprowadzona
zosta a z dniem 1 I 2000 r. rozporz dzeniem
Rady Ministrów z dnia 30 XII 1999 r. (Dz. U. Nr
112, poz. 1316) z pó niejszymi zmianami;

5) Klasyfikacj rodków Trwa ych (K T), na
podstawie której dokonuje si  grupowania rod-
ków trwa ych wed ug rodzajów; K T wprowa-
dzona zosta a z dniem 1 I 2000 r. rozporz dze-
niem Rady Ministrów z dnia 30 XII 1999 r. (Dz.
U. Nr 112, poz. 1317) z pó niejszymi zmianami.
8. Informacje o województwie oraz w podziale

na miasta i wie  podano w ka dorazowym po-
dziale administracyjnym. Przez „miasta” rozumie
si  obszar po ony w granicach administracyj-
nych tych jednostek, przez „wie ” – pozosta e
terytorium województwa.

5. Data according to NACE sections, divisions
and groups are compiled, unless otherwise indi-
cated, using the enterprise method.

In the enterprise (entity) method, the entire
organizational unit of entities in the national
economy is the basis for grouping all data de-
scribing their activity according to individual clas-
sification levels and territorial divisions.

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

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

7. Other than NACE, among the more impor-
tant classifications, according to which data are
presented in the Yearbook, the following should
be mentioned:
1) the Occupations and Specializations Classi-

fication, on the basis of which councillors of
organs of local self-government entities are
grouped; the classification was introduced by
a decree of the Minister of Labour and Social
Policy, dated 20 IV 1995 (Journal of Laws No.
48, item 253);

2) the Polish Classification of Products and
Services (PKWiU), on the basis of which
products and goods are grouped; compiled on
the basis of the following international classifi-
cations and nomenclatures, was introduced on
1 VII 1997 by a decree of the Council of Minis-
ters, dated 18 III 1997 (Journal of Laws No. 42,
item 264) with later amendments;

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

4) the Polish Classification of Types of Con-
struction (PKOB), on the basis of which
products of construction are grouped; PKOB,
compiled on the basis of the European Classi-
fication of Types of Constructions (CC), was
introduced on 1 I 2000 by a decree of the
Council of Ministers, dated 30 XII 1999 (Jour-
nal of Laws No. 112, item 1316) with later
amendments;

5) the Classification of Fixed Assets (K T), on
the basis of which fixed assets are grouped ac-
cording to type; K T was introduced on 1 I
2000 by a decree of the Council of Ministers,
dated 30 XII 1999 (Journal of Laws No. 112,
item 1317) with later amendments.
8. Information on voivodship as well as by ur-

ban and rural area is presented according to
administrative division in a given period. The term
urban area is understood as an area located
within the administrative borders of these units,
while a rural area is understood as the remaining
territory of the voivodship.
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9. Dane w cenach bie cych odpowiadaj
uzyskanym dochodom, poniesionym wydatkom
lub warto ci wyrobów, us ug itp. W tablicach,
w których nie okre lono cen, dane liczbowe
wyra ono w cenach bie cych.

Do wyceny produkcji – je li nie zaznaczono
inaczej – przyj to kategori ceny bazowej.

Cena bazowa definiowana jest jako kwota pie-
ni dzy otrzymywana przez producenta (w tym
tak e przez jednostk  handlow ) od nabywcy za
jednostk  produktu (wyrobu lub us ugi), pomniej-
szona o podatki od produktu oraz o ewentualne
rabaty i opusty, powi kszona o dotacje otrzymy-
wane do produktu.

Podatki od produktów obejmuj : podatek od
towarów i us ug (od produktów krajowych i od
importu), podatki i c a od importu ( cznie z po-
datkiem akcyzowym) oraz inne podatki od pro-
duktów, jak podatek akcyzowy od produktów
krajowych i podatki od niektórych rodzajów us ug
(np. od gier losowych i zak adów wzajemnych,
zrycza towany podatek od towarów i us ug od
okazjonalnych przewozów osób).

10. Jako ceny sta e przyj to w przypadku:
1) produkcji rolniczej – ceny bie ce z roku

poprzedzaj cego rok badany, z wyj tkiem
ziemniaków, warzyw i owoców, w przypadku
których przyjmuje si rednie ceny z dwóch
kolejnych lat, tj. z roku poprzedzaj cego rok
badany i z roku badanego;

2) produkcji sprzedanej przemys u:
- ceny sta e 1995 r. ( rednie ceny bie ce

1995 r.) do 2000 r.,
- ceny sta e 2000 r. ( rednie ceny bie ce

2000 r.) od 2001 r.
11. Liczby wzgl dne (wska niki, odsetki) ob-

liczono z regu y na podstawie danych bezwzgl d-
nych wyra onych z wi ksz  dok adno ci  ni
podano w tablicach.

Wska niki dynamiki – w przypadku zmian me-
todycznych, zmian kategorii ceny przyjmowanej do
wyceny produkcji, zmian systemu cen sta ych oraz
zmian systemu wag do obliczania wska ników cen
w poszczególnych okresach – obliczono w warun-
kach porównywalnych. Wska niki jednopodstawo-
we obliczono metod  nawi zania cuchowego.

12. Przy przeliczaniu na 1 mieszka ca (1000
ludno ci itp.) danych wed ug stanu w ko cu roku
(np. liczba lekarzy) przyj to liczb  ludno ci we-

ug stanu w dniu 31 XlI, a przy przeliczaniu
danych charakteryzuj cych wielko  zjawiska
w  ci gu roku (np. ruch naturalny ludno ci, pro-
dukcja, spo ycie) – wed ug stanu w dniu 30 VI.

U w a g a. Dane za lata 2000 i 2001 obliczono
przy przyj ciu skorygowanej liczby ludno ci
uwzgl dniaj cej wyniki Narodowego Spisu Pow-
szechnego Ludno ci i Mieszka  2002.

13. Dane – je li nie zaznaczono inaczej – nie
obejmuj  jednostek bud etowych prowadz cych
dzia alno  w zakresie obrony narodowej i bez-
piecze stwa publicznego.

14. Niektóre informacje zosta y podane na pod-
stawie danych nieostatecznych i mog  ulec zmianie
w nast pnych publikacjach Urz du Statystycznego.

9. Data in current prices correspond to ob-
tained revenue, incurred expenditures or the
value of products, services, etc. In tables in which
prices are not defined, data are expressed in
current prices.

In order to evaluate production, unless other-
wise indicated, the basic price category was
implemented.

Basic price is defined as the amount of money
received by a producer (trade entities included)
from a buyer for a unit of product (good or ser-
vice), decreased by the tax on the product as well
as by applicable rebates and deductions, and
increased by subsidies received for the product.

Taxes on products include: the value added tax
– VAT (on domestic products and on imports),
taxes and customs duties on imports (including
the excise tax) as well as other taxes on products,
such as the excise tax on domestic products and
taxes on selected types of services (e.g., on
games of chance and mutual betting, the lump
sum tax on goods and services from occasional
transports of passengers).

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

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

2) sold production of industry:
- 1995 constant prices (1995 average current

prices) until 2000,
- 2000 constant prices (2000 average current

prices) since 2001.
11. Relative numbers (indices, percentages)

are, as a rule, calculated on the basis of absolute
data expressed with higher precision than that
presented in the tables.

Indices – in the case of methodological
changes, changes in price categories used in the
evaluation of production, changes in the system
of constant prices as well as changes in the
system of weights for calculating price indices in
individual periods are calculated in comparable
conditions. Single base indices are calculated
using the chain-base index method.

12. When computing per capita data (1000
population, etc.) as of the end of a year (e.g., the
number of doctors), the population as of 31 XII was
adopted, whereas data describing the magnitude
of a phenomenon within a year (e.g., vital statis-
tics, production, consumption) – as of 30 VI.

N o t e. Data for 2000 and 2001 are calculated
assuming the revised number of population,
which considers the results of Population and
Housing Census of 2002.

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

14. Selected information presented on the ba-
sis of preliminary data may change in subsequent
publications of the Statistical Office.
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15. Ze wzgl du na elektroniczn  technik
przetwarzania danych, w niektórych przypad-
kach sumy sk adników mog  si  ró ni  od
podanych wielko ci „ogó em”.

16. Informacje statystyczne pochodz ce ze ró-
de  spoza Urz du Statystycznego opatrzono odpo-
wiednimi notami, przy przyj ciu zasady, e jako
ród odawc  podaje si  instytucj  przekazuj

informacje prezentowane w tablicy za ostatni rok.
17. W Roczniku zastosowano skróty nazw nie-

których poziomów klasyfikacyjnych; zestawienie
zastosowanych skrótów i pe nych nazw podaje
si  poni ej:

15. Due to the electronic method of data
processing, in some cases component totals
can differ from the amount given in the item
“total”.

16. Statistical information originating from
sources other than the Statistical Office is indi-
cated in the appropriate note, with the institution
providing the information presented in the table
for the last year given as the source.

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

skrót
abbreviation

pe na nazwa
full name

MI DZYNARODOWA  STATYSTYCZNA  KLASYFIKACJA
CHORÓB  I  PROBLEMÓW  ZDROWOTNYCH  (X  Rewizja)

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

Choroby krwi i narz dów krwiotwórczych
Diseases of blood and blood-forming
organs

Choroby krwi i narz dów krwiotwórczych oraz niektóre
choroby przebiegaj ce z udzia em mechanizmów autoim-
munologicznych
Diseases of the blood and blood-forming organs and certain
disorders involving the immune mechanism

Wady rozwojowe wrodzone
Congenital anomalies

Wady rozwojowe wrodzone, zniekszta cenia i aberracje
chromosomowe
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities

Objawy i stany niedok adnie okre lone
Symptoms and ill-defined conditions

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawid owe wyniki bada
klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Symptoms, sign and abnormal clinical and laboratory find-
ings, not elsewhere classified

POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIA ALNO CI  (PKD)

NOMENCLATURE  DES  ACTIVITÉS  DE  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  –  NACE  rev. 1

sekcje
sections

Handel i naprawy
Trade and repair

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mecha-
nicznych, motocykli oraz artyku ów u ytku osobistego i do-
mowego
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motor-
cycles and personal and household goods

Obs uga nieruchomo ci i firm; nauka Obs uga nieruchomo ci, wynajem, nauka i us ugi zwi zane
z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej

Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowi zkowe ubezpieczenia spo-
eczne i zdrowotne

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi zkowe
ubezpieczenia spo eczne i powszechne ubezpieczenia
zdrowotne
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skrót
abbreviation

pe na nazwa
full name

POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIA ALNO CI  (PKD)  (dok.)

NOMENCLATURE  DES  ACTIVITÉS  DE  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  –  NACE  rev. 1 (cont.)

dzia y
divisions

Manufacture of wearing apparel and
furriery

Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur

Produkcja drewna i wyrobów z drewna
oraz ze s omy i wikliny
Manufacture of wood and wood, straw
and wicker products

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz
mebli), artyku ów ze s omy i materia ów u ywanych do
wyplatania
Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plait-
ing materials

Produkcja wyrobów z metali
Manufacture of metal products

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyj tkiem
maszyn i urz dze
Manufacture of fabricated metal products, except machinery
and equipment

Produkcja maszyn i urz dze Produkcja maszyn i urz dze , gdzie indziej niesklasyfiko-
wana

Produkcja maszyn i aparatury elek-
trycznej

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Produkcja mebli; pozosta a dzia alno
produkcyjna

Produkcja mebli; dzia alno  produkcyjna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

grupa
group

Wznoszenie obiektów budowlanych;
in ynieria l dowa i wodna
Building constructions; civil engineering

Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich
cz ci; in ynieria l dowa i wodna
Building of complete construction or parts thereof; civil
engineering

∗
∗ ∗

Wyja nienia metodyczne dotycz ce podsta-
wowych poj  i metod opracowania danych
liczbowych zamieszczono w uwagach ogólnych
do poszczególnych dzia ów. Rozszerzone wyja-
nienia dotycz ce poszczególnych dziedzin

statystyki Czytelnik znajdzie w publikacjach
tematycznych oraz w serii „Zeszyty metodyczne
i klasyfikacje”.

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


