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Przedmowa 

 

Przekazujemy Państwu publikację o charakterze metodycznym, opracowaną w celu 

ułatwienia interpretacji danych statystycznych o obszarach transgranicznych pograni-

cza polsko-czesko-niemieckiego. Zawiera ona obszerny zestaw definicji wybranych 

pojęć stosowanych w badaniach statystycznych prowadzonych przez resorty statystyki 

w Polsce, Republice Czeskiej i Saksonii. 

Wydawnictwo zostało opracowane przez statystyków Czeskiego Urzędu Staty-

stycznego Przedstawicielstwa w Libercu, Krajowego Urzędu Statystycznego Wolnego 

Państwa Saksonia i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, współpracujących w ra-

mach struktur Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 

W trakcie ponad dwudziestoletniej współpracy statystyków, której celem jest 

przedstawianie statystycznego obrazu zjawisk społeczno-gospodarczych na pograni-

czu polsko-czesko-saksońskim, napotkano na liczne przykłady niejednakowego defi-

niowania identycznie lub podobnie brzmiących pojęć. Zróżnicowanie to wynika na 

ogół z odmiennej organizacji i funkcjonowania państw i ich instytucji w poszczegól-

nych dziedzinach życia społecznego lub gospodarczego, np. innej organizacji syste-

mów edukacji, opieki zdrowotnej czy gospodarki. Różnice w definicjach niektórych 

pojęć, a także odmienna niekiedy metodyka prowadzenia badań statystycznych skło-

niły autorów do opracowania niniejszego wydawnictwa.  

Leksykon składa się z 15 działów tematycznych zawierających zestawienia polskich, 

czeskich i niemieckich definicji pojęć (oznaczonych odpowiednio symbolami: PL, CZ 

i DE), wyjaśnienia metodyczne oraz informacje o częstotliwości i najniższym poziomie 

udostępniania danych. W większości działów tematycznych pogrupowano definicje 

pojęć o tym samym lub zbliżonym znaczeniu, w celu ułatwienia analizy ich porówny-

walności. W przypadkach dużych różnic w definicjach, informacje z poszczególnych 

krajów zaprezentowano oddzielnie. Wybór pojęć podyktowany był głównie dostępno-

ścią danych na poziomie regionalnym lub lokalnym, a także występowaniem definicji 

danego pojęcia w statystykach co najmniej dwóch krajów (w takim przypadku przy 

pojęciu znajdują się tylko dwie definicje).  

Publikacja może być źródłem informacji na temat zbieranych danych statystycz-

nych nie tylko na pograniczu polsko-czesko-saksońskim, lecz także na obszarach przy-

granicznych pozostałych niemieckich krajów związkowych, ze względu na to, iż meto-

dyka prowadzenia badań statystycznych jest w większości tych krajów identyczna. 
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Szczególne podziękowania kierujemy do czeskiego Regionalnego Stowarzyszenia 

Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, które jest oficjalnym partnerem w tym projekcie i se-

kretariatów krajowych Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Bez ich wsparcia i życzliwej 

współpracy powstanie publikacji nie byłoby możliwe.  

Wyrażamy nadzieję, że Leksykon dostarczy Państwu wielu interesujących i przy-

datnych informacji na temat różnic i podobieństw w metodyce badań statystycznych 

krajów pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, a także ułatwi analizę i interpretację 

informacji statystycznych pochodzących ze statystyk publicznych, przyczyniając się do 

rozwoju współpracy transgranicznej w tym regionie. 

 

 

 

Małgorzata 
Wojtkowiak-Jakacka 

 
Dyrektor Urzędu Statystycznego 

we Wrocławiu 

Stanislava Riegerova 
 
 

Dyrektor Czeskiego  
Urzędu Statystycznego 

Przedstawicielstwa w Libercu 

Christa Bahrmann  
 
 

Pełniący Obowiązki Prezydenta 
Krajowego Urzędu Statystycznego 

Wolnego Państwa Saksonia  
w Kamenz 

 

 

 

Wrocław-Liberec-Kamenz, grudzień 2014 r. 

 



 5 

Spis treści 
 

 

Przedmowa  .........................................................................................................  3 

1. Podział terytorialny  .........................................................................................  6 

2. Ludność  ...........................................................................................................  12 

3. Rynek pracy  .....................................................................................................  22 

4. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne .........................................................  36 

5. Budżety gospodarstw domowych  ...................................................................  44 

6. Mieszkania  ......................................................................................................  47 

7. Edukacja i wychowanie  ...................................................................................  54 

8. Ochrona zdrowia  .............................................................................................  63 

9. Turystyka  .........................................................................................................  67 

10. Ceny  ..............................................................................................................  77 

11. Rolnictwo i leśnictwo  ....................................................................................  81 

12. Stan i ochrona środowiska  ............................................................................  88 

13. Transport  ......................................................................................................  100 

14. Finanse publiczne  .........................................................................................  108 

15. Podmioty gospodarki narodowej  .................................................................  111 
 



 

 

1. Podział terytorialny 
 

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych NUTS, wprowadzona Rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 V 2003 r. (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003 r., 

z późn. zm.). Wspólna klasyfikacja została ustanowiona w celu zbierania, opracowania 

i rozpowszechniania na obszarze UE porównywalnych danych dla określonych staty-

styk regionalnych (np. z zakresu rachunków regionalnych, demografii, rynku pracy 

i społeczeństwa informacyjnego). Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu re-

gionalnych polityk krajów UE i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia roz-

woju społeczno-gospodarczego regionów. 

Klasyfikacja NUTS dzieli terytorium krajów członkowskich UE na 3 poziomy pod-

stawowe: NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, które zostały wymienione w Załączniku I Rozpo-

rządzenia oraz 2 poziomy lokalne (Local Administrative Units): LAU 1 i LAU 2, choć nie 

są szczegółowo regulowane Rozporządzeniem, zostały wymienione w Załączniku III 

Rozporządzenia (poziom LAU 2). 

Po ustanowieniu klasyfikacji NUTS w 2003 r. i jej uzupełnieniu o nowe kraje człon-

kowskie w 2004 r. (10 krajów członkowskich) i 2008 r. (2 kraje członkowskie), odbyły 

się dwie rewizje: pierwsza w 2006 r. (zmiana wersji NUTS 2003 na 2006) i druga – 

w 2010 r. (zmiana wersji NUTS 2006 na 2010). 

Od 1 I 2012 r. (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 

17 I 2011 r., Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011 r.) w UE funkcjonuje 97 regionów na pozio-

mie NUTS 1, 270 – na poziomie NUTS 2 i 1294 – na poziomie NUTS 3. 

Dodatkowo, w krajach spoza UE, tj. w krajach EFTA i krajach kandydujących do UE, 

terytorialne podziały statystyczne zostały uspójnione z klasyfikacją NUTS (bez obowią-

zywania ram prawnych klasyfikacji NUTS). 

Zasady klasyfikacji NUTS 

Wytyczne i zasady związane z metodyką i trybem opracowania podziałów teryto-

rialnych oraz zarządzaniem zmianami w nich, zawarte są w ww. rozporządzeniu. Pod-

stawowe zasady klasyfikacji NUTS obejmują: 

1) Hierarchiczność 

Klasyfikacja NUTS jest hierarchiczna – dzieli każde państwo członkowskie na jednostki 

terytorialne poziomu NUTS 1, z których każda dzieli się na jednostki terytorialne pozio-

mu NUTS 2, a te z kolei dzielą się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 3. Dana jed-

nostka terytorialna może jednak reprezentować kilka poziomów NUTS. 
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2) Podział administracyjny 

Jednostki administracyjne istniejące w ramach państw członkowskich stanowią 

pierwsze kryterium stosowane dla określenia jednostek terytorialnych. Przy czym 

„jednostka administracyjna" oznacza obszar geograficzny z władzami administra-

cyjnymi uprawnionymi do podejmowania decyzji administracyjnych i politycznych 

dla tego obszaru w obrębie prawnych i instytucjonalnych ram państwa członkow-

skiego. 

3) Kryterium ludnościowe 

Dla jednostek administracyjnych kryterium ludnościowe wyznaczane jest w oparciu 

o średnią wielkość danej klasy jednostek administracyjnych w państwie członkow-

skim, która będzie się mieścić w granicach stanu ludności dla określonego poziomu 

NUTS. Istniejące jednostki administracyjne wykorzystywane w klasyfikacji NUTS 

przedstawione są w załączniku II Rozporządzenia. 

Jeżeli dla danego poziomu NUTS nie istnieją w państwie członkowskim jednostki 

administracyjne o właściwej skali wielkości, to ten poziom NUTS tworzy się, łącząc 

ze sobą odpowiednią liczbę istniejących mniejszych, przylegających jednostek ad-

ministracyjnych. Przy łączeniu uwzględnia się kryteria geograficzne, społeczno-

ekonomiczne, historyczne, kulturowe lub uwarunkowania środowiska naturalnego. 

Wielkość poszczególnych jednostek nieadministracyjnych w państwie członkow-

skim dla danego poziomu NUTS powinna mieścić się w granicach stanu zaludnienia 

kryterium ludnościowego. 

 

Poziom Dolna granica stanu ludności Górna granica stanu ludności 

NUTS 1 3 miliony 7 milionów 

NUTS 2 800.000 3 miliony 

NUTS 3 150.000 800.000 

Polska 

W Polsce funkcjonuje Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Staty-

stycznych (NTS), opracowana na podstawie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych NUTS obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. NTS, obowią-

zująca od 1 I 2008 r., wprowadzona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573) w miejsce obowiązującej do 31 XII 2007 r. na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 

685), z późniejszymi zmianami.  
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Nomenklatura NTS została opracowana w oparciu o istniejący trójstopniowy po-

dział kraju na województwa, powiaty i gminy, dodatkowo wyodrębnione zostały dwa 

nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony. 

Nomenklatura NTS dzieli Polskę na hierarchicznie powiązane jednostki terytorialne 

na 5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy regionalne, a 2 – poziomy lokalne. 

Poziomy regionalne obejmują:  

Poziom 1 – regiony (6 jednostek – wyodrębnione w wyniku grupowania woje-

wództw), 

Poziom 2 – województwa (16 jednostek), 

Poziom 3 – podregiony (66 jednostek – wyodrębnione w wyniku grupowania po-

wiatów). 

 

Poziomy lokalne obejmują: 

Poziom 4 – powiaty (314 jednostek) i miasta na prawach powiatu (66 jednostek), 

Poziom 5 – gminy (2479 jednostek), w tym 66 gmin miejskich, które jednocześnie 

posiadają status miast na prawach powiatu. 

 

W niniejszym opracowaniu liczbę jednostek na poszczególnych poziomach podano 

według stanu w dniu 1 I 2014 r. 

Struktura grupowań jednostek NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na sys-

temie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, który jest czę-

ścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT. 

Republika Czeska 

Na podstawie ustawy konstytucyjnej nr 347 z dnia 3 XII 1997 r. o stworzeniu jed-

nostek samorządu terytorialnego wyższego szczebla, Republika Czeska została 

z dniem 1 I 2000 r. podzielona na 14 krajów. Zgodnie z ww. ustawą i Uchwałą Rady 

Ministrów Republiki Czeskiej nr 707 z 1998 r. Czeski Urząd Statystyczny w myśl § 19 

ust. 1 ustawy nr 89 z 1995 r. o państwowej służbie statystycznej oraz w uzgodnieniu 

z Urzędem Statystycznym Wspólnot Europejskich (Eurostatem) wprowadził „Klasyfi-

kację jednostek terytorialnych do celów statystycznych – CZ-NUTS”. 

Z dniem 1 I 2008 r. Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych 

CZ-NUTS została zaktualizowana przez Czeski Urząd Statystyczny Komunikatem 

nr 201/2007. Aktualnie klasyfikacja zawiera cztery poziomy NUTS, każdy poziom scha-

rakteryzowano za pomocą kryterium ludności i powierzchni. Niższe poziomy podziału, 
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określane jako „lokalne jednostki administracyjne” (LAU) nie zostały zdefiniowane 

w aktach prawnych UE. 

NUTS 0 – państwo Republika Czeska  

NUTS 1 – terytorium Republiki Czeskiej  

NUTS 2 – regiony spójności (region soudržnosti), w sumie 8 grup krajów  

NUTS 3 – 14 województw (kraj), tj. jednostek samorządu terytorialnego wyższego 

szczebla – JSTW  

LAU 1 – 76 powiatów (okres) i miasto stołeczne Praga 

LAU 2 – 6251 gmin (obec) (łącznie z miastem stołecznym Praga) 

 

Wykaz regionów spójności NUTS 2 i tworzących je grup krajów NUTS 3: 

Praha  – Miasto Stołeczne Praga 

Střední Čechy – Středočeský kraj 

Jihozápad – Jihočeský kraj i Plzeňský kraj 

Severozápad – Karlovarský kraj i Ústecký kraj 

Severovýchod – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj i Pardubický kraj 

Jihovýchod – Kraj Vysočina i Jihomoravský kraj 

Střední Morava – Olomoucký kraj i Zlínský kraj 

Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj 

 

Z dniem 1 I 2013 r. weszła w życie reforma administracji państwowej, zgodnie 

z którą w ramach Republiki Czeskiej utworzono obwody terytorialne gmin II stopnia 

z gminnym urzędem nadzoru (393 obwodów) oraz administracyjne obwody gmin 

z rozszerzonymi uprawnieniami III stopnia (205 obwodów). 

Saksonia 

Z dniem 1 VIII 2008 r. weszła w życie ustawa o nowym podziale terytorialnym Wol-

nego Państwa Saksonia i o zmianie innych ustaw – z dnia 29 I 2008 r. oraz ustawa 

o nowej organizacji  administracji saksońskiej – z dnia 29 stycznia 2008 r. 

W wyniku wprowadzenia nowego podziału terytorialnego Wolnego Państwa Sak-

sonii liczba powiatów ziemskich (Kreis) zmniejszyła się z 22 do 10, a miast na prawach 

powiatu (Kreisfreie Stadt) z 7 do 3. Nowe powiaty utworzono poprzez połączenie do-

tychczasowych powiatów i miast na prawach powiatu, z których 4 włączono do po-

wiatów ziemskich. Nowoutworzony powiat ziemski  Mittelsachsen powstał z części 

terenów należących do okręgów administracyjnych Leipzig i Dresden. W efekcie re-

formy od 1 VIII 2008 r. Wolne Państwo Saksonia składa się z miast na prawach powia-
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tu: Chemnitz, Dresden i Leipzig oraz powiatów ziemskich Bautzen, Erzgebirgskreis, 

Görlitz, Leipzig, Meißen, Mittelsachsen, Nordsachsen, Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge, Vogtlandkreis und Zwickau. 

 

Zgodnie z ustawą o nowej organizacji  administracji saksońskiej obszar Wolnego 

Państwa Saksonii podzielono na trzy okręgi administracyjne Chemnitz, Dresden i Le-

ipzig (Direktionsbezirk; wcześniej Regierungsbezirk).  

Na mocy ustawy z dnia 1 III 2012 r. jednostki te zostały zlikwidowane, a tym sa-

mym ten poziom podziału terytorialnego przestał obowiązywać. Niemniej jednak po-

jęcie okręgów administracyjnych jako jednostek szczebla NUTS 2, funkcjonuje nadal 

w statystycznych bankach danych, publikacjach oraz badaniach statystycznych. 

W efekcie procesu dalszego dobrowolnego łączenia się gmin, w okresie od 1 I do 

1 X 2014 r. ich liczba zmniejszyła się z 432 do 428, a Wolne Państwo Saksonia dzieli się 

na 10 powiatów ziemskich i 3 miasta na prawach powiatu.  
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Podział terytorialny Polski, Republiki Czeskiej i Saksonii w układzie Europejskiej  

Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS 

Stan w dniu 31 XII 2013 r. 
 

Polska Republika Czeska Saksonia 

NUTS 0 

Polska  
Ludność – 38495659  
Powierzchnia – 312679 km2 

Republika Czeska  
Ludność – 10512419 
Powierzchnia – 78867 km2 

– 

NUTS 1 

6 regionów (NTS 1) 
Przeciętna liczba ludności – 6,4 mln 

Republika Czeska  
Ludność – 10512419 
Powierzchnia – 78867 km2 

Saksonia 
Ludność – 4046385 
Powierzchnia – 18420 km2 

NUTS 2 

16 województw (NTS 2) 
Przeciętna liczba ludności – 2,4 mln 

8 regionów spójności 
(region soudržnosti) 
Przeciętna liczba ludności – 1,3 mln 

3 dawne okręgi administra-
cyjne (Direktionsbezirke; 
przestały być jednostkami 
podziału terytorialnego 
z dniem 31 III 2012 r. ) 
Przeciętna liczba ludności – 1,3 mln 

NUTS 3 

66 podregionów (NTS 3) 
Przeciętna liczba ludności – 583,3 tys. 

14 województw (kraj) 
Przeciętna liczba ludności – 750,9 tys. 

10 powiatów (Kreis)  
i 3 miasta na prawach powia-
tu (Kreisfreie Stadt) 
Przeciętna liczba ludności – 311,3 tys. 

LAU 1 

314 powiatów i 66 miast 
na prawach powiatu  
(NTS 4) 
Przeciętna liczba ludności – 101,3 tys. 

77 powiatów (okres), 
w tym miasto stołeczne 
Praga (Hlavní město 
Praha) 
Przeciętna liczba ludności – 136,5 tys. 

– 

LAU 2 

2479 gmin (w tym miasta 
na prawach powiatu;  
NTS 5) 
Ludność: 
wartość największa – 1724404 
(m.st. Warszawa) 
wartość najmniejsza – 1351 (Krynica 
Morska) 
wartość średnia – 15,5 tys. 

6253 gmin (obec), w tym 
miasto stołeczne Praga 
(Hlavní město Praha) 
Ludność: 
wartość największa – 1243201  
(m. Praha) 
wartość najmniejsza – 2 (Březina) 
wartość średnia – 1681 

432 gminy (Gemeinde) 
Ludność: 
wartość największa – 531562 (Leipzig 
miasto na prawach powiatu) 
wartość najmniejsza – 355 (Rathen 
Kurort) 
wartość średnia – 9238 

 



 

 

2. Ludność  

Ludność 

PL 
Ludność1 – ogół osób (ludność ogółem lub według określonych cech) zameldowanych 

na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i rzeczywiście tam zamieszkałych 

oraz osób przebywających czasowo i zameldowanych w tej jednostce administracyjnej 

na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące). 

Dane o ludności opracowuje się na podstawie: 

1) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilan-

se ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostat-

niego spisu powszechnego przy uwzględnieniu: 

a) zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) 

i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych 

gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian 

administracyjnych, 

b) różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 

(do 2005 r. ponad 2 m-ce) na terenie gminy a liczbą osób czasowo nieobecnych 

uzyskiwanej z cyklicznie przeprowadzanych badań, która stanowi jednocześnie 

różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą 

osób faktycznie mieszkających na terenie gminy; 

2) rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – o migracjach wewnętrznych i za-

granicznych ludności na pobyt stały (od 2006 r. źródłem tych danych jest rejestr PE-

SEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności); 

3) sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego – o zarejestrowanych małżeństwach, 

urodzeniach i zgonach; 

4) sprawozdawczości sądów – o prawomocnie orzeczonych separacjach i rozwodach. 

Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale teryto-

rialnym obliczono jako iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności we-

dług stanu w dniu 30 VI (do 2009 r. – zameldowanej na pobyt stały; zmiana metodolo-

gii liczenia wszystkich współczynników demograficznych, ponieważ od 2010 r. nie jest 

już opracowywany bilans ludności zameldowanej na pobyt stały).  

                                                           
1 Do 2010 r. tzw. ludność faktycznie zamieszkała. 
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CZ 
Ludność zamieszkała (Počet obvykle bydlících obywatel) – ogół ludności zamieszkałej 

(zazwyczaj, faktycznie) w danym miejscu w danej jednostce administracyjnej. Miejsce 

zamieszkania zdefiniowane jest jako miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas 

swojego codziennego wypoczynku bez względu na przejściową nieobecność z powodu 

rekreacji, odwiedzin, wyjazdów służbowych, pobytu w placówce służby zdrowia itp. 

i w którym jest członkiem konkretnego gospodarstwa domowego. O uwzględnieniu 

danej osoby w kategorii ludności zamieszkałej na terenie Republiki Czeskiej decyduje 

kryterium minimum 12 miesięcy pobytu, względnie zamiar długoterminowego poby-

tu. W celu ustalenia miejsca zamieszkania osoby w czasie spisu ludności, domów 

i mieszkań w 2011 r., decydująca była deklaracja na formularzu spisowym, dotycząca 

faktycznego miejsca zamieszkania osoby (bez względu na miejsce pobytu stałego, 

względnie pobytu tymczasowego na podstawie pozwolenia); rejestrowane były także 

inne informacje nt. faktycznego miejsca zamieszkania w roku poprzedzającym spis, 

dane o miejscu stałego pobytu, względnie pobytu tymczasowego na podstawie po-

zwolenia oraz miejscu spisania. 

DE 
Ludność (Bevölkerung) – do początku lat 80-tych kategoria „ludność gminy” obejmowała 

wszystkie osoby, które miały w tej gminie jedyne lub głównie użytkowane mieszkanie 

(ludność zamieszkująca). Od lat 80-tych aktualizacja stanu ludności (bilans) odbywa się wg 

kryterium mieszkania głównego mieszkańców (§ 12 niem. Ustawy ramowej prawa mel-

dunkowego, w wersji ogłoszonej dnia 19 IV 2002 r. (Dz.U. BGBl. I strona 1342). 

Coroczną aktualizację stanu  ludności  (bilans ludności) opracowuje się na podsta-

wie danych statystycznych o ruchu naturalnym ludności – urodzeniach i zgonach, mał-

żeństwach i rozwodach, z uwzględnieniem ruchu migracyjnego (napływu i odpływu 

ludności) oraz korekt w oparciu o  zgłoszenia z urzędów stanu cywilnego i z urzędów 

meldunkowych. 

W przypadku danych dotyczących ludności w starych krajach związkowych w okre-

sie po 31 XII 1987 r. bilanse ludności opracowywano w oparciu o wyniki powszechne-

go spisu ludności z 25 V 1987 r., natomiast w nowych krajach związkowych podstawę 

stanowiła urzędowa liczba mieszkańców ustalona według stanu w dniu 3 X 1990 r. Od 

2011 r. dane prezentowane są na podstawie spisu przeprowadzonego według stanu 

w dniu 9 V 2011 r. Do ludności zalicza się także obcokrajowców (z bezpaństwowcami 

włącznie) zameldowanych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Do ludności nie 

zalicza się natomiast żołnierzy stacjonujących wojsk oraz zagranicznych przedstawi-

cielstw dyplomatycznych i konsularnych wraz z rodzinami. 
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W celu wyrównania miesięcznych wahań stanu ludności obliczany jest średni rocz-

ny stan  ludności. Wartość ta jest obliczana jako średnia arytmetyczna z dwunastu 

średnich miesięcznych, które oblicza się każdorazowo jako średnią arytmetyczną ze 

stanu na początku i na końcu miesiąca. Średni roczny stan ludności wykorzystywany 

jest przy obliczaniu współczynników demograficznych.  

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina  
(LAU 2) 

gmina  
(LAU 2) 

Ludność zameldowana na pobyt stały 

PL 
Ludność zameldowana na pobyt stały – ogół osób (ludność ogółem lub według okre-

ślonych cech) zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej 

(w gminie, powiecie, województwie). Od 2010 r. cecha nie jest badana. 

CZ 
Obyvatelstvo přihlášené k trvalému pobytu – ogół osób zameldowanych na pobyt 

stały. Zameldowanie na pobyt stały (w miejscu stałego zamieszkania) może być doko-

nane tylko w obiektach, które są oznaczone numerem w myśl odrębnych przepisów. 

Każdy obywatel Republiki Czeskiej ma obowiązek „bycia zameldowanym”, w danym 

momencie tylko w jednym miejscu. Zameldowanie na pobyt stały mogą mieć, oprócz 

obywateli Republiki Czeskiej, także obcokrajowcy oraz osoby bez obywatelstwa, jeżeli 

posiadają pozwolenie na pobyt stały. Tak zwany „pobyt długoterminowy” mogą mieć 

tylko obcokrajowcy przebywający na terytorium Republiki Czeskiej na podstawie po-

zwolenia na „pobyt tymczasowy z wizą powyżej 90 dni”. Powodem „pobytu tymcza-

sowego” może być: praca, studia, leczenie, praktyka lektorska, prowadzenie działalno-

ści gospodarczej, połączenie rodziny. Do tej grupy osób należą także obcokrajowcy 

przebywający w obozach dla uchodźców, wnioskujący o status uchodźcy oraz uchodź-

cy posiadający tymczasowe schronienie. 

Bilans ludności za dany okres (rok) sporządza się w oparciu o stan ludności na jego 

początku (np. w dniu 1 I danego roku), powiększony o urodzenia żywe i pomniejszony 

o zgony zarejestrowane w tym okresie, a następnie skorygowany o zameldowania (+) 

i wymeldowania (-) dokonane w tym okresie. 
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Stan ludności oznacza liczbę ludności w danym momencie na danym obszarze (we-

dług płci, grup wiekowych, jednostek terytorialnych itp.). W liczbie ludności ujęte są 

wszystkie osoby, przebywające stale lub długoterminowo na danym terenie bez 

względu na obywatelstwo. W liczbie tej, zgodnie z ustawą o pobycie cudzoziemców 

(nr 326/1999 Dz.U.), ujęci są także cudzoziemcy  przebywający stale lub czasowo na 

podstawie wizy na okres powyżej 90 dni oraz cudzoziemcy, którym przyznano azyl. 

Dane dotyczące liczby ludności do celów statystyki demograficznej dostępne są 

w formie wstępnej i ostatecznej, tj. są każdorazowo bilansowane, a następnie weryfi-

kowane (nie są to szacunki).  

Przeciętny stan ludności w danym roku, wykorzystywany do wyliczeń współczynni-

ków demograficznych, definiuje się jako stan w dniu 1 VII.  

Średni wiek 

PL 
Średni wiek – przeciętny wiek określonej populacji liczony za pomocą średniej aryt-

metycznej. 

CZ 
Průměrný věk – średnia arytmetyczna wieku wszystkich osób (określonej płci lub ogółem) 

mieszkających w danym momencie czasu na danym obszarze, zwiększona o wartość stałą 

0,5 roku. 

DE 
Durchschnittsalter – przeciętny wiek życia danej populacji wyliczony jako średnia 

arytmetyczna wieku wszystkich osób tej populacji w określonym momencie czaso-

wym. 

Małżeństwo 

PL 
Małżeństwo – związek między dwiema osobami płci odmiennej pociągający za sobą 

pewne wzajemne prawa i obowiązki, ustalone w przepisach prawnych i zwyczajach. 

Bieżąca sprawozdawczość statystyczna obejmuje wyłącznie małżeństwa zawarte 

formalnie w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Od 15 XII 1998 r. na mocy 

ustaw około-konkordatowych zawierane są także małżeństwa wyznaniowe ze skut-

kami cywilnoprawnymi, wynikającymi dotychczas ze związków zawartych w urzędach 

stanu cywilnego. W powszechnych spisach ludności stan cywilny jest ustalany na pod-
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stawie dobrowolnego oświadczenia osób. Do spisu z 1988 r. rejestrowano wyłącznie 

stan cywilny faktyczny, a nie formalno-prawny, w spisie z 2002 r. zgromadzono infor-

macje o obydwu. Wyróżnia się również związki nieformalne. 

Informacje dotyczące małżeństw w ujęciu terytorialnym podaje się zgodnie z miej-

scem zameldowania męża przed ślubem. 

CZ 
Sňatky – cecha przedstawia liczbę ustawowo zawartych małżeństw, w przypadku któ-

rych Czeski Urząd Statystyczny otrzymał statystyczne zgłoszenie zawarcia małżeństwa 

od jednostki zgłaszającej (urzędu stanu cywilnego). Przyporządkowanie terytorialne 

odbywa się według miejsca zamieszkania pana młodego przed ślubem. 

DE 
Eheschließung – cywilnie zawarty związek małżeński, także obcokrajowców. Nie zali-

cza się związków, w których oboje małżonkowie należą do zagranicznych sił zbrojnych 

stacjonujących na terenie Republiki Federalnej Niemiec względnie do zagranicznych 

przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych i ich rodzin.  

Regionalne przyporządkowanie małżeństw odbywa się według miejsca ich rejestracji. 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina  
(LAU 2) 

powiat  
(NUTS 3) 

Rozwód 

PL 
Rozwód – rozwiązanie związku małżeńskiego przez odpowiedni sąd w formie określo-

nej prawem.  

Informacje dotyczące rozwodów w ujęciu terytorialnym podaje się zgodnie z miej-

scem zamieszkania osoby wnoszącej powództwo. 

CZ 
Rozvod – informacje na temat liczby rozwodów są przekazywane do Czeskiego Urzędu 

Statystycznego przez właściwe sądy wojewódzkie (krajskie). 

Rozwody są terytorialnie klasyfikowane według ostatniego wspólnego miejsca za-

mieszkania małżonków; źródłem danych jest System Informacyjny Ministerstwa 

Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. 
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DE 
Ehescheidung – za rozwód uważa się małżeństwo rozwiązane prawomocnym wyro-

kiem w postępowaniu rozwodowym. 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

gmina  
(LAU 2) 

powiat  
(NUTS 3) 

Niemowlę 

PL 
Niemowlę – dziecko w wieku poniżej 1 roku. 

CZ 
Kojenec – dziecko w wieku poniżej 1 roku. 

DE 
Säugling – dziecko w wieku poniżej 1 roku. 

Przyrost naturalny ludności 

PL 
Przyrost naturalny ludności – różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów 

w danym okresie. 

CZ 
Přirozený přírůstek obyvatelstva – różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą 

zgonów w danym okresie. 

DE 
Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) bzw. – różnica między liczbą 

urodzeń żywych, a liczbą zgonów w danym okresie. 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina  
(LAU 2) 

gmina  
(LAU 2) 
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Wskaźnik starości 

PL 
Wskaźnik starości – relacja liczby ludności w wieku 60 lub 65 lat i więcej do liczby 

dzieci i młodzieży do lat 19. 

CZ 
Index stáří – relacja liczby osób w wieku 65 lat i więcej  w przeliczeniu na 100 do liczby 

dzieci w wieku 0-14 lat w danym momencie czasu. 

DE 
Altenquotient – relacja liczby ludności starszej (w wieku poprodukcyjnym) do liczby 

ludności w wieku produkcyjnym. Nie ma tutaj ściśle określonych granic wieku, za dol-

ną granicę ludności w wieku produkcyjnym przyjmuje się najczęściej 15 lub 20 lat, a za 

górną 60 względnie 65 lat, czyli liczbę osób w wieku 60 lat i więcej (względnie 65 lat 

i więcej) dzieli się przez liczbę ludności w wieku między 15 (20) rokiem życia, a  60 (65) 

rokiem życia i mnoży razy 1000. 

Współczynnik obciążenia demograficznego 

PL 
Współczynnik obciążenia demograficznego – stosunek liczby osób w wieku, gdy są 

one nieaktywne lub bierne zawodowo, czyli w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci 

w wieku 0-17 lat, liczba osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób będących 

w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku 15-59 lub 64 lata).  

CZ 
Index ekonomického zatížení – liczba osób w wieku nieaktywnym zawodowo (w wie-

ku 65 lat i powyżej oraz dzieci w wieku 0-14 lat) przypadająca na 100 osób w wieku 

czynnym zawodowo 15-64 lat w danym momencie czasu. 

DE 
Soziallastquotient – współczynnik obciążenia demograficznego definiuje się jako ilość 

osób populacji w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do 1000 osób tej samej popula-

cji w wieku produkcyjnym (15-64 lata). 
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Współczynnik zgonów niemowląt 

PL 
Współczynnik zgonów niemowląt – stosunek liczby zgonów niemowląt w badanym 

okresie do liczby urodzeń żywych w tym okresie. 

CZ 
Kojenecká úmrtnost – liczba dzieci zmarłych przed osiągnięciem 1-go roku życia na 

1000 żywych urodzeń. 

DE 
Säuglingssterblichkeit – stosunek liczby zgonów dzieci w pierwszym roku życia na 

1000 urodzeń żywych. 

Migracje  

PL 
Migracje wewnętrzne – zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) 

w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy. W przy-

padku gminy miejsko-wiejskiej zmiana miejsca zamieszkania między terenami miej-

skimi i wiejskimi tej gminy. 

Fakt przybycia (tj. zameldowania) do danej jednostki administracyjnej w celu za-

mieszkania określa się mianem napływu migracyjnego (wędrówkowego), wyjazdu 

w celu zamieszkania w innej jednostce, mianem odpływu migracyjnego (wędrówko-

wego). 

W ramach migracji wewnętrznych wyróżnia się migracje: 

− międzywojewódzkie – przemieszczenia ludności z jednego województwa do in-
nego, 

− wewnątrzwojewódzkie – zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego 
województwa,  

− międzypowiatowe – przemieszczenia ludności z jednego powiatu do innego, 

− wewnątrzpowiatowe zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego po-
wiatu.  

Klasyfikując migracje wewnętrzne według charakteru administracyjnego obszarów, 

między którymi miała miejsce wędrówka, rozróżniamy następujące kierunki migracji: 

ze wsi do miasta, z miasta na wieś, z miasta do miasta, ze wsi na wieś (dotyczy obsza-

rów wiejskich gmin, a nie miejscowości wiejskich imiennie). 
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Ze względu na charakter przebywania wyróżnia się: 

− migracje na pobyt stały (związany z dokonaniem zameldowania na pobyt stały),  

− migracje na pobyt czasowy (trwający dłużej niż 3 miesiące – do 2005 włącznie – 

ponad 2 miesiące). 

Migracje zagraniczne – przemieszczenia ludności związane ze zmianą kraju zamiesz-

kania. Obowiązujące w Unii Europejskiej Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 11 VII 2007 r. zawiera definicję migracji uwzględniającą 

zamierzony okres zamieszkiwania w innym kraju wynoszący co najmniej 12 miesięcy. 

W rozumieniu tej definicji: 
− imigracja to przybycie do kraju osoby będącej uprzednio rezydentem innego 

kraju z zamiarem przebywania w nim przez co najmniej 12 miesięcy; 
− emigracja to opuszczenie kraju przez jego rezydenta z zamiarem przebywania 

za granicą przez co najmniej 12 miesięcy. 

Rezydentem kraju jest osoba, która przebywa lub zamierza przebywać w danym kraju 

przez co najmniej 12 miesięcy. Tego typu migracje (związane ze zmianą kraju zamiesz-

kania na okres 12 miesięcy i więcej, w tym na pobyt stały) określa się mianem zagra-

nicznych migracji długookresowych. 

CZ 
Napływ/imigracja (Přistěhovalí) – zameldowanie osoby z terenu Republiki Czeskiej 

(migracja wewnętrzna) lub z zagranicy (migracja zagraniczna) w gminie w celu zmiany 

miejsca stałego lub długotrwałego pobytu. W przypadku osób, które nie są zameldo-

wane w Republice Czeskiej na pobyt stały (np. w przypadku cudzoziemców 

z krótkotrwałym pobytem) migracja nie podlega badaniu.  

Odpływ/emigracja (Vystěhoválí) – wymeldowanie osoby z gminy w celu zmiany miej-

sca stałego lub długotrwałego pobytu na terenie Republiki Czeskiej (migracja we-

wnętrzna) lub za granicą kraju (migracja zagraniczna). W przypadku osób, które nie są 

zameldowane w Republice Czeskiej na pobyt stały (np. w przypadku cudzoziemców 

z krótkotrwałym pobytem), migracja nie podlega badaniu.  

DE 
Statystyka migracji (Wanderungsstatistik) obejmuje napływy (urzędowe zameldowa-

nia) i odpływy (urzędowe wymeldowania) związane ze zmianą gminy zamieszkania 

w obrębie Wolnego Państwa Saksonia (migracje wewnątrz Saksonii) jak i migracje 

poza granice Wolnego Państwa Saksonia (migracje poza granicę kraju związkowego). 

Zmiany miejsca zamieszkania w obrębie jednej gminy nie podlegają badaniu staty-

stycznemu. Jako osoby migrujące ujmuje się tylko takie, które wg przepisów o bilansie 

ludności należą do kategorii „ludności zamieszkującej” dany kraj. Różnica między licz-
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bą napływów, a odpływów to saldo migracji (nadwyżka napływów względnie odpły-

wów). Zmiana polegająca na zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania 

(w mieszkaniu jedynym lub głównym) to napływ, a wymeldowanie z miejsca dotych-

czasowego zamieszkania to odpływ. 

Napływy i odpływy (Zu- und Fortzüge) są ustalane na ogół na podstawie formularzy 

meldunkowych. W obrębie obszaru Republiki Federalnej każde wprowadzenie się 

w nowej gminie  do mieszkania głównego liczy się równocześnie jako odpływ z do-

tychczasowej gminy zamieszkania. Tylko odpływy poza obszar Republiki Federalnej 

ustala się na podstawie wniosków o wymeldowanie. Za napływ uważa się stan, jeżeli 

ktoś wprowadza się do mieszkania głównego i melduje się w gminie, w której nie był 

wcześniej zameldowany w mieszkaniu głównym. Za odpływ uważa się stan, jeżeli ktoś 

przeprowadza się w obrębie obszaru Republiki Federalnej, a tę przeprowadzkę uważa 

się za napływ w gminie, w której dokonuje zameldowania, lub jeżeli ktoś wymeldowu-

je się z gminy na obszarze Republiki Federalnej za granicę bez meldowania się w ko-

lejnym mieszkaniu w Republice Federalnej. 

Goście w obiektach hotelowych, więźniowie i odwiedzający krewnych lub znajomych 

podlegają ujęciu tylko wtedy, jeżeli ich pobyt zgodnie z obowiązkiem meldunkowym 

trwa dłuższy czas. Migracjami nie są powołania i zwolnienia poborowych. Zameldo-

wanie i wymeldowanie nie zachodzi także w przypadku odbywania  kary więzienia lub 

przebywania w areszcie czy wykonywania innych środków izolacyjnych, jeżeli istnieje 

kolejne mieszkanie w obrębie Ustawy ramowej prawa meldunkowego, jak ma to miej-

sce w przypadku osób w areszcie policyjnym. Jako napływy lub odpływy w kontekście 

obszaru pochodzenia  względnie obszaru docelowego uwzględnia się także przypadki 

niewyjaśnione i przypadki bez danych. 

Migracje wewnętrzne (Binnenwanderungen) to napływy i odpływy w obrębie Wolne-

go Państwa Saksonia poza granicę gminy. Napływy z innej gminy określa się mianem 

napływów wewnętrznych, odpływy do innej gminy Wolnego Państwa Saksonia nazy-

wają się odpływami wewnętrznymi. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina  
(LAU 2) 

gmina  
(LAU 2) 

 

 

 



 

 

3. Rynek pracy 

Ludność aktywna zawodowo (aktywni zawodowo) według BAEL2 

PL 
Ludność aktywna zawodowo (aktywni zawodowo) według BAEL – osoby w wieku 15 

lat i więcej należące do pracujących (zgodnie z pojęciem – „Pracujący według BAEL”) 

lub bezrobotnych (zgodnie z pojęciem – „Bezrobotni według BAEL”). Pracujący i bez-

robotni tworzą razem zbiorowość aktywnych zawodowo. 

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

CZ 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle VŠPS – do ludności aktywnej zawodowo 

(ekonomicznie) zalicza się osoby w wieku 15 lat i więcej, pracujące (w głównym miej-

scu pracy) w gospodarce narodowej oraz osoby bezrobotne. 

VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil) – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

DE 
Erwerbspersonen nach ILO – ludność aktywna zawodowo to osoby pracujące lub po-

szukujące pracy w celach zarobkowych (jako pracujący na własny rachunek, pomaga-

jący członkowie rodziny, zatrudnieni), niezależnie od wielkości dochodu z przeznacze-

niem na utrzymanie, niezależnie od rzeczywistego lub umownego czasu pracy. Na 

aktywnych zawodowo składają się pracujący i bezrobotni. 

ILO (International Labour Organisation) – Międzynarodowa Organizacja Pracy. 
 

                                                           
2 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) / Labour Force Sample Survey (LFSS) – to badanie 

reprezentacyjne dotyczące siły roboczej prowadzone w trybie ciągłym na losowo wybranej próbie go-
spodarstw domowych. Jego istotą jest badanie sytuacji ekonomicznej mieszkańców na terytorium całe-
go kraju. Głównym celem tych badań jest regularne pozyskiwanie informacji dotyczących sytuacji na 
rynku pracy, umożliwiających ich analizę pod różnymi względami, w szczególności ekonomicznymi, spo-
łecznymi i demograficznymi. Zakres badań oraz wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia są w pełni zgodne 
z definicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz zaleceniami metodycznymi Eurostatu. 
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) / International Labour Organisation (ILO) jest organizacją, 
której głównym celem jest ochrona sprawiedliwości społecznej oraz respektowania w skali międzyna-
rodowej praw człowieka i pracowników. Międzynarodowa Organizacja Pracy formułuje na forum mię-
dzynarodowym postulaty i programy polityczne na rzecz poprawy warunków pracy i życia, opracowuje 
międzynarodowe standardy pracy, organizuje szeroki program współpracy technicznej oraz prowadzi 
programy szkoleniowe, edukacyjne i badawcze. Ważną cechą tej organizacji jest posiadanie jednako-
wego parytetu przez przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz przedstawicieli rządów państw 
przy formułowaniu celów i programów działania.  
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 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

Pracujący według BAEL 

PL 
Pracujący według BAEL – osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego 

tygodnia: 

− wykonywały przez co najmniej jedną godzinę pracę przynoszącą zarobek lub 

dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały 

we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną 

działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) 

w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności go-

spodarczej poza rolnictwem,  

− miały pracę, ale jej nie wykonywały:  

 z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,  

 z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:  

• do 3 miesięcy,  

• powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym 

czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.  

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani byli rów-

nież uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę 

zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie. 

CZ 
Zaměstnaní v národním hospodářství podle VŠPS – pracującymi są wszystkie osoby 

w wieku 15 lat i więcej, mieszkające na badanym obszarze, które w okresie badanego 

tygodnia wykonywały przez co najmniej jedną godzinę pracę przynoszącą zarobek, 

wynagrodzenie lub inny dochód lub nie pracowały, ale pozostawały w stosunku pracy. 

Głównym kryterium w celu zakwalifikowania do pracujących jest więc wykonywanie 

jakiejkolwiek pracy przynoszącej zarobek. Nie jest sprawą decydującą, czy praca wy-

konywana przez te osoby miała charakter trwały, tymczasowy, sezonowy lub okazjo-

nalny i czy miały one tylko jedno lub kilka miejsc pracy jednocześnie, czy w tym czasie 

studiowały, pobierały świadczenie rentowe lub emerytalne itp. Do kategorii pracują-

cych zaliczają się wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie (pracujący i członkowie 
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spółdzielni produkcyjnych) oraz wszyscy pracujący na własny rachunek (przedsiębior-

cy i pomagający członkowie rodziny).  

Kategorię przedsiębiorców w głównym miejscu pracy należy odróżniać od kategorii 

osób prowadzących samodzielną działalność zarobkową, o których mowa w ustawie 

nr 155 z 1995 roku o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym z późniejszymi zmianami. 

Liczba osób prowadzących samodzielną działalność zarobkową obejmuje oprócz tzw. 

głównej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej także dodatkową samo-

dzielnie wykonywaną działalność zarobkową. Dodatkowej samodzielnie wykonywanej 

działalności zarobkowej nie należy utożsamiać z drugim czy kolejnym miejscem pracy. 

Zgodnie z ww. ustawą dodatkowa samodzielnie wykonywana działalność regulowana 

jest przepisami systemu ubezpieczeń społecznych,  przykładowo emeryci, względnie 

dzieci pozostające na utrzymaniu, mogą wykonywać wyłącznie dodatkową samodziel-

nie wykonywaną działalność. 

Aktywność zawodowa respondenta w badaniu reprezentacyjnym dotyczy każdora-

zowo badanego tygodnia. Ponadto Czeski Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje 

dane dotyczące ewidencyjnej liczby osób prowadzących samodzielną działalność za-

robkową według stanu w ostatnim dniu miesiąca. Łączna liczba osób prowadzących 

samodzielną działalność zarobkową może różnić się od regularnie publikowanej liczby 

osób prowadzących samodzielną działalność zarobkową opłacających zaliczki na 

składki ubezpieczeniowe. 

Zgodnie z metodyką międzynarodową pracującymi są także poniższe grupy osób: 

− żołnierze zawodowi, 

− osoby na urlopie macierzyńskim, które przed jego rozpoczęciem pracowały (bez 

osób przebywających na urlopie wychowawczym). 

Zgodnie z metodyką międzynarodową pracującymi nie są osoby przebywające na 

urlopie macierzyńskim, które przed jego rozpoczęciem nie pracowały oraz osoby na 

urlopie wychowawczym. Są one zaliczane do osób biernych zawodowo lub bezrobot-

nych zależnie od tego, czy spełniają warunki dotyczące osób bezrobotnych według 

Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Wskaźnik jest skonstruowany zgodnie z metodyką Eurostatu opracowaną na pod-

stawie zaleceń ILO i jest porównywalny w skali międzynarodowej. 

DE 
Erwerbstätige nach ILO – osoby w wieku 15 lat i starsze, które w okresie badania wy-

konywały pracę, przez co najmniej jedną godzinę w tygodniu, przynoszącą zarobek lub 

dochód, względnie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy (wraz z żołnierzami 
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i pomagającymi członkami rodziny), samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub wykonują wolny zawód. 

Osoby, które nie pracowały w tygodniu badania, ale są zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy, zaliczają się do pracujących, jeżeli ich nieobecność w pracy nie prze-

kracza trzech miesięcy. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

Bezrobotni według BAEL  

PL 
Bezrobotni według BAEL – osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy 

warunki: 

− w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (zgodnie z definicją 

pojęcia – „Pracujący według BAEL”),  

− aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni 

(wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę,  

− były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po ty-

godniu badanym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, po-

nieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące oraz były gotowe ją podjąć. 

CZ 
Nezaměstnaní podle VŠPS – bezrobotnymi, zgodnie z metodyką Międzynarodowej 

Organizacji Pracy, są osoby w wieku 15 lat i więcej, mieszkające na badanym obszarze, 

które w okresie badanego tygodnia spełniały jednocześnie 3 warunki:  

− nie były osobami pracującymi, 

− w badanym okresie były gotowe do podjęcia pracy zarobkowej lub samoza-

trudnienia w trybie natychmiastowym, tj. w ciągu dwóch tygodni, 

− w ciągu ostatnich czterech tygodni aktywnie poszukiwały pracy (za pośrednic-

twem urzędu pracy lub prywatnej agencji pośrednictwa pracy, bezpośrednio 

w zakładach pracy, korzystając z ogłoszeń, podejmując działania w celu założe-
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nia własnej firmy, składając wniosek o wydanie pozwolenia na pracę i licencji 

lub w inny sposób). 

Do bezrobotnych należą także osoby, które nie poszukują pracy, ponieważ miały 

pracę załatwioną i były gotowe podjąć ją najpóźniej w ciągu 14 dni. Na zakwalifikowa-

nie do tej kategorii nie ma wpływu fakt zarejestrowania się w urzędach pracy w celu 

jej uzyskania ani fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń albo 

zasiłków socjalnych. 

DE 
Erwerbslose nach ILO – osoby, które w ciągu ostatnich czterech tygodni aktywnie 

poszukiwały pracy i były gotowe niezwłocznie, tj. w ciągu dwóch tygodni podjąć pracę. 

Nie jest istotne, czy były zarejestrowane we właściwym urzędzie jako bezrobotni. Do 

bezrobotnych zalicza się także osoby niepracujące, gotowe niezwłocznie podjąć pracę, 

które zakończyły poszukiwanie pracy i podejmą ją w ciągu następnych trzech miesięcy. 

Różnice między bezrobotnym według ILO a bezrobotnym według przepisów Fede-

ralnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit – BA) są istotne. Osoby poszukujące 

pracę, nie zarejestrowane w agencjach pracy mogą być uznawane za bezrobotnych 

według ILO, a osoby bezrobotne według Federalnej Agencji Pracy wykonujące pracę 

w niepełnym wymiarze, są według definicji ILO osobami pracującymi. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(LAU 2, NTS 5) 

województwo 
(NUTS 3)  

powiat 
(NUTS 3) 

Stopa bezrobocia według BAEL  

PL 
Stopa bezrobocia według BAEL – procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie 

ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej). W przypadku BAEL defi-

nicja odnosi się do osób bezrobotnych (zgodnie z pojęciem – „Bezrobotni według BA-

EL”) i aktywnych zawodowo (będących sumą pracujących – zgodnie z pojęciem – „Pra-

cujący według BAEL” i bezrobotnych (zgodnie z pojęciem – „Bezrobotni według BAEL”).  

CZ 
Obecná míra nezaměstnanosti podle ILO – ogólna stopa bezrobocia stanowi udział 

liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (w procentach), gdzie 
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licznik i mianownik to wskaźniki skonstruowane na podstawie definicji międzynaro-

dowych oraz zaleceń stosowanych w badaniach reprezentacyjnych dotyczących siły 

roboczej.  

DE 
Erwerbslosenquote nach ILO – bezrobotni według ILO na 100 osób aktywnych zawo-

dowo. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3)  

powiat 
(NUTS 3) 

Pracujący  

PL 
Pracujący – osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód; do pracują-

cych zalicza się: 

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mia-

nowanie, wybór lub stosunek służbowy); 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:  

a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rol-

nictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), z pewnymi wyłączeniami 

w latach 2002-2009; 

b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wy-

łączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowa-

dzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rol-

nictwie, 

c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody; 

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 

4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi 

przez agentów); 

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

i spółdzielni powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych); 

6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 
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Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie we-

dług stanu w dniu 31 XII w latach 2002-2009 szacowano na podstawie wyników Naro-

dowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 

2002 a od 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 

Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zalicza się osoby pracujące 

w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą, przy czym: 

1) w latach 2002-2009 nie zaliczono osób pracujących: 

a) w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha produkujących 

wyłącznie na własne potrzeby, 

b) w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1 ha (łącznie z indywidu-

alnymi właścicielami zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków rolnych) 

produkujących wyłącznie lub głównie na własne potrzeby; 

2) od 2010 r. ujęto wszystkich pracujących w tych gospodarstwach niezależnie od 

powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia produkcji rolniczej (razem z pro-

dukującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby). 

DE 
Erwerbstätige am Arbeitsort – osoby, które są zatrudnione na podstawie stosunku 

pracy (pracownicy fizyczni, umysłowi, urzędnicy państwowi, żołnierze i osoby na prak-

tykach zawodowych), także zatrudnieni w minimalnym wymiarze czasu pracy i osoby 

wykonujące pracę nakładczą, pracodawcy i pracujący na własny rachunek (wraz z po-

magającymi członkami rodziny) prowadzący działalność gospodarczą, gospodarstwo 

rolne lub wykonujące wolny zawód. Osoby pracujące w wielu miejscach są liczone 

tylko raz. Do pracujących nie zalicza się osób zarządzających własnym majątkiem pry-

watnym (np. nieruchomościami, majątkiem pieniężnym, papierami wartościowymi). 

Dane o liczbie pracujących podaje się jako wielkość średnioroczną według miejsca 

pracy (koncepcja wewnątrzkrajowa). Ujęciu podlegają według niej wszystkie osoby 

pracujące na danym terenie oraz osoby mieszkające poza danym terenem, które do-

jeżdżają do miejsca pracy z innego regionu. 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

powiat 
(NUTS 3) 
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Zatrudnieni  

PL 
Zatrudnieni – osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbo-

wego na czas określony (w tym zatrudnione sezonowo i dorywczo) i nieokreślony, 

w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (inaczej: pracownicy najemni). Przy usta-

laniu stanu zatrudnienia na dany dzień w osobach fizycznych brane są pod uwagę 

osoby pełnozatrudnione oraz osoby niepełnozatrudnione, które daną jednostkę okre-

ślają jako główne miejsce pracy. 

Do zatrudnionych (pracowników) zalicza się: 

1) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym również: 

a) osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, fi-

nansowanych z Funduszu Pracy, 

b) osoby młodociane pracujące na podstawie umowy o pracę, 

c) osoby zatrudnione poza granicami kraju, pracujące na rzecz krajowych jedno-

stek organizacyjnych, 

d) osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej, 

e) osoby związane z działalnością finansową z zakładowego funduszu socjalnego, 

2) osoby zatrudnione na podstawie powołania, wyboru lub mianowania, 

3) osoby pracujące w zakładach pracy w formie zorganizowanych grup roboczych 

(jednostki wojskowe, uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z wyjątkiem odby-

wających naukę zawodu, junacy obrony cywilnej, junacy straży przemysłowej 

i pożarnej, osoby odbywające w zakładach pracy zastępczą służbę poborowych, 

skazani).  

Do zatrudnionych (pracowników) nie zalicza się m.in.:  

1) osób wykonujących pracę nakładczą, 

2) uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, 

3) osób przebywających na urlopach wychowawczych w celu sprawowania opieki 

nad dzieckiem (także tych, które pobierają jednocześnie zasiłki macierzyńskie 

z tytułu urodzenia kolejnego dziecka), mimo iż figurują one w stanie ewidencyj-

nym zakładu pracy, 

4) uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających 

praktyki wakacyjne lub dyplomowe, 

5) osób wykonujących pracę na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. W zależności 

od celu badania statystycznego mogą być stosowane odstępstwa od powyższych 
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zasad (omawiane każdorazowo w objaśnieniach do poszczególnych sprawozdań 

statystycznych). 

DE 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – pracobiorcy podlegający obowiązkowemu 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu, opiekuńczemu i/lub zobowiązani do 

płacenia składek lub ich części na ustawowe ubezpieczenie emerytalne zgodnie 

z przepisami prawnymi o promocji zatrudnienia. Są to także osoby uczące się zawodu, 

emeryci zatrudnieni w niepełnym wymiarze, praktykanci, pracujący studenci i osoby, 

które z tytułu stosunku zatrudnienia podlegającemu obowiązkowemu ubezpieczeniu 

społecznemu zostały powołane do odbycia obowiązkowej służby (np. na ćwiczenia 

wojskowe). 

Nie zalicza się do zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

społecznemu urzędników państwowych, osób pracujących na własny rachunek, po-

magających członków rodzin, żołnierzy zawodowych i tymczasowych żołnierzy zawo-

dowych oraz osób odbywających służbę wojskową i zastępczą służbę wojskową 

(z wyjątkiem wyżej wymienionych). 

Od 1 IV 1999 r. pracodawcy są zobowiązani do uiszczania zryczałtowanych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne także za osoby wykonujące wyłącznie tzw. 

nisko płatne zajęcia. Osoby, które w wyniku nowych regulacji zostały objęte obowiąz-

kowym ubezpieczeniem społecznym, nie są ujęte w danych statystycznych. Osoby 

zatrudnione krótkoterminowo zgodnie z § 8 ust. 1 Kodeksu ubezpieczeń społecznych 

Księga IV, są także według nowych regulacji prawnych zwolnione z obowiązku ubez-

pieczeniowego. 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna półroczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Bezrobotni zarejestrowani  

PL 
Bezrobotni zarejestrowani – osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy za-

robkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

(bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co 

najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole, z wyjątkiem 
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szkół dla dorosłych lub przystępujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej 

szkoły lub szkół wyższych gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych zareje-

strowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiato-

wym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli 

m.in.: 

− ukończyły 18 lat, 

− nie osiągnęły wieku emerytalnego, 

− nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej po-

łowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej nie pobierają świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysoko-

ści zasiłku macierzyńskiego, 

− nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomo-

ści rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie 

podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków 

rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

− nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlegają 

na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 

z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

− nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolności, 

− nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę mini-

malnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z ty-

tułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych 

na rachunkach bankowych, 

− nie pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

− nie pobierają na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wycho-

wywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 

ustawowego okresu jego pobierania; 

− nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. 

CZ 
Registrovaní nezaměstnaní – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za bezro-

botnych zarejestrowanych w urzędach pracy uważa się osoby ubiegające się o pracę, 

mieszkające na stałe na danym obszarze, które nie pozostają w stosunku pracy lub 
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innej formie zatrudnienia z pracodawcami oraz nie prowadzą samodzielnie działalno-

ści zarobkowej, które zwróciły się do urzędu pracy o pośrednictwo w znalezieniu za-

trudnienia.  

DE 
Registrierte Arbeitslose – osoby poszukujące pracy, które nie ukończyły 65 roku życia, 

nie są zatrudnione lub pracują w niepełnym wymiarze (poniżej 15 godzin w tygodniu), 

nie są uczniami, studentami lub uczestnikami kursów kształcenia zawodowego, nie są 

chore w stopniu powodującym niezdolność do pracy, nie pobierają emerytury i po-

szukują podlegającego obowiązkowemu ubezpieczenia społecznemu zatrudnienia 

obejmującego co najmniej 15 godzin w tygodniu. Są gotowe do niezwłocznego podję-

cia pracy, zarejestrowały się osobiście we właściwej agencji pracy lub organie ubez-

pieczeniowym. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych miesięczna miesięczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

powiat 
(NUTS 3) 

Długotrwale bezrobotny według rejestru  

PL 
Długotrwale bezrobotny według rejestru – osoby pozostające w rejestrze powiato-

wego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, 

z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych 

w miejscu pracy. 

CZ 
Dlouhodobě nezaměstnaní – osoby ubiegające się o pracę, które pozostają w ewiden-

cji urzędu pracy powyżej 1 roku. 

DE 
Langzeitarbeitslose – osoby, które w dniu badania były zarejestrowane w agencjach 

pracy przez 1 rok lub dłużej. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

powiat 
(LAU 1) 

powiat 
(NUTS 3) 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego  

PL 
Stopa bezrobocia rejestrowanego – udział liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną 

służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działal-

ność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 

Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach in-

dywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodo-

wo) wyszacowanych na podstawie wyników spisów. 

Dane o bezrobotnych oraz pracujących wykorzystywane do obliczenia stopy bez-

robocia pochodzą ze źródeł różniących się metodą zbierania, co może powodować 

pewne nieścisłości, zwłaszcza w przypadku stopy bezrobocia ustalanej dla powiatów. 

Dla bezrobotnych miejscem lokalizacji jest ich miejsce zamieszkania lub pobytu, zaś 

dla pracujących – lokalizacja miejsca pracy.  

CZ 
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu – udział osób bezrobotnych ubiegających się 

o pracę w wieku 15-64 lata, spełniających wymogi § 24 ustawy o zatrudnieniu nr 435 

z 2004 r., które są gotowe do niezwłocznego podjęcia pracy w ogólnej liczbie ludności 

w wieku 15-64 lata. 

Od stycznia 2013 r. wskaźnik zastępuje publikowaną dotychczas stopę bezrobocia 

rejestrowanego, która oznaczała udział osób bezrobotnych ubiegających się o pracę 

w liczbie osób aktywnych ekonomicznie. 

DE 
Arbeitslosenquote – wskaźnik ukazujący względne niewykorzystanie podaży siły robo-

czej, obliczany jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawo-

dowo (ludność aktywna zawodowo = pracujący + bezrobotni). 

Zbiorowość ludności aktywnej zawodowo względnie pracujących można zdefinio-

wać w dwojaki sposób: 

1) Stopa bezrobocia liczona w odniesieniu do całej cywilnej ludności aktywnej za-

wodowo; pracujący to suma osób cywilnych pracujących oraz osób pracujących 

na własny rachunek i pomagających członków rodzin. 

2) Stopa bezrobocia liczona w odniesieniu do osób cywilnych aktywnych zawodo-

wo zależnych (bez osób pracujących na własny rachunek i pomagających człon-

ków rodzin); mianownik zawiera tylko osoby cywilne pracujące zależne, tzn. su-
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mę zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu 

(z uczniami zawodu włącznie), zatrudnionych w niepełnym wymiarze i urzędni-

ków państwowych (bez żołnierzy). 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych miesięczna miesięczna roczna a 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

gmina 
(LAU 2) 

powiat 
(NUTS 3) 

a Federalna Agencja Pracy publikuje stopę bezrobocia rejestrowanego z częstotliwością miesięczną. 

Wiek nieprodukcyjny 

PL 
Wiek nieprodukcyjny – na wiek nieprodukcyjny składa się wiek przedprodukcyjny, 

w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat 

oraz wiek poprodukcyjny, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla 

mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej3. 

CZ 
Neproduktivní věk – w wieku nieprodukcyjnym są osoby w wieku 65 lat i więcej oraz 

dzieci w wieku 0-14 lat. 

DE 
Nichterwerbsfähigen Alter – w wieku nieprodukcyjnym są osoby w wieku 65 lat i wię-

cej oraz dzieci w wieku 0-14 lat. 

Wiek przedprodukcyjny  

PL 
Wiek przedprodukcyjny – wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do 

pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat. 

CZ 
Předproduktivní věk – w wieku przedprodukcyjnym są osoby w wieku 0-14 lat. 

                                                           
3 W wyniku reformy systemu emerytalnego od stycznia 2013 r. ustawowy minimalny wiek emerytalny 

jest podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale. Docelowy wiek to 67 lat bez względu na płeć ubez-
pieczonego. Dla mężczyzn ten pułap ma być osiągnięty w 2020 r., dla kobiet w 2040 r. 
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Wiek produkcyjny 

PL 
Wiek produkcyjny – wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, 

dla kobiet – 18-59 lat4. 

CZ 
Produktivní věk – w wieku produkcyjnym są osoby w wieku 15-64 lata. 

DE 
Erwerbsfähigen Alter – w wieku produkcyjnym są osoby w wieku 15-64 lata. 

Wiek poprodukcyjny 

PL 
Wiek poprodukcyjny – wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. 

dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej4. 

CZ 
Postproduktivní věk – w wieku poprodukcyjnym są osoby w wieku 65 lat i więcej. 

 

                                                           
4 W wyniku reformy systemu emerytalnego od stycznia 2013 r. ustawowy minimalny wiek emerytalny 

jest podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale. Docelowy wiek to 67 lat bez względu na płeć ubez-
pieczonego. Dla mężczyzn ten pułap ma być osiągnięty w 2020 r., dla kobiet w 2040 r. 



 

 

4. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

PL 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – stosunek sumy wynagrodzeń osobo-

wych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wy-

nikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub w nadwyż-

ce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracow-

ników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okre-

sie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za 

granicą. 

CZ 
Průměrná hrubá měsíční mzda – badając przeciętne miesięczne wynagrodzenia brut-

to Czeski Urząd Statystyczny (CUS) korzysta z dwóch źródeł danych: 

1. Informacje ze sprawozdawczości przedsiębiorstw:  

Od 2011 roku, gromadzenie danych dla jednostek podziału terytorialnego doko-

nywane jest według faktycznego miejsca pracy pracowników, tzw. metodą miejsca 

pracy (metoda zakładowa), która wierniej odzwierciedla  regionalne zróżnicowanie 

wynagrodzeń na rynku pracy aniżeli wcześniej stosowana „metoda przedsiębiorstw“, 

polegająca na ujmowaniu danych z całego podmiotu gospodarczego w województwie 

(największa jednostka podziału terytorialna Republiki Czeskiej), w którym ma siedzibę 

jego centrala. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyraża wysokość wynagrodzenia 

(bez innych kosztów osobowych) przypadającego na jednego pracownika w skali mie-

siąca. W skład wynagrodzenia wchodzą następujące elementy: wynagrodzenie zasad-

nicze, dodatki i dopłaty do wynagrodzenia, premie, rekompensaty wynagrodzeń, wy-

nagrodzenie za gotowość do pracy oraz inne składniki wynagrodzenia, które zostały 

w danym okresie naliczone pracownikowi. Nie ujmuje się rekompensat wynagrodzeń 

za okres trwania tymczasowej niezdolności do pracy płaconych przez pracodawcę. 

Określenie brutto oznacza, że w wynagrodzeniach uwzględnione są składki na po-

wszechne ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz inne ustawowe lub uzgodnione z pracownikiem 

potrącenia. 

Do wyliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto stosuje się tzw. 

ewidencyjną liczbę pracujących. Wyraża ona przeliczenie liczby pracujących na pełne 
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etaty. Obejmuje wszystkich stałych i tymczasowych pracowników, pozostających 

w stosunku pracy z jednostką sprawozdawczą. W liczbie tej nie ujmuje się kobiet na 

urlopie macierzyńskim, osób na urlopie wychowawczym (jeżeli nie pracują równolegle 

na podstawie umowy o pracę), uczniów, osób wykonujących pracę lecz nie będących 

w stosunku pracy, osób pełniących funkcje publiczne (np. posłowie, senatorowie, rad-

ni samorządów wszystkich stopni na pełnym etacie, sędziowie i in.).  

2. Informacje z tzw. statystyki strukturalnej (badanie reprezentacyjne) 

W ramach statystyki strukturalnej badane są wynagrodzenia poszczególnych pra-

cowników przedsiębiorstw lub organizacji. Szczegółowo badane są wszystkie składniki 

wynagrodzenia brutto, jak również takie dane jak płeć, wykształcenie, wiek.  

Od 2011 roku wyniki tego badania reprezentacyjnego uogólnia się na całą zbioro-

wość pracujących w Republice Czeskiej. Badaniem objęte są niebadane wcześniej 

podmioty zatrudniające poniżej 10 osób oraz organizacje non-profit, a także przedsię-

biorcy – osoby fizyczne.  

W statystyce strukturalnej do wynagrodzeń brutto zalicza się: wynagrodzenia za 

pracę, w tym premie, wynagrodzenia dodatkowe i inne, rekompensaty za nieprzepra-

cowany czas (urlop, święta, przerwy w pracy itp.) oraz wynagrodzenia za gotowość do 

pracy. Przeciętne wynagrodzenie pracownika w danym roku oblicza się uwzględniając 

okres, w którym wynagrodzenie było faktycznie pobierane, tj. odlicza się czas trwania 

chorób oraz innych niepłatnych nieobecności w pracy. Wyliczone przeciętne mie-

sięczne wynagrodzenie brutto odzwierciedla poziomy wynagrodzenia w różnych za-

wodach przy uwzględnieniu faktycznie opłacanego okresu pracy. 

Na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oblicza się także 

tzw. medianę wynagrodzeń, tj. kwotę, od której połowa wynagrodzeń jest niższa, 

a połowa wyższa. 

DE 
Der Durchschnittliche Bruttomonatsverdienst – wynagrodzenie brutto to regularnie 

wypłacane, podlegające opodatkowaniu wynagrodzenie za pracę (zgodnie z wytycz-

nymi dotyczącymi podatku od wynagrodzeń) oraz: 

− pozostałe przychody (płatności specjalne), 

− wolne od podatku dodatki za pracę w systemie zmianowym, za pracę w soboty, 

niedziele, święta i pracę w nocy, 

− kwoty wolne od podatków płacone przez pracodawców na rzecz pracowników 

(np. do kas lub funduszy emerytalnych zgodnie z § 3 nr 63 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych) oraz wolne od podatku dopłaty do żywności. 
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 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych 
wynikowych roczna kwartalna, roczna kwartalna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

województwo (NUTS 3), 
region spójności (NUTS 2) 

Saksonia 
(NUTS 1) 

Renta rodzinna 

PL 
Renta rodzinna – świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionym członkom rodzi-

ny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu 

niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń, 

a także pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Wszystkim uprawnionym 

członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. 

CZ 
System ubezpieczeń emerytalno-rentowych zapewnia następujące rodzaje świadczeń: 

emerytura, renta inwalidzka, renta dla wdowy/wdowca, renta sieroca. 

DE 
Hinterbliebenenrente – renty rodzinne to renty, do których przysługuje prawo z tytułu 

ubezpieczenia osoby zmarłej. Są to renty wdowie i sieroce. 

Wyróżnia się następujące rodzaje rent rodzinnych z tytułu śmierci (Renten wegen 

Todes): tzw. mała i duża renta wdowia, renta wychowawcza oraz renta sieroca (§ 33 

ust. 4 Kodeksu ubezpieczeń społecznych).  

Warunkiem ich przyznania jest śmierć ubezpieczonego współmałżonka względnie 

rodzica lub śmierć rozwiedzionego małżonka osoby ubezpieczonej. Renty te przyzna-

wane są w celu zapewnienia utrzymania osobom, które były na utrzymaniu osoby 

zmarłej (funkcja utrzymania zastępczego). W odróżnieniu do rent wdowich i sierocych, 

które są przyznawane z tytułu ubezpieczenia osoby zmarłej, renta wychowawcza jest 

przyznawana na podstawie ubezpieczenia osoby żyjącej. 

Renta wdowia po zmarłym mężu (Witwenrente) – przysługuje wdowom oraz żyjącym 

partnerkom, które nie wyszły ponownie za mąż względnie nie założyły zarejestrowa-

nego związku partnerskiego, po śmierci ubezpieczonego męża względnie partnerki, 

jeżeli ubezpieczony mąż względnie ubezpieczona partnerka osiągnęła wiek emerytal-

ny. Rozróżnia się tzw. małą i dużą rentę wdowią  (§ 46 ust. 1 i ust. 2 Kodeksu ubezpie-

czeń społecznych Księga VI).  
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Prawo do małej renty wdowiej trwa najwyżej 24 miesiące po upływie miesiąca, 

w którym nastąpiła śmierć osoby ubezpieczonej (§ 46 ust 1 zdanie 2 Kodeksu ubezpie-

czeń społecznych Księga VI). Prawo do małej renty wdowiej trwa jednak bez ograni-

czenia na 24 miesiące kalendarzowe, jeżeli małżonek wzgl. partnerka życiowa zmarła 

przed 1 I 2002 r. Obowiązuje to także w przypadku, jeżeli małżonek wzgl. partner ży-

ciowy urodził się przed 2 I 1962 r., a małżeństwo względnie związek partnerski został 

zawarty przed 1 I 2002 r. (§ 242a ust. 1 Kodeks ubezpieczeń społecznych Księga VI). 

Prawo do dużej renty wdowiej przysługuje, jeżeli wdowa względnie żyjąca partnerka 

życiowa: 

− wychowuje własne dziecko lub dziecko ubezpieczonego małżonka względnie 

partnerki życiowej, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, 

− ukończyła 47 lat lub 

− jest niezdolna do pracy. 

Renta wdowca po zmarłej żonie (Witwerrente) – przysługuje wdowcom względnie 

żyjącym partnerom życiowym, którzy nie ożenili się ponownie względnie nie założyli 

rejestrowanego związku partnerskiego, po śmierci ubezpieczonej żony względnie 

partnera życiowego, jeżeli ubezpieczona żona względnie ubezpieczony partner życio-

wy osiągnął wiek emerytalny. Rozróżnia się tzw. małą i dużą rentę (§ 46 ust. 1 i ust. 2 

Kodeksu ubezpieczeń społecznych Księga VI). 

Renta sieroca (Waisenrente) – świadczenie stałe ustawowego ubezpieczenia emery-

talnego (ustawowe ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie wypadkowe) lub 

w prawie zabezpieczenia społecznego (wg §§ 38 i kolejnych Federalnej ustawy o za-

bezpieczeniu społecznym), które w przypadku śmierci uprawnionego do renty jest 

wypłacane jego dzieciom – oraz w określonych okolicznościach także innym członkom 

rodziny. Służy ona zapewnieniu środków osobom, które były na utrzymaniu osoby 

zmarłej. Jeżeli zmarł jeden z rodziców, przysługuje tzw. renta półsieroca, a jeżeli zmarli 

oboje rodzice przysługuje renta z tytułu pełnego sieroctwa.  

Renta wychowawcza (Erziehungsrenten) – jedna z rent w systemie niemieckiego 

ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. Przysługuje osobom rozwiedzionym (po 30 

VI 1977 r.), w przypadku śmierci byłego współmałżonka, w okresie wychowywania 

własnego dziecka lub dziecka zmarłego, do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.  
 

 PL CZ DE 
Częstotliwość udostępniania danych  

wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

powiat 
(LAU 1) 

Saksonia  
(NUTS 1) 
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Renta z tytułu niezdolności do pracy  

PL 
Renta z tytułu niezdolności do pracy – świadczenie pieniężne przysługujące ubezpie-

czonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 

− jest niezdolny do pracy,  

− przepracował wymagany okres składkowy i nieskładkowy,  

− niezdolność do pracy powstała w okresach określonych przepisami, ale nie póź-

niej niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.  

Orzeczenie niezdolności do pracy całkowite lub częściowe dokonywane jest przez 

lekarza-orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarza rzeczoznawcy Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

DE 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit – renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy przysługuje ubezpieczonemu, w przypadku uzyskania prawa do świadczenia 

po 31 XII 2000 r. (§43 ust. 1 Kodeksu ubezpieczeń społecznych Księga VI) do momentu 

osiągnięcia wieku emerytalnego, który jest częściowo niezdolny do pracy (§ 43 ust. 1 

zdanie 2 Kodeksu ubezpieczeń społecznych Księga VI), oraz który w ostatnich pięciu 

latach przed wystąpieniem częściowej niezdolności do pracy przez trzy lata opłacał 

obowiązkowe składki i osiągnął tzw. powszechny staż emerytalny przed wystąpieniem 

częściowej niezdolności do pracy.  

Rente wegen voller Erwerbsminderung – renta z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy przysługuje ubezpieczonemu, w przypadku uzyskania prawa do świadczenia po 

31 XII 2000 r. (§ 43 ust. 2 Kodeksu ubezpieczeń społecznych Księga VI) do momentu 

osiągnięcia  wieku emerytalnego, który jest całkowicie niezdolny do pracy (§ 43 ust. 2 

zdanie 2 Kodeksu ubezpieczeń społecznych Księga VI), oraz który w ostatnich pięciu 

latach przed wystąpieniem całkowitej niezdolności do pracy przez trzy lata opłacał 

obowiązkowe składki i osiągnął tzw. powszechny staż emerytalny przed wystąpieniem 

całkowitej niezdolności do pracy. 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

Saksonia  
(NUTS 1) 
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Emerytura 

PL 
Emerytura – świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, który spełnia 

warunki uprawniające do emerytury z ubezpieczenia społecznego, tzn.: 

1) osiągnął wiek emerytalny – zróżnicowany w zależności od płci, zatrudnienia 

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 

2) przepracował odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. 

Wysokość emerytury dla osób, które urodziły się przed rokiem 1949 określona jest 

przez staż pracy i wysokość zarobków w wybranych okresach pracy. Dla osób urodzo-

nych po dniu 31 grudnia 1948 r., które przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytal-

nego lub, które nie są członkami OFE i nie spełniły warunków do emerytury na do-

tychczasowych zasadach, wysokość emerytury jest uzależniona od wysokości kapitału 

zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Warunki nabywania pra-

wa do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez MON, MSWiA oraz MS 

oraz wysokości tych świadczeń uregulowane są odrębnie (ustawa z 23 lipca 2003 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

CZ 
Starobní důchod – dane pochodzą z Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych. Emerytura wypłacana z ubezpieczenia eme-

rytalno-rentowego jest rodzajem świadczenia, do którego osoba nabywa prawo zgod-

nie z ustawą o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. Warunkiem nabycia prawa eme-

rytury jest posiadanie niezbędnego okresu składkowego oraz osiągnięcie określonego 

wieku (wieku emerytalnego określonego odrębnymi przepisami lub wieku 65 lat). 

DE 
Rente wegen Alters – emerytura jest obok renty z tytułu ograniczonej zdolności do 

pracy i renty z powodu śmierci jednym ze świadczeń ustawowych niemieckiego ubez-

pieczenia emerytalno-rentowego. Warunkiem uzyskania prawa do emerytury jest 

osiągnięcie określonego wieku, upływ wymaganego minimalnego okresu ubezpiecze-

nia (stażu emerytalnego) i spełnienie warunków wynikających z prawa o ubezpiecze-

niach.  

Z chwilą osiągnięcia określonego wieku ubezpieczeni mogą ubiegać się o emerytu-

rę. Wyróżnia się następujące rodzaje emerytur: 

− emerytura przyznawana po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Przy-

sługuje osobie, która osiągnęła wiek emerytalny i tzw. powszechny staż emery-
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talny pięciu lat (§ 35 Kodeksu ubezpieczeń społecznych Księga VI). Ustawowa 

granica wieku emerytalnego dla ubezpieczonych urodzonych po 31 XII 1946 r. 

jest stopniowo podnoszona z 65 do 67 lat (§ 235 Kodeksu ubezpieczeń społecz-

nych Księga VI); 

− emerytura dla szczególnie długo ubezpieczonych. Przysługuje osobie, która 

ukończyła 65 lat i osiągnęła staż emerytalny 45 pięciu lat (§ 38 Kodeksu ubez-

pieczeń  społecznych Księga VI); 

− emerytura dla szczególnie długo ubezpieczonych bez potrąceń. Przysługuje 

osobie, która osiągnęła wiek emerytalny i staż emerytalny 35 pięciu lat. Granica 

wieku została stopniowo podniesiona w latach 2000-2001 z 63 na 65 lat. Obec-

nie odbywa się dalsze stopniowe podnoszenie granicy wieku emerytalnego z 65 

na 67 lat dla ubezpieczonych urodzonych po 31 XII 1948 r. (§§ 36, 236 Kodeksu 

ubezpieczeń społecznych Księga VI); 

− emerytura dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności. Przysługuje w pełnej 

wysokości osobie, która w momencie uzyskania prawa do świadczenia ma orze-

czony duży stopień niepełnosprawności lub według prawa obowiązującego na 

dzień 31 XII 2000 r. była niezdolna do wykonywania zawodu, względnie była 

niezdolna do pracy i osiągnęła staż emerytalny 35 pięciu lat. Granica wieku zo-

stała stopniowo podniesiona w latach 2001-2003 z 60 na 63 lata. Obecnie od-

bywa się dalsze stopniowe podnoszenie granicy wieku emerytalnego z 63 na 65 

lat dla ubezpieczonych urodzonych po 31 XII 1951 r. (§§ 37, 236a Kodeksu 

ubezpieczeń społecznych Księga VI); 

− emerytura z tytułu bezrobocia lub po zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu 

dla osób w wieku przedemerytalnym. Przysługuje w pełnej wysokości osobie, 

która ukończyła 65 lat, albo w momencie przyznania świadczenia była bezro-

botna i po ukończeniu 58 lat i 6 miesięcy była przez łącznie 52 tygodnie bezro-

botna lub pobierała zasiłek adaptacyjny dla zwolnionych pracowników kopalń, 

lub 24 miesiące pracowała w niepełnym wymiarze czasu, w ostatnich 10 latach 

przez osiem lat płaciła składki obowiązkowe i osiągnęła staż emerytalny 15 lat. 

Granica wieku została stopniowo podniesiona w latach 1997-2001 z 60 na 65 

lat. Przysługuje ubezpieczonym urodzonym przed 1 I 1952 r. (§ 237 Kodeksu 

ubezpieczeń społecznych Księga VI); 

− emerytura dla kobiet. Przysługuje w pełnej wysokości osobie, która ukończyła 

65 lat; po ukończeniu 40 roku życia przez więcej niż 10 lat (121 miesięcy) płaciła 

składki obowiązkowe i osiągnęła staż emerytalny 15 lat. Granica wieku została 

stopniowo podniesiona w latach 2000-2004 z 60 na 65 lat. Przysługuje kobie-
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tom ubezpieczonym, urodzonym przed 1 I 1952 r. (§ 237 Kodeksu ubezpieczeń 

społecznych Księga VI); 

− emerytura dla górników zatrudnionych długoterminowo pod ziemią. Przysługu-

je osobie, która osiągnęła wiek emerytalny i staż emerytalny 25 pięciu lat. 

Ustawowa granica wieku emerytalnego dla ubezpieczonych urodzonych po 31 

XII 1951 r. jest stopniowo podnoszona z 60 do 62 lata (§§ 40, 238 Kodeksu 

ubezpieczeń społecznych Księga VI).  

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

powiat  
(LAU 1) 

Saksonia  
(NUTS 1) 

 



 

 

5. Budżety gospodarstw domowych 

Gospodarstwo domowe 

PL 
Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 

mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. 

Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszka-

niach (bez obiektów zbiorowego zakwaterowania). Wśród gospodarstw domowych 

wyróżniamy jednoosobowe i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a także rodzinne 

i nierodzinne. 

CZ 
Hospodařící domácnost – według definicji ze Spisu Ludności i Mieszkań gospodarstwo 

domowe tworzą osoby, które wspólnie się utrzymują, tj. wspólnie finansują wydatki 

gospodarstwa domowego takie jak wyżywienie, wydatki na mieszkanie i inne. Wspól-

ne utrzymywanie się dotyczy także dzieci, które należą do danego gospodarstwa do-

mowego, chociaż same nie partycypują w finansowaniu wydatków gospodarstwa do-

mowego. W skład gospodarstwa domowego tworzonego przez rodzinę mogą wcho-

dzić także osoby niespokrewnione, jeżeli utrzymują się wspólnie z rodziną.  

DE 
Private Haushalte – gospodarstwa domowe to wspólnoty osób razem zamieszkują-

cych, wspólnie utrzymujących się zarówno w kontekście przychodów jak i konsumpcji. 

Nie wlicza się do nich osób przebywających czasowo w gospodarstwie (odwiedzający, 

goście) oraz personelu domowego, który nie nocuje w mieszkaniu. Osoby mieszkające 

samotnie i gospodarujące własnym dochodem tworzą jednoosobowe gospodarstwo 

domowe. Mieszkańcy obiektów zakwaterowania zbiorowego nie są uważani za go-

spodarstwa domowe, ale w obiektach tych mogą występować gospodarstwa domowe 

np. gospodarstwo domowe kierownika obiektu. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna spis ludności roczna 

(mikrospis) 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

gmina 
(LAU 2) 

co 5 lat (EVS); 
powiat (NUTS 3) 

– mirokrospis 
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Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego 

PL 
Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego – suma bieżących dochodów go-

spodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od do-

chodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

i świadczeń pozostałych), o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez 

osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób 

użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpiecze-

nie społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody 

pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne 

pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego bądź 

z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek – rolniczej i pozarolni-

czej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny jest przezna-

czony na wydatki oraz przyrost oszczędności. 

CZ 
Čistý peněžní příjem – dochód pieniężny netto gospodarstw domowych pomniejszony 

o potrącenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz podatek dochodowy. 

Całkowity dochód netto gospodarstwa domowego obejmuje dochody w naturze, które 

pochodzą z produkcji z własnego gospodarstwa oraz świadczenia w naturze (np. posiłki). 

DE 
Haushaltsnettoeinkommen – dochód miesięczny netto gospodarstwa domowego 

wynika z sumy pojedynczych miesięcznych dochodów netto wszystkich członków go-

spodarstwa domowego. Dochód miesięczny netto jednej osoby to każdorazowo suma 

kwot wszystkich poszczególnych przychodów, wraz z zapomogą świąteczną, 13/ 14 

pensją, ekwiwalentem za urlop, dochodami z tytułu najmu, dzierżawy, majątku, płat-

ności specjalnych i płatności publicznych (dochód brutto), pomniejszony o podatki, 

dodatek solidarnościowy i obciążenia obowiązkowe na ubezpieczenie społeczne. 

Gospodarstwa domowe o miesięcznym dochodzie gospodarstwa netto powyżej 

18000 euro nie są badane. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna spis ludności roczna 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Saksonia 
(NUTS 1) 
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Dochód do dyspozycji  

PL 
Dochód do dyspozycji – dochód rozporządzalny pomniejszony o pozostałe wydatki. 
Dochód do dyspozycji przeznaczony jest na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne 
oraz przyrost oszczędności. 

Pozostałe wydatki obejmują m.in. kwoty przekazane innym gospodarstwom do-
mowym i instytucjom niekomercyjnym, w tym dary, koszty zakwaterowania młodzieży 
i studentów uczących się poza domem, alimenty od osób prywatnych, niektóre podat-
ki, np.: od nieruchomości, od spadków i darowizn, od dochodów z własności, z wy-
najmu i sprzedaży nieruchomości oraz straty pieniężne. 

CZ 
Čistý disponibilní důchod domácností – dochód gospodarstwa domowego do dyspozycji 

netto oznacza kwotę, którą gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na końcową kon-

sumpcję, na oszczędności w formie aktywów finansowych oraz akumulację aktywów ma-

terialnych i niematerialnych. Dochód do dyspozycji jest efektem tworzenia i podziału do-

chodów i jest pozycją bilansową rachunku podziału wtórnego dochodów. 

DE 
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen 

ohne Erwerbszweck – dochód do dyspozycji gospodarstw domowych oraz organizacji 

prywatnych non-profit to kwota, którą gospodarstwa domowe mają do dyspozycji na cele 

konsumpcyjne lub na tworzenie oszczędności. Wylicza się go poprzez doliczenie do do-

chodu pierwotnego pieniężnych świadczeń socjalnych (renta, zasiłek dla bezrobotnych, 

zasiłek rodzinny, itp.) oraz pozostałych wpływów bieżących, natomiast składki na ubezpie-

czenia społeczne i pozostałe wydatki bieżące i inne podatki, które ponoszą gospodarstwa 

domowe, są odliczane. Dochód pierwotny gospodarstw domowych zawiera dochody 

z pracy zarobkowej i z tytułu posiadania majątku, które zasiliły gospodarstwa domowe 

(np. dochód z własnej działalności gospodarczej, wynagrodzenie pracowników). 

Organizacje non-profit to organizacje, związki, stowarzyszenia, instytuty itd., które 

nie należą do sektora państwowego. Swoje usługi świadczą nieodpłatnie lub za cenę 

nie w pełni pokrywającą koszty. Wydatki, z wyjątkiem opłat specjalnych, pokrywają 

w istotnej części ze składek lub dotacji gospodarstw domowych.  
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

 



 

 

6. Mieszkania5 

Budynek mieszkalny 

PL 
Budynek mieszkalny – budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale 

mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w poło-

wie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem budynku mieszkalno-

inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego. 

CZ 
Domy – wszystkie budynki przeznaczone do celów mieszkalnych (zamieszkane i nie-

zamieszkane), obiekty z mieszkaniami (mieszkaniem) oraz obiekty noclegowe bez 

mieszkania, jeżeli służą do celów mieszkaniowych. Do budynków mieszkalnych zalicza 

się, oprócz budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, także inne 

obiekty przeznaczone do celów mieszkalnych – np. internaty, noclegownie dla mło-

dzieży, domy dziecka, zakłady opieki społecznej, domy starców, pensjonaty dla emery-

tów, klasztory i zakony (obiekty z miejscami noclegowymi dla członków klasztorów czy 

zakonów), placówki azylowe dla cudzoziemców, inne budynki z mieszkaniem (np. 

szkoła z mieszkaniem). 

DE 
Wohngebäude – budynki, które co najmniej w połowie (licząc całkowitą powierzchnię 

użytkową) służą celom mieszkalnym. 

Podstawą aktualizacji zasobów budynków i mieszkań są jako dane wyjściowe wyni-

ki spisu budynków i mieszkań z 30 IX 1995 r., które są co roku aktualizowane danymi 

o działalności budowlanej. Od roku sprawozdawczego 2011 aktualizacja odbywa się 

na podstawie spisu budynków i mieszkań z 9 V 2011 r.  

Od roku sprawozdawczego 2011 do aktualizacji wlicza się także domy studenckie 

i bursy. 

Ujmuje się je wtedy w kategoriach „budynki mieszkalne łącznie“ oraz „domy wielo-

rodzinne“ (budynki mieszkalne z 3 mieszkaniami lub więcej).  

Domy wakacyjne, letniskowe weekendowe zaliczają się również do zasobów bu-

dynków mieszkalnych, jeżeli mają co najmniej 50 m² powierzchni mieszkalnej. 

Wszystkie dane obejmują również pustostany. 

 

                                                           
5 W Republice Czeskiej źródłem wszystkich definicji i danych statystycznych do działu są spisy ludności i 

mieszkań. 
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 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna spis ludności 

i mieszkań roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Budynek niemieszkalny 

PL 
Budynek niemieszkalny – budynek, który więcej niż w połowie zajęty jest na cele nie-

mieszkalne (np. zajęty jest przez szkołę, biuro, sklep, magazyn, przychodnię lekarską) 

i w którym znajduje się również co najmniej jedno mieszkanie. 

DE 
Nichtwohngebäude – budynki niemieszkalne to budynki, które w przeważającej części 

(co najmniej w połowie całkowitej powierzchni użytkowej) służą celom niemieszkal-

nym. Są to np. budynki instytucji, budynki biurowe i administracji, budynki zakładowe 

gospodarstw rolnych i innych podmiotów (np. budynki fabryczne, hotele). 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

Zasoby mieszkaniowe  

PL 
Zasoby mieszkaniowe – ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdują-

cych się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych 

nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów 

studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizo-

rycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek 

i statków). 

DE 
Wohnungsbestand – zasoby mieszkaniowe to liczba mieszkań na terenie jednostki 

terytorialnej. Podstawą aktualizacji zasobów budynków i mieszkań są jako dane wyj-

ściowe wyniki spisu budynków i mieszkań z 30 IX 1995 r., które są co roku aktualizo-

wane danymi z działalności budowlanej. Od roku sprawozdawczego 2011 aktualizacja 

odbywa się na podstawie spisu budynków i mieszkań z 9 V 2011 r. Od roku sprawoz-
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dawczego 2011 do zasobów mieszkaniowych wlicza się także domy studenckie i bursy. 

Ujmuje się je w kategoriach „mieszkania w budynkach mieszkalnych łącznie” oraz 

„mieszkania w domach wielorodzinnych” (budynki mieszkalne z 3 mieszkaniami lub 

więcej). 

Mieszkania w domach wakacyjnych, letniskowych, weekendowych zaliczają się 

również do zasobów mieszkaniowych, jeżeli mają co najmniej 50 m² powierzchni 

mieszkalnej.  

Wszystkie dane obejmują również pustostany. 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

Mieszkanie 

PL 
Mieszkanie – lokal składający się z jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych, 

przeznaczony na stały pobyt osób – wybudowany lub przebudowany do celów miesz-

kalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego 

to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspól-

nej sieni bądź z ulicy, podwórza lub ogrodu. 

Do pomieszczeń pomocniczych zalicza się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp, 

spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrę-

bie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców. 

CZ 
Byt – zespół izb (ewentualnie jedna izba), który swym stanem technicznym i wyposa-

żeniem umożliwia trwałe zamieszkiwanie zgodnie z wymogami urzędu budowlanego.  

DE 
Wohnung – mieszkanie to zespół pomieszczeń, które umożliwiają prowadzenie wła-

snego gospodarstwa domowego, w tym ze stałą kuchnią lub z pomieszczeniem z zain-

stalowanym na stałe miejscem do gotowania (wnęką kuchenną/piecem kuchennym). 

Mieszkanie posiada zasadniczo zamykane bezpośrednie dojście z zewnątrz, z klatki 

schodowej lub z korytarza, ponadto zewnętrzne zasilanie w wodę, odpływ i toaletę. 

Począwszy od roku sprawozdawczego 2012 do mieszkań zalicza się także pozostałe 

jednostki mieszkaniowe, tzn. mieszkania bez kuchni lub bez zainstalowanego na stałe 
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miejsca do gotowania. Mieszkanie to tym samym zespół pomieszczeń, które umożli-

wiają prowadzenie własnego gospodarstwa domowego.  

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna spis ludności 

i mieszkań roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Mieszkanie niezamieszkane  

PL 
Mieszkanie niezamieszkane – mieszkanie, w którym w momencie badania statystycz-

nego nie była zameldowana (na pobyt stały lub czasowy) żadna osoba ani też nie 

mieszkała, nawet czasowo, żadna osoba bez zameldowania. Dotyczy to mieszkań nie 

rozdysponowanych znajdujących się w budynkach nowo zbudowanych, oddanych do 

użytku, mieszkań będących w remoncie bądź wykwaterowanych do remontu, miesz-

kań nie zamieszkanych z powodu toczącego się postępowania sądowego lub egzeku-

cyjnego, mieszkań nie przyjętych do zasiedlenia z powodu ich złego stanu techniczne-

go, mieszkań pozostających w rezerwie jednostki sprawozdawczej, także nie zamiesz-

kanych z innych przyczyn. 

CZ 
Neobydlený byt – niezamieszkane mieszkanie to mieszkanie, w którym nie zamieszki-

wała faktycznie żadna osoba. 

DE 
Leerstehende Wohnungen – mieszkanie, które w momencie badania statystycznego 

nie jest wynajęte, ani wykorzystywane przez właściciela, nie jest też mieszkaniem 

przeznaczonym na pobyt wakacyjny lub w czasie wolnym. Jeżeli właściciel/najemca 

musi z powodu przebudowy/modernizacji na krótki okres – przy zachowaniu stosunku 

najmu – wprowadzić się do mieszkania zastępczego, to takie mieszkanie nie jest zali-

czane do kategorii mieszkań niezamieszkanych. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna spis ludności 

i mieszkań roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 
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Powierzchnia użytkowa mieszkania 

PL 
Powierzchnia użytkowa mieszkania – suma powierzchni wszystkich pomieszczeń 

w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszka-

nie, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alkow, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, 

obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących miesz-

kalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie 

i sposób użytkowania (m. in. pracownia artystyczna, pomieszczenia rekreacyjne itp.). 

1) Do powierzchni użytkowej mieszkania nie zalicza się powierzchni: balkonów, tara-

sów, loggi, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek prze-

znaczonych na przechowywanie opału, a także garaży, hydroforni i kotłowni. 

2) W budynku typu wiejskiego do powierzchni użytkowej mieszkania z reguły wli-

cza się powierzchnię sieni. Nie uznaje się sieni za część składową mieszkania 

i nie wlicza się jej powierzchni do powierzchni użytkowej mieszkania tylko wów-

czas, gdy: 

− sień łączy część mieszkalną budynku z częścią inwentarską lub gospodarczą, 

− oprócz sieni znajduje się na tej samej kondygnacji przedpokój, 

− w budynku znajduje się więcej niż jedno mieszkanie, a sień użytkowana jest 

wspólnie jako ogólnodostępny korytarz. 

3) Powierzchnię schodów znajdujących się w budynku indywidualnym wlicza się do 

powierzchni użytkowej mieszkania jeżeli w budynku znajduje się tylko jedno 

mieszkanie, nie wlicza się zaś, gdy w budynku znajduje się dwa lub więcej miesz-

kań; schody i powierzchnie pod nimi uznaje się wówczas za część ogólnokomu-

nikacyjną. 

4) W budynkach indywidualnych będących w budowie, ale już w części zamieszka-

nych, w powierzchni użytkowej mieszkania uwzględnia się tylko powierzchnię 

pokoi i pomieszczeń pomocniczych wykończonych. 

CZ 
Powierzchnia mieszkalna (Obytná plocha) – suma powierzchni wszystkich pomieszczeń 

mieszkalnych i kuchni, jeżeli jej powierzchnia wynosi co najmniej 8 m2. Aneks kuchenny, 

względnie kuchnia poniżej 8 m2 nie są uważane za pomieszczenie mieszkalne. 

Całkowita powierzchnia mieszkania stanowi sumę powierzchni wszystkich po-

mieszczeń mieszkalnych, kuchni, aneksu kuchennego i pozostałych pomieszczeń 

mieszkania (pomieszczenia sanitarne, przedpokój, itp.), mierzona wewnątrz ścian 

mieszkania, tj. nie obejmuje piwnicy, balkonu, loggii (nawet oszklonej). 
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DE 
Powierzchnia mieszkalna (Wohnfläche) – zgodnie z Rozporządzeniem (WoFlV) doty-

czącym obliczania powierzchni mieszkalnej, do powierzchni mieszkalnej zalicza się 

powierzchnię pomieszczeń należących wyłącznie do danego mieszkania, jak np. po-

mieszczenia mieszkalne, sypialnie, kuchnie i pomieszczenia pomocnicze (np. koryta-

rze, przedpokoje, schowki, łazienki). 

Powierzchnia mieszkalna domów studenckich i burs obejmuje powierzchnię po-

mieszczeń, które są przeznaczone do wyłącznego i wspólnego użytku mieszkańców. 

Do powierzchni mieszkalnych należą także powierzchnie ogrodów zimowych, base-

nów i wszystkich pozostałych pomieszczeń zamkniętych ze wszystkich stron oraz bal-

konów, logii, ogrodów dachowych i tarasów, jeżeli należą wyłącznie do mieszkania lub 

domu studenckiego lub bursy. Nie zalicza się do powierzchni mieszkalnej (i tym sa-

mym użytkowej) powierzchni pomieszczeń pomocniczych (np. pomieszczeń piwnicz-

nych i zastępujących pomieszczenia piwniczne poza mieszkaniem, pralni, pomieszczeń 

strychowych, suszarni i garaży) oraz pomieszczeń wykorzystywanych do działalności 

gospodarczej. Pełnemu wliczeniu podlegają powierzchnie podstawy pomieszczeń 

i części pomieszczeń o wysokości co najmniej 2 m.  

Powierzchnie pomieszczeń i części pomieszczeń o wysokości od 1 do 2 m oraz nie-

ogrzewanych ogrodów zimowych, basenów i podobnych pomieszczeń zamkniętych ze 

wszystkich stron zalicza się w połowie, powierzchnie balkonów, loggii, ogrodów da-

chowych i tarasów z reguły w ¼, jednak nie więcej niż w połowie. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna spis ludności 

i mieszkań roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Izba 

PL 
Izba – pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścia-

nami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpo-

średnim oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie ze-

wnętrznej budynku; za izbę uważa się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniają-

ce powyższe kryteria. Nie uznaje się za izby – bez względu na wielkość powierzchni i 

sposób oświetlenia – przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków, 

schowków itp. 
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CZ 
Obytná místnost – pomieszczenie mieszkalne stanowiące część mieszkania (w szcze-

gólności pokój dzienny, sypialnia, jadalnia, kuchnia), która jest przeznaczona do celów 

mieszkalnych a jej powierzchnia wynosi co najmniej 8 m2. 

DE 
Wohnräume – wszystkie pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne o po-

wierzchni co najmniej 6 m² oraz wszystkie kuchnie. 

Räume – wszystkie pomieszczenia mieszkalne, jadalnie, sypialnie oraz inne wyodręb-

nione pomieszczenia (np. zaadoptowane na cele mieszkalne pomieszczenia piwniczne 

lub strychowe) o wielkości co najmniej 6 m² oraz zamknięte kuchnie, niezależnie od 

ich wielkości. Nie wlicza się zasadniczo łazienek, toalet, sieni i pomieszczeń gospodar-

czych. Pokój dzienny z kącikiem jadalnym, wnęką sypialną lub kuchenną traktowany 

jest jako jedno pomieszczenie. Mieszkania, w których nie ma konstrukcyjnego oddzie-

lenia poszczególnych obszarów mieszkalnych (np. tzw. „lofty”), traktowane są jako 

jedno pomieszczenie. 
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7. Edukacja i wychowanie  

Polska 

Od 1 IX 2011 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przed-

szkolnego przez dzieci w wieku 5 lat, a w latach 2004/05 – 2010/11 w wieku 6 lat 

w placówkach wychowania przedszkolnego, tj. w oddziałach przedszkolnych w szko-

łach podstawowych i przedszkolach (łącznie ze specjalnymi) oraz od roku szkolnego 

2008/09 – w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Od 

roku szkolnego 2009/10 dzieci 6 letnie na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę 

w I klasie szkoły podstawowej. 

Wśród szkół objętych systemem oświaty funkcjonują: 

− od roku szkolnego 1999/2000 6-letnie szkoły podstawowe oraz 3-letnie gimna-

zja (powstałe w miejsce 8-letnich szkół podstawowych), w których nauka jest 

obowiązkowa, 

− od roku szkolnego 2002/03 szkoły ponadgimnazjalne, tj. 2-3-letnie zasadnicze 

szkoły zawodowe, 3-letnie licea ogólnokształcące i profilowane, 4-letnie techni-

ka oraz od roku szkolnego 2004/05 szkoły dla absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych (tj. 2-letnie uzupełniające licea ogólnokształcące i 3-letnie techni-

ka uzupełniające) i 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy; do szkół 

ponadgimnazjalnych zalicza się również szkoły artystyczne dające uprawnienia 

zawodowe oraz szkoły policealne; ponadto szkoły ponadpodstawowe dla ab-

solwentów 8-letniej szkoły podstawowej działające do zakończenia cyklu kształ-

cenia ujmowano odpowiednio w szkołach ponadgimnazjalnych (zasadniczych 

zawodowych, liceach ogólnokształcących i technikach). 

W związku ze stopniowym wprowadzaniem reformy ustroju szkolnego, obok szkół 

ponadgimnazjalnych (dla absolwentów gimnazjum), działały jeszcze – do czasu zakoń-

czenia cyklu kształcenia – szkoły ponadpodstawowe (dla absolwentów 8-letniej szkoły 

podstawowej) oraz ich oddziały będące w strukturze szkół ponadgimnazjalnych, tj. 4-

letnie licea ogólnokształcące i 4-5-letnie średnie zawodowe (obejmujące technika oraz 

licea zawodowe i techniczne); część szkół ponadpodstawowych została przekształcona 

w szkoły ponadgimnazjalne. 

Dane dotyczące wychowania przedszkolnego, szkół (poza szkołami wyższymi) oraz 

od roku szkolnego 2008/09 – specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, mło-

dzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz internatów i burs podaje się według 

stanu na początku roku szkolnego; dane o absolwentach – na koniec roku szkolnego. 
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Szkoła specjalna – instytucja edukacyjna przeznaczona dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kształcenie specjalne (na poziomie 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) odbywa się w funkcjonu-

jących samodzielnie szkołach specjalnych lub w szkołach ogólnodostępnych, w któ-

rych tworzone są oddziały: specjalne, integracyjne, ogólnodostępne oraz w specjal-

nych ośrodkach szkolno-wychowawczych, innych placówkach oświatowo-

wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej (włącznie z zakładami lecznictwa 

uzdrowiskowego) lub w formie indywidualnej. 

Szkoła podstawowa – sześcioletnia, w ostatnim roku nauki przeprowadza się spraw-

dzian, uprawniający do dalszego kształcenia w gimnazjum. Struktura organizacyjna 

szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI, nauka jest obowiązkowa. 

Gimnazjum – szkoła kształcąca młodzież w cyklu trzyletnim (w wieku 13-16). Nauka 

w gimnazjum jest obowiązkowa. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest 

ukończenie szkoły podstawowej. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin 

zewnętrzny. Pozytywny wynik tego egzaminu daje możliwość ubiegania się o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Zasadnicza szkoła zawodowa – szkoła dająca wykształcenie zasadnicze zawodowe, 

umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu, a także dalsze kształcenie w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub 

technikach uzupełniających. Do szkoły tej przyjmowani są absolwenci gimnazjum. 

Nauka trwa od 2 do 3 lat. 

Technikum – szkoła czteroletnia, której ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu, 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kształcenie zawodowe 

odbywa się w zawodach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 VI 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Absol-

wenci technikum uzyskują wykształcenie średnie, a także mają możliwość uzyskania 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

Technikum uzupełniające – trzyletnie szkoły działające na podbudowie programowej 

zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka trwa trzy lata, a ukończenie tego typu szkoły 

daje wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifi-

kacje zawodowe oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości. 

Liceum ogólnokształcące – szkoła ponadgimnazjalna, której ukończenie umożliwia 

otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 3 

lata, a w szkołach dwujęzycznych (oddziałach dwujęzycznych) z klasą wstępną – 4 lata. 
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Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu klasy programowo najwyższej 

uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do 

szkoły policealnej. Po złożeniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania 

się o przyjęcie na studia wyższe. 

Uzupełniające liceum ogólnokształcące – funkcjonuje od roku szkolnego 2004/05. 

Działa na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka trwa 2 lata. 

Absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących po ukończeniu klasy progra-

mowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się 

o przyjęcie do szkoły policealnej. Po złożeniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo 

do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

Liceum profilowane – szkoła ponadgimnazjalna, kształcąca w profilach kształcenia 

ogólnozawodowego. Profile kształcenia ogólnozawodowego odpowiadające określo-

nym dziedzinom gospodarki, określone są drogą rozporządzenia przez Ministra wła-

ściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauka trwa 3 lata. Ukończenie szkoły oraz 

zdanie egzaminu maturalnego daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości 

i prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

Szkoła artystyczna – instytucja edukacyjna zakładana i prowadzona przez Ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne 

szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Ministra wła-

ściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Wyróżnia się szkoły realizujące 

jednocześnie kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne oraz szkoły realizujące wy-

łącznie kształcenie artystyczne. Do szkół artystycznych zalicza się również szkoły bi-

bliotekarskie oraz animatorów kultury. Absolwenci ogólnokształcących szkół arty-

stycznych II stopnia mają możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego po 

zdaniu którego otrzymują prawo ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia. Po ukoń-

czeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie, uczeń otrzymuje dyplom ukończenia 

szkoły potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego. 

Specjalne szkoły przysposabiające do pracy – są to szkoły trzyletnie działające od 

roku szkolnego 2004/2005 na podbudowie programowej gimnazjum. Przeznaczone są 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie tego typu szkoły 

umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Jest to 

typ szkoły, po której ukończeniu nie przewiduje się kontynuowania nauki. 
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Szkoła policealna – instytucja edukacyjna organizowana na podbudowie programo-

wej szkoły ponadgimnazjalnej, umożliwiająca osobom posiadającym wykształcenie 

średnie ogólne uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zda-

niu egzaminu. Nauka trwa nie więcej niż 2,5 roku. Absolwenci, po złożeniu egzaminu 

zewnętrznego otrzymują dyplom, który określa kwalifikacje zawodowe na poziomie 

technika lub robotnika wykwalifikowanego. W statystyce do szkół policealnych zalicza 

się także trzyletnie zakłady kształcenia nauczycieli: kolegia nauczycielskie i nauczyciel-

skie kolegia języków obcych oraz kolegia pracowników służb społecznych. 

Republika Czeska  

Zgodnie z ustawą oświatową w skład systemu edukacji w Republice Czeskiej wcho-

dzą szkoły i placówki szkolne, które realizują kształcenie zgodnie z programami na-

uczania. Wyróżnia się następujące rodzaje szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, 

szkoła średnia (liceum ogólnokształcące, technikum i średnia szkoła zawodowa), kon-

serwatorium, policealna szkoła zawodowa, podstawowa szkoła artystyczna oraz szko-

ła językowa z prawem przeprowadzania państwowego egzaminu językowego.  

W trakcie kształcenia na poziomie średnim, będącego kontynuacją kształcenia 

podstawowego, rozwija się wiedzę, umiejętności i kompetencje ucznia, przygotowując 

go do dalszej nauki w szkołach wyższych i policealnych zawodowych lub do osiągnięcia 

kwalifikacji do wykonywania zawodu. Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe 

na tym poziomie mogą uzyskać zarówno uczniowie (w wieku do 18/19 lat), jak i osoby 

dorosłe. Edukacja w ramach kształcenia na poziomie średnim ma charakter ogólny lub 

zawodowy. Zakończona jest egzaminem maturalnym, dyplomem potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe lub egzaminem końcowym. 

Wykształcenie na poziomie średnim można zdobyć w szkołach o profilu ogólno-

kształcącym (licea) oraz na kierunkach zawodowych w szkołach średnich (technika, 

średnie szkoły zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły przyuczające do za-

wodu). Elementem kształcenia zawodowego są także kierunki studiów uzupełniają-

cych, które są wymienione oddzielnie. 

Kształceniem specjalnym w Republice Czeskiej określa się kształcenie dzieci, 

uczniów i studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – czyli uczniów niepeł-

nosprawnych (umysłowo, fizycznie, z wadami wzroku, słuchu, mowy, autyzmem, nie-

pełnosprawnością sprzężoną, rozwojowymi zaburzeniami zachowania) oraz będących 

w gorszej sytuacji zdrowotnej lub socjalnej. W myśl ustawy nr 561 z 2004 r. z późn. 

zm. uczniowie ci mają prawo do kształcenia zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi 

i możliwościami. Kształcenie specjalne prowadzone jest dla uczniów, w przypadku 
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których potrzeby takie zostały stwierdzone przez oświatową placówkę doradczą. Pro-

wadzi się je na wszystkich poziomach systemu edukacji.  

Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Republice Czeskiej 

realizowane jest w szkołach i placówkach szkolnych, a częściowo także w instytucjach 

specjalistycznych. Rodzice (opiekunowie ustawowi) dziecka podejmują decyzję, jaką 

drogę edukacji dla swojego dziecka wybierają – kształcenie w szkole podstawowej, tj. 

integrację czy naukę w szkole specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych.  

Przedszkole (Materská skola) – w przedszkolach odbywa się kształcenie przedszkolne 

zazwyczaj dla dzieci od lat trzech do sześciu (w uzasadnionych przypadkach także dla 

dzieci młodszych). 

Szkoła podstawowa (Základní škola) – kształcenie trwa 9 lat, dzieli się na pierwszy 

stopień (klasy od pierwszej do piątej) i drugi (klasy od szóstej do dziewiątej). Uczeń 

spełnia obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę lub zwią-

zek gmin.  

W miejscowościach, w których nie ma warunków do utworzenia wszystkich 9 klas, 

funkcjonują szkoły podstawowe o mniejszej liczbie klas. 

Zgodnie z ustawą oświatową obowiązek szkolny trwa 9 lat, jednak maksymalnie do 

końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy siedemnaście lat. 

Poziom wykształcenia podstawowego otrzymuje uczeń, który pomyślnie ukończy 

program nauczania kształcenia podstawowego w szkole podstawowej, na niższym 

stopniu sześcioletniego lub ośmioletniego liceum ogólnokształcącego lub w odpo-

wiedniej części ośmioletniego programu nauczania konserwatorium. 

Średnia szkoła zawodowa (Střední odborné učiliště) – umożliwia przede wszystkim 

uzyskanie wykształcenia średniego zakończonego końcowym egzaminem zawodo-

wym. Nauka trwa zazwyczaj dwa lub trzy lata. Absolwenci otrzymują dyplom potwier-

dzający kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów robotniczych i pokrew-

nych. Jednak oprócz rozpoczęcia praktyki zawodowej czeski system kształcenia umoż-

liwia uczniom, którzy ukończyli kierunek trzyletni, także kontynuowanie nauki w dwu-

letniej szkole uzupełniającej zakończonej egzaminem maturalnym.  

Technikum zawodowe (Střední odborná škola) – umożliwia zdobycie pełnego średnie-

go wykształcenia zawodowego zakończonego egzaminem maturalnym. Nauka trwa 

zazwyczaj cztery lata, ale są też technika kształcące w cyklu dwu- i trzyletnim. Absol-

wenci techników uzyskują uprawnienia zawodowe w branżach techniczno-

gospodarczych, ekonomicznych, medycznych, pedagogicznych i innych, mogą też kon-

tynuować naukę w policealnej szkole zawodowej lub w szkole wyższej. 



Edukacja i wychowanie 59 

Liceum ogólnokształcące (Gymnázium) – jest jednym z trzech podstawowych rodza-

jów szkół średnich funkcjonujących w Republice Czeskiej, umożliwiających zdobycie 

wykształcenia ogólnego zakończonego egzaminem maturalnym. Misją liceum ogólno-

kształcącego jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do studiów na uczelniach 

wyższych oraz w policealnych szkołach zawodowych. 

Saksonia 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w Saksonii wraz z ukończeniem szóstego roku 

życia. Szkoły podstawowe współpracują z przedszkolami i żłobkami w celu ułatwienia 

dzieciom rozpoczęcia nauki. Dla dzieci, które osiągnęły wiek szkolny, lecz nie osiągnęły 

jeszcze dojrzałości szkolnej tworzone są klasy przygotowawcze. Obowiązek pobierania 

nauki trwa przez 9 lat szkolnych (szkoła podstawowa i szkoły, w których kontynuowa-

na jest nauka), obowiązek nauki zawodu wynosi 3 lata szkolne. Po czteroletnim okre-

sie nauki w szkole podstawowej nauka kontynuowana jest w szkole średniej (die Ober-

/Mittelschule) lub w gimnazjum w zależności od predyspozycji ucznia. Szkoła średnia 

obejmuje klasy 5 do 9 lub 10, uczeń zdobywa w niej wiedzę ogólną i wykształcenie 

przygotowujące do zawodu. Po ukończeniu klasy 9 uczniowie uzyskują świadectwo 

ukończenia tzw. szkoły głównej (Hauptschulabschluss) względnie po zaliczeniu klasy 

10 świadectwo ukończenia tzw. szkoły realnej (Realschulabschluss). Nauka w gimna-

zjum trwa 8 lat (od klasy 5 do 12) i kończy się egzaminem maturalnym (uprawniają-

cym do podjęcia nauki na studiach).  

W szkołach specjalnych (die Förderschulen) kształceni są uczniowie upośledzeni 

czasowo lub trwale w takim stopniu, że nie są w stanie pobierać nauki w szkołach 

ogólnokształcących, nawet przy udzieleniu szczególnej pomocy.  

Po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej młodzież ma do wyboru naukę jednego 

z 330 zawodów w zasadniczej szkole zawodowej (Berufsschule), w systemie dualnym 

(teoria w szkole i praktyka w zakładzie pracy) lub w szkole zawodowej (Berufs-

fachschule) gdzie z reguły w ciągu 3 lat uzyskuje kwalifikacje zawodowe. Absolwenci 

szkół zasadniczych zawodowych i zawodowych mogą kontynuować naukę w średnich 

szkołach zawodowych (technikach) (Fachoberschulen), które przygotowują do studiów 

zawodowych. Wybór spośród pięciu kierunków (rolnictwo, sztuka, nauki społeczne, 

technika, gospodarka i zarządzanie) nie decyduje o przyszłym kierunku studiów. Po-

nadto absolwenci szkół średnich mogą uzyskać wykształcenie uprawniające do stu-

diów w gimnazjum zawodowym. W szkołach tego typu przekazywana jest wiedza 

ogólna oraz wiedza zawodowa. Wyższe szkoły zawodowe (Fachschulen) przekazują 

pogłębioną wiedzę zawodową, kształcą osoby posiadające już wykształcenie 
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i praktykę zawodową, dają uprawnienia na poziomie średnim, wyższym niż uzyskują 

pracownicy wykwalifikowani, a niższym niż uzyskują absolwenci wyższych uczelni6. 

Szkoła podstawowa (Grundschule) – zadaniem szkoły podstawowej jest, przygotowa-

nie uczniów we wspólnym cyklu kształcenia do kolejnych etapów edukacji, z uwzględ-

nieniem indywidualnych predyspozycji do uczenia się i warunków rozwojowych z wy-

korzystaniem elementów kreatywnego nauczania i nauki przez zabawę. Przez to stwa-

rza się warunki do rozwoju podstaw samodzielnego myślenia, uczenia się i pracy oraz 

opanowania czytania, pisania i liczenia. Szkoła podstawowa obejmuje klasy 1 - 4. Zaję-

cia odbywają się z reguły z podziałem na oddziały. Zajęcia obejmujące wiele roczników 

są dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli istnieje odpowiednia koncepcja pedagogiczna 

i odpowiednio wykwalifikowany personel. 

Szkoła średnia (Mittel-/Oberschule) – w tym typie szkoły prowadzone jest kształcenie 

ogólne oraz  przygotowujące do zawodu, stwarzające warunki do zdobycia kwalifikacji 

zawodowych. Szkoła oferuje uczniom dwie ścieżki edukacyjne – szkoły głównej 

(Hauptschule) i szkoły realnej (Realschule). Po pozytywnym ukończeniu klasy 9 

uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły głównej. Od roku szkolnego 

2005/2006 uczniowie, którzy wybrali tę ścieżkę biorą udział w specjalnym badaniu 

wyników i w przypadku pozytywnej oceny otrzymują tzw. kwalifikowane świadectwo 

ukończenia szkoły głównej. Po ukończeniu 10 klasy i zdanym egzaminie końcowym 

uczniowie ścieżki edukacyjnej szkoły realnej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły 

realnej. 

Gimnazjum (Gymnasium) – w tym typie szkół przekazuje się uczniom o odpowiednich 

uzdolnieniach i zamierzeniach edukacyjnych pogłębione wykształcenie ogólne, które 

jest warunkiem podjęcia studiów wyższych, stwarza się także warunki kształcenia 

zawodowego poza szkołą wyższą. Nauka trwa od poziomu klasy 5 do 10 oraz klasy 11 

i 12, kończy się egzaminem maturalnym i uprawnia do studiowania w szkole wyższej. 

Typy szkół zawodowych:  

Berufsschule – szkoła zawodowa mająca za zadanie kształcenie w ramach przygoto-

wania zawodowego w celu wykonywania zawodu, tj. przekazywanie przede wszystkim 

umiejętności i sprawności zawodowych oraz pogłębianie i poszerzanie kształcenia 

ogólnego. Jako równoprawny partner wspólnie z zakładami praktycznej nauki zawodu 

i innymi uczestnikami kształcenia zawodowego przygotowuje do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych. 

                                                           
6 Saksońskie Ministerstwo Kultury. Drogi kształcenia w Saksonii, wydanie 2003 (Sächsisches Staatsminis-

terium für Kultur, Bildungswege in Sachsen, Ausgabe 2003); aktualizacja 2014 r. 
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Berufsfachschule – w szkołach tego typu uczniowie uzyskują wiedzę na temat jednego 

lub kilku zawodów, natomiast kształceni są w jednym. Wiedza zawodowa uzupełniana 

jest kształceniem ogólnym. Nauczanie odbywa się z reguły w systemie dziennym 

i trwa co najmniej jeden rok. 

Fachschule – szkoła ma za zadanie, po ukończonym podstawowym kształceniu zawo-

dowym i z reguły kształceniu praktycznym (obrona) lub wystarczającym okresie dzia-

łalności zawodowej, prowadzenie dalszego kształcenia zawodowego zakończonego 

odpowiednim dyplomem zawodowym. Nauka odbywa się w systemie dziennym, trwa 

co najmniej jeden rok, w systemie mieszanym odpowiednio dłużej. 

Fachoberschule – w tym typie szkoły odbywa się kształcenie ogólne oraz  teoretyczne 

i praktyczne kształcenie specjalistyczne. Nauka jest prowadzona na podbudowie szko-

ły średniej, trwa dwa lata i po zdanym egzaminie końcowym uprawnia do podjęcia 

studiów w wyższej szkole zawodowej. 

Berufliches Gymnasium – szkoła, która w wyniku przekazywania ogólnokształcących 

i zawodowych treści nauczania prowadzi kształcenie dające możliwość podjęcia stu-

diów wyższych lub innej formy dalszego pogłębionego kształcenia zawodowego. 

Nauka prowadzona jest na podbudowie szkoły średniej, trwa trzy lata i uprawnia 

do podjęcia studiów w szkole wyższej. Obejmuje fazę wprowadzającą oraz poziom 

klas 12 i 13.  

Specjalne szkoły ogólnokształcące (Allgemeinbildende Förderschulen) – szkoły dla 

uczniów, którzy z powodu jednej lub kilku dysfunkcji fizycznych lub psychicznych, tak-

że przy specjalnym wsparciu w innych szkołach ogólnokształcących, nie mogą się zin-

tegrować lub integrują się w stopniu niewystarczającym – przez dłuższy czas wymaga-

ją specjalnego wsparcia pedagogicznego. 

Typy szkół specjalnych: 

− dla niewidomych i niedowidzących, 

− dla osób z upośledzeniem słuchu, 

− dla osób upośledzonych umysłowo, 

− dla osób upośledzonych fizycznie, 

− z aktywizacją uczenia się 

− z terapią logopedyczną, 

− dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, 

− szkoły przy klinikach i szpitalach. 
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W szkołach specjalnych można uzyskać świadectwa analogiczne jak w innych ty-

pach szkół. W szkołach z aktywizacją uczenia się świadectwo ukończenia szkoły głów-

nej uzyskuje się bez udziału w badaniu wyników. 

Szkoły tzw. drugiej ścieżki edukacyjnej: 

Szkoły wieczorowe (Abendmittel-/Abendoberschule) – szkoły różnych typów, w któ-

rych młodzież i dorośli niepodlegający już obowiązkowi szkolnemu, przeważnie 

w formie wieczorowej mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły głównej (Haupt-

schule) lub kwalifikowane świadectwo ukończenia szkoły głównej lub świadectwo 

ukończenia szkoły realnej (Realschule). 

Gimnazjum zawodowe (Abendgymnasium) – typ szkoły, w której młodzież i dorośli 

niepodlegający już obowiązkowi szkolnemu przeważnie w formie wieczorowej mogą 

uzyskać uprawnienia do studiowania w szkole wyższej. 

Kolleg – gimnazjum szczególnego rodzaju, w którym dorośli, którzy pracowali już za-

wodowo, mogą podczas trzyletniej nauki w systemie dziennym uzyskać uprawnienia 

do studiowania w szkole wyższej. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

powiat 
(LAU 1) 

powiat 
(NUTS 3) 

 

 



 

 

8. Ochrona zdrowia 

Lekarz 

PL 
Lekarz – zawód medyczny, który polega na udzieleniu przez osobę posiadającą wyma-

gane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowot-

nych w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu 

im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu 

opinii i orzeczeń lekarskich. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowa-

dzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji 

zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo 

wykonywania zawodu lekarza osobie, która zdobyła wymagane kwalifikacje, odbyła 

staż podyplomowy i złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy. 

Działalność lecznicza może być wykonywana przez praktyki zawodowe (indywidu-

alne lub grupowe) – lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek lub położnych (do 

2011 r. regulowane odrębnymi ustawami). Praktyki lekarskie: indywidualne, indywi-

dualne specjalistyczne i grupowe to forma organizacyjna działalności np. ambulatoryj-

nej opieki zdrowotnej. Istotą tej formy jest realizowanie przez prywatne podmioty 

świadczeń zdrowotnych dla ludności, także w ramach środków publicznych. Dane 

o praktykach lekarskich obejmują te podmioty, które świadczą usługi zdrowotne wy-

łącznie w ramach środków publicznych. 

CZ 
Lekarz prowadzący (Ošetřující lékař) – pod pojęciem lekarza prowadzącego rozumie 

się lekarza pierwszego kontaktu, lekarza świadczącego specjalistyczną opiekę ambula-

toryjną, lekarza świadczącego opiekę jednodniową oraz lekarza świadczącego opiekę 

w placówce opieki długoterminowej (źródło: Ustawa nr 48 z 1997 r. o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych innych ustaw). 

Dane o liczbie lekarzy będących w stosunku pracy z daną placówką lub miejscem 

pracy podaje się w osobach fizycznych według stanu na ostatni dzień okresu sprawoz-

dawczego. 

DE 
Lekarze zatrudnieni w szpitalach (Ärzte in Krankenhäusern) – do lekarzy zatrudnio-

nych w szpitalach w pełnym wymiarze godzin zalicza się lekarzy kierujących oddziała-

mi oraz lekarzy im podległych (lekarze naczelni i lekarze asystenci), a także pełniących 

funkcję dyrektorów do spraw medycznych, właścicieli koncesjonowanych klinik pry-
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watnych, lekarzy kierujących klinikami. Nie ujmuje się stażystów i innych lekarzy za-

trudnionych w szpitalach (np. lekarzy zewnętrznych, lekarzy hospitujących). Lekarzy 

wykonujących usługi na zlecenie zalicza się do lekarzy prowadzących praktyki prywat-

ne. 

Lekarze zatrudnieni w szpitalach wojskowych zaliczani są częściowo do lekarzy pra-

cujących w pełnym wymiarze godzin, a częściowo do lekarzy pozostałych. 

Lekarze prowadzący praktyki prywatne (Ärzte in Niederlassungen) – lekarze prowa-

dzący praktyki prywatne to lekarze praktykujący wraz z lekarzami pracującymi w szpi-

talu w niepełnym wymiarze godzin (np. lekarze wykonujący usługi na zlecenie) i staży-

stami w praktykach prywatnych. Do tej kategorii zalicza się (zgodnie z § 311 ustęp 

2 Kodeksu ubezpieczeń społecznych, Księga V) także lekarzy w komunalnych, pań-

stwowych i społecznych placówkach służby zdrowia, wraz z zakładową służbą zdrowia, 

np. przychodnie i ambulatoria oraz pracowników zatrudnionych w niepełnym wymia-

rze i stażystów. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

województwo 
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

Lekarz dentysta 

PL 
Lekarz dentysta – zawód medyczny, który polega na udzieleniu przez osobę posiada-

jącą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń 

zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz 

okolic przyległych. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu 

lekarza osobie, która zdobyła wymagane kwalifikacje, odbyła staż podyplomowy 

i złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. 

CZ 
Zubní lékař – zapewnia podstawową opiekę w zakresie stomatologii. 

DE 
Zahnärzte – pracujący lekarze dentyści posiadający aktualne uprawnienia zawodowe 

lub powołanie oraz lekarze dentyści z pozwoleniem na tymczasowe wykonywanie 

zawodu. Szczegółowe uregulowania określone są w ustawie o wykonywaniu zawodu 
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stomatologa. Do tej grupy zalicza się także lekarzy specjalistów ortodontów. Nie zali-

cza się natomiast techników dentystycznych. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

województwo 
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

Łóżka w szpitalu 

PL 
Łóżka w szpitalu – łóżka znajdujące się stale w salach dla chorych (z pełnym wyposa-

żeniem), zajętych przez chorych lub przygotowanych na ich przyjęcie. Od 2008 r. dane 

o łóżkach w szpitalach ogólnych wykazuje się łącznie z łóżkami i inkubatorami dla no-

worodków, bez miejsc dziennego pobytu. 

CZ 
Lůžka v nemocnici – wykazywana jest faktyczna liczba łóżek (w tym dla noworodków) 

w szpitalach na koniec okresu sprawozdawczego, w ujęciu rocznym na dzień 31 XII. 

W liczbie łóżek nie są ujmowane łóżka prowizoryczne i dostawki, łóżka dla osób towa-

rzyszących (jeżeli są przewidziane), łóżka będące elementem wyposażenia stanowiska 

porodowego, łóżka pobytu dziennego (nie przeznaczone do wykorzystania przez całą 

dobę) oraz łóżka będące elementem wyposażenia stanowiska dializacyjnego.  

DE 
Krankenhausbetten – wykazuje się łóżka rzeczywiście wykorzystywane w szpitalu, tj. 

łóżka przewidziane do stałego wykorzystania oraz dostawiane. 

Łóżka przewidziane do stałego wykorzystania to takie, które spełniają określone 

wymogi ustalone w wytycznych krajów związkowych odnośnie budowy i urządzenia 

szpitali, np. w kwestii wielkości pomieszczeń, wyposażenia w instalacje, itd. 

Nie wlicza się łóżek dla noworodków. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

województwo 
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 
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Żłobek, klub dziecięcy 

PL 
Żłobek, klub dziecięcy – jednostka organizacyjna sprawująca opiekę nad dziećmi do 

lat 3, realizująca funkcje opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne oraz wpisana do re-

jestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

CZ 
Jesle – placówka sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do lat 3.  

DE 
Kinderkrippen – opieka nad dziećmi w wieku poniżej 3 lat. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna – roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) – powiat 

(NUTS 3) 

 



 

 

9. Turystyka 

Turystyczny obiekt noclegowy 

PL 
Turystyczny obiekt noclegowy – każde miejsce zakwaterowania, w którym regularnie 

bądź sporadycznie nocują turyści. 

Do turystycznych obiektów noclegowych zaliczamy obiekty hotelowe i pozostałe 

obiekty (do 2010 r. bez pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych). Do obiektów 

hotelowych zaliczamy hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (np. zajaz-

dy, gościńce). Pozostałe obiekty obejmują: domy wycieczkowe, schroniska, schroniska 

młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, 

ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków tury-

stycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne 

(kwatery prywatne), kwatery agroturystyczne i pozostałe niesklasyfikowane (np. do-

my studenckie, internaty, ośrodki rekreacyjno-sportowe itp.). 

Dane roczne o obiektach i miejscach noclegowych wykazuje się według stanu 

w dniu 31 VII; dotyczą miejsc całorocznych i sezonowych. 

CZ 
Hromadná ubytovací zařízení – obiekt posiadający co najmniej 5 pokoi i 10 miejsc 

noclegowych, które regularnie (lub nieregularnie) służą do tymczasowego zakwatero-

wania gości (w tym dzieci) podczas ich urlopu, wycieczki, opieki uzdrowiskowej, wy-

jazdu służbowego, szkolenia, kursu, kongresu, sympozjum, pobytu dzieci na zielonej 

szkole, na obozach letnich i zimowych. Wyróżnia się kategorie określające rodzaj 

obiektu noclegowego i klasę, która wskazuje na wymogi w zakresie wyposażenia, po-

ziomu i zakresu usług związanych z zakwaterowaniem. Do obiektów zbiorowego za-

kwaterowania zalicza się hotele (łącznie z motelami i botelami), pensjonaty, schroni-

ska turystyczne, zespoły domków turystycznych, kempingi oraz pozostałe obiekty 

noclegowe. 

DE 
Beherbergungsbetriebe – turystyczne obiekty noclegowe to obiekty świadczące usługi 

noclegowe gościom w trakcie ich podróży prywatnych lub służbowych. Rozróżnia się tutaj 

obiekty noclegowe (Beherbergungsstätten) oferujące miejsca noclegowe (np. hotele 

i pensjonaty) oraz kempingi. Do turystycznych obiektów noclegowych zaliczają się także 

kwatery, dla których świadczenie usług noclegowych jest działalnością dodatkową. 
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Do obiektów noclegowych (Beherbergungsstätten) zalicza się obiekty hotelowe, 

pensjonaty, kwatery wakacyjne, placówki opiekuńcze i kliniki rehabilitacyjne oraz 

ośrodki szkoleniowe. Obiekty te wraz z kempingami tworzą grupę turystycznych 

obiektów noclegowych. 

Od roku sprawozdawczego 2012 wykazywane są obiekty noclegowe posiadające 

10 lub więcej łóżek dla gości. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Hotel 

PL 
Hotel – obiekt zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej, dysponujący co najmniej 

10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący 

szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. Każdy hotel musi zapewnić po-

dawanie śniadań. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług 

wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa – 5 gwiazdek (*****), najniższa – 

1 gwiazdka (*). Hotele z kategorią od 5* do 3* włącznie powinny wykazać pokoje z 

pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym oraz restaurację. W hotelu 3-gwiazdkowym 

dopuszcza się brak restauracji, jeżeli w odległości max. 200 m od obiektu znajduje się 

restauracja. 

CZ 
Hotel – obiekt noclegowy posiadający co najmniej 10 pokoi gościnnych przystosowa-

nych do świadczenia usług tymczasowego zakwaterowania oraz usług z tym związa-

nych (w szczególności gastronomicznych). Wyróżnia się pięć kategorii hoteli. Hotel 

garni przystosowany jest w ograniczonym zakresie do świadczenia usług gastrono-

micznych (przynajmniej śniadania). Wyróżnia się cztery kategorie hoteli garni. 

DE 
Hotel – obiekt noclegowy dysponujący ogólnodostępną restauracją  (również dla osób 

niekorzystających z noclegów), a także z reguły dysponujący wyposażeniem i pomiesz-

czeniami do świadczenia innych usług  (konferencje, seminaria, sport, rekreacja, wy-

poczynek).  
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 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Motel 

PL 
Motel – obiekt położony przy drodze przystosowany do świadczenia usług motoryza-

cyjnych i dysponujący parkingiem. Motel musi posiadać co najmniej 10 pokoi, w tym 

większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Każdy motel musi zapewnić 

podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia obiektu i poziomu świadczonych 

usług, rozróżnia się pięć kategorii moteli: najwyższa – 5 gwiazdek, najniższa – 

1 gwiazdka. Motele z kategorią od 5* do 3* włącznie powinny wykazać pokoje z peł-

nym węzłem higieniczno-sanitarnym oraz restaurację. W motelu 3-gwiazdkowym 

dopuszcza się brak restauracji, jeżeli w odległości max. 200 m od obiektu znajduje się 

restauracja.  

CZ 
Motel – obiekt noclegowy posiadający co najmniej 10 pokoi gościnnych, świadczący 

usługi tymczasowego zakwaterowania oraz usługi z tym związane w szczególności dla 

zmotoryzowanych. Wyróżnia się cztery kategorie. Obiekty znajdują się w pobliżu dróg 

lądowych z możliwością parkowania. Recepcja i restauracja mogą znajdować poza 

częścią służącą do celów zakwaterowania. Obiekt noclegowy spełnia ponadto wszyst-

kie wymogi określone dla kategorii Hotel 1*–4*. 

DE 
Gasthof – obiekt noclegowy ogólnodostępny, w którym poza restauracją dostępną dla 

osób z zewnątrz nie ma z reguły do dyspozycji innych pomieszczeń pobytowych. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 
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Pensjonat 

PL 
Pensjonat – obiekt, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyży-

wieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne 

w formie podawania przynajmniej dwóch posiłków dziennie. W zależności od wyposa-

żenia obiektu i zakresu świadczeń usług rozróżnia się 5 kategorii pensjonatów: naj-

wyższa – 5 gwiazdek, najniższa – 1 gwiazdka. Pensjonaty z kategorią 5* i 4* muszą 

wykazać pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. 

CZ 
Penzion – obiekt noclegowy posiadający nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20 pokoi, 

o ograniczonym zakresie świadczenia usług, między innymi gastronomicznych, obiekt 

musi posiadać przynajmniej pomieszczenie do spożywania posiłków, które może jed-

nocześnie służyć do dziennego wypoczynku gości. Wyróżnia się cztery kategorie pen-

sjonatów. 

DE 
Pension – obiekt noclegowy ogólnodostępny, w którym posiłki i napoje podaje się 

tylko gościom obiektu. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Kemping 

PL 
Kemping – teren, zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę 

recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) 

umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodo-

wych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. 

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług, kempingi dzieli 

się na cztery kategorie: najwyższa – 4 gwiazdki, najniższa – 1 gwiazdka. 
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CZ 
Kemp – obiekt turystyczny służący do tymczasowego zakwaterowania turystów 

w namiotach, przyczepach kempingowych (sprzęt własny), względnie w obiektach 

należących do kempingu (domki murowane, domki drewniane, bungalowy).  

DE 
Campingplatz – teren ogrodzony, ogólnodostępny, służący do tymczasowego stawia-

nia przywiezionych przez turystów przyczep kampingowych, kamperów lub namiotów. 

W ramach comiesięcznego badania turystycznego uwzględnia się tylko kempingi se-

zonowe (czynne w sezonie urlopowym), nie zaś tzw. kempingi całoroczne. Rozróżnie-

nie pomiędzy kempingami sezonowymi a całorocznymi nawiązuje do umownie usta-

lonego czasu korzystania z kempingu. Na kempingu sezonowym miejsce postojowe 

jest najmowane z reguły na okres od kilku dni do kilku tygodni, natomiast na kempin-

gu całorocznym najczęściej na okres kilku miesięcy lub dłuższy.  

Do roku sprawozdawczego 2011 włącznie wykazywano kempingi z 3 lub więcej 

miejscami postojowymi, od roku sprawozdawczego 2012 z 10 lub więcej. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe 

PL 
Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe: 

Inny obiekt hotelowy – obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegający jedne-

mu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprzątanie 

pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hote-

lu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). 

Dom wycieczkowy – obiekt położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabu-

dowy, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi 

klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. 

Każdy dom wycieczkowy musi stworzyć możliwość skorzystania z usług gastronomicz-

nych lub sporządzenia posiłku. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świad-

czonych usług schroniska młodzieżowe dzieli się na trzy kategorie: najwyższa – kat. I, 
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najniższa – kat. III. Dom wycieczkowy I lub II kategorii musi posiadać przynajmniej 

jedną placówkę gastronomiczną. 

Schronisko – obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycz-

nych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko 

powinno stworzyć możliwość skorzystania z usług gastronomicznych lub sporządzenia 

posiłku. Pojęcie „schronisko” nie obejmuje schronisk młodzieżowych. 

Schronisko młodzieżowe – obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki 

młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest 

placówką zlokalizowaną w samodzielnym budynku lub w wydzielonej części budynku. 

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług schroniska mło-

dzieżowe dzieli się na trzy kategorie: najwyższa – kat. I, najniższa – kat. III. 

Szkolne schronisko młodzieżowe – placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku 

i organizacji czasu wolnego. 

Ośrodek wczasowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przysto-

sowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami. 

Ośrodek kolonijny – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przysto-

sowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. 

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy – obiekt (lub zespół obiektów) przeznaczony 

i przystosowany trwale do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. 

Może być także wykorzystany do świadczenia usług wczasowych. 

Dom pracy twórczej – obiekt noclegowy, w którym są zapewnione właściwie warunki 

do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również 

(głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. 

Zespół domków turystycznych  – domek turystyczny to budynek niepodpiwniczony, 

posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu ho-

telarskiego. Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły domków turystycznych oraz 

organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. 

Pole biwakowe – wydzielone miejsce niestrzeżone, umożliwiające turystom nocleg 

w namiotach. Na polu namiotowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podsta-

wowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. 
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Hostel – obiekt noclegowy o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych 

głównie liczbą miejsc noclegowych w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem 

części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla gości (np. wspólna kuch-

nia/łazienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka a nie pokoju. 

Pokoje w hostelach to najczęściej domy, czyli pokoje wieloosobowe, a także pokoje 

indywidualne: 1-, 2- i 3- osobowe. 

Zakład uzdrowiskowy – zakład świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej poło-

żony na terenie uzdrowiska i wykorzystujący przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska. Zakłady uzdrowiskowe wykazują wszystkie 

miejsca noclegowe przeznaczone do dyspozycji turystów, w tym kuracjuszy. 

Pokoje gościnne/kwatery prywatne – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, 

który stanowią umeblowane pomieszczenia i lokale (z wyjątkiem kwater agrotury-

stycznych) w mieszkaniach, domach i innych budynkach mieszkalnych należących do 

osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem rolników), wynajmowane turystom na 

noclegi za opłatą. 

Kwatera agroturystyczna – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który sta-

nowią pokoje i domy mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adap-

tacji) w gospodarstwach wiejskich (rolnych, hodowlanych, ogrodniczych czy rybac-

kich), będące własnością rolników, wynajmowane turystom na noclegi za opłatą. 

Inny turystyczny obiekt noclegowy – obiekt, który w czasie niepełnego wykorzystania 

zgodnie z jego przeznaczeniem lub w części pełni funkcję obiektu noclegowego dla 

turystów. Są to m.in. internaty, domy studenckie, itp. a od 2009 r. zaliczane są tutaj 

obiekty do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego. 

CZ 
Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe – do pozostałych obiektów noclegowych 

zalicza się m.in.: sanatoria, zakładowe oraz związkowe ośrodki wypoczynkowe i szko-

leniowe oraz inne obiekty noclegowe, które mają wydzielone miejsca noclegowe do 

celów turystycznych (np. internaty dla młodzieży, akademiki, hotele robotnicze itp.). 

DE 
Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe: 

Domy wypoczynkowe i wczasowe (Erholungs- und Ferienheime) – obiekty noclegowe 

dostępne tylko dla określonej grupy osób, np. członków klubów lub organizacji, pra-

cowników danego przedsiębiorstwa, dzieci, matek, podopiecznych placówek socjal-

nych, w których posiłki i napoje podaje się tylko osobom zakwaterowanym.  
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Domki i mieszkania wakacyjne (Ferienhäuser, Wohnungen) – ogólnodostępne obiekty 

noclegowe, w których nie podaje się posiłków i napoi, ale istnieje możliwość samo-

dzielnego przyrządzania posiłków. 

Ośrodki wakacyjne (Ferienzentren) – ogólnodostępne obiekty noclegowe, oferujące 

różne możliwości zakwaterowania i pobytu, wyposażone w urządzenia rekreacyjne, 

oferujące dodatkowe usługi. Dla korzystających oferuje się zakwaterowanie w hotelu 

lub innych obiektach mieszkalnych wyposażonych w miejsce do gotowania, lokal ga-

stronomiczny, oferujące możliwość dokonywania zakupów w celu zaspokojenia pod-

stawowych potrzeb bytowych oraz spędzenia czasu wolnego i wypoczynku (usługi, 

salony masażu, solarium, sauna, fryzjer, basen, korty tenisowe, tenis stołowy, mini-

golf, ścieżki zdrowia).  

Schroniska młodzieżowe i schroniska (Jugendherbergen und Hütten) – obiekty nocle-

gowe z reguły z ograniczonym wyposażeniem, przeznaczone głównie dla młodzieży, 

rodzin, członków organizacji je prowadzących, na przykład dla stowarzyszeń tury-

stycznych. Posiłki i napoje podaje się zasadniczo tylko osobom zakwaterowanym. 

Ośrodki szkoleniowe (Schulungsheime) – obiekty oferujące kształcenie w ograniczo-

nym wymiarze czasowym, w zakresie ogólnym lub zawodowym (głównie osób doro-

słych), oraz zakładowe lub należące do innych organizacji oraz placówki kształcenia 

dysponujące możliwością zakwaterowania i wyżywienia. 

Placówki opiekuńcze i kliniki rehabilitacyjne (Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) – 

obiekty noclegowe dysponujące opieką lekarską, przeznaczone wyłącznie lub w przewa-

żającej części dla kuracjuszy. Kuracjusz to osoba przebywająca czasowo w klinice na 

podstawie skierowania lekarskiego. Celem pobytu jest utrzymanie lub poprawa stanu 

zdrowia, odzyskanie zdolności do wykonywania zawodu z wykorzystaniem ogólnodo-

stępnego wyposażenia kuracyjnego poza obiektem noclegowym. Do placówek opiekuń-

czych i klinik rehabilitacyjnych zaliczają się również ośrodki lecznicze dla dzieci, sanato-

ria, szpitale uzdrowiskowe i podobne (oddziały specjalistyczne innych szpitali). W od-

różnieniu od szpitali dane o placówkach opiekuńczych i klinikach rehabilitacyjnych ujęte 

są w statystykach turystycznych obiektów noclegowych, w przypadku gdy zakwatero-

wane tam osoby są w stanie opuścić klinikę i korzystać z oferty turystycznej gminy. 

Pokoje gościnne (Gästezimmer) – obiekt składający się z jednego pomieszczenia lub 

z grupy pomieszczeń, które w obiekcie noclegowym tworzą niepodzielną jednostkę 

najmu. Wyróżnia się pokoje jedno-, dwu- lub wieloosobowe. Liczba pokoi gościnnych 

jest badana raz w roku według stanu w dniu 31 lipca. Pokoje pracowników obiektu nie 

są zaliczane do pokoi gościnnych. Apartament to specjalny rodzaj pokoju gościnnego. 

Składa się z jednego lub wielu pomieszczeń z kuchni, osobnej łazienki i/lub toalety.  
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 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Korzystający z noclegów 

PL 
Korzystający z noclegów – liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt w obiekcie 

w danym miesiącu, tj. zostały zameldowane. Osoby przebywające na przełomie 

dwóch miesięcy powinny być liczone jeden raz. 

CZ 
Návštěvník, host – gościem w obiekcie noclegowym jest każda osoba (w tym dzieci, 

oprócz personelu i właścicieli obiektu noclegowego), która skorzystała z usług obiektu 

noclegowego do celów tymczasowego zakwaterowania. Do gości nie zalicza się osób, 

które korzystają z usług obiektu noclegowego w celu tymczasowego zakwaterowania 

w celach podejmowania pracy lub studiów. Okres tymczasowego zakwaterowania, 

w którym gościa można uważać za uczestnika ruchu turystycznego, nie może przekra-

czać jednego roku.  

DE 
Ankünfte – ilość zameldowanych gości w danym obiekcie hotelowym w okresie spra-

wozdawczym, którzy zajmowali miejsce noclegowe na pobyt tymczasowy. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

województwo 
(NUTS 3) 

gmina 
(LAU 2) 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych lub pokoi 

PL 
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych lub pokoi – stosunek liczby udzielonych 

noclegów lub pokoi w danym roku do nominalnej liczby miejsc noclegowych lub pokoi 

w danym roku. Przez nominalną liczbę miejsc noclegowych lub pokoi rozumie się su-



Turystyka 76 

mę miejsc noclegowych lub pokoi przygotowanych dla turystów w każdym dniu dzia-

łalności obiektu. 

CZ 
Čisté využití lóżek – wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych to relacja liczby 

udzielonych noclegów w danym okresie do przeciętnej liczby dostępnych miejsc noc-

legowych pomnożonej przez liczbę dni, w których były dostępne. Wskaźnik podawany 

jest w % (wartość pomnożona przez 100). 

Využití pokojů – wskaźnik wykorzystania pokoi to relacja liczby tzw. pokojodni (suma 

zajętych pokoi w poszczególnych dniach badanego okresu) do  iloczynu średniej liczby 

dostępnych pokoi i liczby dni, w których były dostępne. Wskaźnik podawany jest w % 

(wartość pomnożona przez 100). 

DE 
Durchschnittliche Auslastung der Schlafgelegenheiten – wskaźnik wyrażający stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych w okresie sprawozdawczym, relacja liczby udzielo-

nych noclegów do tzw. „łóżkodni“ , tj. iloczynu oferowanych miejsc noclegowych 

i liczby dni, w których dany obiekt był rzeczywiście otwarty w danym okresie spra-

wozdawczym. Obliczenie przeciętnego obłożenia miejsc noclegowych: (udzielone 

noclegi/oferowane łóżkodni) x 100. 

Durchschnittliche Auslastung der Gästezimmer – wskaźnik wyrażający stopień wyko-

rzystania pokoi gościnnych w badanym  miesiącu. Sposób obliczenia: iloczyn liczby 

wynajętych pokoi i liczby dni w których pokoje były wynajęte/iloczyn liczby dni, 

w których pokoje były oferowane i liczby oferowanych pokoi x 100 . 

Jeżeli dany obiekt hotelowy z 50 pokojami gościnnymi oferował w kwietniu przez 

30 dni wszystkie pokoje gościnne  (50 pokoi gościnnych x 30 dni = 1500 oferowanych 

dni pokoi gościnnych), a z tego 30 pokoi gościnnych było zajętych po 10 dni (30 pokoi 

gościnnych x 10 dni = 300 zajętych dni pokoi gościnnych). To daje 20 % wykorzystanie 

pokoi w tym miesiącu. Wskaźnik jest obliczany tylko dla obiektów hotelowych dyspo-

nujących 25 lub większą liczbą pokoi. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna kwartalna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

województwo 
(NUTS 3) 

gmina 
(LAU 2) 

 



 

 

10. Ceny 

Polska 

Informacje o cenach detalicznych są wynikiem badania cen prowadzonego w za-

kresie: 

− towarów i usług konsumpcyjnych, 

− towarów i usług niekonsumpcyjnych nabywanych przez ludność na cele pro-

dukcyjne i inwestycyjne, związane głównie z rolnictwem. 

Badanie realizowane jest w oparciu o listę reprezentantów wytypowaną metodą 

doboru celowego. Notowania cen towarów i usług prowadzone są przez ankieterów 

urzędów statystycznych w punktach sprzedaży wybranych do badania na obszarze 

poszczególnych rejonów badania cen (209 w 2013 r.). Zarówno rejony badania cen, 

punkty sprzedaży, jak i listę reprezentantów towarów i usług dobrano uwzględniając 

zmiany w modelu konsumpcji. Rejonem może być miasto, część dużego miasta, gmina 

lub dzielnica. Podział na rejony badania cen został ustalony przez GUS przy współpra-

cy z urzędami statystycznymi. Wybór punktów notowań pozostawiono do decyzji an-

kietera i urzędu statystycznego. Wytypowane do badania cen punkty sprzedaży po-

winny odzwierciedlać różnorodność sieci handlowej na terenie rejonu badania cen. 

Zaleca się notowanie cen w tych samych punktach sprzedaży przez okres przynajmniej 

1 roku. Ustalona centralnie lista reprezentantów towarów i usług jest stała przez cały 

rok i obowiązuje wszystkie rejony badania cen. Z punktu widzenia charakteru opisu 

lista zawiera dwa rodzaje reprezentantów: 

− produkty opisane bardzo dokładnie, z podaniem konkretnych parametrów 

ściśle określających ich cechy, 

− produkty stanowiące wąskie grupy asortymentowe, reprezentujące np. 

ubiory, bieliznę, obuwie itp., które są dostarczane na rynek w krótkich se-

riach. W zakresie tej grupy o wyborze konkretnego reprezentanta towaru 

lub usługi decyduje ankieter. 

Badaniem objętych jest ok. 1,7 tys. reprezentantów towarów i usług konsumpcyj-

nych i niekonsumpcyjnych. 

Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są: 

− notowania cen dokonywane przez ankieterów, 

− cenniki, zarządzenia i decyzje w zakresie cen jednolitych obowiązujących na 

terenie całego kraju lub jego części, wydawane przez organy administracji 

rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również przez 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

− notowania cen towarów i usług zakupywanych przez Internet. 
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Ceny towarów i usług są notowane raz w miesiącu z wyjątkiem cen owoców i wa-

rzyw, które są notowane dwa razy w miesiącu. W przypadku cen jednolitych oraz ta-

ryf, średnie miesięczne ceny detaliczne obliczane są jako średnie arytmetyczne ważo-

ne ilością dni obowiązywania poszczególnych poziomów cen. Co miesiąc rejestruje się 

ok. 260 tys. danych jednostkowych dotyczących poziomów cen towarów i usług. Na 

podstawie zbioru notowań oraz informacji o cenach jednolitych obliczane są średnie 

miesięczne ceny wszystkich reprezentantów jako średnie arytmetyczne z uwzględnie-

niem liczby notowań. 

Towary konsumpcyjne – towary służące do zaspokajania potrzeb konsumentów 

w zakresie wyżywienia oraz innych potrzeb bytowych w szeroko rozumianym zakresie. 

Do towarów konsumpcyjnych zalicza się:  

− żywność i napoje bezalkoholowe;  

− napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe; 

− towary nieżywnościowe. 

Pojęcie to ma charakter umowny – w zależności od funkcji jaką spełnia dany towar 

może on być konsumpcyjny lub niekonsumpcyjny. 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany jest w oparciu o wyniki: 

− badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,  

− badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o prze-

ciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane 

są do opracowania systemu wag. 

Przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosowana jest 

Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowana na potrzeby zhar-

monizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Wskaźnik cen repre-

zentanta w rejonie badania cen wynika z odniesienia jego średniej ceny miesięcznej 

do średniej ceny rocznej z roku poprzedniego. Ogólnopolski wskaźnik cen reprezen-

tanta objętego notowaniami obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników 

cen ze wszystkich rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych 

badaniem cen w danej grupie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaź-

niki cen grup towarów i usług konsumpcyjnych na najniższym szczeblu agregacji sys-

temu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obli-

czania wskaźników wyższych szczebli agregacji, aż do wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a, 

przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany. 
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Republika Czeska 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Index spotřebitelských cen) obli-

czany jest w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług w wybranych jednostkach 

sprawozdawczych przy pomocy formuły Laspeyres´a. Dynamikę cen towarów i usług 

konsumpcyjnych bada się na podstawie tzw. koszyka wybranych rodzajów towarów 

i usług nabywanych przez obywateli. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 

podawane są w zakresie 12 działów Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu 

– CZ (COICOP). 

W latach 2010-2011 przeprowadzono kompleksową rewizję systemu wag. Od 

2012 r. wagi zostały określone na podstawie wydatków gospodarstw domowych wy-

nikających ze statystyki rachunków narodowych w 2010 r. Wagi dla szczegółowych 

reprezentantów cen wyliczono na podstawie danych wynikających ze statystyki ra-

chunków rodzinnych w 2010 r. Od stycznia 2014 r. publikowane wskaźniki cen są wyli-

czane według nowych zrewidowanych schematów wskaźnikowych. Wagi są zaktuali-

zowane na podstawie wydatków gospodarstw domowych wynikających ze statystyki 

rachunków narodowych w 2012 r. Dla szczegółowych reprezentantów cen zachowano 

strukturę statystyki rachunków rodzinnych z 2010 r. W przypadku wskaźników cen 

nastąpiła zmiana ceny okresu podstawowego z grudnia 2011 r. na grudzień 2013 r. 

Wskaźniki wyliczone od tej nowej podstawy są na wszystkich poziomach koszyka kon-

sumpcyjnego odnoszone do roku bazowego 2005. 

Saksonia 

Badanie statystyczne cen konsumpcyjnych (Verbraucherpreisstatistik) jest bada-

niem pierwotnym, reprezentacyjnym. W ramach badania rejestruje się w Saksonii ok. 

45 tys. cen detalicznych. Koszyk reprezentantów jest jednolity dla całej Republiki Fe-

deralnej Niemiec, badanie odbywa się co miesiąc w formie bezpośredniego odwie-

dzania punktów notowań cen, kontakt pisemny lub telefoniczny z informatorami lub 

poprzez badanie internetowe. Ponadto dla wybranej grupy towarów i usług Federalny 

Urząd Statystyczny prowadzi obserwację cen z poziomu centralnego. Są to towary 

i usługi, których ceny kształtowane są na poziomie Republiki Federalnej Niemiec i nie 

występują różnice regionalne np. ceny usług kolejowych, ceny w handlu wysyłkowym, 

ceny wyrobów tytoniowych lub usług telekomunikacyjnych.  

Badaniem objętych jest prawie 80% cen towarów i usług w Saksonii, rejestrowa-

nych przez ankieterów w okresach trzytygodniowych w 20 wybranych gminach. 

Punkty notowań cen w gminach są wybierane reprezentatywnie z założeniem od-

zwierciedlenia różnych form handlu detalicznego. 
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Koszyk i system wag (Warenkorb und Wägungsschema) 

Podstawą ustalenia wskaźnika cen konsumpcyjnych jest koszyk obejmujący 600 

rodzajów towarów, tzw. reprezentantów. Ich wyboru dokonuje się  w oparciu o nawy-

ki konsumenckie  gospodarstw domowych i jest aktualizowany co pięć lat. W koszyku 

nie jest wymagane natychmiastowe uwzględnianie krótkoterminowych zmian zacho-

wań konsumenckich, natomiast zmiany długoterminowe muszą znaleźć w nim od-

zwierciedlenie. Ceny nowych produktów lub produktów udoskonalonych stają się 

przedmiotem obserwacji. 

Znaczenie poszczególnych pozycji w koszyku jest określane przy obliczaniu wskaź-

nika poprzez system wag. Wagi odpowiadają udziałom wydatków na dane towary 

w całkowitych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w roku bazowym. 

Za podstawę zdefiniowania wag służą wyniki badania dochodów i wydatków ze staty-

styki rocznej badania budżetów gospodarstw domowych oraz innych urzędowych 

i nieurzędowych źródeł danych. Ustalone w ten sposób wagi powodują, że zmiany cen 

towarów i usług znajdujących się w koszyku mają zróżnicowany wpływ na obliczanie 

wskaźnika cen konsumpcyjnych. 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Verbraucherpreisindex) jest obli-

czany według formuły Laspeyres'a, wagi poszczególnych pozycji koszyka pozostają 

stałe aż do następnej zmiany bazy (z reguły co pięć lat). Pozwala to na obserwację 

tendencji zmian cen przy zachowaniu niezmiennych warunków konsumpcji w okresie 

sprawozdawczym w stosunku do okresu bazowego. 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odzwierciedla średni rozwój cen 

wszystkich towarów i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe. Ukazuje skalę 

wzrostu lub spadku cen w poszczególnych grupach towarowych (np. żywność, kosme-

tyki, odzież, przedmioty trwałego użytkowania np. AGD) oraz cen usług (np. ubezpie-

czenia, bilet do teatru, naprawy). We wskaźniku uwzględnia się także wydatki na 

czynsz. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych miesięczna miesięczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(LAU 2, NTS 5) 

Republika Czeska 
(NUTS 1)  

Saksonia  
(NUTS 1) 

 



 

 

11. Rolnictwo i leśnictwo 

Gospodarstwo rolne 

PL 
Gospodarstwo rolne – jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekono-

micznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowa-

dząca działalność rolniczą. 

Gospodarstwo indywidualne to gospodarstwo użytkowane przez osobę fizyczną. 

Gospodarstwa indywidualne obejmują: 

− gospodarstwa o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych; 

− gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiada-

jące użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produk-

cję o znaczącej (określonej odpowiednimi progami) skali: drzew owocowych, 

krzewów owocowych, szkółek sadowniczych i ozdobnych, warzyw i truskawek 

gruntowych, chmielu, tytoniu, kóz oraz dzikich zwierząt (np. dziki, sarny, danie-

le) utrzymywanych w gospodarstwie dla produkcji mięsa. 

DE 
Landwirtschaftlicher Betrieb – gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod 

względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca wyodrębnione kierownictwo, 

prowadząca działalność rolniczą na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej jako 

działalność główną lub dodatkową. Zamiar osiągnięcia zysku nie jest wymagany. 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

okręg administracyjny (NUTS 2); 
w latach, w których prowadzone są badania 

rozszerzone wyniki prezentowane są  
do poziomu gmin (LAU 2) 

Powierzchnia użytków rolnych 

PL 
Powierzchnia użytków rolnych – obejmuje powierzchnię użytków rolnych w dobrej 

kulturze i użytków rolnych pozostałych. 

Użytki rolne w dobrej kulturze to utrzymywane zgodnie z normami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 III 2010 r. w sprawie 
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minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 2011) z późniejszymi zmianami – prezentuje się 

w podziale na: powierzchnię pod zasiewami, grunty ugorowane, uprawy trwałe 

(w tym sady), ogrody przydomowe, łąki trwałe i pastwiska trwałe. Użytki rolne pozo-

stałe to użytki rolne nieużytkowane i nieutrzymywane w dobrej kulturze. 

CZ 
Zemědělská půda – wszystkie rodzaje gruntów przeznaczonych do produkcji rolnej. 

Zalicza się do nich: grunty orne, chmielnice, winnice, ogrody, sady, trwałe użytki zielo-

ne pod uprawę traw. 

DE 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche – powierzchnia wykorzystywana do wytwarzania 

roślinnych produktów rolnych. Do powierzchni użytków rolnych zaliczają się po-

wierzchnie pod zasiewami, grunty ugorowane, sady, winnice, szkółki drzew i krzewów 

owocowych oraz uprawy trwałe pod wysokimi osłonami ze szklarniami włącznie, orze-

chy, ogrody przydomowe i kuchenne, uprawy wikliny, topoli i plantacje choinek poza 

terenem lasu.  

Nie należą do nich powierzchnie wyłączone na stałe z produkcji rolnej nie przyno-

szące dochodów, powierzchnie lasów, plantacje szybkorosnących drzew przeznaczo-

nych jako surowiec do pozyskania energii i celulozy oraz powierzchnie budynków 

i zagród oraz inne powierzchnie niewykorzystywane rolniczo jak np. nieużytki. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udo-
stępniania danych 
wynikowych 

roczna roczna roczna 

Najniższy poziom 
prezentacji danych 

województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

okręg administracyjny (NUTS 2); 
w latach, w których prowadzone są 

badania rozszerzone wyniki  
prezentowane są  

do poziomu gmin (LAU 2) 

Powierzchnia zasiewów 

PL 
Powierzchnia zasiewów – powierzchnia wszystkich upraw zasianych i zasadzonych 

w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem powierzchni upraw zaliczonych w 2010 r. do 

upraw trwałych, a także powierzchni ogrodów przydomowych i upraw na przyoranie 

uprawianych jako plon główny. 



Rolnictwo i leśnictwo 83 

CZ 
Osevní plocha – powierzchnię zasiewów ustalaną według stanu w dniu 31 V stanowi 

powierzchnia produkcji, z której w danym roku oczekiwane są plony, tj. powierzchnie 

ozimin zasianych jesienią poprzedniego roku i utrzymane do terminu wiosennego 

badania, powierzchnie upraw wieloletnich zasianych w poprzednich latach oraz po-

wierzchnie zasiewów jarych zasianych w badanym roku. W zasiewach ujmowane są 

powierzchnie roślin uprawianych w danym roku jako uprawa główna. Badaniu nie 

podlegają powierzchnie przedplonów i śródplonów, ponadto nie uwzględnia się po-

wierzchni zasiewów, które zostały zaorane, podaje się natomiast powierzchnię upraw 

tej rośliny, która była na zaoranej powierzchni uprawiana jako nowa. Do powierzchni 

zasiewów zalicza się, oprócz zasiewów na gruntach ornych, także ewentualne zasiewy 

w sadach, ogrodach, chmielnicach oraz na tymczasowo zaoranych użytkach zielonych 

pod uprawę traw. 

 
 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

Grunty ugorowane 

PL 
Grunty ugorowane – grunty orne niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale 

utrzymane według zasad dobrej kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony 

środowiska, łącznie z powierzchnią upraw na przyoranie uprawianych jako plon głów-

ny (nawozy zielone). 

CZ 
Úhor – grunty stanowiące powierzchnie pozostawione do celów regeneracji zazwyczaj 

na okres jednego roku wegetacyjnego. Mogą być nieuprawiane lub porośnięte natu-

ralną roślinnością lub mogą być zasiane roślinami wykorzystywanymi wyłącznie jako 

zielony nawóz. Grunty ugorowane ujęte są w systemie płodozmianu, uważane są więc 

za użytkowane grunty rolne. 

 
 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 
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Uprawy trwałe 

PL 
Uprawy trwałe – łączna powierzchnia plantacji drzew i krzewów owocowych oraz ich 

szkółek (sady), szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów 

handlowych, innych upraw trwałych, w tym wikliny oraz drzew i krzewów owocowych 

rosnących poza plantacjami, a także upraw trwałych pod osłonami. 

CZ 
Trvalé kultury – winnice, ogrody, sady, szkółki drzew, szybko rosnące drzewa i inne 

uprawy trwałe. 

DE 
Dauerkulturen – do upraw trwałych należą winnice, sady, szkółki drzew i krzewów 

owocowych, orzechy, plantacje choinek poza terenem lasu i inne uprawy trwałe jak 

np. uprawy wikliny i topoli. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

okręg administracyjny 
(NUTS 2) 

Sady 

PL 
Sady – grunty zasadzone drzewami i krzewami owocowymi oraz szkółki drzew i krze-

wów owocowych o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. 

CZ 
Ovocné sady – grunty zasadzone drzewami lub krzewami owocowymi uprawiane do 

produkcji świeżych owoców i jagód. 

 

 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 
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Uprawy przemysłowe 

PL 
Uprawy przemysłowe – do upraw przemysłowych zalicza się: buraki cukrowe, uprawy 

roślin oleistych (rzepak, rzepik, mak, słonecznik, soja, gorczyca i od 2003 r. len oleisty), 

włóknistych (len, konopie) i innych przemysłowych (tj. tytoń, chmiel, cykorię).  

CZ 
Technické plodiny – rzepak i rzepik, słonecznik na nasiona, soja, len siewny oleisty, 

pozostałe rośliny oleiste (gorczyca, mak, krokosz, modrak itp.), len siewny włóknisty, 

rośliny lecznicze, aromatyczne i przyprawowe, pozostałe rośliny przemysłowe (cykoria 

korzeń, szczaw, konopie siewne, tytoń), miskant chiński. 

DE 
Handelsgewächse – owoce oleiste, chmiel, rośliny lecznicze, zapachowe, przyprawo-

we, konopie, rośliny przemysłowe wykorzystywane wyłącznie do celów energetycz-

nych (np. miskant) i wszystkie inne rośliny przemysłowe (np. ketmia konopiowata, 

cykoria i trawniki w rolkach). 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udo-
stępniania danych 
wynikowych 

roczna roczna roczna 

Najniższy poziom 
prezentacji danych 

województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

okręg administracyjny (NUTS 2); 
w latach, w których prowadzone są 
badania rozszerzone wyniki prezen-
towane są do poziomu gmin (LAU 2) 

Uprawy pastewne 

PL 
Uprawy pastewne – obejmują: strączkowe pastewne, motylkowe drobnonasienne 

(w tym wieloletnie, tj. koniczyna, lucerna i esparceta) z innymi pastewnymi i trawami, 

a także okopowe pastewne (buraki pastewne, brukiew, marchew pastewna, kapusta 

pastewna, rzepa itp.) oraz kukurydzę na pasze. 

CZ 
Pícniny – rośliny zbierane w stanie świeżym do produkcji zielonej paszy.  
 

 PL CZ 
Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 
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Łąki i pastwiska 

PL 
Łąki i pastwiska – są to łąki i pastwiska trwałe, do których nie zalicza się gruntów or-

nych obsianych trawami w ramach płodozmianu. 

CZ 
Trvalé louky a pastviny – trwałe użytki zielone pod uprawę traw – obejmują trwałe 

łąki i pastwiska.  
 

 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo 
(NUTS 3) 

Powierzchnia gruntów leśnych 

PL 
Powierzchnia gruntów leśnych – obejmuje powierzchnię lasów oraz gruntów związa-

nych z gospodarką leśną. 

Powierzchnia lasów to grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha: 

− pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona), 

− przejściowo pozbawione roślinności leśnej (zręby, halizny, płazowiny, plantacje 

choinek i krzewów oraz poletka łowieckie). 

Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej lub wchodzące w skład rezerwatów 

przyrody i parków narodowych albo wpisane do rejestrów zabytków. 

Grunty związane z gospodarką leśną to grunty zajęte pod wykorzystywane dla po-

trzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi 

leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna itd. 

CZ 
Lesní půda – powierzchnie gruntów porośnięte drzewami lub leśnymi krzewami, 

w tym szkółki drzew roślin uprawianych w celach niekomercyjnych na terenach zale-

sionych (przeznaczone na własne potrzeby gospodarstwa rolnego). 

DE 
Waldfläche – powierzchnie niezabudowane porośnięte drzewami i krzewami. Zalicza 

się do nich także halizny, szkółki leśne, powierzchnie upraw przeznaczonych na do-
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karmianie dzikich zwierząt itp. o wielkości do ok. 0,1 ha oraz z reguły drogi leśne, o ile 

nie są wydzielone jako parcele. 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo 
(NUTS 2, NTS 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Saksonia 
(NUTS 1) 

 



 

 

12. Stan i ochrona środowiska  

Emisja zanieczyszczeń powietrza 

PL 
Emisja zanieczyszczeń powietrza – informacje o źródłach i wielkości emisji zanieczysz-

czeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza oraz o sta-

nie wyposażenia i efektach eksploatacji urządzeń do redukcji tych zanieczyszczeń do-

tyczą jednostek organizacyjnych ustalonych przez Ministra Ochrony Środowiska i Za-

sobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. 

za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 I 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40) z póź-

niejszymi zmianami. Ustalona zbiorowość badanych jednostek utrzymywana jest co-

rocznie, co zapewnia m.in. porównywalność wyników badań, może być powiększana 

jedynie w szczególnych przypadkach, np. o jednostki nowo uruchomione lub rozbu-

dowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.  

Dane o emisji pyłów dotyczą: pyłów ze spalania paliw, pyłów cementowo-

wapienniczych i materiałów ogniotrwałych, pyłów krzemowych, nawozów sztucznych, 

węglowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajów zanieczyszczeń pyłowych. 

Dane o emisji gazów dotyczą: dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, wę-

glowodorów oraz innych rodzajów zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla).  

Dane o emisji pyłów i gazów obejmują emisję zorganizowaną (z urządzeń techno-

logicznych i ogrzewczych) oraz niezorganizowaną (z hałd, składowisk, w toku przeła-

dunku substancji sypkich lub lotnych, z hal produkcyjnych itp.).  

CZ 
Emise znečišťujících látek – emisja zanieczyszczeń to zjawisko, w czasie którego obce 

substancje o różnym stanie skupienia wprowadzane są do powietrza. Dane o emisji 

podawane są w kilogramach na godzinę lub w tonach na rok. Ilość podanych substan-

cji zanieczyszczających emitowanych do powietrza ewidencjonowana jest w Rejestrze 

Emisji i Źródeł Zanieczyszczeń Powietrza (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, 

REZZO), w którym w zależności od rodzaju źródeł i ich mocy cieplnych wyróżnia się 

następujące grupy: REZZO 1 (duże stacjonarne źródła zanieczyszczeń), REZZO 2 (śred-

nie stacjonarne źródła zanieczyszczeń), REZZO 3 (małe stacjonarne źródła zanieczysz-

czeń) oraz REZZO 4 – mobilne źródła zanieczyszczeń (w szczególności pojazdy drogo-

we, szynowe, pływające i samoloty). 
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DE 
Emission – emisją określa się każde wprowadzenie do środowiska, z zakładu produk-

cyjnego lub gospodarstwa domowego, substancji szkodliwych, hałasu, promieniowa-

nia itd., także takich, które nie muszą być bezpośrednio związane z działaniem szko-

dliwym. Dane statystyczne dla danego obszaru można uzyskać jedynie w drodze obli-

czeń – liczby te nie są wynikiem bieżących pomiarów, lecz zastosowania wskaźników 

dotyczących wielkości emisji przy danym zużyciu energii.  

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

województwo 
(NUTS 3) 

Saksonia 
(NUTS 1) 

Odpady 

PL 
Odpady – każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii odpadów, 

określonych w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 IV 2001 r. (Dz.U. 2007 

r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub 

do ich pozbycia się jest obowiązany. 

Informacje o odpadach opracowywane są zgodnie z katalogiem odpadów opar-

tym o Listę Odpadów wprowadzoną do prawodawstwa Unii Europejskiej z dniem 

1 I 2002 r. 

CZ 
Odpad – każda ruchoma rzecz, której posiadacz się pozbywa, ewentualnie ma zamiar 

lub obowiązek się pozbyć i która należy do jednej z grup odpadów wymienionych 

w ustawie nr 185 z 2001 r. o odpadach.  

DE 
Abfälle – wszystkie rzeczy ruchome, które należą do grup określonych w Załączniku 

1 do niemieckiej Ustawy o Recyklingu i Gospodarce Odpadami (KrW-/AbfG) i które ich 

posiadacz usuwa, chce lub musi usunąć. Rozróżnia się tutaj odpady do utylizacji i od-

pady do usunięcia. W sprawozdawczości nt. odpadów ujmuje się ich rodzaj, ilość, po-

chodzenie i miejsce składowania. 
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Odpady komunalne 

PL 
Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłącze-

niem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. 

CZ 
Komunální odpad – odpadami komunalnymi są wszelkie odpady powstające na tere-

nie gminy w związku z działalnością osób fizycznych, które są zaliczone do grupy nr 20 

w Katalogu odpadów, za wyjątkiem odpadów wytwarzanych przez osoby prawne lub 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

Do odpadów komunalnych zalicza się także odpady podobne do odpadów z gospo-

darstw domowych (wg Artykułu 1 ust. 3 Decyzji Komisji 2001/753/UE) 

DE 
Hausmüll – pod pojęciem odpadów domowych należy rozumieć odpady pochodzące 

głównie z gospodarstw domowych. Są one transportowane przez służby oczyszczania 

lub przez inne uprawnione podmioty do określonych w danym rejonie pojemników 

i wysyłane do dalszej utylizacji. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych 
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat  
(NUTS 3) 

Odpady biodegradowalne 

PL 
Odpady biodegradowalne – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztle-

nowemu. 

CZ 
Odpady biodegradowalne (Biologicky odbouratelný odpad) – odpady, które podlegają 

rozkładowi aerobowemu lub anaerobowemu.  
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DE 
Odpady organiczne (Organische Abfälle) – do odpadów organicznych (zbieranych 

oddzielnie) zalicza się odpady z tzw. „pojemnika na bioodpady“ i odpady biodegrado-

walne z ogrodów i parków. 

Odpady z „pojemnika na bioodpady” – bioodpady (oznaczone kodem według Roz-

porządzenia o katalogu odpadów AVV: 20 03 01) są zgodnie z § 2 Nr 1 Rozporządzenia 

o bioodpadach (BioAbfV) odpadami pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (np. 

organiczne odpady kuchenne, odpady z ogrodów, resztki jedzenia) przeznaczonymi do 

utylizacji, które mogą być rozkładane przez mikroorganizmy, organizmy pochodzenia 

glebowego lub enzymy. Są one oddzielnie zbierane, transportowane i utylizowane. 

Biodegradowalne odpady z ogrodów i parków – do odpadów zielonych (kod odpa-

dów według AVV. 20 02 01) zaliczają się biodegradowalne odpady roślinne, które są 

zbierane, transportowane i utylizowane oddzielnie od bioodpadów i odpadów reszt-

kowych. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat  
(NUTS 3) 

Odpady komunalne zebrane selektywnie 

PL 
Odpady komunalne zebrane selektywnie – odebrane odpady komunalne, które są 

segregowane „u źródła” i gromadzone w oddzielnych pojemnikach i workach. 

CZ 
Tříděný odpad – odpady zebrane selektywnie tj. odpady gromadzone według rodza-

jów i o tym samym charakterze w celu ułatwienia ich przetwarzania (wg Artykułu 3, 

ust. 11, Dyrektywa 98/2008/WE). 

DE 
Getrennt erfasste Wertstoffe – selektywnie zbierane surowce wtórne to odpady na-

dające się do utylizacji, które są zbierane oddzielnie od odpadów domowych (odpa-

dów resztkowych) i odpadów wielkogabarytowych do przeznaczonych to tego celu 

pojemników (np. żółtych pojemników/worków) lub dostarczane do odpowiednich 

miejsc zbiórki (np. punktów selektywnej zbiórki). Do selektywnie zbieranych surow-
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ców wtórnych należą opakowania mieszane, szkło, papier, tektura, karton, drewno, 

tworzywa sztuczne i tkaniny. 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo  
(NUTS 3) 

Saksonia  
(NUTS 1) 

Odpady niebezpieczne 

PL 
Odpady niebezpieczne – odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład che-

miczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi albo dla środowiska. 

CZ 
Nebezpečný odpad – do odpadów niebezpiecznych zalicza się odpady wymienione 

w Wykazie Odpadów Niebezpiecznych, a także inne odpady charakteryzujące się jed-

ną lub kilkoma cechami odpadów niebezpiecznych, wymienionymi w ustawie o odpa-

dach. 

DE 
Gefährliche Abfälle – odpady, które ze względu na swój rodzaj i cechy lub ilość stwa-

rzają szczególne zagrożenie dla zdrowia, czystości powietrza lub wody, są wybuchowe 

lub łatwopalne, względnie zawierają zarazki chorób zakaźnych. Ustawa o recyklingu 

i gospodarce odpadami narzuca specjalne wymogi dotyczące monitorowania ich usu-

wania. Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów oznacza się je gwiazdką (*). 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat  
(NUTS 3) 

Oczyszczalnia ścieków 

PL 
Oczyszczalnia ścieków – zespół podstawowych obiektów technologicznych, służących 

bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz znajdujących się na wspólnym terenie 
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obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej, wody, stwo-

rzenia odpowiednich warunków do pracy i obsługi oczyszczalni. Ze względu na rodzaj 

stosowanych sposobów oczyszczania ścieków i związanych z nimi procesów, oczysz-

czalnie dzieli się na:  

− mechaniczne,  

− chemiczne,  

− biologiczne,  

− z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Dane o komunalnych oczyszczalniach ścieków dotyczą  oczyszczalni, które oczysz-

czają ścieki odprowadzone do oczyszczalni siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy 

własności zarówno oczyszczalni jak i sieci kanalizacyjnej, na której oczyszczalnia pracu-

je. Dane nie dotyczą oczyszczalni przydomowych lub oczyszczających ścieki wyłącznie 

dowożone (czyli oczyszczalni nie pracujących na sieci kanalizacyjnej). Dane o ludności 

(miast i wsi) korzystającej z oczyszczalni ścieków podawane się w oparciu o szacunek 

liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej. 

CZ 
Čistička odpadních vod – oczyszczalnie ścieków to obiekty i urządzenia służące do 

oczyszczania ścieków sposobem mechanicznym, biologicznym, względnie innym.  

Do oczyszczalni ścieków nie zalicza się urządzeń do wstępnego oczyszczania (kraty 

wlotowe, łapacze piasku, łapacze oleju itp.), szamb, odstojników i prostych urządzeń 

o mechanicznej funkcji oczyszczającej, które nie są regularnie monitorowane i obsłu-

giwane. 

Wydajność oczyszczalni ścieków jest podawana jako projektowana wydajność 

w m3/dobę. Wyższa wydajność aniżeli projektowana podawana jest wówczas, gdy 

wykonane działania modernizacyjne zostały zatwierdzone przez właściwy urząd. 

DE 
Abwasserbehandlungsanlagen – oczyszczalnie ścieków służą do oczyszczania ście-

ków. Wyróżnia się instalacje mechaniczne jak i biologiczne. Kraty oczyszczające, sita, 

separatory i oczyszczalnie przydomowe nie są uwzględniane.  

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna co 3 lata 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 
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Ścieki 

PL 
Ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:  

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,  
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach 
o nawozach i nawożeniu,  

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysło-
wych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej na-
wierzchni,  

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze 
i termalne,  

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wpro-
wadzanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w po-
branej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli wy-
stępują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w sto-
sunku do zawartych w pobranej wodzie. 

CZ 
Odpadní vody – ścieki to wody wykorzystane w obiektach mieszkalnych, przemysło-
wych, rolniczych, służby zdrowia i innych, urządzeniach i środkach transportu, jeżeli 
mają po wykorzystaniu zmienione właściwości (skład lub temperaturę) oraz inne wo-
dy wypływające z tych obiektów, urządzeń lub środków transportu, jeżeli mogą sta-
nowić zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych lub podziemnych. Ścieki to także 
wody przesiąkowe z osadników, za wyjątkiem wód, które są ponownie wykorzystywa-
ne na własne potrzeby jednostki oraz wód wpływających do wód kopalnianych. Do 
ścieków zaliczane są także wody przesiąkowe ze składowisk odpadów. 

DE 
Abwasseraufkommen – ilość ścieków zebranych w kanalizacji publicznej łącznie, tj. 
suma ścieków sanitarnych (Schmutzwasser) oraz wody obcej i opadowej. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna co 3 lata 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 
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Ścieki komunalne 

PL 
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi, lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub miesza-

nina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi. 

CZ 
Ścieki domowe (Splaškové vody) – to ścieki z budynków mieszkalnych oraz budynków, 

w których są świadczone usługi, które powstają przeważnie jako produkt ludzkiego 

metabolizmu i prac w gospodarstwach domowych. 

DE 
Ścieki sanitarne (Schmutzwasser) – ścieki sanitarne to wody zmienione (zanieczysz-

czone) w swoich właściwościach w wyniku zużycia na cele bytowe lub gospodarcze, 

bez wody opadowej, ewentualnie z wodą obcą. Do wody obcej zalicza się wodę grun-

tową przedostającą się do kanalizacji (np. przez nieszczelności), wodę wprowadzoną 

w sposób nieuprawniony przez nieprawidłowe przyłącza (np. z instalacji drenażowych) 

oraz wodę powierzchniową dopływającą do kanału ściekowego (np. z pokryw wła-

zów). Woda obca nie zawiera wody opadowej. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna co 3 lata 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

Ścieki oczyszczane 

PL 
Ścieki oczyszczane – ścieki poddane procesowi dostosowania do standardów środo-

wiskowych lub innych norm jakości. Wyróżnia się trzy metody oczyszczania: mecha-

niczne, biologiczne i o podwyższonym stopniu oczyszczania (w tym chemiczne). Dla 

celów obliczenia ogólnej ilości oczyszczonych ścieków wykazuje się jedynie ilość, która 

była poddana najwyższemu z wymienionych stopni oczyszczania. Tak więc ścieki 

oczyszczane mechanicznie, jak również biologicznie powinny być wykazywane jako 

ścieki oczyszczone biologicznie, a ścieki oczyszczane wszystkimi metodami powinny 

być wykazywane jako oczyszczone metodą o podwyższonym stopniu oczyszczania. 
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CZ 
Čištěné odpadní vody – ogólna ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach ścieków 

bez względu na to czy cała ilość ścieków była poddana wszystkim stopniom oczyszcza-

nia. 

DE 

Behandeltes Abwasser – łączna ilość ścieków oczyszczonych (w oczyszczalniach zakła-

dowych jak i publicznych). Uwzględnia się ścieki oczyszczone zarówno w oczyszczal-

niach mechanicznych jak i biologicznych. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna co 3 lata 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

województwo  
(NUTS 3) 

powiat 
(NUTS 3) 

 

Obszary chronione 

PL 
Obszary chronione  

Park narodowy – obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej 

niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, 

tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia 

właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych 

siedlisk: przyrodniczych, roślin, zwierząt lub grzybów.  

Park krajobrazowy – obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, histo-

ryczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych 

wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego 

lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. 

Obszar chronionego krajobrazu – tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 
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korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje 

w drodze uchwały sejmiku województwa. 

Rezerwat przyrody – obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt 

i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 

krajobrazowymi. W zależności od przyjętego celu ochrony wyróżnia się rezerwaty: 

faunistyczne, florystyczne, leśne, krajobrazowe, torfowiskowe, łąkowe, wodne, przy-

rody nieożywionej, stepowe i słonoroślowe. Rezerwat faunistyczny to obszar obejmu-

jący stanowiska rzadkich lub osobliwych gatunków zwierząt lub ich grup: ssaków (żu-

bra, łosia, bobra), ptaków (miejsca lęgowe, gniazdowania i odpoczynku różnych ga-

tunków), gadów (np. żółwia błotnego), mięczaków (rzadko występujących gatunków 

ślimaków), owadów. Rezerwat florystyczny to obszar obejmujący stanowiska gatun-

ków roślin lub ich grup: krzewów i roślin zielonych, stanowiska gatunków endemicz-

nych i reliktowych. Rezerwat przyrody nieożywionej to obszar obejmujący odkrywki 

geologiczne, miejsca występowania zjawisk krasowych, charakterystyczne profile gle-

bowe, przykłady erozji, ślady dawnego kopalnictwa. Rezerwat krajobrazowy to obszar 

obejmujący charakterystyczne, przewodnie krajobrazy poszczególnych regionów 

o cechach naturalnych, często z zabytkami historycznymi i kultury materialnej.  

Pomnik przyrody – pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobra-

zowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 

tworów, szczególnie: okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub 

obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

CZ 
Chráněná území – zgodnie z ustawą Czeskiej Rady Narodowej nr 114 z 1992 roku 

o ochronie przyrody i krajobrazu rozróżnia się sześć kategorii obszarów objętych 

szczególną ochroną. 

Obszary chronione o dużej powierzchni (Velkoplošná chráněná území): 

Park narodowy (Národní park) – rozległe obszary wyjątkowe w skali krajowej lub 

międzynarodowej, których znaczącą część zajmują ekosystemy naturalne lub w nie-

wielkim stopniu zmienione w wyniku działalności człowieka, w których rośliny, zwie-

rzęta i przyroda nieożywiona mają wyjątkowe znaczenie naukowe i edukacyjne. 
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Park krajobrazowy (Chráněná  krajinná oblast) – rozległe obszary o harmonijnie 

ukształtowanym krajobrazie, charakterystycznie uformowanej rzeźbie terenu, ze zna-

czącym udziałem naturalnych ekosystemów leśnych i trwałych użytków zielonych, 

z bogatą reprezentacją roślin drzewiastych, ewentualnie z zachowanymi zabytkami 

historycznego osadnictwa 

Obszary chronione o małej powierzchni (Maloplošná chráněná území): 

Narodowy pomnik przyrody (Národní přírodní památka) – formacja przyrodnicza 

(również taka, która była oprócz przyrody kształtowana przez działalność człowieka) 

o mniejszej powierzchni, stanowisko minerałów lub zagrożonych gatunków w frag-

mentach ekosystemów o narodowym lub międzynarodowym znaczeniu ekologicznym, 

naukowym lub estetycznym. 

Narodowy rezerwat przyrody (Národní přírodní rezervace) – mniejszy obszar o wyjąt-

kowych walorach przyrodniczych, z naturalną rzeźbą terenu o typowej budowie geo-

logicznej, powiązaną ze znaczącymi w skali narodowej lub międzynarodowej ekosys-

temami.  

Pomnik przyrody (Přírodní památka) – podobnie jak narodowy pomnik przyrody (nár-

odní přírodní památka), ale o znaczeniu regionalnym. 

Rezerwat przyrody (Přírodní rezervace) – mniejszy obszar o skupionych walorach 

przyrodniczych z typowymi ekosystemami charakterystycznymi dla danego obszaru 

geograficznego. 

DE 
Schutzgebiete 

Rezerwat krajobrazowy (Landschaftsschutzgebiet) – obszar prawnie chroniony, 

w którym występuje konieczność szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu: 

− w celu zachowania, rozwoju lub odtworzenia sprawności i prawidłowego dzia-

łania ekosystemu lub zdolności regeneracyjnej i zrównoważonej użyteczności 

dóbr naturalnych,  

− ze względu na różnorodność, wyjątkowość i piękno lub z powodu kulturalno-

historycznego znaczenia krajobrazu,  

− z powodu szczególnego znaczenia dla wypoczynku (§ 26 Federalnej Ustawy 

o Ochronie Przyrody, BNatSchG 2009). 

W odróżnieniu do rezerwatów przyrody są to z reguły obszary wielkopowierzch-

niowe ze znikomymi ograniczeniami dla innego wykorzystania. 
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Rezerwat przyrody (Naturschutzgebiet) – to prawnie chronione wyznaczone tereny, 

na których wymagana jest specjalna ochrona przyrody i krajobrazu w całości lub 

w części: 

− w celu zachowania, rozwoju i odtworzenia biotopów lub społeczności określo-

nych gatunków zwierząt  dziko żyjących i roślin, 

− z przyczyn naukowych, przyrodniczo-historycznych, krajoznawczych, 

− z powodu ich rzadkości, szczególnej wyjątkowości lub wybitnego piękna (§ 23 

Federalnej Ustawy o Ochronie Przyrody, BNatSchG 2009). 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych 
wynikowych roczna roczna 

brak statystyki 
urzędowej 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

powiat  
(LAU 1) 

 



 

 

13. Transport 

Drogi publiczne 

PL 
Drogi publiczne – drogi, z których może korzystać każdy zgodnie z ich przeznacze-

niem, posiadające odpowiednią kategorię ustaloną zgodnie z przepisami ustawy 

o drogach publicznych. 

Ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie:  

1) drogi krajowe,  

2) drogi wojewódzkie,  

3) drogi powiatowe, 

4) drogi gminne. 

Do dróg krajowych zalicza się: 

− autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybu-

dowania autostrad i dróg ekspresowych,  

− drogi międzynarodowe, 

− drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych, 

− drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch 

międzynarodowy osobowy i ciężarowy, 

− drogi alternatywne dla autostrad płatnych, 

− drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich, 

− drogi o znaczeniu obronnym.  

Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje, w drodze Rozporządzenia Rady 

Ministrów. 

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż podano wyżej stanowiące połącze-

nia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obron-

nym nie zaliczone do dróg krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich na-

stępuje w drodze uchwały sejmiku województwa.  

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż podano wcześniej stanowiące połą-

czenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 

sobą. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady 

powiatu.  

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kate-

gorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłącze-
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niem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze 

uchwały rady gminy. 

Drogi publiczne, ze względu na stopień dostępności i obsługi przyległego terenu, dzie-

lą się na:  

1) drogi ogólnodostępne, 

2) drogi ekspresowe, 

3) autostrady. 

Drogi publiczne ze względu na rodzaj nawierzchni dzielą się na drogi o nawierzchni 

twardej oraz drogi o nawierzchni gruntowej. Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się 

drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt 

kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzchni nieulepszonej (o na-

wierzchni tłuczniowej i brukowej). Do dróg o nawierzchni gruntowej zalicza się drogi 

o nawierzchni z gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów 

i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla itp.  

Drogi ze względu na ich przebieg dzieli się na drogi w granicach administracyjnych 

miast oraz drogi zamiejskie. Przez drogi w granicach administracyjnych miast należy 

rozumieć odcinki dróg przebiegające przez gminy miejskie oraz gminy miejsko-

wiejskie dla dróg położonych w granicach miast. Przez drogi zamiejskie należy rozu-

mieć odcinki dróg przebiegające przez gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie dla 

dróg położonych na terenie wsi. 

Drogi wewnętrzne są to drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, 

w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych 

i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działal-

ność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami. 

CZ 
Veřejné silnice – drogami lądowymi w Republice Czeskiej są autostrady, drogi oraz 

drogi lokalne. 

Autostrada (Dálnice) to droga lądowa przeznaczona dla szybkiego dalekobieżnego 

i międzypaństwowego transportu drogowymi pojazdami mechanicznymi, wyposażona 

w skrzyżowania bezkolizyjne, wydzielone pasy do wjazdu i zjazdu oraz  kierunkowo 

oddzielone pasy ruchu.  

Droga (Silnice) to ogólnodostępna droga lądowa przeznaczona do korzystania 

przez pojazdy drogowe i inne oraz pieszych. Drogi tworzą sieć drogową. Pod wzglę-

dem przeznaczenia i znaczenia transportowego drogi dzielą się na następujące kate-

gorie: drogi I kategorii, służące w szczególności komunikacji dalekobieżnej i między-
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państwowej, drogi II kategorii, służące komunikacji międzypowiatowej, drogi III kate-

gorii, przeznaczone do wzajemnego połączenia gmin lub łączące sieć drogową gminną 

z pozostałymi drogami lądowymi.  

Droga lokalna (Místní komunikace) to ogólnodostępna droga lądowa, która prze-

znaczona jest przeważne do lokalnego ruchu na terenie gminy. Drogi lokalne dzielą się 

według znaczenia transportowego, przeznaczenia i wyposażenia konstrukcyjno-

technicznego na następujące kategorie: droga lokalna I kategorii – ekspresowa droga 

lokalna, droga lokalna II kategorii – ma istotne znaczenie transportowe, umożliwia 

dostęp do przyległych nieruchomości  w ograniczonym zakresie, droga lokalna III ka-

tegorii – obsługuje ruch lokalny oraz droga lokalna IV kategorii – niedostępna dla ru-

chu drogowych pojazdów mechanicznych, umożliwiająca ruch wewnętrzny, pieszy, 

rowerowy, itp.  

 
 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

drogi gminne, powiatowe: powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

drogi wojewódzkie, krajowe: województwo  
(NUTS 2, NTS 2) 

powiat  
(LAU 1) 

Pojazd samochodowy zarejestrowany 

PL 
Pojazd samochodowy zarejestrowany – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umoż-

liwia jazdę po drogach kołowych z prędkością przekraczającą 25 km/h. 

Pojęcie obejmuje: motocykl, samochód osobowy, autobus, samochód ciężarowy, 

samochód specjalny (np. samochód sanitarny, wóz strażacki, samochód asenizacyjny) 

oraz ciągnik samochodowy (ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy). 

Pojęcie to nie obejmuje motoroweru, pojazdu szynowego, ciągnika rolniczego oraz 

pojazdu bezsilnikowego, tj. przyczepy i naczepy. 

CZ 
Registrované vozidlo – pojazd wpisany do rejestru drogowych pojazdów mechanicz-

nych, przyczep oraz specjalnych pojazdów mechanicznych. 

DE 
Kraftfahrzeug – pojazd drogowy o napędzie silnikowym, może być przystosowany do 

ciągnięcia przyczepy. 
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Liczbę pojazdów mechanicznych wykazuje się corocznie według stanu w dniu 1 I, 

obejmuje ona pojazdy dopuszczone do ruchu z numerem rejestracyjnym (do 

1 I 2007 r. z pojazdami tymczasowo wyrejestrowanymi włącznie) i zarejestrowane 

w Centralnej Ewidencji Pojazdów Federalnego Urzędu Ruchu Drogowego.  

Do pojazdów zalicza się także pojazdy z tzw. tablicami ubezpieczeniowymi oraz po-

jazdy Policji Federalnej i Federalnej Agencji Pomocy Technicznej. Nie zalicza się nato-

miast pojazdów wojskowych oraz pojazdów z tzw. czerwonym względnie krótkoter-

minowym i wywozowym numerem rejestracyjnym. 
 

 PL CZ DE 
Częstotliwość udostępniania 

danych wynikowych roczna roczna 
stan pojazdów: roczna – gmina  

(LAU 2) 
nowe rejestracje: miesięczna – 

Saksonia (NUTS 1), 
roczna – powiat (NUTS 3) 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

powiat  
(LAU 1) 

Samochód osobowy zarejestrowany 

PL 
Samochód osobowy zarejestrowany – pojazd samochodowy przeznaczony konstruk-

cyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. 

CZ 
Osobní automobil – czterokołowy pojazd mechaniczny, który ma maksymalnie osiem 

miejsc siedzących oprócz fotela kierowcy i którego rzeczywista masa nie przekracza 

3500 kg. 

DE 
Personenkraftwagen – pojazd mechaniczny przeznaczony do przewozu osób, posia-

dający co najmniej cztery koła i maksymalnie 8 miejsc siedzących poza fotelem kie-

rowcy. Kampery, karetki, karawany i pojazdy opancerzone nie były do dnia 

30 IX 2005 r. zaliczane do samochodów osobowych. W wyniku harmonizacji w Unii 

Europejskiej pojazdy te (specjalnego przeznaczenia) są od 1 X 2005 r. zaliczane do 

samochodów osobowych. 
 

 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna 

stan pojazdów: roczna – gmina  
(LAU 2) 

nowe rejestracje: miesięczna – 
Saksonia (NUTS 1), 

roczna – powiat (NUTS 3) 
Najniższy poziom prezentacji 

danych 
powiat 

(LAU 1, NTS 4) 
powiat  
(LAU 1) 
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Samochód ciężarowy zarejestrowany 

PL 
Samochód ciężarowy zarejestrowany – pojazd samochodowy przystosowany kon-

strukcyjnie do przewozu ładunków, do których zalicza się samochody ciężarowe lekkie 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (np. samochody ciężarowo-osobowe, 

samochody typu pick-up i typu van) oraz samochody ciężarowe ciężkie wyposażone 

w ramę sztywną o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. 

Pojęcie obejmuje zarówno samochody ciężarowe uniwersalne (pojazdy z nadwo-

ziem skrzyniowym przeznaczone do przewozu różnych ładunków z opończą lub bez 

opończy), jak i samochody ciężarowe o nadwoziach specjalizowanych (pojazdy samo-

chodowe przystosowane konstrukcyjnie do przewozu jedynie określonych ładunków).  

Do samochodów ciężarowych o nadwoziach specjalizowanych zalicza się w szcze-

gólności:  

1) samochody samowyładowcze, 

2) furgony, czyli pojazdy samochodowe posiadające trwałą obudowę przestrzeni 

ładunkowej (ściany z drzwiami i dach), np.: uniwersalne, izotermiczne, chłodnie, 

lodownie, ogrzewane, do przewozu mebli, konfekcji itp., 

3) cysterny, np.: do przewozu paliw płynnych, mleka, wody, gazów itp., 

4) pojemniki, np.: do przewozu betonu, bitumu, cementu luzem, sypkich artykułów 

spożywczych, żywych ryb itp., 

5) inne, np.: do przewozu żywego drobiu, żywych zwierząt, gazu w butlach, kabli. 

Samochód ciężarowo-osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyj-

nie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. 

CZ 
Nákladní automobil – pojazd mechaniczny przeznaczony do przewozu ładunków.  

DE 
Lastkraftwagen – samochody, które konstrukcyjnie i pod względem wyposażenia są 

przeznaczone do transportu towarów. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna stan pojazdów: roczna – gmina  

(LAU 2) 
nowe rejestracje: miesięczna – 

Saksonia (NUTS 1), 
roczna – powiat (NUTS 3) 

Najniższy poziom prezentacji 
danych 

powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

powiat  
(LAU 1) 
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Przyczepa ciężarowa zarejestrowana 

PL 
Przyczepa ciężarowa zarejestrowana – pojazd drogowy do przewozu towarów prze-

znaczony konstrukcyjnie do ciągnięcia przez silnikowy pojazd drogowy. 

DE 
Kraftfahrzeuganhänger – niesamojezdny pojazd drogowy, który konstrukcyjnie jest 

przeznaczony do ciągnięcia przez pojazd samochodowy. 

 
 PL DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna stan pojazdów: roczna – gmina (LAU 2) 

nowe rejestracje: miesięczna  
– Saksonia (NUTS 1), 

roczna – powiat (NUTS 3) 
Najniższy poziom prezentacji 

danych 
powiat 

(LAU 1, NTS 4) 

Motocykl zarejestrowany 

PL 
Motocykl zarejestrowany – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wóz-

kiem – wielośladowy, włączając skutery o masie własnej nieprzekraczającej 400 kg 

oraz o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3. 

CZ 
Motocykl – pojazd mechaniczny dwukołowy, ze stałymi podnóżkami (bez pedałów) 

służący do przewozu jednej lub dwóch osób siedzących za sobą, wyposażony w  opar-

cie (osłonę)  na kolana kierowcy.  

DE 
Krafträder – jednośladowe pojazdy mechaniczne (także z wózkiem bocznym). Dwuko-

łowe motocykle (także z ogranicznikiem mocy) oraz motorowery. Od 2001 r. z lekkimi 

trójkołowcami i czterokołowcami włącznie. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania 
danych wynikowych roczna roczna 

stan pojazdów: roczna – gmina  
(LAU 2) 

nowe rejestracje: miesięczna – 
Saksonia (NUTS 1), 

roczna – powiat (NUTS 3) 
Najniższy poziom prezentacji 

danych 
powiat 

(LAU 1, NTS 4) 
powiat  
(LAU 1) 
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Wypadek drogowy 

PL 
Wypadek drogowy – zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach pu-

blicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób. 

Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku do-

znanych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni. 

Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę, która doznała obrażeń ciała 

i otrzymała pomoc lekarską. 

CZ 
Dopravní nehoda – zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach (kraksa 

lub kolizja), w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osoby lub szkoda 

majątkowa. Dane obejmują wypadki zgłoszone policji Republiki Czeskiej. W liczbie 

ofiar śmiertelnych, ciężko i lekko rannych ujmuje się zdarzenia zaistniałe w ciągu doby 

od wypadku. Szkoda materialna obejmuje szkodę w pojazdach, ich ładunku lub ele-

mentach infrastruktury drogowej. 

DE 
Straßenverkehrsunfall – zdarzenie, podczas którego w wyniku ruchu pojazdów na 

drogach publicznych i placach nastąpiła śmierć, obrażenia osób lub szkoda materialne. 

Ujęciu polegają wszystkie wypadki, do których wezwano policję. 

Wypadki z uszczerbkiem na zdrowiu/ życiu osoby to wypadki, podczas których na-

stąpiła śmierć względnie ciężkie lub lekkie obrażenia ciała. 

Poważne wypadki ze szkodami materialnymi to:  

− wypadki, w których istniały znamiona przestępstwa lub wykroczenia (grzywna) 

i podczas których co najmniej jeden pojazd mechaniczny w wyniku szkody mu-

siał zostać odholowany z miejsca wypadku; dotyczy to również wszystkich wy-

padków z udziałem kierujących pod wpływem alkoholu, 

− inne wypadki ze szkodami materialnymi spowodowane przez kierujących pod 

wpływem alkoholu: wypadki, w których co najmniej jeden uczestnik wypadku 

znajdował się pod wpływem alkoholu, a wszystkie pojazdy mechaniczne, biorą-

ce udział w wypadku, nie wymagały odholowania, 

− inne wypadki ze szkodami materialnymi bez udziału kierujących pod wpływem 

alkoholu (tzw. wypadki drobne); wszystkie pozostałe wypadki ze szkodami ma-

terialnymi, które nie są ujmowane i prezentowane w łącznej liczbie wypadków 

w przekroju gminnym. 
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Do ofiar wypadku zaliczają się wszystkie osoby (także pasażerowie), które podczas 

wypadku drogowego doznały obrażeń lub zmarły.  

Za zabitych podczas wypadku drogowego uznaje się osoby, które zginęły na miej-

scu lub w ciągu 30 dni po wypadku w wyniku jego następstw. 

Za ciężko rannych w wypadkach drogowych uznaje się wszystkie osoby, które od 

razu odwieziono do zakładów opieki zdrowotnej, na co najmniej 24 godziny na lecze-

nie szpitalne.  

Za lekko rannych w wypadkach drogowych uznaje się osoby, których obrażenia nie 

wymagały pobytu w szpitalu, względnie wymagały pobytu krótszego niż 24 godziny. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna miesięczna 

Najniższy poziom prezentacji danych powiat 
(LAU 1, NTS 4) 

powiat  
(LAU 1) 

powiat  
(NUTS 3) 

 



 

 

14. Finanse publiczne 

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego  

PL 
Na dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się: 

1) dochody własne, tj.: 

− dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych i osób fizycznych, 

− wpływy z podatków oraz opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odręb-

nych ustaw, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środ-

ków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa.  

− dochody z majątku np. dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o po-

dobnym charakterze, 

− środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł; 

2) dotacje: 

− z budżetu państwa na zadania: z zakresu administracji rządowej, własne, reali-

zowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 

− przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej-

skich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, płatności 

z budżetu środków europejskich (paragrafy 200, 620 według szczegółowej kla-

syfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 2 III 2010 r., Dz. U. Nr 38, poz. 207), 

− otrzymane z funduszy celowych, 

− pozostałe dotacje; 

3) subwencja ogólna z budżetu państwa, która składa się z części: wyrównawczej, 

oświatowej, rekompensującej, równoważącej i regionalnej. 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na majątkowe (w tym inwe-

stycyjne) i bieżące, do których zalicza się m.in.: 

− wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), 

− wydatki na zakup materiałów i usług, 

− dotacje m.in. dla jednostek organizacyjno-prawnych działających w budżetach 

jednostek samorządu terytorialnego, 

− wydatki na obsługę długu, 

− wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji. 
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CZ 
Dochody gminy (Příjmy obcí) –  dochody podatkowe, niepodatkowe, kapitałowe oraz 

otrzymane dotacje.  

Dochody własne gminy (Příjmy z vlastní činnosti obce) – obejmują część dochodów 

z tytułu świadczenia usług, względnie sprzedaży produktów, dochody z tytułu najmu 

oraz dochody z tytułu prowadzenia własnej działalności (pozycja struktury budżetu 

2119) w przypadku jednostek budżetowych. Nie obejmują przychodów ze sprzedaży 

towarów nabytych w celu odsprzedaży. 

Dotacje celowe (Účelové dotace) – środki pieniężne budżetu państwa, państwowych 

aktywów finansowych lub Funduszu Narodowego udzielone osobom prawnym lub 

fizycznym na określony cel. 

Bieżące wydatki gminy (Běžné výdaje obcí) – wydatki z tytułu zakupów nieinwestycyj-

nych i związane z nimi inne wydatki (wynagrodzenia pracowników oraz inne płatności 

za świadczoną  pracę; obowiązkowe składki ubezpieczeniowe opłacane przez praco-

dawcę; pozostałe zakupy nieinwestycyjne), odsetki, wydatki związane z dotacjami 

i pozostałymi bieżącymi transferami finansowymi. 

Wydatki kapitałowe (Kapitálové výdaje) – wydatki z tytułu zakupów i transferów in-

westycyjnych. 

DE 
Dochody/wydatki z rachunku bieżącego (Einnahmen/Ausgaben der laufenden 

Rechnung) to suma wszystkich przychodów względnie wydatków (bez rozliczeń we-

wnętrznych), które powstają w wyniku funkcjonowania placówek i instytucji, które nie 

tworzą majątku, skorygowanych o płatności w tym samym obszarze, tzn. między gmi-

nami a związkami gmin. 

Do przychodów rachunku bieżącego zaliczają się na przykład: podatki, federalne i 

krajowe dotacje celowe, opłaty. 

Do wydatków z rachunku bieżącego zaliczają się na przykład: wydatki osobowe, 

bieżące koszty operacyjne i administracyjne, świadczenia socjalne. 

Dochody/wydatki z rachunku kapitałowego (Einnahmen/Ausgaben der Kapitalrechnung) 

– to suma wszystkich przychodów względnie wydatków (bez rozliczeń wewnętrznych 

i tzw. specjalnych operacji finansowych), powodujących zmianę stanu majątku lub 

służących finansowaniu inwestycji innych podmiotów (bez tzw. specjalnych operacji 

finansowych), skorygowanych  o płatności w tym samym obszarze, tzn. między gmi-

nami, a związkami gmin. 
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Do przychodów z rachunku kapitałowego zaliczają się na przykład przydziały środ-

ków na inwestycje z budżetu kraju związkowego. 

Do wydatków rachunku kapitałowego zaliczają się na przykład inwestycje budow-

lane. 

Skorygowane dochody/wydatki publicznych budżetów gmin (Bereinigte Einnahmen/ 

Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte) (korekta finansowo-statystyczna). 

Podczas tworzenia zestawień rozliczeń pomiędzy poszczególnymi budżetami jedno-

stek terytorialnych lub grupami jednostek terytorialnych dochodzi do podwójnego 

liczenia dochodów i wydatków. 

Korekta finansowo-statystyczna tych podwójnych rozliczeń nie może być dokonana 

w poszczególnych kategoriach przychodów lub wydatków, dokonuje się jej zbiorczo, 

w ten sposób, że płatności jednych jednostek lub grup jednostek równe wpływom 

drugich, są odejmowane zarówno od łącznej sumy przychodów jak i od łącznej sumy 

wydatków. 

Saldo finansowania (Finanzierungssaldo) – saldo skorygowanych  przychodów i wy-

datków. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych roczna roczna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina  
(LAU 2) 

 



 

 

15. Podmioty gospodarki narodowej 

Podmiot gospodarki narodowej 

PL 
Podmiot gospodarki narodowej – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodowej jest tożsame z pojęciem 

jednostki prawnej. Posiadanie osobowości prawnej nie jest kryterium określenia 

podmiotu jako jednostki prawnej.  

CZ 
Podnik – każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego 

formy prawnej np. osoba fizyczna pracująca na własny rachunek, spółka lub stowarzy-

szenie prowadzące działalność gospodarczą. 

DE 
Unternehmen – w statystyce urzędowej przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako naj-

mniejsza samodzielna jednostka prawna, która z powodów handlowych względnie 

podatkowych prowadzi księgowość i sporządza roczne sprawozdanie finansowe (bi-

lans, rachunek zysków i strat). Przedsiębiorstwa dzielą sią się na jednozakładowe, 

wielozakładowe i międzylandowe. Osoby wykonujące wolne zawody traktowane są 

jako przedsiębiorstwa. 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych 
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

PL 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – w rejestrze REGON jest to 

osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 VII 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi 
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zmianami) i inna osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek w celu 

osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne. 

Wpisowi do rejestru REGON nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej dzia-

łalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 IX 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).  

CZ 
Osoba fizyczna (Fyzická osoba) – pojęcie obejmuje przedsiębiorców prywatnych pro-

wadzących działalność gospodarczą w oparciu o ustawę o prowadzeniu działalności 

gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące inną działalność gospodarczą w oparciu 

o odrębne przepisy prawa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą. 

 
 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych kwartalna kwartalna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

Przedsiębiorstwo państwowe 

PL 
Przedsiębiorstwo państwowe – samodzielny, samorządny i samofinansujący się 

przedsiębiorca posiadający osobowość prawną, tworzony przez organ założycielski 

(naczelne oraz centralne organy administracji państwowej, Narodowy Bank Polski lub 

banki państwowe). Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 25 IX 1981 r. 

o przedsiębiorstwach państwowych lub odrębna ustawa nadająca konkretnemu 

przedsiębiorstwu państwowemu osobowość prawną. Podlega obowiązkowi wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

CZ 
Státní podnik – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, gospodarująca 

majątkiem skarbu państwa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

 
 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych kwartalna kwartalna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 



Podmioty gospodarki narodowej 113 

Spółka handlowa 

PL 
Spółka handlowa – spółka, której utworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwią-

zywanie, łączenie, podział, przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółki 

handlowe dzielą się na osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-

akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością). Mają one obowią-

zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  

CZ 
Obchodní společnost – obejmuje spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią, spółki komandytowe, spółki akcyjne oraz tzw. europejskie zgrupowanie intere-

sów gospodarczych i spółki europejskie. 

DE 
Handelsgesellschaft – spółki handlowe dzielą się na osobowe (jawne, komandytowe, 

komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne). 

 
 PL CZ DE 

Częstotliwość udostępniania danych  
wynikowych kwartalna kwartalna roczna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 

gmina 
(LAU 2) 

Spółdzielnia 

PL 
Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym skła-

dzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków 

prowadzi wspólną działalność gospodarczą i może również prowadzić działalność spo-

łeczną i oświatowo-kulturalną. Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 16 IX 

1982 r. Prawo spółdzielcze, inne ustawy oraz zarejestrowany statut. Spółdzielnia na-

bywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 
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CZ 
Družstvo – spółdzielnia to zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, założone w celu 

wzajemnego wspierania swoich członków lub osób trzecich, względnie w celu prowa-

dzenia działalności gospodarczej. Wyróżnia się różne rodzaje spółdzielni (mieszkanio-

we, rolnicze, budowlane, konsumenckie itp.). Do tej kategorii zalicza się także spół-

dzielnie europejskie oraz przedsiębiorstwa spółdzielcze. 

 
 PL CZ 

Częstotliwość udostępniania danych wynikowych kwartalna kwartalna 

Najniższy poziom prezentacji danych gmina 
(LAU 2, NTS 5) 

gmina 
(LAU 2) 
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