
UWAGI  OGÓLNE 

 1. Dane zamieszczone w publikacji – jeśli nie 
zaznaczono inaczej – podano w każdorazowym 
podziale administracyjnym województwa oraz 
zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym 
jednostek gospodarki narodowej. 
 W tablicach zawierających informacje w podzia-
le na miasta i wieś, przez „miasta” rozumie się 
gminy miejskie oraz miasta w gminach miejsko-
wiejskich, przez „wieś” – gminy wiejskie oraz 
obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich. 
 2. Dane prezentowane są w układzie 
Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS), opracowanej na 
podstawie Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics (NUTS), obowiązującej w krajach Unii 
Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 26 V 2003 r. (Dz. Urz. UE L 154 z 21 VI 
2003 r. z późn. zm.). 
Od 1 I 2018 r. obowiązują zmiany wprowadzone 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 
21 XI 2016 r. (Dz. Urz. UE L 322 z 29 XI 2016 r.), 
zgodnie z którym od 1 I 2018 r. Polskę podzielono 
na 3 poziomy, w ramach których funkcjonuje 97 
jednostek statystycznych NUTS: 
– NUTS 1 – makroregiony (grupujące woje-

wództwa) – 7 jednostek, 
– NUTS 2 – regiony (województwa lub ich 

części) – 17 jednostek, 
– NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty) – 

73 jednostki. 
 3. Prezentowane dane – jeśli nie zaznaczono 
inaczej – dotyczą całej gospodarki narodowej, tj.
wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie 
województwa, bez względu na formy organizacyjne 
i formy własności. 
 4. Prezentowane informacje przedstawione zos-
tały stosownie do zakresu prowadzonych badań, 
uwzględniających podmioty klasyfikowane według 
kryterium liczby pracujących i – jeśli nie zazna-
czono inaczej – obejmują podmioty o liczbie 
pracujących: 
- do 9 osób, 
- od 10 do 49 osób, 
- 50 osób i więcej. 

GENERAL  NOTES 

 1. Data in the publication, unless otherwise 
indicated, are presented according to the admini-
strative division of the voivodship in a given 
period as well as in accordance with the respec-
tive organizational status of units of the national 
economy. 
 In the tables containing information divided into 
urban areas and rural areas, the term ”urban 
areas” is understood as urban gminas and towns 
in urban-rural gminas, while the term ”rural areas” 
is understood as rural gminas and rural area in 
urban-rural gminas. 
  
2. Data are presented in accordance with the 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
(NUTS), compiled on the basis of the 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
(NUTS) obligatory in the countries of the European 
Union according to Regulation (EC) No. 1059/2003 
of the European Parliament and of the Council of 
26 V 2003 (Official Journal of the EU L 154, 21 VI 
2003 with later amendments). Since 1 I 2018 were 
obligatory amendments introdused by Commi-
ssioon Regulation (EU) 2016/2066 of 21 XI 2016 
(Official Journal of the EU L 322, 29 XI 2016), 
according to which from 1 I 2018 Poland is divised 
into 3 levels, under which there are 97 NUTS 
statistical units in Poland: 
– NUTS 1 – macroregions (grouping 

voividships) – 7 units, 
– NUTS 2 – regions (województwa or their parts 

– 17 units, 
– NUTS 3 – subregions (grouping powiats) – 73 
      units. 
 3. Presented data, unless otherwise indicated, 
concern the entire national economy, i.e., all 
units located on the voivodship territory 
regardless of organizational and ownership 
forms. 
 4. 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, 
- 50 persons and more. 
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 5. Dane prezentuje się: 
1) w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – 

PKD 2007, opracowanej na podstawie 
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospo-
darczych we Wspólnocie Europejskiej – 
Statistical Classification of Economic Activities 
in the European Community – NACE Rev. 2. 
PKD 2007; wprowadzona z dniem 1 I 2008 r. 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 
2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) z póź. 
zmianami, zastąpiła Polską Klasyfikację Dzia-
łalności – PKD 2004. 

PKD 2007, w stosunku do dotychczas 
stosowanej klasyfikacji PKD 2004, wprowadza 
zmiany zakresowe polegające na uwzglę-
dnieniu nowych grupowań rodzajów działal-
ności (ujęcie nowych, podział lub agregacja 
dotychczasowych), a także na przesunięciu 
rodzajów działalności pomiędzy poszcze-
gólnymi poziomami klasyfikacyjnymi. Zmiany te 
spowodowały w niektórych przypadkach brak 
porównywalności danych przy niezmienionych 
nazwach poziomów klasyfikacyjnych.  

W ramach PKD 2007 dokonano dodatkowego 
grupowania, ujmując pod pojęciem „Przemysł” 
sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwór-
stwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa wody; gospo-
darowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją”. 

Pod pojęciem „Pozostałe usługi” ujęte są 
sekcje: „Działalność profesjonalna naukowa 
i techniczna”, „Działalność z zakresu usług admi-
nistrowania i działalność wspierająca”, „Admini-
stracja publiczna i obrona narodowa; obowią-
zkowe zabezpieczenia społeczne”, „Edukacja”, 
„Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, „Działal-
ność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”, 
„Pozostała działalność usługowa” oraz „Gospo-
darstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne potrzeby”. 

2) według sektorów własności: 
- sektor publiczny – grupujący własność 

państwową (Skarbu Państwa i państwowych 
osób prawnych), własność jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz „własność miesza-
ną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów 
sektora publicznego, 

 5. Data are presented: 

1) according to the Polish Classification of 

Activities – PKD 2007, compiled on the basis 

of the Statistical Classification of Economic 

Activities in the European Community – NACE 

Rev. 2. PKD 2007; was introduced on  

1 I 2008 by the decree of the Council of 

Ministers of 24 XII 2007 (Journal of Laws No. 

251, item 1885) with later amendments, and 

replaced the Polish Classification of Activities 

– PKD 2004. 

PKD 2007/NACE Rev. 2 differs from the 

previously used PKD 2004/NACE Rev. 1.1 

classification in the introduction of changes in 

scope, i.e. new groupings of activity types 

(presentation of new types, division or 

aggregation of the previous ones) as well as 

transfers of some types of activities between 

individual classification levels. In some cases 

these changes resulted in a lack of compa-

rability of data if the names of classification 

levels remain unchanged. 

The item ”Industry” was introduced, 

including NACE Rev. 2 sections: “Mining and 

quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas, 

steam and air conditioning supply” and “Water 

supply; sewage, waste management and 

remediation activities”, as an additional 

grouping. 

The item “Other services” was introduced 

including sections: “Professional scientific and 

technical activities”, “Administrative and 

support service activities”, “Public administra-

tion and defence; compulsory social security”, 

“Education”, “Human health and social work 

activities”, “Arts, entertainment and recreation” 

and “Other service activities” as well as 

“Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-produ-

cing activities of households for own use”. 

2) according to ownership sectors: 

- public sector – grouping state ownership 

(of the State Treasury and state legal per-

sons), local self-government entity owner-

ship as well as “mixed ownership” with  

a predominance of capital (property) of public 

sector entities, 



UWAGI  OGÓLNE 16

- sektor prywatny – grupujący własność 
prywatną krajową (osób fizycznych i pozos-
tałych jednostek prywatnych), własność 
zagraniczną (osób zagranicznych) oraz „włas-
ność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) 
podmiotów sektora prywatnego i brakiem 
przewagi sektorowej w kapitale (mieniu) 
podmiotu. 

 „Własność mieszana” określona jest głównie dla 

spółek i wyznaczana na podstawie struktury kapi-

tału (mienia) deklarowanego we wniosku rejestra-

cyjnym spółki. 

 6. Dane w podziale według sekcji PKD 2007 

oraz w podziale administracyjnym opracowano – 

jeśli nie zaznaczono inaczej – tzw. metodą 

przedsiębiorstw. 

 Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) oznacza 

przyjmowanie całych podmiotów gospodarki naro-

dowej za podstawę grupowania wszystkich danych 

charakteryzujących ich działalność według posz-

czególnych poziomów klasyfikacyjnych i podziałów 

terytorialnych. 

 7. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) 

obliczono z reguły na podstawie danych bezwzglę-

dnych wyrażonych z większą dokładnością niż 

podano w tablicach. 

 8. Przy przeliczeniach na 1 mieszkańca (1000 

ludności itp.) danych według stanu w końcu roku 

przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 XII, 

a przy przeliczeniach danych charakteryzujących 

wielkość zjawiska w ciągu roku (np. ruch naturalny 

ludności, produkcja) – według stanu w dniu 30 VI. 

 Do przeliczeń przyjęto liczbę ludności opraco-

waną – jeśli nie zaznaczono inaczej – na bazie 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań 2002, od 2010 r. – Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

 9. Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – nie 

obejmują jednostek budżetowych prowadzących 

działalność w zakresie obrony narodowej i bezpie-

czeństwa publicznego. 

 10. Wyjaśnienia metodyczne dotyczące 

podstawowych pojęć i metod opracowania danych 

liczbowych zamieszczono w uwagach ogólnych do 

poszczególnych działów. Rozszerzone wyjaśnienia 

dotyczące poszczególnych dziedzin statystyki 

znajdzie Czytelnik w publikacjach tematycznych 

oraz w serii „Metodologia badań statystycznych”. 

- private sector – grouping private domestic 
ownership (of natural persons and other 
private entities), foreign ownership (of foreign 
persons) as well as “mixed ownership” with  
a predominance of private sector entity capital 
(property) and lack of predominance of public 
or private sector in capital (property) of the 
entity. 

 ’’Mixed ownership” is defined mainly for 

companies and determined on the basis of the 

capital (property) structure as declared in a com-

pany’s registration application. 

 6. Data according to NACE Rev. 2 sections as 

well as according to administrative division are 

compiled, unless otherwise indicated, using the 

so-called enterprise method. 

 In the enterprise (entity) method, the entire 

organizational unit of entities in the national 

economy is the basis for grouping all data 

describing their activity according to individual 

classification levels and territorial divisions. 

 7. 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. 
 8. When computing per capita data (1000 

population, etc.) as of the end of a year, the 

number of the population as of 31 XII was 

adopted, whereas when computing data 

describing the magnitude of a phenomenon within 

a year (e.g., vital statistics, production) – as of  

30 VI. 

 For calculations, it was assumed to use the 

number of calculated – unless otherwise 

indicated – on the basis of the Population and 

Housing Census 2002, since 2010 on the basis 

of Population and Housing Census 2011. 

 9. Data, unless otherwise indicated, do not 

include budgetary entities conducting activity 

within the scope of national defence and public 

safety. 

 10. Methodological explanations concerning 

basic definitions and methods of compiling 

statistical data are enumerated in the general 

notes to individual chapters. More detailed 

information pertaining to particular fields of 

statistics can be found in subject matter 

publications as well as in the series “Statistical 

Research Methodology. 
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 11. Niektóre informacje zostały podane na pod-
stawie danych nieostatecznych i mogą ulec zmia-
nie w następnych publikacjach Urzędu Statys-
tycznego. 
 12. Ze względu na elektroniczną technikę 
przetwarzania danych, w niektórych przypadkach 
sumy składników mogą się różnić od podanych 
wielkości „ogółem”. 
 13. Informacje statystyczne pochodzące ze 
źródeł spoza Urzędu Statystycznego opatrzono 
odpowiednimi notami. 
 14. W publikacji zastosowano skróty nazw
niektórych poziomów klasyfikacyjnych; zestawienie 
zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się 
poniżej: 

 11. Selected information presented on the 

basis of preliminary data and may change in 

subsequent publications of the Statistical Office. 

 12. Due to the electronic method of data 

processing, in some cases component totals can 

differ from the amount given in the item “total”. 

 13. Statistical information originating from 

sources other than the Statistical Office is 

indicated in the appropriate notes. 

 14. The names of some classification levels 

used in the publication have been abbreviated; 

the list of abbreviations used and their full names 

is given below:
 

POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIAŁALNOŚCI – PKD 2007 
NOMENCLATURE  DES  ACTIVITÉS  DE  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE – NACE Rev. 2 

 

sekcje
sections

skrót 
abbreviation 

 pełna nazwa 
full name 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

Trade; repair of motor vehicles 
 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle  
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles

 
Zakwaterowanie i gastronomia  
Accommodation and catering 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usłu-
gami gastronomicznymi 
Accommodation and food service activities 

 
Obsługa rynku nieruchomości  Działalność związana z obsługą rynku nierucho-

mości 
 
Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca




