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1. Dane dotyczące ogólnej długości linii kolejo-
wych eksploatowanych w dniu 31 XII ustalono 
jako sumę długości linii kolejowych normalnoto-
rowych, wąskotorowych i szerokotorowych (dane  
o długości tych linii ujęto w długości linii normalnoto-
rowych) czynnych w tym dniu. Linia kolejowa jest to 
element  sieci kolejowej pomiędzy dwiema stacja-
mi węzłowymi (lub krańcowymi). 

2. Drogi publiczne na podstawie znowelizowa-
nych przepisów ustawy o drogach publicznych (je-
dnolity tekst Dz. U. 2004 Nr 204, poz. 2086 z poź-
niejszymi zmianami) dzielą się na następujące 
kategorie: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe  
i gminne. 

Do dróg krajowych zalicza się: 
– autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące 

w ich ciągu do czasu wybudowania autostrad  
i dróg ekspresowych, 

– drogi międzynarodowe, 
– drogi stanowiące inne połączenia zapewniające 

spójność sieci dróg krajowych, 
– drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść 

granicznych obsługujących ruch międzynaro-
dowy osobowy i ciężarowy, 

– drogi alternatywne dla autostrad płatnych, 
– drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych 

aglomeracji miejskich, 
– drogi o znaczeniu obronnym. 

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi (poza 
krajowymi) stanowiące połączenia między miastami, 
mające znaczenie dla województwa i drogi o zna-
czeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. 

Do dróg powiatowych zalicza się drogi (poza 
krajowymi i wojewódzkimi) stanowiące połączenia 
miast będących siedzibami powiatów z siedziba-
mi gmin i siedzib gmin między sobą. 

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu 
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stano-
wiące uzupełniającą sieć dróg (poza krajowymi, 
wojewódzkimi i powiatowymi) służącą miejscowym 
potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Do dróg miejskich zaliczono drogi (ulice) leżą-
ce w granicach administracyjnych miast. 

Do dróg zamiejskich zaliczono drogi leżące 
poza granicami administracyjnymi miast. 

3. Dane o pojazdach samochodowych i cią-
gnikach zarejestrowanych według stanu w dniu 
31 XII, od 2009 r. pochodzą z centralnej ewidencji 
pojazdów prowadzonej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i nie obejmują poja-
zdów: 
– posiadających pozwolenie czasowe, 
– wyrejestrowanych, 
– zarejestrowanych w drugim organie rejestrującym, 

dla których nie zakończono czynności ewidencyj-
nych związanych z przerejestrowaniem pojazdu. 
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1. Data concerning the total length of railway 
lines operated on 31 XII were established as the 
sum of the length of standard gauge, norrow gauge 
and large gauge railway lines (data concerning the 
length of these lines are given in terms of standard 
gauge lines) operating on that day. The railway line 
is an element of the rail network between two 
junction stations (or terminal stations). 

2. Public roads are divided on the basic of 
amended provisions to the Law on Public Roads 
(Journal of Laws 2004 No. 204, item 2086 with 
later amendments) into following categories: na-
tional, voivodship, powiat and gmina roads. 

National roads include: 
– motorways and expressways as well as roads 

which are designated to become motorways 
and expressways, 

– international roads, 
– roads which are other links ensuring the effi-

ciency of the national road network, 
– approach roads to generally accessible border 

crossings servicing international passenger and 
freight traffic, 

– roads which are an alternative to toll motor-
ways, 

– roads which are bypasses around large urban 
agglomerations, 

– roads with a military significance. 
Voivodship roads include roads (excluding 

national) which are links between cities, have a 
large significance for the voivodship and roads 
with a military significance not included among 
national roads. 

Powiat roads include roads (excluding national 
and voivodship roads), which link powiat capital 
cities with gmina capital cities and gmina capital 
cities with other such cities. 

Gmina roads include roads with a local signifi-
cance not included in the other categories, com-
plementing the roads network (excluding domes-
tic, voivodship and powiat roads) serving regional 
needs, excluding interior roads. 

Municipal roads include roads (streets) located 
within the administrative boundaries of cities. 

Non-municipal roads include roads located 
outside the administrative boundaries of cities. 

3. Data on road motor vehicles and tractors 
registered as of 31 December, since 2009 comes 
from central vehicle register maintained by Minis-
try of Interior and Administration and does not 
include vehicles: 
– having temporary permission, 
– being devoid of car registration, 
– registered in the second body registering vehicles, 
for which record activities connected with change of 
vehicle owner have not been finished yet. 
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Do 2001 r. dane o pojazdach samochodowych  
i ciągnikach pochodziły z ewidencji prowadzonych 
przez wojewodów. W latach 2002-2008 dane doty-
czące pojazdów samochodowych i ciągników pozy-
skiwane były z ewidencji prowadzonych przez 
starostów, prezydentów miast i burmistrzów, przy 
czym w latach 2004-2008 – z systemu „POJAZD” 
służącego do rejestracji pojazdów w organach reje-
strujących pojazdy.  

4. Linia autobusowa jest stałym połączeniem 
drogowym dwóch krańcowych miejscowości oraz 
wybranych miejscowości pośrednich przy użyciu 
jednego lub kilku autobusów regularnie kursują-
cych między tymi miejscowościami według ogło-
szonego rozkładu. 

Długość linii autobusowej jest to długość trasy 
w km pomiędzy dwiema krańcowymi miejscowo-
ściami niezależnie od ilości kursów autobusowych 
odbywających się na tej linii. 

5. Transport samochodowy zarobkowy obej-
muje podmioty, w których usługi transportu samo-
chodowego stanowią podstawową działalność 
gospodarczą, z tym że dane o przewozach pasa-
żerów nie obejmują przewozów taborem komuni-
kacji miejskiej (w tym taksówkami). 

6. Informacje o przewozach ładunków trans-
portem lotniczym obejmują przewozy przesyłek 
towarowych, pocztowych oraz bagażu płatnego. 

7. Dane o wypadkach drogowych obejmują 
zdarzenia mające związek z ruchem pojazdów na 
drogach publicznych, w wyniku których nastąpiła 
śmierć lub uszkodzenie ciała osób.  

Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uz-
nano osobę zmarłą (w wyniku doznanych obra-
żeń) na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni. 

Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznano 
osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała 
pomoc lekarską. 

 Until 2001 data on road motor vehicles and trac-
tors came from registers maintained by voivodes. 
Between 2002 and 2008 data on road motor ve-
hicles and tractors were obtained from databases 
maintained by starosts, presidents of cities and 
mayors, but in 2004-2008 from system “POJAZD” 
being designed for vehicle registration in bodies 
registering vehicles.  

4. A bus line is a permanent road link between 
two terminal locations as well as between se-
lected intermediate locations which involves using 
one or several buses regularly travelling between 
these locations according to a defined schedule. 

The length of a bus line is the length of the 
route in km between the two terminal locations 
regardless of the number of trips made by buses 
on that line. 

5. Hire or reward road transport includes 
entities in which road transport services comprise 
the basis economic activity but data regarding 
transport of passengers do not include transport 
by urban road transport fleet (of which taxis). 

6. Information regarding transport of freight by 
air transport includes transport of cargo, mail 
and paid baggage. 

7. Data regarding road traffic accidents cover 
events connected with the movement of vehicles 
on public roads as a result of which death or 
injury occurred.  

A road traffic accident fatality is understood 
as a person who died (as a result of injuries in-
curred) at the scene of the accident or within the 
course of 30 days. 

A road traffic accident injury is understood as 
a person who incurred injuries and received medi-
cal attention. 

 

   
Łączność  

 
1. Informacje o łączności w ujęciu rzeczowym 

dotyczą poczty publicznej oraz operatorów teleko-
munikacyjnych sieci publicznej, tj. sieci służącej do 
świadczenia usług telekomunikacyjnych (z wyłą-
czeniem sieci wewnętrznej – sieci eksploatowanej 
przez podmioty wyłącznie na własne potrzeby lub 
założonej w budynkach niemieszkalnych usytu-
owanych na terenie jednej nieruchomości grunto-
wej). 

2. Placówki pocztowe obejmują: placówki pocz-
towe, agencje pośrednictwa, oddziały i kioski, a do 
2001 r. – uwzględnione były również placówki 
usług telekomunikacyjnych. 

3. Usługi łączności obejmują usługi opłacone, 
wolne od opłat i służbowe. 

Dane dotyczące przesyłek listowych obejmują: 
listy, kartki pocztowe, druki, druki bezadresowe, 
ankiety i pakieciki nadawane jako przesyłki listowe 
w rozumieniu cenników za usługi pocztowe (w ru-
chu krajowym i zagranicznym). 

4. Telefoniczne łącza główne obejmują stan-
dardowe łącza główne oraz łącza w dostępach 
ISDN, tj. telefoniczną sieć cyfrową z integracją 
usług umożliwiającą wykorzystanie tej samej sieci 
dla transmisji głosu, obrazu, faksów, danych. 

 Communications 
 
1. Information regarding communications, in tan-

gible terms, concerns the public post office as well 
as operators of the public telecommunication 
network, i.e., the network used for rendering tele-
communications services (excluding internal net-
works – networks used by entities exclusively for 
their own needs or installed in non-residential 
buildings located on a single piece of real estate). 

2. Post offices include post offices, agencies, 
intermediaries, branches and kiosks as well as 
until 2001 – telecommunication service offices. 

3. Communication services include services paid 
for free of charge and official. 

Data concerning letters include: letters, post 
cards, forms, bulk mailings, questionnaires and 
smell pockets sent as letters in terms of the price 
rate for postal services (domestic and foreign mail). 

4. Telephone main line includes standard main 
line and accessible ISDN (Integrated Services Digi-
tal Network), i.e., a digital phone network with inte-
grated services making it possible to use the same 
network to transfer voice, image, fax and data.  


