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Uwagi ogólne  General notes 

Przemysł 
 

1. Informacje w zakresie przemysłu dotyczą pod-
miotów gospodarczych zaliczonych zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) do sekcji: „Gór-
nictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, 
„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do ukła-
dów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpadami oraz działalność zwią-
zana z rekultywacją”. 

2. Dane według sekcji i działów PKD 2007 opra-
cowano metodą przedsiębiorstw. Definicję metody 
przedsiębiorstw podano w uwagach ogólnych do 
Rocznika, ust. 2 na str. 18. 

3. Produkcja sprzedana dotyczy całokształtu 
działalności podmiotu gospodarczego, tj. zarówno 
działalności przemysłowej, jak i nieprzemysłowej. 

Produkcja sprzedana przemysłu obejmuje: 
1) wartość sprzedanych wyrobów gotowych (nieza-

leżnie od tego, czy otrzymano za nie należne 
opłaty), półfabrykatów i części własnej produkcji; 

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. 
zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysło-
wych; 

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przypadku 
zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub 
pełne przychody agenta w przypadku zawarcia 
umowy agencyjnej; 

4) wartość produktów w formie rozliczeń w naturze; 
5) produkty przeznaczone na powiększenie warto-

ści własnych środków trwałych. 
Produkcję sprzedaną przemysłu prezentuje się w 

cenach bazowych. Definicję ceny bazowej podano 
w uwagach ogólnych do Rocznika, ust. 5 na str. 18. 

4. W danych dotyczących produkcji uwzględniono 
wartość pracy nakładczej. 

Praca nakładcza w przemyśle jest to zarobkowe 
wykonywanie przez osoby fizyczne – na zlecenie i 
na rachunek podmiotów gospodarczych (nakład-
ców) – czynności polegających na wytwarzaniu 
wyrobów lub ich części z materiałów powierzonych 
przez nakładców oraz z surowców własnych lokal-
nego pochodzenia, np.: słoma, wiklina, trzcina, 
glina, a także na wykończaniu, uszlachetnianiu, 
naprawie i konserwacji wyrobów lub ich części oraz 
świadczeniu innych usług zleconych przez nakład-
ców. 

5. Dane o przeciętnym zatrudnieniu i przeciętnych 
miesięcznych wynagrodzeniach brutto dotyczą 

 Industry 
 

1. Information within the scope of industry con-
cerns economic entities included, in accordance 
with NACE rev. 2, in the sections: “Mining and 
quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply” and “Water 
supply; sewerage, waste management and reme-
diation activities”. 

2. Data according to NACE Rev. 2 sections and 
divisions were compiled using the enterprise 
method. The definition of the enterprise method is 
presented in the general notes to the Yearbook, 
item 2 on page 18. 

3. Sold production concerns the total activity 
of an economic entity, i.e., both industrial and non-
industrial production.  

Sold production of industry includes: 
1) the value of finished products sold (regardless 

of whether or not payments due were received 
for them), semi-finished products and parts of 
own production; 

2) the value of paid work and services rendered, 
i.e., both industrial and non-industrial; 

3) flat agent’s fee in the case of concluding an 
agreement on commission terms and full 
agent’s fee in the case of concluding an agen-
cy agreement; 

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

5) products designated for increasing the value of 
own fixed assets. 

Sold production of industry is presented in basic 
prices. The definition of basic price is given in the 
general notes to the Yearbook, item 5 on page 18. 

4. In data concerning production, the value of 
outwork is included. 

Outwork in industry is the paid execution, by 
natural persons, on the order of and for the bene-
fit of economic entities (outworkers), of activities 
consisting in the manufacturing of products or 
their parts from materials supplied by the work 
provider as well as from raw materials of local 
origin, e.g.: straw, wicker, reed, clay, and in 
finishing, refining, repairing and conserving prod-
ucts or their parts as well as in the rendering of 
other services ordered by the work provider. 

5. Data regarding average employment and av-
erage monthly gross wages and salaries concerns 
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pracowników najemnych, tj. osób zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy i obejmują pracowników 
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w 
przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

 
Budownictwo 
 

1. Informacje w zakresie budownictwa dotyczą 
podmiotów gospodarczych zaliczonych, według PKD 
2007, do sekcji „Budownictwo”. 

Przez podmioty budowlane rozumie się podmioty 
gospodarcze zaliczone do sekcji „Budownictwo”. 

2. Dane według działów PKD 2007 opracowano 
metodą przedsiębiorstw. Definicję metody przed-
siębiorstw podano w uwagach ogólnych do Roczni-
ka, ust. 2 na str. 18. 

3. Produkcja budowlano-montażowa dotyczy 
działalności zrealizowanej na terenie kraju i obejmu-
je roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym, 
remontowym i konserwacyjnym oraz budownictwo 
tymczasowe na placach budów — wykonane siłami 
własnymi systemem zleceniowym (tj. na rzecz ob-
cych zleceniodawców) przez podmioty budowlane. 

4. Dane o produkcji budowlano-montażowej pre-
zentuje się w cenach producenta, ze względu na 
niewystępowanie dotacji do produktów oraz podatku 
akcyzowego, wprowadzenie cen bazowych w miej-
sce cen producenta nie miałoby wpływu na mierniki 
produkcji. Definicję ceny bazowej podano w uwa-
gach ogólnych do Rocznika, ust. 5 na str. 18. 

5. Podziału produkcji budowlano-montażowej 
według rodzajów obiektów budowlanych oraz po-
działu budynków oddanych do użytku według rodza-
jów budynków dokonano na podstawie Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). 

6. Informacje o budynkach oddanych do użyt-
kowania  (przez wszystkich inwestorów): 

― w zakresie liczby budynków obejmują tylko bu-
dynki nowo wybudowane, 

― w zakresie kubatury budynków — jeśli nie za-
znaczono inaczej — obejmują budynki nowo 
wybudowane i rozbudowane (tylko w części do-
tyczącej rozbudowy). 

7. Dane o przeciętnym zatrudnieniu i przeciętnym 
wynagrodzeniu miesięcznym dotyczą pracowników 
najemnych, tj. osób zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy i obejmują pracowników pełnoza-
trudnionych oraz niepełnozatrudnionych – na terenie 
kraju – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

hired employees, i.e. persons employed on the 
basis of a work agreement and includes full-time 
and part-time paid employees, in terms of full-time 
employees. 

 
Construction 
 

1. Information within the scope of construction 
concerns economic entities included, in accord-
ance with NACE Rev. 2, in the section ”Construc-
tion”. 

The term construction entities is understood 
as economic entities included in the section ”Con-
struction”. 

2. Data according to NACE Rev. 2 divisions were 
compiled using the enterprise method. The defini-
tion of the enterprise method is presented in the 
general notes to the Yearbook, item 2 on page 18. 

3. Construction and assembly production 
concerns activity realized domestically and in-
cludes construction works with an investment and 
a restoration — conservation character as well as 
temporary construction on construction sites 
realized by construction entities on the basis of 
the contract system (i.e. for outside clients). 

4. Data concerning construction and assembly 
production are presented in producer’s prices, 
due to the lack of subsidies for products as well as 
the excise tax, the use of basic prices, in place of 
producer’s prices, has no influence on the measure 
of this production. The definition of basic price is 
given in the general notes to the Yearbook, item 5 
on page 18 

5. The division of construction and assembly 
production by type of construction as well as the 
division of buildings completed by type of build-
ings was made on the basis of the Polish Classifi-
cation of Types of Construction (PKOB).  

6. Information regarding buildings completed 
(by all investors): 

― within the scope of the number of buildings 
includes only newly built buildings, 

― within the scope of the cubic volume of build-
ings, unless otherwise indicated, includes 
newly built and expanded buildings (only con-
cerning the expanded portion). 

7. Data regarding average employment and 
average monthly gross wages and salaries con-
cern hired employees, i.e., persons employed on 
the basis of a work agreement and include full-
time and part-time paid employees, within the 
country, in terms of full-time employees. 
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