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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy Państwu opracowanie służące jako niezbędnik statystyczny dla osób 
często korzystających z danych statystycznych, ale niezwiązanych zawodowo ze statystyką. Stanowi 
ono odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników, którzy mają świadomość, jak ważne są dane 
statystyczne i umiejętność ich wykorzystania. 

Znana od dawna, a ostatnio zyskująca na znaczeniu,  idea podejmowania decyzji w oparciu o fakty 
wskazuje jednoznacznie na potrzebę korzystania z rzetelnych danych statystycznych podczas  
planowania długotrwałych działań i przedsięwzięć. Obserwowany w ostatnich latach rozwój  
procesów zarządzania strategicznego wpłynął na wzmocnienie roli statystyki, widoczne zwłaszcza  
w zakresie polityki spójności prowadzonej w ramach Unii Europejskiej. Dane statystyczne,  
szczególnie te pochodzące z oficjalnych, publicznych systemów, stały się nie tylko podstawą  
programowania działań, ale również monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych  
interwencji. Służą jako wsparcie polityk prowadzonych zarówno na szczeblu krajowym, międzyna-
rodowym, jak i regionalnym.

Mając świadomość możliwych trudności związanych z selekcją informacji statystycznych i ich   
właściwym wykorzystaniem, podjęliśmy próbę stworzenia kompendium wiedzy nt. zasobów  
statystyki, najważniejszych i najczęściej stosowanych w analizie poszczególnych zjawisk miar  
oraz wskaźników. Tym, co odróżnia niniejszy podręcznik od dotychczasowych opracowań  
metodologicznych, jest próba wskazania możliwości interpretacji danych oraz zwrócenia uwagi  
na specyfikę lub pewne ograniczenia w stosowaniu niektórych miar do opisywania otaczającej  
nas rzeczywistości. Wartością dodaną opracowania jest również zgromadzenie w jednym miejscu 
informacji o miarach pochodzących z różnych obszarów tematycznych. 

Niezbędnik prezentuje tylko niewielki fragment zasobów statystyki publicznej, wyrażamy zatem  
nadzieję, że stanie się on dla Państwa inspiracją do dalszego poszukiwania i pogłębiania wiedzy 
w specjalistycznych opracowaniach, poświęconych poszczególnym obszarom statystyki publicznej. 

Zespół autorski
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Jak korzystać z Niezbędnika

Opracowanie ma stanowić wsparcie dla osób, które nie są związane zawodowo ze statystyką,  
ale często korzystają z danych statystycznych. W szczególności Niezbędnik kierowany jest do  
pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowywanie odpowiednich  
zestawów miar i wskaźników, które są podstawą dla podejmowania decyzji lub monitorowania  
postępu w zakresie zakładanych celów. 

Z bogatych zasobów statystyki publicznej, w Niezbędniku w pierwszej kolejności uwzględniono   
te obszary, zagadnienia i miary, które uznano za najważniejsze z punktu widzenia monitorowania 
polityki spójności oraz dostarczające największych trudności w jednoznacznej interpretacji.

Opisy miar, czyli wynikowych informacji statystycznych prezentowanych w wartościach bezwzględ-
nych, stanowią kluczową część podręcznika. Należy jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia 
użyteczności danych, obserwacja wartości bezwzględnych nie jest wystarczająca dla sformuło- 
wania prawidłowych wniosków analitycznych. Większy ładunek informacyjny niosą ze sobą wiel-
kości relatywne, np. wskaźniki dynamiki, struktury lub natężenia, powstałe w wyniku przeliczeń  
odpowiednio dobranych miar. 

Posługiwanie się wskaźnikami zamiast wartościami bezwzględnymi jest szczególnie istotne przy  
dokonywaniu analiz terytorialnych, gdzie odniesienie wybranej wielkości (np. liczby przedszkoli 
w województwach) do określonej podstawy (np. liczba dzieci w wieku przedszkolnym w tych  
województwach) zapewnia przestrzenną porównywalność wyników, a tym samym posiada  
większą wartość informacyjną niż odrębne analizowanie tych wielkości. O potencjalnym  
zastosowaniu prezentowanych miar do budowy wskaźników każdorazowo poinformowano  
w punkcie „Możliwe przeliczenia”; dodatkowe informacje w tym zakresie zawierają blok dotyczący 
wskazówek interpretacyjnych.  

W niektórych obszarach tematycznych zamiast miar opisano wskaźniki. Na takie rozwiązanie  
zdecydowano się w przypadkach, gdy wskaźniki te są powszechnie stosowane w obserwacji  
danego zjawiska (np. stopa bezrobocia stanowiąca najbardziej popularny miernik skali bezrobocia) 
lub zostały skonstruowane w oparciu o ustaloną metodologię (np. Europejski Konsumencki Indeks 
Zdrowia – EHCI). 

Dbając o odzwierciedlanie stale zmieniającej się rzeczywistości, statystyka publiczna musi  
modyfikować zakres badań statystycznych oraz ich metodologię. W związku z tym należy podkreślić, 
że informacje zawarte w Niezbędniku podano zgodnie ze stanem obowiązującym w 2015 r.  
Dodatkowo, dokonano pewnych uproszczeń, pomijając szczegółowy opis zmian zachodzących  
w kolejnych latach. Te informacje znaleźć można w specjalistycznych opracowaniach tematycznych, 
dostępnych również na portalu informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem  
www.stat.gov.pl. 
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Jednym z podstawowych założeń przy opracowywaniu Niezbędnika było to, aby układ i budowa 
ułatwiały poruszanie się po nim i odnajdywanie potrzebnych informacji:

1. Zakres merytoryczny został podzielony na cztery główne części: Statystyka społeczna, Statystyka 
gospodarcza, Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne oraz Środowisko i energia. Uzupeł-
nieniem opracowania jest  dodatkowy rozdział „Nierównowagi makroekonomiczne UE”. Każdej 
z części został  przyporządkowany kolor wiodący, co pozwala czytelnikowi zorientować się, w 
jakim fragmencie podręcznika się znajduje. Integralną częścią podręcznika jest słowniczek pod-
stawowych pojęć wykorzystywanych przy analizie wskaźników, a także podstawowe informacje 
na temat klasyfikacji stosowanych w statystyce publicznej

 
2. W ramach każdej z czterech głównych części wyodrębniono obszary tematyczne. Do obszarów 

tematycznych przyporządkowano charakterystyczne dla nich pojęcia, a do pojęć – opisujące je 
miary. W rezultacie, struktura Niezbędnika wygląda następująco:

    część główna (np. Statystyka społeczna)

       obszar tematyczny (np. Ludność)

    pojęcie (np. Ruch naturalny ludności)

     miara (np. Liczba urodzeń żywych)
 
3. Opisy wszystkich pojęć i miar posiadają taką samą konstrukcję. Pozwala to na szybkie  

odnalezienie aktualnie poszukiwanych informacji, takich jak:
 
 a) definicja pojęcia lub miary,
 b) źródło danych, 
 c) możliwości analizy miar według wybranych przekrojów,
 d) przeliczenia (obliczenia wskaźników), których można dokonywać przy zastosowaniu danej 

miary,
 e) wskazówki interpretacyjne,
 f) dostępność danych dla poszczególnych poziomów terytorialnych,
 g) podobne miary; te miary, które są opisane w podręczniku, zostały oznaczone ikoną.

4. W opisie poszczególnych pojęć lub miar często znajdują się odwołania do informacji  
przedstawionych w innym miejscu opracowania. Łatwość dostępu do tych informacji zapewniają 
zamieszczone linki, które przenoszą czytelnika bezpośrednio w odpowiednie miejsce.
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Ludność
Statystyka ludności umożliwia wszechstronną obserwację zjawisk demograficznych. Opisuje  
m.in. stan ludności, jej ruch rzeczywisty i naturalny, pozwala na wieloaspektową analizę struktu-
ry populacji. Dostarcza również informacji nt. przyszłych zmian przewidywanych w długookreso-
wej perspektywie. Dane liczbowe dotyczące ludności wykorzystywane są do podejmowania decyzji  
zarówno w skali mikro (np. przez przedsiębiorców) do szacowania potencjalnego popytu  
i planowania produkcji, jak i makro – do prowadzenia długofalowej polityki społeczno-gospodarczej 
kraju. 

Liczebność i struktura populacji kraju w dużym stopniu stanowią o wielkości jego gospodarki  
i potencjale rozwojowym. Procesy demograficzne wpływają na rozwój kapitału ludzkiego  
i społecznego. Przez pryzmat sytuacji ludnościowej kształtowane i analizowane są np. sytuacja  
na rynku pracy, obszar edukacji, ochrony zdrowia czy warunków życia ludności. Zmiany demo-
graficzne, zwłaszcza w zakresie struktury populacji według wieku (rosnący odsetek osób w wieku  
poprodukcyjnym) czy wydłużania przeciętnego trwania życia, mają również kluczowe znaczenie  
dla stabilności finansów publicznych. Analiza tendencji bieżących i prognozowanych w wieloletniej 
perspektywie jest podstawą polityki finansowej ukierunkowanej m.in. na zapewnienie równowagi 
systemu zabezpieczenia społecznego.

Obok opisu miar umożliwiających analizę sytuacji demograficznej w niniejszym rozdziale  
uwzględniono również informacje na temat migracji zagranicznych, które mają istotne znaczenie 
dla sytuacji ludnościowej. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Stan ludności

Struktura ludności

Wiek ludności

Ruch naturalny ludności

Migracje zagraniczne

2

3

4

Statystyka społeczna
Ludność

5
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Pojęcie 
Stan ludności
Stan ludności określa liczbę osób zamieszkujących na danym obszarze, według stanu określonego 
w czasie. 

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Liczba ludności 

Gęstość zaludnienia

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – szacunek ludności opracowywany metodą bilansową, przy przyjęciu 
za podstawę wyników ostatniego spisu powszechnego oraz uwzględnieniu bieżących danych  
z ruchu naturalnego i migracji

1.2

Statystyka społeczna
Ludność
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Miara
Liczba ludności
Liczba ludności to liczba osób mieszkających na danym obszarze na stałe lub przebywających czasowo 
(ponad 3 miesiące). 

Podstawę obliczenia liczby ludności stanowią wyniki spisów powszechnych. Dla okresów  
międzyspisowych liczbę tę oblicza się metodą bilansową, z uwzględnieniem danych dotyczących  
urodzeń i zgonów, migracji wewnętrznych na pobyt stały i czasowy oraz migracji zagranicznych na  
pobyt stały, a także zmian w podziale administracyjnym kraju.

Wyniki dla jednostek podziału administracyjnego wyższego szczebla niż gmina są uzyskiwane w efekcie 
sumowania danych dla gmin.

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

1.1

miasto/wieś

dynamika

Interpretacja miary

Liczba ludności znacząco wpływa na zasobność kraju (choć niekoniecznie przekłada się to na zasobność 
jego mieszkańców – przy bardzo wysokiej liczbie ludności może następować zmniejszenie dochodów 
przypadających na 1 osobę). Większa liczba ludności to na ogół wzrost kapitału społecznego  
i ludzkiego, co może determinować rozwój społeczno-gospodarczy w danym kraju.

Liczba ludności może zwiększać się w wyniku wzrostu liczby urodzeń, spadku liczby zgonów lub  
zwiększenia imigracji. Spadek liczby ludności może być rezultatem spadku liczby urodzeń, wzrostu 
liczby zgonów czy zwiększenia emigracji. 

Sama liczba ludności jest niewystarczająca do właściwej oceny sytuacji demograficznej. Obserwacja 
tendencji w tym obszarze powinna być uzupełniona o szereg wskaźników demograficznych,  
a odpowiednia interpretacja kierunku zmian (korzystne czy niekorzystne) powinna uwzględniać  
szerszy kontekst społeczno-gospodarczy. Biorąc pod uwagę tendencje związane ze starzeniem się  
społeczeństwa, wzrost liczby ludności, wynikający ze zwiększenia liczby urodzeń, jest tendencją

Statystyka społeczna
Ludność

wiek ekonomiczne
grupy wieku
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

korzystną, która w przyszłości przełoży się na pozytywne zmiany na rynku pracy (młodsze pokole-
nia wchodzące na rynek pracy zapewnią stabilność systemu emerytalno-rentowego). Nieco inaczej  
sytuacja kształtuje się w przypadku krajów przeludnionych, w których w wyniku znacznego wzrostu 
liczby ludności mogą występować różnorodne problemy, np. w zakresie wyczerpywania się zasobów 
naturalnych, degradacji gleb, wzrostu przestępczości czy pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

Liczba ludności jest powszechnie stosowana do obliczeń wskaźników natężenia, stosowanych  
m.in. do porównania skali obserwowanych zjawisk pomiędzy poszczególnymi obszarami terytorialnymi. 
W przypadku przeliczania danych według stanu w końcu roku, przyjmuje się liczbę ludności według 
stanu w dniu 31 XII danego roku; natomiast przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość  
zjawiska w ciągu roku – według stanu w dniu 30 VI (jako średni stan ludności w danym roku).

Średni stan ludności może być także liczony jako średnia arytmetyczna ze stanu ludności na początku  
i końcu badanego okresu (praktycznie za stan na początku okresu przyjmuje się stan z końca okresu 
poprzedniego).

Statystyka społeczna
Ludność
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Miara
Gęstość zaludnienia
Wskaźnik gęstość zaludnienia prezentuje liczbę ludności przypadającą na 1 km2 powierzchni ogólnej 
danego terytorium.

Do obliczenia gęstości zaludnienia dla Polski stosowana jest powierzchnia ogólna kraju stanowiąca 
312679 km2, obejmująca obszar lądowy kraju łącznie z wodami śródlądowymi (311888 km2)  
oraz część morskich wód wewnętrznych (791 km2). W przekroju jednostek podziału terytorialnego,  
dla uzyskania dokładniejszego wyniku, liczbę ludności na 1 km2 oblicza się na podstawie danych  
o powierzchni wyrażonej w hektarach.

1.2

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary

Im wyższa  wartość wskaźnika, tym większa liczba ludności zamieszkuje dany obszar. Oprócz liczby 
ludności i powierzchni danego terytorium, gęstość zaludnienia zależna jest od wielu innych czynników. 
Na kształtowanie się tego wskaźnika wpływają m.in. takie elementy jak: rozwój społeczno-gospodarczy 
badanego obszaru, jego warunki naturalne oraz migracje ludności.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Struktura ludności
Struktura ludności to liczebność jednostek o określonych cechach demograficznych (np. wiek, płeć 
czy stan cywilny) oraz ich udział w badanej zbiorowości.

2

Miary związane z pojęciem

2.1 Wskaźnik urbanizacji

Współczynnik feminizacji

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – szacunek ludności opracowywany metodą bilansową, przy przy-
jęciu za podstawę wyników ostatniego spisu powszechnego oraz uwzględnieniu bieżących da-
nych z ruchu naturalnego i migracji

Statystyka społeczna
Ludność

2.2

18



Wskaźnik urbanizacji jest to udział ludności miejskiej w ludności ogółem zamieszkującej określone 
terytorium. 

Miara
Wskaźnik urbanizacji

2.1

Przekroje

Możliwe przeliczenia

Statystyka społeczna
Ludność

nie występują

nie występują

Interpretacja miary

Wskaźnik urbanizacji określa stopień procesu urbanizacji, czyli rozwoju miast na danym obszarze.  
Zazwyczaj wyższymi wskaźnikami urbanizacji charakteryzują się kraje (lub inne obszary) o wyższym  
poziomie rozwoju gospodarczego, o szybkim rozwoju nowych pozarolniczych działalności,  
np. nowoczesnych technologicznie gałęzi przemysłu czy wyspecjalizowanych usług. Warto jednak  
zwrócić uwagę, że również w niektórych krajach słabo rozwiniętych (np. Ameryki Południowej)  
obserwuje się wysoki wskaźnik urbanizacji, który nie wynika z rozwoju pozarolniczej działalności  
gospodarczej, lecz przede wszystkim z braku miejsc pracy na wsi i związanej z tym konieczności  
poszukiwania nowych perspektyw w mieście.

Wysoki wskaźnik urbanizacji może oznaczać dla społeczeństwa większe możliwości edukacyjne, lepszy 
dostęp do rynku pracy oraz do usług związanych ze zdrowiem, komunikacją, kulturą itp., czyli możliwości, 
jakie zwykle oferuje miasto. Należy jednak zwrócić uwagę, że miasta charakteryzują się niejednolitą 
strukturą społeczną i dostęp do tych usług może być wśród mieszkańców bardzo zróżnicowany.  
Dodatkowo większy stopień urbanizacji może wiązać się z większą degradacją środowiska, nadmiernym 
napływem ludności do miast, czego konsekwencją może być wzrost bezrobocia, większe zagrożenie 
przestępczością czy zwiększenie zachorowalności na  choroby cywilizacyjne.

Niski wskaźnik urbanizacji może natomiast wskazywać m.in. na bardziej ograniczone możliwości  
rozwoju danego terytorium (w tym na potencjalne trudności na rynku pracy). Może również świadczyć 
o rolniczym charakterze badanego obszaru. 

Do prawidłowej interpretacji wskaźnika urbanizacji niezbędna jest zatem obserwacja innych zjawisk 
na danym obszarze, takich jak struktura gospodarki, stopnień rozwoju gospodarczego i zamożności 
społeczeństwa czy sytuacja na rynku pracy.
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Statystyka społeczna
Ludność
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Współczynnik feminizacji jest to relacja liczby kobiet do liczby mężczyzn na danym obszarze, 
pomnożona przez 100; wskazuje ile kobiet przypada na 100 mężczyzn.

Miara
Współczynnik feminizacji

2.2

Przekroje

Możliwe przeliczenia

Statystyka społeczna
Ludność

nie występują

Interpretacja miary

Współczynnik feminizacji jest wskaźnikiem prezentującym strukturę ludności według płci. Może on 
przybierać wartości równe 100 (gdy liczba kobiet na badanym obszarze jest równa liczbie mężczyzn), 
większe lub mniejsze od 100 (gdy liczba kobiet jest odpowiednio wyższa lub niższa niż liczba mężczyzn). 
Z reguły wskaźnik feminizacji w krajach słabo rozwiniętych jest niższy niż w wysokorozwiniętych,  
co może być związane m.in. z trudniejszym dostępem do opieki zdrowotnej, a co za tym idzie  
– np. z większym narażeniem życia kobiet w okresie okołoporodowym. 

Analizę współczynnika feminizacji warto wzbogacić o obserwację tego, jak kształtuje się on w różnych 
grupach wieku. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach rozwiniętych, w młodszych grupach 
wieku występuje liczebna przewaga mężczyzn. Wraz z wiekiem relacja ta zmienia się na korzyść kobiet 
i w najstarszych rocznikach ich populacja znacznie przekracza liczebność mężczyzn. Wpływa na to fakt, 
iż populację mężczyzn charakteryzuje większa umieralność i krótsze trwanie życia niż populację kobiet.

miasto/wieś wiek

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

21



Miary podobne

a Wskaźnik maskulinizacji – relacja liczby mężczyzn do liczby kobiet na danym obszarze  
pomnożona przez 100; wskazuje ilu mężczyzn przypada na 100 kobiet.

Statystyka społeczna
Ludność
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Pojęcie 
Wiek ludności
Wiek stanowi cechę demograficzną obejmującą okres od momentu urodzenia osoby do danego 
okresu życia, zwykle prezentowaną w pełnych latach.

Jest to jedna z kategorii najczęściej stosowanych do analizy struktury ludności, w celu oceny  
i prognozowania procesów demograficznych. Przyjmując wiek jako kryterium oceny struktury  
populacji, stosuje się podział liczby ludności zarówno według pojedynczych roczników, jak i według 
grup wieku. Szczególnie istotna z perspektywy analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju jest  
liczba ludności według tzw. ekonomicznych grup wieku, tj. według wieku zdolności do pracy.  
W Polsce wyodrębniane są następujące grupy:

a ludność w wieku przedprodukcyjnym, którą stanowią osoby w wieku 0–17 lat, tj. te które nie 
osiągnęły jeszcze zdolności do pracy,

a ludność w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata, a kobiety – w wieku 18–59 lat),  
tj. osoby w wieku zdolności do pracy, 
ludność w wieku produkcyjnym 18–44 lata jest określana jako ludność w wieku mobilnym,  
natomiast mężczyźni w wieku 45–64 lata oraz  kobiety – 45–59 lat to osoby w wieku określanym 
jako niemobilny,

a ludność w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej), tj.  osoby, 
które osiągnęły wiek powszechnie przyjęty jako wiek zakończenia pracy zawodowej.

Suma ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym stanowi grupę ludności w wieku 
nieprodukcyjnym. 

Określając granicę pomiędzy wiekiem produkcyjnym a poprodukcyjnym w statystyce, bazowano 
na ustalonym przepisami prawnymi wieku przejścia na emeryturę. W 2012 r. w ustawie o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzono zmianę (która obowiązuje  
od 1 stycznia 2013 r.), polegającą na zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, który  
podniesiono docelowo do 67 lat. Wiek ten będzie zwiększany stopniowo i w przypadku mężczyzn 
granica ta zostanie osiągnięta w 2020 r., a w przypadku kobiet – w 2040 r. W ujęciu statystycznym 
podnoszenie górnej granicy wieku produkcyjnego (a tym samym dolnej granicy wieku poprodukcyj-
nego) będzie następować sukcesywnie co 4 lata o 1 rok, począwszy od danych za 2016 r.

Należy zwrócić uwagę, że granica wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego różni się między krajami. 
Według definicji Eurostat ludność w wieku produkcyjnym to osoby w wieku 15–64 lata.

3

Statystyka społeczna
Ludność
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Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. 2015 poz. 552)



Miary związane z pojęciem

3.1 Mediana wieku 

Współczynnik obciążenia ekonomicznego 

Współczynnik obciążenia demograficznego

Przeciętne trwanie życia w wieku 0 lat

Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku x lat

Przeciętne trwanie życia w zdrowiu

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – szacunek ludności opracowywany metodą bilansową, przy  
przyjęciu za podstawę wyników ostatniego spisu powszechnego oraz uwzględnieniu bieżących 
danych z ruchu naturalnego i migracji

Statystyka społeczna
Ludność

3.2

3.3
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Mediana wieku jest to wartość dla danej populacji wyznaczająca granicę wieku, którą połowa osób 
z tej populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze jej nie osiągnęła.

Miara
Mediana wieku

3.1

Przekroje

Możliwe przeliczenia

Statystyka społeczna
Ludność

nie występują

Interpretacja miary

Wysoka i rosnąca wartość wskaźnika może świadczyć o narastaniu zagrożenia demograficznego, jakim 
jest proces starzenia się społeczeństwa – taka sytuacja ma zwykle miejsce w krajach rozwiniętych, gdzie 
obserwuje się niską dzietność i długie trwanie życia. W przypadku krajów o relatywnie niskim poziomie 
rozwoju sytuacja na ogół jest odwrotna – wysoka dzietność i względnie krótkie trwanie życia powodują, 
że mediana  wieku przyjmuje niższe wartości niż w krajach bardziej rozwiniętych.

miasto/wieśpłeć

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Współczynnik obciążenia ekonomicznego pokazuje ile osób w wieku nieprodukcyjnym (tj. przed-
produkcyjnym i poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Można go analizować w rozbiciu na dwa wskaźniki szczegółowe: Ludność w wieku przedproduk-
cyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym.

Miara
Współczynnik obciążenia ekonomicznego

3.2

Statystyka społeczna
Ludność

Interpretacja miary

Dzięki odniesieniu grup ludności najbardziej zależnych ekonomicznie (tj. w wieku przedprodukcyjnym  
i poprodukcyjnym, określanych łącznie jako ludność w wieku nieprodukcyjnym) do ludności aktywnej 
na rynku pracy (czyli ludności w wieku produkcyjnym), współczynnik pozwala na określenie zmian  
w strukturze wiekowej ludności oraz na zaplanowanie wielkości niezbędnego wsparcia społecznego, 
zarówno w zakresie systemu emerytalno-rentowego, jak również pod względem edukacji oraz zdrowia. 

Tendencje w zakresie tego wskaźnika mogą być wskazówką dla decydentów przy planowaniu  
wydatków publicznych – m.in. związanych z kreowaniem przyszłej podaży rynku pracy (np. poprzez 
kształtowanie systemu edukacyjnego pod kątem zapewnienia miejsc w placówkach o odpowiednim 
profilu zawodowym), czy też z zapewnieniem świadczeń, np. emerytalnych, osobom uprawnionym  
do ich otrzymywania. 

Rosnący wskaźnik obciążenia ekonomicznego to element wskazujący na trudności w zbilansowaniu 
finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu świadczeń społecznych. Wskaźnik ten można  
rozbić na 2 bardziej szczegółowe: Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku  
produkcyjnym oraz Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.  
Ten pierwszy wskaźnik jest szczególnie niekorzystny w sytuacji, gdy liczba osób w wieku popro-
dukcyjnym jest równa lub wyższa od liczby ludności w wieku produkcyjnym, gdyż może oznaczać,  
że społeczeństwo się starzeje. W większości przypadków jest to cecha krajów należących do wysoko-
rozwiniętych. Istotnym elementem oceny jest obserwacja wskaźnika Ludność w wieku przedproduk-
cyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wysoki udział osób młodych w strukturze społeczeństwa

Przekroje

miasto/wieśpłeć
ekonomiczne grupy wieku 

(tj. w podziale na wiek 
przedprodukcyjny i poprodukcyjny)

Możliwe przeliczenia

nie występują
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Statystyka społeczna
Ludność

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

w początkowej fazie niesie wprawdzie obciążenia dotyczące zwiększenia wydatków na opiekę  
i edukację, specyficznych wydatków na profilaktykę i ochronę zdrowia dzieci i młodzieży. Jednak  
w późniejszym okresie, dzięki przechodzeniu kolejnych roczników do grupy pracujących, daje  
szanse na zapewnienie odpowiedniej wysokości środków na świadczenia przeznaczane np. osobom  
najstarszym. Najwyższy odsetek ludności w wiekuponiżej 18 lat mają ubogie kraje rozwijające się,  
co wynika z wysokiej dzietności i relatywnie krótkiego trwania życia.

27

Miary podobne

a Współczynnik obciążenia demograficznego – stosowany jest tutaj inny niż przy obliczaniu  
współczynnika obciążenia ekonomicznego podział grup wieku. Całkowity współczynnik  
obciążenia demograficznego pokazuje jaka liczba dzieci (w wieku 0–14 lat) i osób starszych  
(w wieku 65 lat i więcej) łącznie przypada na 100 osób w wieku 15–64 lata. Dzieli się go  
na współczynnik obciążenia demograficznego dziećmi (tj. liczba osób w wieku 0–14 lat  
przypadająca na 100 osób w wieku 15–64 lata) oraz współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (tj. liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 
15–64 lata).



Przeciętne trwanie życia w wieku 0 lat określa średnią liczbę lat, jaką hipotetycznie ma jeszcze do 
przeżycia osoba w wieku 0 lat, przy założeniu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice 
trwania życia.

Miara
Przeciętne trwanie życia w wieku 0 lat

3.3

Statystyka społeczna
Ludność

Interpretacja miary

Im wyższy wskaźnik, tym korzystniej; jego rosnąca wartość oznacza wydłużanie przeciętnego trwania  
życia ludności. 

Im niższe natężenie zgonów, tym wyższe przeciętne trwanie życia. 
Wydłużaniu długości trwania życia sprzyjają m. in. następujące czynniki: 

a pozytywne zmiany w zachowaniach prozdrowotnych ludności: zmiany w sposobie odżywiania  
w kierunku ograniczania spożycia niezdrowej żywności i alkoholi wysokoprocentowych, wzrost  
aktywności fizycznej, 

a coraz większy dostęp do usług medycznych i opiekuńczych, a także podniesienie jakości tych usług,

a stały rozwój technologii medycznych,

a coraz bardziej powszechne badania profilaktyczne takie jak mammografia, cytologia, badania  
poziomu cukru we krwi, 

a korzystne zmiany struktury wykształcenia – osoby z  wykształceniem wyższym mają większą  
świadomość konieczności dbania o swoje zdrowie, na ogół lepiej dbają o swoje zdrowie, a tym  
samym żyją dłużej niż osoby mniej wykształcone.  

Im niższy wskaźnik, tym tendencje w zakresie przeciętnego trwania życia bardziej niekorzystne;  
oznaczać może to słaby dostęp do opieki medycznej, gorsze warunki życia ludności (ubóstwo).

Przekroje

miasto/wieś płeć

Możliwe przeliczenia

nie występują
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Statystyka społeczna
Ludność

Miary podobne

a Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku x lat – określa średnią liczbę lat, jaką hipotetycznie ma 
jeszcze do przeżycia osoba w wieku x lat, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu dla 
którego opracowano tablice trwania życia. 

a Przeciętne trwanie życia w zdrowiu – określa oczekiwaną liczbę lat, jaką osoba ma jeszcze  
do przeżycia bez niepełnosprawności.

29

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Warto zauważyć, że w Polsce przeciętne trwanie życia kobiet jest dłuższe niż mężczyzn; podobnie  
jak w innych krajach występuje nadumieralność mężczyzn. Kobiety w Polsce żyją o ok. 8 lat dłużej  
niż mężczyźni, podczas gdy w wysoko rozwiniętych krajach europejskich różnica ta jest dwukrotnie 
niższa. 



Pojęcie 
Ruch naturalny ludności
Ruch naturalny ludności oznacza zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku 
i stanu cywilnego, na skutek zdarzeń takich jak: urodzenia i zgony, zawieranie związków małżeńskich 
oraz rozwody.

4

Statystyka społeczna
Ludność

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741)

a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia 
i karty martwego urodzenia (Dz. U. 2015 poz.171)

a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. 
2015 poz.231)

a Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie  
dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318)

Miary związane z pojęciem

4.1 Liczba urodzeń

Liczba urodzeń żywych

Liczba zgonów

Liczba zgonów niemowląt

Liczba zgonów noworodków

Przyrost naturalny ludności

Współczynnik dzietności kobiet

Współczynnik reprodukcji ludności 

Liczba małżeństw zawartych

Liczba rozwodów

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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Statystyka społeczna
Ludność

Źródła danych

a Sprawozdawczość Urzędów Stanu Cywilnego, sądów okręgowych
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Urodzenie to wyłonienie (wydalenie lub wydobycie) noworodka z organizmu matki, niezależnie  
od czasu trwania ciąży (obejmuje zarówno urodzenia żywe, jak i martwe).

Urodzenie żywe to wyłonienie z organizmu matki noworodka, który oddycha lub wykazuje inne 
oznaki życia, takie jak czynności serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni (niezależnie 
od okresu trwania ciąży). 

Urodzenie martwe (zgon płodu) jest to całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, 
o ile nastąpiło po upływie 22 tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha 
ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak: czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne 
skurcze mięśni zależnych od woli.

Miara
Liczba urodzeń

4.1

Statystyka społeczna
Ludność

Interpretacja miary

Wskaźnik urodzeń prezentuje, jak kształtują się urodzenia (rodność) na danym obszarze – w danym 
okresie a także na przestrzeni lat. Liczba urodzeń wpływa na kształtowanie się przyrostu naturalnego, 
a co za tym idzie na wskaźnik        przyrostu naturalnego. Większa liczba urodzeń żywych niż zgonów 
zapewnia dodatni przyrost naturalny, w sytuacji odwrotnej mówimy o ubytku naturalnym.

Obserwacja zmian liczby urodzeń wykorzystywana jest m.in. przez rząd do kształtowania polityki  
demograficznej, edukacyjnej i prorodzinnej. 

Współczynnik urodzeń, jako wskaźnik zapewniający porównywalność informacji, jest wykorzystywany 
m.in. do obserwacji zmian zjawiska w czasie oraz porównań przestrzennych.

Przekroje

miasto/wieśpłeć noworodka

Możliwe przeliczenia

na liczbę ludności (na 1000 ludności 
– współczynnik urodzeń)

wg wieku matki wg poziomu 
wykształcenia matki

wg głównego źródła 
utrzymania matki

wg kolejności 
urodzenia dziecka

32

wg wieku 
rodziców

wg stanu  
cywilnego matki



Statystyka społeczna
Ludność

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne
a Liczba urodzeń żywych (oraz współczynnik urodzeń żywych) – wskaźnik zakresowo węższy od 

wskaźnika Liczba urodzeń, nie obejmuje urodzeń martwych
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Zgon oznacza nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, konsekwencją 
czego jest ustanie czynności życiowych całego organizmu.

Miara
Liczba zgonów

4.2

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieśpłeć

Możliwe przeliczenia

na liczbę ludności (na 1000 ludności 
– współczynnik zgonów)

wiek wg przyczyn

Interpretacja miary

Wskaźnik prezentuje, jak kształtuje się umieralność na danym obszarze – w danym okresie,  
a także na przestrzeni lat. Liczba zgonów wpływa na kształtowanie się    przyrostu naturalnego. 
Mniejsza liczba zgonów niż urodzeń żywych oznacza dodatni przyrost naturalny, w sytuacji odwrotnej 
mówimy o ubytku naturalnym (ujemnym przyroście naturalnym). Aby określić rzeczywiste rozmiary 
umieralności w danym społeczeństwie, liczbę zgonów odnosi się do liczby ludności. Współczynnik  
zgonów, jako miara zapewniająca porównywalność, stosowany jest do obserwacji zmian zjawiska  
w czasie oraz do porównań przestrzennych.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

34



Statystyka społeczna
Ludność

Miary podobne

a Liczba zgonów niemowląt (oraz współczynnik zgonów niemowląt) – określa liczbę zgonów  
dzieci w wieku poniżej 1 roku. Liczba zgonów niemowląt podawana jest najczęściej w przeliczeniu 
na liczbę urodzeń żywych – zwykle na 1000 urodzeń żywych.

a Liczba zgonów noworodków – określa liczbę zgonów niemowląt w wieku 0–27 dni (czyli poniżej  
4 tygodni); przez „0” rozumiany jest wiek noworodka, który żył krócej niż 24 godziny.
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Przyrost naturalny to różnica między       liczbą urodzeń żywych a       liczbą zgonów w danym okresie.

Miara
Przyrost naturalny ludności

4.3

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

na liczbę ludności (na 1000 ludności 
– współczynnik przyrostu naturalnego)

Interpretacja miary

Wskaźnik o wartości wyższej od 0 oznacza, że w badanym okresie liczba urodzeń przewyższa liczbę 
zgonów (dodatni przyrost naturalny). Wskaźnik o wartości mniejszej od 0 oznacza ujemny przyrost 
naturalny (inaczej – ubytek naturalny).

W przypadku krajów rozwiniętych, borykających się z problemem starzenia się społeczeństw, dodat-
ni przyrost naturalny jest pożądanym zjawiskiem, a ujemny – niekorzystnym. Jednak dla właściwej  
diagnozy sytuacji demograficznej, analizę przyrostu naturalnego należy pogłębić o obserwację zmian  
w jego składowych – możliwa jest sytuacja, w której pomimo spadku liczby urodzeń (zjawisko  
negatywne) obserwuje się dodatni przyrost naturalny.

Współczynnik przyrostu naturalnego, jako wskaźnik zapewniający porównywalność informacji, jest  
wykorzystywany m.in. do obserwacji zjawiska w czasie oraz do porównań przestrzennych.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Statystyka społeczna
Ludność

Miary podobne

a Przyrost rzeczywisty ludności – wskaźnik szerszy niż przyrost naturalny, obejmuje dodatkowo  
saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych (stałych i czasowych).
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Współczynnik dzietności oznacza przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta w ciągu całego 
okresu rozrodczego (tj. 15-49 lat), przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego 
okresu za niezmienne.

Płodność kobiet jest mierzona współczynnikiem stanowiącym stosunek liczby urodzeń żywych 
notowanych w danym okresie do liczby kobiet w wieku rozrodczym. 

Uzupełnienie ogólnych współczynników płodności stanowią współczynniki cząstkowe. Współczynnik 
cząstkowy stanowi relację liczby urodzeń żywych w danym okresie, pochodzących z kobiet w danym 
wieku, do ogólnej liczby kobiet w tym samym wieku. Współczynniki cząstkowe  są liczone dla poje-
dynczych roczników wieku rozrodczego kobiet. Prezentowane są one według 5-letnich grup wieku 
rozrodczego kobiet tzn. 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49. Warto zwrócić uwagę, 
że urodzenia z matek w wieku poniżej 15 lat zalicza się do grupy 15–19 lat; urodzenia z matek  
w wieku 50 lat i więcej zalicza się do grupy 45–49 lat. 

Miara
Współczynnik dzietności kobiet

4.4

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

Interpretacja miary

Współczynnik dzietności jest wykorzystywany do oceny stabilności rozwoju demograficznego.  
Przyjmuje się, że stabilność, czyli tzw. prostą zastępowalność pokoleń, gwarantuje współczynnik  
dzietności kształtujący się w granicach 2,10–2,15. Współczynnik dzietności w tym przedziale oznacza,  
że w danym roku na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypadałoby przeciętnie 210–215 urodzonych 
dzieci. 

Wartość współczynnika dzietności  jest powiązana m.in. z fazą rozwoju danego kraju/społeczeństwa. 
W ubogich krajach rozwijających się wskaźnik zwykle przyjmuje wysokie wartości, natomiast niskie są 
notowane w krajach wysoko rozwiniętych. Niski współczynnik dzietności oznacza brak zapewnienia 
prostej zastępowalności pokoleń, a w konsekwencji – starzenie się społeczeństwa. Zbyt wysoki  
współczynnik może wskazywać natomiast m.in. na trudności pokoleń wchodzących w wiek produkcyjny  
w znalezieniu pracy, czy zagrożenie szybszym wyczerpywaniem się surowców.

nie występują
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Statystyka społeczna
Ludność

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Należy zwrócić uwagę, że w Polsce od lat 90. XX w. występuje problem niskiej dzietności – wartość 
współczynnika kształtuje się poniżej 2, w tym w latach 2000–2014 kształtował się zmiennie,  
w granicach 1,4–1,2.

Miary podobne

a Współczynnik reprodukcji ludności
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Reprodukcja oznacza odtwarzanie liczby i struktury ludności w czasie, kształtujące się pod wpływem 
liczby urodzeń i zgonów.

Współczynnik reprodukcji brutto dotyczy bieżącej płodności. Prezentuje liczbę córek urodzonych 
przeciętnie przez kobietę w wieku rozrodczym (tj. 15–49 lat) przy założeniu, że będzie ona rodzić  
z częstotliwością, jaką charakteryzują się wszystkie kobiety rodzące w wieku, dla którego oblicza 
się współczynnik reprodukcji, tj. przyjmując współczynniki płodności z danego roku za niezmienne. 
Współczynnik reprodukcji brutto otrzymuje się mnożąc współczynnik dzietności przez wskaźnik 
określający odsetek urodzeń płci żeńskiej w ogólnej liczbie urodzeń żywych.

Współczynnik reprodukcji netto dotyczy bieżącej płodności i umieralności. Przedstawia liczbę córek 
przypadających na 1 kobietę (przy analogicznych założeniach jak przy współczynniku reprodukcji 
brutto), z wyeliminowaniem córek, które – jak wynika z aktualnych tablic trwania życia – nie dożyją 
wieku swoich matek.

Miara
Współczynnik reprodukcji ludności

4.5

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

Interpretacja miary

Współczynnik reprodukcji brutto umożliwia określenie aktualnej płodności kobiet, dzięki wskazaniu 
liczby urodzeń dziewczynek przypadających na 1 kobietę w wieku rozrodczym (15–49 lat).

Współczynnik reprodukcji netto jest, obok współczynnika dzietności, miarą zastępowalności pokoleń. 
Wskazuje, w jakim stopniu obecne pokolenie matek zostanie w przyszłości zastąpione przez córki  
(w niezmienionych warunkach płodności i umieralności).
Współczynnik reprodukcji netto równy 1 oznacza, że pokolenie córek jest tak samo liczne jak pokolenie 
matek – w przyszłości prawdopodobnie liczba ludności nie ulegnie zmianie. W sytuacji, gdy współ-
czynnik jest wyższy od 1, reprodukcja jest rozszerzona (tj. pokolenie córek przewyższa generację  
matek) – liczba ludności prawdopodobnie będzie wzrastała. Gdy wskaźnik przybiera wartość niższą 
od 1, oznacza reprodukcję zawężoną (liczba córek jest mniejsza od liczby matek) – w przyszłości liczba 
ludności prawdopodobnie będzie malała.

nie występują
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Statystyka społeczna
Ludność

Obecnie w Polsce wartości obydwu współczynników kształtują się na podobnym poziomie, co oznacza, 
że w wyniku mniejszej umieralności większość córek osiąga wiek rozrodczy swoich matek.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy
Inne kraje

(współczynnik 
reprodukcji netto)

Miary podobne

a Współczynnik dzietności kobiet
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Wskaźnik prezentuje liczbę małżeństw zawartych w danym okresie. Małżeństwo to związek  
kobiety i mężczyzny zawarty w formie przewidzianej prawem, zarejestrowany w urzędzie stanu  
cywilnego, pociągający za sobą wzajemne prawa i obowiązki współmałżonków, ustalone  
w przepisach prawnych oraz zwyczajowo. 

Miara
Liczba małżeństw zawartych

4.6

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

Interpretacja miary

Biorąc pod uwagę, że w Polsce większość dzieci rodzi się w związkach małżeńskich, liczba zawieranych 
małżeństw istotnie determinuje dzietność kobiet. Zmiany liczby zawieranych małżeństw mają  
w perspektywie kolejnych 2–3 lat wpływ na liczbę urodzeń. Dodatkowo wskaźnik pozwala m.in.  
na obserwację zmian w stylu życia społeczeństwa. Spadek liczby zawieranych małżeństw może wy-
nikać m.in. z większej skłonności do życia w związkach nieformalnych. Współczynnik małżeństw, jako  
wskaźnik zapewniający porównywalność informacji, jest wykorzystywany m.in. do obserwacji zmian  
w czasie oraz porównań przestrzennych.

w podziale na  
wyznaniowe/cywilne

wiek  
kobiety/mężczyzny 

poprzedni stan  
cywilny  

kobiety/mężczyzny

na liczbę ludności uprawnionej do zwierania związków 
małżeńskich (na 1000 ludności – współczynniki małżeństw) 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Rozwód to rozwiązanie       związku małżeńskiego przez właściwy sąd,  w formie określonej prawem. 

Miara
Liczba rozwodów

4.7

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

Interpretacja miary

Zmiany w liczbie rozwodów wskazują na trwałość zawieranych związków małżeńskich. Obserwowane 
tendencje mogą być równocześnie efektem zmian w liczbie zawieranych małżeństw. Przykładowo,   
spadek liczby rozwodów niekoniecznie będzie wynikał wyłącznie z większej trwałości małżeństw. 
Może on być dodatkowo rezultatem zmniejszającej się liczby zawartych związków małżeńskich. 

W celu zachowania porównywalności informacji na cele analiz przestrzennych i obserwacji zmian  
w czasie, dokonuje się odniesienia liczby rozwodów do liczby ludności uprawnionej do zawierania 
związków małżeńskich lub do ludności dorosłej (średnia liczba osób w badanym roku), otrzymując 
współczynnik rozwodów.

wiek 
kobiety/mężczyzny 

wg okresu 
trwania 

małżeństwa

na liczbę ludności (na 1000 ludności – 
współczynnik rozwodów)

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

wg przyczyn 
rozkładu pożycia 

małżeńskiego
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Statystyka społeczna
Ludność

a Liczba małżeństw rozwiązanych – obejmuje liczbę małżeństw rozwiązanych przez rozwód lub 
przez śmierć jednego ze współmałżonków.

a Liczba separacji – separacja to uchylenie związku małżeńskiego przez właściwy sąd  
w odpowiedniej formie prawnej, mające charakter nieostateczny. Pozostając w separacji nie  
można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Jeśli małżonkowie wyrażą zgodne żądanie,  
sąd znosi separację. Wzrost liczby separacji może wskazywać na możliwość zwiększenia  
w przyszłości liczby rozwodów.

Miary podobne
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Pojęcie 
Migracje zagraniczne
Migracją zagraniczną, zgodnie z Rekomendacją ONZ dot. Statystyki w zakresie Migracji Międzynaro-
dowych, określa się zmianę kraju zamieszkania.

Według obowiązującego w Unii Europejskiej rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu  
Europejskiego i Rady z dnia 11 VII 2007 r.:

a emigracja to opuszczenie kraju przez jego rezydenta z zamiarem przebywania za granicą  
co najmniej 12 miesięcy;

a imigracja to przybycie do kraju osoby będącej wcześniej rezydentem innego kraju  
z zamiarem przebywania w nim co najmniej 12 miesięcy.

Mianem rezydenta określa się osobę, która przebywa w danym kraju co najmniej 12 miesięcy  
lub zamierza w nim pozostać przez taki okres.

Migracje, które wiążą się ze zmianą kraju zamieszkania na okres 12 miesięcy i więcej, to zagraniczne 
migracje długookresowe. Do zagranicznych migracji długookresowych zaliczane są zagraniczne  
migracje na pobyt stały.

5

Statystyka społeczna
Ludność

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dn. 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego  
terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043)

a Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 VII 2007 r.  
w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących  
pracowników cudzoziemców

Miary związane z pojęciem

5.1 Liczba emigrantów na okres 12 miesięcy i więcej

Liczba imigrantów na okres 12 miesięcy i więcej

Saldo migracji zagranicznych na okres 12 miesięcy i więcej

5.2

5.3
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Statystyka społeczna
Ludność

Źródła danych

a Sprawozdawczość Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
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W przypadku danych dla Polski, emigrant na okres 12 miesięcy i więcej to osoba będąca rezydentem 
Polski, która wyjechała z Polski na stałe lub na pobyt czasowy na okres co najmniej 12 miesięcy.  
Liczba emigrantów ustalana na podstawie źródeł administracyjnych to liczba zarejestrowanych  
faktów emigracji.

Miara
Liczba emigrantów na okres 
12 miesięcy i więcej

5.1

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

Interpretacja miary

Zjawisko emigracji może wynikać z wielu przyczyn. Często są to powody ekonomiczne, związane  
z poszukiwaniem lepszych warunków życia i możliwości zarobkowych. Zjawisko emigracji występuje 
jednak także w stabilnych, wysoko rozwiniętych krajach. Motywatorem może być w tej sytuacji  
np. podążanie za własnymi aspiracjami i wyborami życiowymi lub poszukiwanie miejsca  
zapewniającego zadowalający komfort i jakość życia. Emigracja może być spowodowana również  
brakiem poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju, czego przyczyną może być np. konflikt 
na tle etnicznym lub religijnym.

Wysoka liczba emigrantów, zwłaszcza z powodów ekonomicznych, oznacza tendencję niekorzystną dla 
kraju, który emigrant opuszcza. Szczególnie negatywna jest sytuacja, gdy kraj opuszczają osoby młode, 
dobrze wykształcone, stanowiące trzon kapitału ludzkiego w tym kraju. W krótkim okresie pewnym 
pozytywnym skutkiem dużej emigracji osób z trudnościami w znalezieniu pracy na krajowym rynku 
może być spadek liczby bezrobotnych. W dłuższej perspektywie zubożenie zasobów ludzkich wpływa 
jednak niekorzystnie na procesy demograficzne i społeczne, stabilność rynku pracy oraz finansów  
publicznych.

Należy zwrócić uwagę, że statystyki dotyczące emigracji, ze względu na fakt, że nie wszystkie osoby  
wymeldowują się wyjeżdżając za granicę na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przedstawiają stan formalno- 
prawny emigracji, nie zaś jej rzeczywistą skalę. 

płeć
wg kraju 

następnego 
zamieszkania

wiek

Możliwe przeliczenia

nie występują
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Statystyka społeczna
Ludność

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

a Liczba emigrantów na pobyt stały – stanowi część populacji emigrantów na okres 12 miesięcy 
i więcej i jest uwzględniana w bilansach stanu i struktury ludności kraju.

Miary podobne
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W przypadku danych dla Polski, imigrant na okres 12 miesięcy i więcej to osoba (rezydent innego 
kraju), która przybyła do Polski z zamiarem przebywania przez okres co najmniej 12 miesięcy, w tym 
na pobyt stały.
Liczba imigrantów jest ustalana na podstawie źródeł administracyjnych.

Miara
Liczba imigrantów na okres 
12 miesięcy i więcej

5.2

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

Interpretacja miary

Zjawisko imigracji, podobnie jak emigracji, może wynikać z wielu przyczyn – np. ekonomicznych,  
rodzinnych, politycznych. Do najczęstszych czynników, które powodują, że dany kraj przyciąga duże  
rzesze imigrantów, można zaliczyć jego relatywnie korzystną sytuację gospodarczą i stabilność polityczną, 
w tym możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy. Część krajów może stanowić tylko punkt przejściowy 
na drodze imigranta do osiedlenia się w kraju docelowym (takim krajem dla części imigrantów jest  
np. Polska, podczas gdy ich docelowym państwem mogą być np. Niemcy). 

Skutki wynikające dla danego kraju z imigracji zależą od jego sytuacji gospodarczej i społecznej oraz 
cech charakteryzujących napływającą ludność. W przypadku krajów borykających się ze zjawiskiem 
starzenia się społeczeństwa, zwiększająca się liczba imigrantów może powiększyć zasoby siły roboczej. 
Może to być szczególnie pozytywnym zjawiskiem w przypadku, gdy imigranci są w wieku produkcyjnym, 
posiadają wysokie kwalifikacje, znajdują odpowiednią do nich pracę i w rezultacie wpływają stymulująco 
na kapitał ludzki kraju, w którym się osiedlają. Imigranci mogą również wypełnić lukę na rynku pracy, gdy 
wśród rdzennej ludności brak chętnych na podjęcie się danego zajęcia na oferowanych warunkach. 
 
Należy jednak zauważyć, że zjawisko imigracji może również przyczynić się do obciążenia finansów 
publicznych kraju przyjmującego, które może ponosić koszty pobytu imigranta i przysługujących mu 
świadczeń. Dodatkowe wyzwania związane są z napływem ludności odmiennej kulturowo, co wymaga 
od kraju docelowego podejmowania szeregu działań sprzyjających integracji.

płeć
wg kraju  

poprzedniego  
zamieszkania

wiek

Możliwe przeliczenia

nie występują
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Statystyka społeczna
Ludność

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

a Liczba imigrantów na pobyt stały – stanowi część populacji imigrantów na okres 12 miesięcy  
i więcej i jest uwzględniana w bilansach stanu i struktury ludności kraju.

Miary podobne

Populacja imigrantów obejmuje m.in. osoby, które uzyskały status uchodźcy. Jest  on przyznawany 
prześladowanym lub mającym istotne przesłanki do obaw prześladowania w kraju ojczystym  
(z powodu: poglądów politycznych, religijnych, rasy, przynależność do określonej grupy społecznej,  
narodowości), przebywającym poza granicami tego państwa i nie mogącym skorzystać ze sprawowanej 
przez nie ochrony. Obecnie (od 1951 r.) opiekę nad prawami uchodźców sprawuje ONZ. 

Nie wszystkie osoby zameldowują się przyjeżdżając z za granicy na okres dłuższy niż 12 miesięcy.  
Należy zatem zwrócić uwagę, że statystyki dotyczące imigracji przedstawiają stan formalno-prawny  
imigracji, nie zaś rzeczywistą jej skalę. 
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Saldo migracji zagranicznych na okres 12 miesięcy i więcej (w tym na pobyt stały) stanowi różnicę 
pomiędzy napływem  ludności (czyli imigracją) a jej odpływem (czyli emigracją) z danego kraju na 
okres co najmniej 12 miesięcy (w tym na pobyt stały).

Miara
Saldo migracji zagranicznych na okres 
12 miesięcy i więcej

5.3

Statystyka społeczna
Ludność

Przekroje

Interpretacja miary

Migracje zagraniczne stanowią jeden z najważniejszych (po liczbie urodzeń i zgonów) czynników  
kształtujących liczbę ludności na danym obszarze. Dodatnie saldo migracji zagranicznych na okres  
12 miesięcy i więcej  oznacza, że w danym okresie więcej osób przybyło zza granicy na okres co naj-
mniej 12 miesięcy niż wyjechało. Ujemne saldo oznacza natomiast, że odpływ ludności za granicę  
na okres 12 miesięcy i więcej jest większy niż napływ zza granicy.

płeć wiek

Możliwe przeliczenia

nie występują

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Statystyka społeczna
Ludność

a Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały – stanowi różnicę pomiędzy napływem (zameldo-
wania na pobyt stały) a odpływem (wymeldowania z pobytu stałego) ludności związanym ze zmia-
ną miejsca zamieszkania w obrębie kraju. Dla kraju jako całości jest ono równe 0. W migracjach  
wewnętrznych ludności nie są uwzględniane przemieszczenia ludności odbywające się  
w granicach tej samej jednostki administracyjnej, ponieważ nie powodują one zmiany w liczbie  
i strukturze ludności tej jednostki.

Miary podobne
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Rynek pracy
Rynek pracy stanowi bardzo ważny element każdej gospodarki narodowej, bowiem zatrudnienie 
(ludzie) należy do podstawowych (obok ziemi i kapitału) czynników wzrostu gospodarczego.  
Wykonywanie pracy zarobkowej stanowi główne źródło utrzymania znacznej części ludności  
oraz wpływa na warunki życia  gospodarstw domowych.

Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz popyt na pracę. Podaż pracy to zasób 
siły roboczej – czyli ogół osób już pracujących bądź poszukujących zatrudnienia. Popyt na pracę  
to zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracę, czyli liczba osób, którą pracodawcy  
gotowi są zatrudnić, oferując określone wynagrodzenie. W praktyce jest on równy liczbie oferowanych 
miejsc pracy (wolnych i obsadzonych) w gospodarce narodowej. Najważniejszymi czynnikami  
wpływającymi na popyt na pracę są koszty i wydajność pracy oraz zapotrzebowanie na dobra  
i usługi. Brak wzajemnego dopasowania popytu i podaży na pracę doprowadza do stanu  
nierównowagi rynku pracy przejawiającego się w nadwyżce wolnych miejsc pracy lub bezrobociu.

Jednym z głównych problemów występujących na rynku pracy jest zjawisko bezrobocia. Przyjmuje 
się, że podstawowym miernikiem nierównowagi na rynku pracy jest stopa bezrobocia, której  
poziom określa stopień niewykorzystania ludności aktywnej zawodowo. Zbyt wysoka stopa  
bezrobocia sygnalizuje nie tylko pojawienie się trudności gospodarczych, ale także wystąpienie 
określonych problemów społecznych. Większość państw prowadzi aktywną politykę rynku pracy 
mającą na celu poprawę jego funkcjonowania i redukcję bezrobocia.

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Aktywność ekonomiczna ludności

Pracujący

Bezrobotni

Popyt na pracę

Koszty pracy

2

3

4

Statystyka społeczna
Rynek pracy

5
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Pojęcie 
Aktywność ekonomiczna ludności

1

Statystyka społeczna
Rynek pracy

Aktywność ekonomiczna ludności  opisuje status osób na rynku pracy. Z tego punktu widzenia ludność 
w wieku zdolności do pracy (15 lat i więcej) wg zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy i Eurostat 
są dzielone na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Pracujący i bezrobotni tworzą 
osobną kategorię aktywnych zawodowo. Podstawowym kryterium, według którego dokonuje się  
zakwalifikowania ludności do jednej z trzech wymienionych kategorii, jest praca, to znaczy jej wykony-
wanie – w przypadku pracujących oraz poszukiwanie pracy i gotowość do jej podjęcia – w przypadku 
bezrobotnych. Bierni zawodowo stanowią różnicę między ogólną liczbą ludności a ludnością aktywną 
zawodowo.

Miary związane z pojęciem

1.1 Współczynnik aktywności zawodowej wg BAEL

Odsetek biernych zawodowo wg BAEL

Wskaźnik zatrudnienia

Stopa bezrobocia

Pracujący

Bezrobotni

Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się (NEET)

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia 
i niepełnozatrudnienia 13-sta Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy, 1982  
(z późniejszymi zmianami),

a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji reprezentacyjnego badania siły roboczej  
we Wspólnocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia (Dz. U. UE L 228)

a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania  
rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów  
powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących 
ich podziałów

1.2

1.3

54



Statystyka społeczna
Rynek pracy

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny:

a Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

a Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)
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Statystyka społeczna
Rynek pracy

Miara
Współczynnik aktywności zawodowej 
według BAEL
Współczynnik aktywności zawodowej to udział aktywnych zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych 
(ogółem lub danej kategorii wyróżnionej np. ze względu na wiek czy poziom wykształcenia) w liczbie 
ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej kategorii). 

1.1

Przekroje

wiek płeć miasto/wieś poziom
wykształcenia

stan cywilny

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary
Współczynnik aktywności zawodowej jest jedną z podstawowych miar aktywności na rynku pracy. 
Odzwierciedla wielkość potencjalnych zasobów pracy (inaczej podaży pracy lub siły roboczej), tj. sumy 
pracujących i bezrobotnych. Podkreślenia wymaga płynny charakter zasobów siły roboczej, wynikający 
m.in. z przemieszczeń pomiędzy pracującymi, bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo.

Wzrost współczynnika jest zjawiskiem korzystnym – świadczy o aktywizacji biernych zawodowo. Spadek 
poziomu aktywności zawodowej jest objawem negatywnych tendencji na rynku pracy i wskazuje  
na wzrost odsetka osób biernych zawodowo. Trafność interpretacji w zakresie poziomu wskaźnika 
oraz jego zmian musi jednak wynikać z równoczesnej analizy zasobu aktywnych i biernych zawodowo, 
przy uwzględnieniu struktury wieku osób, których te zmiany dotyczą. Inaczej bowiem traktować należy 
aktywizację zawodową osób młodych (pierwsze wejście na rynek pracy) – jej opóźnienie często wynika  
z kontynuowania edukacji. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast wzrost dla tej grupy wskaźnika NEET. 

Na wzrost współczynnika aktywności zawodowej może wpływać zarówno zwiększenie populacji 
osób pracujących, jak również bezrobotnych. O ile wzrost pierwszej populacji jest korzystny zarówno  
z punktu widzenia rynku pracy, jak i gospodarki, o tyle wzrost populacji bezrobotnych (zwłaszcza 
długotrwały) może świadczyć o pogorszeniu koniunktury. 

Wskaźnik cechuje duże zróżnicowanie, m.in. ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce  
zamieszkania.

56



Statystyka społeczna
Rynek pracy

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Miara
Odsetek biernych zawodowo według BAEL
Udział osób (ogółem lub danej kategorii wyróżnionej np. ze względu na wiek czy poziom wykształcenia), 
które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne (pozostające poza siłą roboczą)  
w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej kategorii).

1.2

Przekroje

wiek płeć miasto/wieś poziom
wykształcenia

stan cywilny

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary

Skala bierności zawodowej – informująca o tym, jak duża część społeczeństwa pozostaje nieaktywna 
na rynku pracy, ma wpływ zarówno na kondycję finansową gospodarstw domowych, jak i sytuację 
gospodarczą całego kraju/regionu. Z reguły obserwowana jest silna zależność pomiędzy tempem wzrostu 
(spadku) gospodarczego i zmianami w poziomie aktywności zawodowej. Jednocześnie należy zauważyć, 
że im większą część populacji stanowią osoby niepracujące, tym większym obciążeniem obarczone są 
osoby pracujące. 

Pozostawanie biernym zawodowo może być świadomym wyborem człowieka, niedostosowaniem 
jego profilu, bądź poziomu wykształcenia lub przejawem niedoskonałości rynku pracy. Dużą grupę 
osób biernych stanowią osoby najmłodsze, uczestniczące w edukacji (szczególnie w trybie dziennym).  
Zaliczone do nich są również osoby, które wcześniej pracowały, czasowo nie są aktywne zawodowo, 
ale prawdopodobnie powrócą na rynek pracy (np. osoby na urlopach wychowawczych). Do biernych  
zawodowo należą również osoby starsze, które po okresie aktywności zasilają szeregi emerytów. Istnieją 
jednak grupy osób, które straciły wiarę w znalezienie zatrudnienia i zrezygnowały z poszukiwania pracy  
(tzw. osoby zniechęcone) lub osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia, choć w określonych  
warunkach byłyby w stanie wykonywać pracę zarobkową, do tej grupy należą np. osoby niepełnosprawne. 
Odpowiednia polityka aktywizacji zawodowej powinna ograniczyć tego typu negatywne zjawiska. 
Analizując odsetek biernych zawodowo należy więc pamiętać, że grupa ta nie jest jednorodna,  
a przyczyny pozostawania poza rynkiem pracy mogą być bardzo zróżnicowane.
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Przyjmuje się, że pozytywną tendencją jest spadek odsetka biernych zawodowo, ponieważ świadczy  
o aktywizacji (wykonywaniu lub poszukiwaniu pracy) osób biernych zawodowo. Wzrost odsetka jest 
objawem negatywnych tendencji na rynku pracy, ponieważ bezpośrednio świadczy o spadku udziału  
aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności. Trafność interpretacji poziomu wskaźnika oraz jego  
zmian musi jednak wynikać z równoczesnej analizy zmian ilościowych w zasobie aktywnych zawodowo. 
Na spadek odsetka osób biernych zawodowo może wpływać zarówno przepływ do populacji pracujących, 
jak i bezrobotnych. O ile przejście do pierwszej populacji jest korzystne zarówno z punktu widzenia rynku 
pracy, jak i gospodarki, o tyle wzrost populacji bezrobotnych świadczy zarówno o zwiększonej aktywności 
na rynku pracy (co jest pozytywne), jak i o niedopasowaniu podaży do popytu. Długotrwałe poszukiwanie 
pracy może z kolei powodować zniechęcenie i powrót do nieaktywności. 

Wskaźnik cechuje duże zróżnicowanie, m.in. ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
Odsetek biernych zawodowo wg BAEL jest dopełnieniem współczynnika aktywności zawodowej wg BAEL, 
suma obu wskaźników daje 100%.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Miara
Osoby młode niepracujące, nieuczące się  
i niedokształcające się (NEET)
Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się (NEET – neither in employment nor  
in education and training) jest to odsetek osób w wieku 15–34 lata, które nie są pracujące  
(czyli są bezrobotne lub bierne zawodowo) oraz nie uczestniczą w dalszym kształceniu i szkoleniu  
(nie uczestniczyły w żadnej formie edukacji w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie). Wskaźnik 
jest obliczany przez Eurostat na podstawie badania Labour Force Survey – LFS (Badanie Aktywności  
Ekonomicznej Ludności – BAEL).

1.3

Przekroje

grupy wieku

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary

Im wyższa wartość wskaźnika NEET tym wśród osób młodych wyższy udział osób bezrobotnych oraz 
biernych zawodowo (tzn. niepracujących i nieposzukujących pracy) i jednocześnie niepodejmujących 
żadnych aktywności edukacyjnych. Takie osoby nie biorą udziału w życiu gospodarczym, ani też nie 
zwiększają swoich kwalifikacji, by w przyszłości być aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z metodologią naliczania wskaźnika w grupie tej znajdują się także 
osoby, które nie pracują, bo pomimo starań nie udaje im się znaleźć pracy (czyli osoby bezrobotne  
zgodnie z definicją BAEL).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Pracujący
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Statystyka społeczna
Rynek pracy

Pracujący to wszystkie osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód bez względu na czas 
trwania i miejsce tej pracy. Zaliczamy do nich zarówno pracowników najemnych, jak i osoby pracujące 
na własny rachunek, w tym pracodawców, pomagających członków rodzin, osoby wykonujące pracę 
nakładczą, agentów, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz duchownych.

Miary związane z pojęciem

2.1 Pracujący w gospodarce narodowej

Pracujący wg BAEL

Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia  
i niepełnozatrudnienia (13-sta Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy, 1982)

a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykona-
nia rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów  
powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących 
ich podziałów

2.2

2.3

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny:

a) bieżące badania statystyczne prowadzone poprzez przedsiębiorstwa (o liczbie pracujących 
powyżej 9 osób – badanie pełne, do 9 osób – badanie reprezentacyjne) i jednostki sfery 
budżetowej (niezależnie od liczby pracujących – badanie pełne)

b) Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowane poprzez gospodarstwa domowe

c) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)

d) Powszechny Spis Rolny (PSR)

e) badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

f) źródła administracyjne
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Miara
Pracujący w gospodarce narodowej
Przez pracujących w gospodarce narodowej w badaniach prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa  
i jednostki sfery budżetowej rozumie się:

q osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia za pracę) lub dochód, 
bez względu na czas i miejsce trwania tej pracy, na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku 
prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca; bez osób pracujących 
na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

w osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie z metodologią badań prowadzonych poprzez podmioty gospodarki narodowej 
do pracujących zalicza się:

q osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub 
wybór) lub stosunku służbowego, łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo oraz osoby za-
trudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych;

w pracodawców i pracujących na własny rachunek:

 a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie  
z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin), tj. pracujących w gospodarstwach indywidualnych 
oraz indywidualnych właścicieli zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków rolnych;

 b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin;  
z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących  
działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie;

 c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. architekt, 
lekarz, adwokat);

e osoby wykonujące pracę nakładczą;

r agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie  
z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

t członków spółdzielni produkcji rolniczej;

y duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

2.1
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PKD 2007 
(sekcje, działy)

Możliwe przeliczenia

dynamika

Interpretacja miary

Pracujący to siła napędowa gospodarki. Rozwój i wzrost gospodarczy w państwie, który polega  
na zwiększeniu produkcji dóbr i liczby świadczonych usług nie jest możliwy bez ich udziału. Istnieje  
makroekonomiczna zależność między tempem wzrostu gospodarczego, a tempem wzrostu liczby 
pracujących. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że im lepsza koniunktura gospodarcza tym 
w danym kraju/regionie wyższa liczba pracujących. I odwrotnie, gdy dochodzi do recesji, czyli gdy popyt 
na dobra i usługi wytwarzane przez firmy tworzące gospodarkę nie jest wystarczający by firmom udało się 
sprzedać wszystko co wyprodukują, dochodzi do ograniczenia zatrudnienia – w zakresie wymiaru czasu 
pracy lub nawet likwidacji etatów. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze spadkiem liczby pracujących.

Wzrost w zakresie liczby pracujących jest czynnikiem pożądanym, a spadek niekorzystnym. Ponieważ 
nie jest to grupa jednorodna (wchodzą do niej zarówno pracujący na własny rachunek, jak i pracownicy 
najemni, a także pomagający członkowie rodzin) zmiany należy analizować z uwzględnieniem tego 
zróżnicowania.

Na wzrost lub spadek liczby pracujących ma również wpływ sezonowy charakter prac w niektórych 
działach gospodarki, np. w budownictwie. Z reguły, ze względu na natężenie prac wskaźnik rośnie latem, 
a maleje zimą.

Wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym do skutecznego wzrostu liczby 
pracujących. O tym, czy w ślad za wzrostem gospodarczym następuje wzrost popytu na pracę decydują 
jeszcze inne czynniki takie jak: uwarunkowania formalno-prawne, indywidualne decyzje zarządcze 
przedsiębiorców, koszty pracy, czy koszty kapitału.

Podczas analizy danych o pracujących należy brać pod uwagę ich źródło pochodzenia. Informacji  
o pracujących, oprócz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i spisów ludności, dostarczają także 
badania statystyczne prowadzone poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery budżetowej, a także bada-
nia rolnicze, które są głównym źródłem danych o pracujących w rolnictwie. Liczebności pracujących uzys-
kane z tych badań często są różne, ponieważ jest inna definicja pracującego. 

wg wielkości  
jednostek

na 1000 ludności
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pracownika i faktycznie prowadzonej 
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płeć status  
zatrudnienia

formy własności
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Definicja osoby pracującej z badań prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery budżetowej 
obejmuje osoby pracujące na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności 
prawnej, na podstawie której jest świadczona praca (bez osób pracujących na umowę zlecenie lub 
umowę o dzieło) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Definicja osoby pracującej wg BAEL (      pracujący wg BAEL) oraz NSP jest bardziej elastyczna i zgodnie  
z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), przy kwalifikowaniu osoby do tej kategorii 
nie ma znaczenia formalny status zatrudnienia, najważniejszym kryterium jest fakt wykonywania lub  
posiadania pracy. Zatem zaliczamy tutaj również osoby pracujące w szarej strefie, a także osoby  
zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia oraz osoby 
na kontraktach menadżerskich. BAEL nie obejmuje natomiast pracujących za granicą na rzecz polskich 
pracodawców oraz pracujących mieszkających długotrwale w obiektach zbiorowego zakwaterowania 
(np. hotele robotnicze). Przy analizie wyników należy również pamiętać, że dane z przedsiębiorstw  
są dostępne według miejsca wykonywania pracy, natomiast dane o liczbie pracujących wg BAEL  
są dostępne według miejsca zamieszkania.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a  Pracujący wg BAEL
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Miara
Pracujący według BAEL
Do pracujących zaliczane są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego  
tygodnia wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą zarobek lub dochód, albo  
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej  
działalności gospodarczej poza rolnictwem oraz formalnie miały pracę, ale jej nie wykonywały, jeżeli 
przerwa w pracy wynosiła mniej niż 3 miesiące. Jeżeli przerwa w pracy wynosiła ponad 3 miesiące, 
dodatkowym kryterium w przypadku pracowników najemnych był fakt otrzymywania co najmniej 50% 
dotychczasowego wynagrodzenia.

2.2

Przekroje

miasto/wieś

płeć stan cywilny

wymiar czasu 
pracy:  

pełny/niepełny

wiek

sektory ekonomiczne:  
usługowy/przemysłowy/rolniczy

PKD 2007 
(sekcje)

rodzaj umowy o pracę: na czas 
określony/nieokreślony  

(dla pracowników najemnych)
grupy zawodów

status na rynku 
pracy

Możliwe przeliczenia

dynamika

Interpretacja miary

Pracujący to siła napędowa gospodarki. Rozwój i wzrost gospodarczy w państwie, który polega  
na zwiększeniu produkcji dóbr i liczby świadczonych usług nie jest możliwy bez ich udziału. Istnieje  
makroekonomiczna zależność między tempem wzrostu gospodarczego, a tempem wzrostu liczby 
pracujących. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że im lepsza koniunktura gospodarcza tym 
w danym kraju/regionie wyższa liczba pracujących. I odwrotnie, gdy dochodzi do recesji, czyli gdy popyt 
na dobra i usługi wytwarzane przez firmy tworzące gospodarkę nie jest wystarczający by firmom udało się 
sprzedać wszystko co wyprodukują, dochodzi do ograniczenia zatrudnienia – w zakresie wymiaru czasu 
pracy lub nawet likwidacji etatów. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze spadkiem liczby pracujących.

udział w ludności 
(wskaźnik  

zatrudnienia),

relacja osób niepracujących  
na 1000 pracujących.

poziom
wykształcenia
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Na wzrost lub spadek liczby pracujących ma również wpływ sezonowy charakter prac w niektórych 
działach gospodarki, takich jak rolnictwo, czy budownictwo. Z reguły, ze względu na natężenie prac 
wskaźnik rośnie latem, a maleje zimą.

Wzrost w zakresie liczby pracujących jest czynnikiem pożądanym, a spadek niekorzystnym. Ponieważ 
nie jest to grupa jednorodna (wchodzą do niej zarówno pracujący na własny rachunek, jak i pracownicy 
najemni, a także pomagający członkowie rodzin) zmiany należy analizować z uwzględnieniem tego 
zróżnicowania.

Wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym lecz nie wystarczającym do skutecznego wzrostu liczby 
pracujących. O tym, czy w ślad za wzrostem gospodarczym następuje wzrost popytu na pracę decydują 
jeszcze inne czynniki takie jak: uwarunkowania formalno-prawne, indywidualne decyzje zarządcze 
przedsiębiorców, koszty pracy czy koszty kapitału.

Podczas analizy danych o pracujących należy brać pod uwagę ich źródło pochodzenia. Informacji  
o pracujących, oprócz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i spisów ludności, dostarczają także 
badania statystyczne prowadzone poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery budżetowej, a także  
badania rolnicze, które są głównym źródłem danych o pracujących w rolnictwie. Liczebności pracujących 
uzyskane z tych badań często są różne, ponieważ inna jest definicja pracującego. 

Definicja osoby pracującej wg BAEL jest pojęciem najszerszym, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP), przy kwalifikowaniu osoby do tej kategorii nie ma znaczenia formalny status  
zatrudnienia, najważniejszym kryterium jest fakt wykonywania lub posiadania pracy. Wlicza się tutaj 
również osoby pracujące w szarej strefie, a także osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, 
takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia, a także osoby na kontraktach menadżerskich. BAEL nie  
obejmuje natomiast pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców oraz pracujących 
mieszkających długotrwale w obiektach zbiorowego zakwaterowania (np. w hotelach robotniczych). 

Definicja osoby pracującej z badań prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery budżetowej 
(    pracujący w gospodarce narodowej) obejmuje osoby pracujące na podstawie stosunku pracy bądź  
innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca (bez osób 
pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) oraz osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Wyniki BAEL w związku z przyjęciem metodologii MOP są porównywalne pomiędzy krajami. 
BAEL z uwagi na reprezentacyjny charakter badania ma jednak istotne ograniczenia co do możliwości 
prezentowania danych na niższych szczeblach podziału administracyjnego kraju – wyniki z badania 
są dostępne tylko do poziomu województw. Przy analizie wyników należy również pamiętać, że dane  
o liczbie pracujących wg BAEL są dostępne według miejsca zamieszkania, natomiast dane z przedsiębiorstw 
według miejsca wykonywania pracy.

66



Statystyka społeczna
Rynek pracy

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Pracujący w gospodarce narodowej
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Miara
Wskaźnik zatrudnienia według BAEL
Wskaźnik zatrudnienia oblicza się jako procentowy udział pracujących (ogółem lub danej kategorii   
wyróżnionej np. ze względu na wiek czy poziom wykształcenia) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej 
(ogółem lub danej kategorii).

2.3

Przekroje

miasto/wieśpłeć

stan cywilny

wiek

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary

Wskaźnik zatrudnienia należy do kluczowych wskaźników dla rynku pracy. Jest jednym z najczęściej  
wykorzystywanych w obszarze polityk publicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 
Pokazuje, jaki jest udział pracujących w liczbie ludności – tj. określa poziom zagospodarowania zasobów 
pracy. Wzrost wskaźnika jest tendencją korzystną.

Na wzrost lub spadek wskaźnika zatrudnienia ma również wpływ sezonowy charakter prac w niektórych 
działach gospodarki, takich jak rolnictwo, czy budownictwo. Z reguły, ze względu na natężenie prac 
wskaźnik rośnie latem, a maleje zimą.

Wskaźnik zatrudnienia odzwierciedla stan gospodarki – wzrost PKB wywołuje zwykle poprawę  
w zakresie wskaźnika zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL umożliwia dokonywanie porównań 
międzynarodowych, ponieważ oparty jest o zharmonizowaną, międzynarodową metodologię (wytyczne 
Międzynarodowej Organizacji Pracy). Analiza wskaźnika uzupełniona o inne miary (np. stopę bezrobocia) 
pozwala na uzyskanie informacji o grupach ludności będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Wskaźnik cechuje duże zróżnicowanie ze względu na płeć, wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.  
Do zobrazowania różnic w udziale pracujących w liczbie ludności pomiędzy województwami służy 
wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia.

poziom
wykształcenia
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Zróżnicowanie regionalne wskaźnika zatrudnienia (dla osób w wieku 15–64). 

 Jest to współczynnik zmienności wskaźnika zatrudnienia (dla osób w wieku 15–64 lata) 
pomiędzy województwami (NTS 2). Wskaźnik równa się 0, jeśli wskaźniki zatrudnienia są  
identyczne, natomiast jeśli występują różnice we wskaźnikach zatrudnienia pomiędzy regionami,  
to wskaźnik zróżnicowania będzie zwiększał się.
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Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia 
i niepełnozatrudnienia 13-sta Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy, 1982  
(z późniejszymi zmianami);

a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji reprezentacyjnego badania siły roboczej we Wspól-
nocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia (Dz. U. UE L 228);

a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykona-
nia rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów  
powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących 
ich podziałów;

a Ustawa z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązująca  
od 1 VI 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami),

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do jej podjęcia i aktywnie jej poszukują-
ce. Wyróżnia się tu zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami,  
jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (definicja  
Międzynarodowej Organizacji Pracy).
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Źródła danych

a Sprawozdania urzędów pracy dotyczące bezrobocia rejestrowanego (Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej)

a Główny Urząd Statystyczny:

 – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)

Miary związane z pojęciem

3.1 Bezrobotni zarejestrowani

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bezrobotni wg BAEL

Stopa bezrobocia wg BAEL

Czas poszukiwania pracy

Bezrobotni długotrwale

Stopa bezrobocia długotrwałego

Bezrobotni zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

Napływ bezrobotnych

Odpływ bezrobotnych

Stopa napływu do bezrobocia rejestrowanego

Stopa odpływu z bezrobocia rejestrowanego

Osoby poprzednio pracujące

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Aktywne formy pomocy bezrobotnym

Zasiłek dla bezrobotnych

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy

3.2

71

3.3

3.4



Statystyka społeczna
Rynek pracy

Miara
Bezrobotni zarejestrowani
Wskaźnik dotyczy osób określonych jako bezrobotne, zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 VI 2004 r. (jednolity tekst Dz. U. 2013  
poz. 674, z późniejszymi zmianami). Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która  
ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej 
pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź 
jeśli jest to osoba niepełnosprawna – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie 
tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą  
do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów  
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) 
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi 
wyłączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.

3.1

Przekroje

miasto/wieśpłeć

czas  
pozostawania  

bez pracy

wiek

Interpretacja miary

Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej  
gospodarki. Odzwierciedla niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego społeczeństwa. Inaczej 
można zdefiniować je jako zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do 
pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Z punktu widzenia teorii ekonomii jest to zjawisko  
normalne, podlegające prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy szukający  
pracowników, a podażową ludzie szukający pracy.

Miarą bezrobocia jest liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia, będąca relacją liczby bezrobotnych 
do zasobu siły roboczej (czyli pracujących i bezrobotnych łącznie). Pewien poziom bezrobocia  

poziom
wykształcenia

staż pracy działalność ostatniego miejsca pracy 
(PKD 2007)

zawód

Możliwe przeliczenia

dynamika udział w aktywnych zawodowo  
(stopa bezrobocia rejestrowanego) na 1 ofertę pracy
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(na poziomie kilku procent, poniżej tzw. naturalnej stopy bezrobocia, zwykle jest to 3-4%) jest w gospodarce 
nieunikniony, a nawet konieczny, gdyż umożliwia dostosowanie struktury produkcji do zmieniających 
się potrzeb gospodarki. Niewielkie natężenie bezrobocia wpływa na wzrost motywacji do kształcenia 
oraz do zwiększania nakładów na inwestycje w kapitał ludzki, co w dłuższej perspektywie prowadzić 
może do długofalowego wzrostu gospodarczego. Może stymulować również podnoszenie kwalifikacji  
zawodowych wśród osób poszukujących pracy, motywować pracowników do bardziej efektywnej  
i solidnej pracy oraz wpływać na ograniczanie nadmiernej fluktuacji kadr. W konsekwencji niewielki  
poziom bezrobocia przyczynia się do racjonalizacji zatrudnienia i poprawy efektywności gospodarowania
 
Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem negatywnym – skutki nadmiernego, a przede wszystkim 
długotrwałego bezrobocia mogą być bardzo niekorzystne i w konsekwencji powodują obciążenia dla 
budżetu państwa związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich obsługą, spadek 
dochodów rodzin i rozszerzanie się ubóstwa, degradację psychiczną i moralną osób pozostających  
bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) oraz, co jest  
szczególnie dotkliwe z punktu widzenia szans na rynku pracy, utratę kwalifikacji zawodowych. Kiedy  
przyjmuje bardzo duże rozmiary może grozić całkowitą destabilizacją sytuacji politycznej i społecznej 
kraju.

Poziom bezrobocia spada, gdy poprawia się koniunktura gospodarcza w kraju i odwrotnie, wzrasta  
na skutek pogorszenia aktywności gospodarki. Na wzrost lub spadek liczby bezrobotnych ma również 
wpływ sezonowy charakter prac w niektórych działach gospodarki, takich jak rolnictwo, czy budownictwo. 
Z reguły, ze względu na natężenie prac wskaźnik maleje latem, a rośnie zimą.

Porównując liczebności bezrobotnych zarejestrowanych oraz     bezrobotnych wg BAEL należy zwrócić 
uwagę na odmienną definicję osoby bezrobotnej oraz różne źródło pochodzenia danych. W bezrobociu 
rejestrowanym opiera się ona o ustawodawstwo krajowe i rejestry bezrobotnych, w BAEL o wytyczne 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i informacje uzyskane od członków gospodarstwa  
domowego. Jednym z czynników powodujących różnice pomiędzy danymi bezrobocia rejestrowanego  
a informacjami pozyskanymi z BAEL jest to, iż te pierwsze odnoszą się wyłącznie do osób pozostających 
w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Część osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako  
bezrobotne nie jest zainteresowana podjęciem pracy, a pozostaje w ewidencji wyłącznie w celu  
otrzymania zasiłku lub uzyskania dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. osoby pracujące  
w szarej strefie). Z drugiej strony, istnieje grupa osób nieposiadających pracy i faktycznie jej poszukujących, 
które nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, ponieważ nie spełniają bardzo restrykcyjnych kryteriów 
definicji osoby bezrobotnej narzuconych przez ustawę. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych jest  
zazwyczaj wyższa niż liczba bezrobotnych wg BAEL.

Z uwagi na charakter badania (sprawozdawczość urzędów pracy) dane dotyczące bezrobocia  
rejestrowanego służą przede wszystkim do analiz krajowych i co bardzo istotne, są dostępne dla  
niskich poziomów podziału terytorialnego kraju (do poziomu gminy). Dane te mają natomiast znikome 
zastosowanie do porównań międzynarodowych z uwagi na przyjętą metodologię opierającą się na  
ustawodawstwie krajowym.

Wskaźnik cechuje duże zróżnicowanie, m.in. ze względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. 
Oprócz typowych przekrojów dane dot. zarejestrowanych osób bezrobotnych uwzględniają informacje 
o średnim czasie pozostawania bez pracy oraz o wybranych kategoriach bezrobotnych, np. o osobach: 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy, bez prawa do zasiłku, będących w szczególnej  
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sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji  
zawodowych, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko, kobiety które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne
a Bezrobotni według BAEL
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Miara
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników 
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa  
publicznego.

3.2

Przekroje

nie występują

Interpretacja miary

Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej  
gospodarki. Odzwierciedla niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego społeczeństwa. Inaczej 
można zdefiniować je, jako zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do 
pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Z punktu widzenia teorii ekonomii jest to zjawisko 
normalne, podlegające prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy szukający  
pracowników, a podażową ludzie szukający pracy.

Miarą bezrobocia jest liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia, będąca relacją liczby bezrobotnych do 
zasobu siły roboczej (czyli pracujących i bezrobotnych łącznie). Pewien poziom bezrobocia (na poziomie 
kilku procent, poniżej tzw. naturalnej stopy bezrobocia, zwykle jest to 3-4%) jest w gospodarce  
nieunikniony, a nawet konieczny, gdyż umożliwia dostosowanie struktury produkcji do zmieniających 
się potrzeb gospodarki. Niewielkie natężenie bezrobocia wpływa na wzrost motywacji do kształcenia, 
oraz do zwiększania nakładów na inwestycje w kapitał ludzki, co w dłuższej perspektywie prowadzi do 
przyspieszenia procesów długofalowego wzrostu gospodarczego. Stymuluje również podnoszenie  
kwalifikacji zawodowych wśród osób poszukujących pracy, motywuje pracowników do bardziej  
efektywnej i solidnej pracy oraz ogranicza nadmierną fluktuację kadr. W konsekwencji przyczynia się do 
racjonalizacji zatrudnienia i poprawy efektywności gospodarowania. 

Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym. Skutki nadmiernego, a przede wszystkim 
długotrwałego bezrobocia mogą być bardzo negatywne i w konsekwencji przekładają się na obciążenie 
znacznymi kosztami materialnymi ponoszonymi przez państwo związanymi z utrzymaniem bezrobotnych 
oraz służb zajmujących się ich obsługą, spadek dochodów rodzin i rozszerzanie się ubóstwa, degradację 
psychiczną i moralną osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie 
społecznej bezużyteczności) oraz, co jest szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rynku pracy, utratę 

Możliwe przeliczenia

nie występują
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kwalifikacji zawodowych. Kiedy przyjmuje bardzo duże rozmiary może grozić całkowitą destabilizacją 
sytuacji politycznej i społecznej kraju.

Poziom bezrobocia spada, gdy poprawia się koniunktura gospodarcza w kraju i odwrotnie, wzrasta na 
skutek pogorszenia aktywności gospodarki.

Stopa bezrobocia jest kluczowym wskaźnikiem rynku pracy, pokazuje w jakim stopniu zasoby pracy 
pozostają niewykorzystane. Stanowi miarę natężenia bezrobocia.

Stopa bezrobocia jest uważana za wskaźnik opóźniony koniunktury, ponieważ z opóźnieniem reaguje 
na zmiany zachodzące w gospodarce. Pracodawcy z reguły zaczynają zatrudniać nowych pracowników  
dopiero po maksymalnym wykorzystaniu posiadanych rezerw, kiedy są pewni, że zwiększone zamówienia 
na ich produkty i usługi mają trwały charakter. Podobnie podczas pogorszenia się koniunktury  
– pracodawcy zazwyczaj zwalniają pracowników w ostateczności. Może więc się zdarzyć, że pomimo 
wystąpienia wyraźnych sygnałów poprawy sytuacji gospodarczej (np. wzrost produkcji) natężenie  
bezrobocia jeszcze nie zmniejsza się, a nawet rośnie. Także wyraźne pogorszenie koniunktury nie zawsze 
skutkuje natychmiastowym wzrostem stopy bezrobocia. Wskaźnik ten można jednak uznać za kluczowy 
do oceny trwałości tendencji w gospodarce.

Na wzrost lub spadek stopy bezrobocia ma również wpływ sezonowy charakter prac w niektórych działach 
gospodarki, takich jak rolnictwo, czy budownictwo. Z reguły, ze względu na natężenie prac wskaźnik  
maleje latem, a rośnie zimą.

Stopa bezrobocia rejestrowanego nie jest precyzyjną miarą zjawiska. Z jednej strony obejmuje wszystkie 
osoby spełniające arbitralnie przyjęte kryteria prawne (z których w rzeczywistości nie wszystkie 
muszą poszukiwać pracy, np. osoby pracujące w szarej strefie, osoby zarejestrowane dla uzyskania  
ubezpieczenia zdrowotnego), z drugiej strony nie uwzględnia osób nieposiadających pracy, które 
jej faktycznie poszukują, ale nie mogą się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotne, ponieważ 
nie spełniają bardzo restrykcyjnych kryteriów definicji osoby bezrobotnej narzuconych przez ustawę.  
Ponadto należy liczyć się z odmiennością definicji osoby bezrobotnej stosowanej w różnych krajach, co 
jest przyczyną braku porównywalności tego wskaźnika pomiędzy krajami. Niezależnie od tej miary stosuje 
się też międzynarodowe standardy mierzenia bezrobocia – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL). Metodologia BAEL oparta jest na definicjach zalecanych przez Międzynarodową Organizację  
Pracy i Eurostat, w efekcie wyniki można porównywać między krajami.

Stopa bezrobocia rejestrowanego jest narzędziem analizy wykorzystywanym na szczeblu regionalnym, 
jest bowiem dostępna do poziomu powiatu.

Na potrzeby analityczne oblicza się tzw. stopę długotrwałego bezrobocia – jest to udział osób długotrwale 
bezrobotnych (osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 
zawodowego dorosłych w miejscu pracy) w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo.
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Miara
Bezrobotni według BAEL
Do bezrobotnych wg BAEL zaliczane są osoby w wieku 15–74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki:

a w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 

a aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako  
ostatni tydzień badany), aby znaleźć pracę,

a były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.

Do bezrobotnych są zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę  
załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe  
tę pracę podjąć.

3.3

Przekroje

wiek

Interpretacja miary

Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej  
gospodarki. Odzwierciedla niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego społeczeństwa. Inaczej 
można zdefiniować je, jako zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych 
do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Z punktu widzenia teorii ekonomii jest to  
zjawisko normalne, podlegające prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy szukający  
pracowników, a podażową ludzie szukający pracy.

Możliwe przeliczenia

dynamika

płeć miasto/wieś poziom 
wykształcenia

stan cywilny

udział w aktywnych zawodowo (stopa 
bezrobocia wg BAEL)

udział w ludności 
ogółem

na 100 osób  
aktywnych  
zawodowo

na 100 osób ludności ogółem  
(w wieku 15 lat i więcej)
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Miarą bezrobocia jest liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia, będąca relacją liczby bezrobotnych 
do zasobu siły roboczej (czyli pracujących i bezrobotnych łącznie). Pewien poziom bezrobocia (na  
poziomie kilku procent, poniżej tzw. naturalnej stopy bezrobocia, zwykle jest to 3–4%) jest w gospodarce 
nieunikniony, a nawet konieczny, gdyż umożliwia dostosowanie struktury produkcji do zmieniających się 
potrzeb gospodarki. Niewielkie natężenie bezrobocia wpływa na wzrost motywacji do kształcenia, oraz do 
zwiększania nakładów na inwestycje w kapitał ludzki, co w dłuższej perspektywie prowadzi do przyspieszenia 
procesów długofalowego wzrostu gospodarczego. Stymuluje również podnoszenie kwalifikacji 
 zawodowych wśród osób poszukujących pracy, motywuje pracowników do bardziej efektywnej i solidnej 
pracy oraz ogranicza nadmierną fluktuację kadr. W konsekwencji przyczynia się do racjonalizacji  
zatrudnienia i poprawy efektywności gospodarowania. 
Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym. Skutki nadmiernego, a przede wszystkim 
długotrwałego bezrobocia mogą być bardzo negatywne i w konsekwencji przekładają się na obciążenie 
znacznymi kosztami materialnymi ponoszonymi przez państwo związanymi z utrzymaniem bezrobotnych 
oraz służb zajmujących się ich obsługą, spadek dochodów rodzin i rozszerzanie się ubóstwa, degradację 
psychiczną i moralną osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie 
społecznej bezużyteczności) oraz, co jest szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rynku pracy, utratę 
kwalifikacji zawodowych. Kiedy przyjmuje bardzo duże rozmiary może grozić całkowitą destabilizacją 
sytuacji politycznej i społecznej kraju.
Poziom bezrobocia spada, gdy poprawia się koniunktura gospodarcza w kraju i odwrotnie, wzrasta 
na skutek pogorszenia aktywności gospodarki. Na wzrost lub spadek liczby bezrobotnych ma również 
wpływ sezonowy charakter prac w niektórych działach gospodarki, takich jak rolnictwo, czy budownictwo.  
Z reguły, ze względu na natężenie prac, wskaźnik maleje latem, a rośnie zimą.

Porównując liczebności bezrobotnych wg BAEL oraz bezrobotnych zarejestrowanych należy zwrócić 
uwagę na odmienną definicję osoby bezrobotnej oraz różne źródło pochodzenia danych. W BAEL  
opiera się ona o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i informacje uzyskane  
od członków gospodarstwa domowego, w bezrobociu rejestrowanym o ustawodawstwo krajowe  
i rejestry bezrobotnych. Jednym z czynników powodujących różnice pomiędzy informacjami pozys-
kanymi z BAEL a danymi z bezrobocia rejestrowanego jest to, iż te drugie odnoszą się wyłącznie do 
osób pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Część osób zarejestrowanych w urzędach 
pracy jako bezrobotne nie jest zainteresowana podjęciem pracy, a pozostaje w ewidencji wyłącznie w 
celu otrzymania zasiłku lub uzyskania dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. osoby pracujące w  
szarej strefie). Z drugiej strony, istnieje grupa osób nieposiadających pracy i faktycznie jej poszukujących, 
które nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, ponieważ nie spełniają bardzo restrykcyjnych  
kryteriów definicji osoby bezrobotnej narzuconych przez ustawę. Liczba bezrobotnych wg BAEL jest  
zazwyczaj niższa niż liczba bezrobotnych zarejestrowanych.

Wskaźnik bezrobotni wg BAEL, z uwagi na to, że opiera się na zharmonizowanej, międzynarodowej  
metodologii opartej o wytyczne MOP, może służyć do porównań międzynarodowych.
Z uwagi na reprezentacyjny charakter BAEL, dane z badania są dostępne wyłącznie do poziomu  
województwa.
Wskaźnik cechuje duże zróżnicowanie, m.in. ze względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
Oprócz typowych przekrojów dane dot. osób bezrobotnych wg BAEL uwzględniają informacje o cza-
sie poszukiwania pracy oraz o wybranych kategoriach bezrobotnych, np. o osobach: długotrwale  
bezrobotnych, które straciły pracę, zrezygnowały z pracy, powracają do pracy po przerwie, nigdy  
nie pracowały (poszukują pierwszej pracy). 
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Stopa bezrobocia według BAEL
Udział bezrobotnych w wieku 15-74 lata (ogółem lub danej kategorii wyróżnionej np. ze względu na wiek 
czy poziom wykształcenia) w liczbie aktywnych zawodowo (ogółem lub danej kategorii). 

3.4

Przekroje

wiek

Interpretacja miary

Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej  
gospodarki. Odzwierciedla niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego społeczeństwa. Inaczej 
można zdefiniować je, jako zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych  
do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Z punktu widzenia teorii ekonomii jest to zjawisko 
normalne, podlegające prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy szukający  
pracowników, a podażową ludzie szukający pracy.

Miarą bezrobocia jest liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia, będąca relacją liczby bezrobotnych 
do zasobu siły roboczej (czyli pracujących i bezrobotnych łącznie). Pewien poziom bezrobocia (na  
poziomie kilku procent, poniżej tzw. naturalnej stopy bezrobocia, zwykle jest to 3-4%) jest w gospodarce 
nieunikniony, a nawet konieczny, gdyż umożliwia dostosowanie struktury produkcji do zmieniających 
się potrzeb gospodarki. Niewielkie natężenie bezrobocia wpływa na wzrost motywacji do kształcenia, 
oraz do zwiększania nakładów na inwestycje w kapitał ludzki, co w dłuższej perspektywie prowadzi do 
przyspieszenia procesów długofalowego wzrostu gospodarczego. Stymuluje również podnoszenie  
kwalifikacji zawodowych wśród osób poszukujących pracy, motywuje pracowników do bardziej  
efektywnej i solidnej pracy oraz ogranicza nadmierną fluktuację kadr. W konsekwencji przyczynia się do 
racjonalizacji zatrudnienia i poprawy efektywności gospodarowania. 

Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym. Skutki nadmiernego, a przede wszystkim 
długotrwałego bezrobocia mogą być bardzo negatywne i w konsekwencji przekładają się na obciążenie 
znacznymi kosztami materialnymi ponoszonymi przez państwo związanymi z utrzymaniem bezrobotnych 

Możliwe przeliczenia

nie występują

płeć miasto/wieś poziom 
wykształcenia

stan cywilny
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oraz służb zajmujących się ich obsługą, spadek dochodów rodzin i rozszerzanie się ubóstwa, degradację 
psychiczną i moralną osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie 
społecznej bezużyteczności) oraz, co jest szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rynku pracy, utratę 
kwalifikacji zawodowych. Kiedy przyjmuje bardzo duże rozmiary może grozić całkowitą destabilizacją 
sytuacji politycznej i społecznej kraju.

Poziom bezrobocia spada, gdy poprawia się koniunktura gospodarcza w kraju i odwrotnie, wzrasta  
na skutek pogorszenia aktywności gospodarki.

Stopa bezrobocia jest kluczowym wskaźnikiem rynku pracy, pokazuje w jakim stopniu zasoby pracy 
pozostają niewykorzystane. Stanowi miarę natężenia bezrobocia.

Stopa bezrobocia jest uważana za wskaźnik opóźniony koniunktury, ponieważ z opóźnieniem reaguje  
na zmiany zachodzące w gospodarce. Pracodawcy z reguły zaczynają zatrudniać nowych pracowników 
dopiero po maksymalnym wykorzystaniu posiadanych rezerw, kiedy są pewni, że zwiększone zamówienia 
na ich produkty i usługi mają trwały charakter. Podobnie podczas pogorszenia się koniunktury  
– pracodawcy zazwyczaj zwalniają pracowników w ostateczności. Może więc się zdarzyć, że pomimo 
wystąpienia wyraźnych sygnałów poprawy sytuacji gospodarczej (np. wzrost produkcji) natężenie  
bezrobocia jeszcze nie zmniejsza się, a nawet rośnie. Także wyraźne pogorszenie koniunktury nie zawsze 
skutkuje natychmiastowym wzrostem stopy bezrobocia. Wskaźnik ten można jednak uznać za kluczowy 
do oceny trwałości tendencji w gospodarce.

Na wzrost lub spadek stopy bezrobocia ma również wpływ sezonowy charakter prac w niektórych działach 
gospodarki, takich jak rolnictwo czy budownictwo. Z reguły, ze względu na natężenie prac wskaźnik  
maleje latem, a rośnie zimą.

Podczas analizy danych z różnych źródeł należy pamiętać o różnicach pomiędzy stopą bezrobocia  
wg BAEL i stopą bezrobocia rejestrowanego. Porównując wartości stopy bezrobocia wg BAEL oraz stopy 
bezrobocia rejestrowanego należy zwrócić uwagę na odmienną definicję osoby bezrobotnej oraz różne 
źródło pochodzenia danych. W BAEL opiera się ona o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy  
i informacje uzyskane od członków gospodarstwa domowego, w bezrobociu rejestrowanym  
o ustawodawstwo krajowe i rejestry bezrobotnych. 

Z uwagi na reprezentacyjny charakter BAEL, dane z badania są dostępne wyłącznie do poziomu  
województw. Stopa bezrobocia wg BAEL może służyć do porównań międzynarodowych.

Wskaźnik cechuje duże zróżnicowanie, m.in. ze względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
Na potrzeby analityczne oblicza się tzw. stopę bezrobocia długotrwałego – jest to procentowy udział  
bezrobotnych poszukujących pracy przez okres powyżej 12 miesięcy w liczbie aktywnych zawodowo.
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Miary związane z pojęciem

4.1

Pracujący 

Wolne miejsca pracy

Nowo utworzone miejsca pracy

Zlikwidowane miejsca pracy

Wolne nowo utworzone miejsca pracy

Odsetek niewykorzystanych miejsc pracy

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we wspólnocie

4.2

Popyt na pracę to liczba miejsc pracy, które oferuje gospodarka w określonych warunkach społeczno- 
ekonomicznych. Jest to zapotrzebowanie pracodawców na potencjał ludzi zdolnych do pracy, czyli ilość 
pracy, jaką pracodawcy mogą zaoferować na warunkach możliwych do zaakceptowania przez osoby  
poszukujące pracy np. przy określonych stawkach płac. 

Inaczej mówiąc są to zagospodarowane miejsca pracy, określane aktualną liczbą pracujących oraz wolne 
miejsca pracy. W związku z tym wyróżnia się popyt zrealizowany i niezrealizowany.

Popyt na pracę ma kluczowe znaczenie dla sytuacji na rynku pracy. Wpływa na wielkość zatrudnienia  
i bezrobocia, decyduje tym samym o dochodach i poziomie życia ludności, jest wrażliwy na zmiany  
koniunktury, co powoduje, że szybko się zmienia.

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny: Badanie popytu na pracę
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Miara
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy to liczba miejsc pracy powstałych w wyniku zmian organizacyjnych, 
rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych.

4.1

Przekroje

PKD 2007 
(sekcje)

Interpretacja miary

W celu zrozumienia procesów zachodzących na rynku pracy niezbędne jest zidentyfikowanie czynników, 
które wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy, jak i tych które powodują ich likwidację. 

Wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy to pozytywny objaw rozwijającej się gospodarki. Zmiany 
w tym zakresie należy jednak analizować jednocześnie z innymi wielkościami, np. liczbą zlikwidowanych 
miejsc pracy, co pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji.

Na liczbę nowo utworzonych miejsc pracy duży wpływ mają zmiany koniunktury. Jej pogorszenie  
powoduje spadek, natomiast ożywienie – wzrost wskaźnika. Zatem kiedy rośnie popyt na produkty/
usługi danej firmy, zwiększać się może również popyt na pracę. Jego zaspokojenie jest możliwe poprzez 
stworzenie nowego miejsca pracy albo poprzez wzrost produktywności osób już zatrudnionych. Wzrost 
produktywności może wiązać się także z doskonaleniem jakości i poprawą atrakcyjności produktów  
i usług, co w konsekwencji będzie bodźcem do wzrostu popytu, a tym samym do kreowania nowych  
miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej 
ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności, tj. handel czy  
budownictwo. Przedsiębiorstwo decyduje się na stworzenie nowego miejsca pracy, gdy oczekiwana 
korzyść, czyli przychód ze sprzedaży dóbr czy usług wygenerowanych dzięki nowemu pracownikowi jest 
wyższa niż koszt jego zatrudnienia (na który składa się m.in. wynagrodzenie wraz z jego pochodnymi).

Możliwe przeliczenia

dynamika

sektory 
własności

wielkość  
jednostek

grupy 
zawodów
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a Przyjęcia do pracy – dotyczą wszystkich pracowników pełnozatrudnionych, z którymi zostały  

zawarte umowy o  pracę. Do liczby przyjętych do pracy zaliczane są osoby podejmujące pracę 
po raz pierwszy i kolejny. Ponadto do liczby przyjętych do pracy zaliczane się osoby przyjęte  
z  innego zakładu pracy na podstawie porozumienia między podmiotami, a także osoby powracające 
do pracy po przerwie, np. z urlopu wychowawczego, bezpłatnego.
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Liczba zlikwidowanych miejsc pracy
Liczba zlikwidowanych miejsc pracy to liczba miejsc pracy zlikwidowanych w wyniku zmian organizacyjnych, 
ograniczenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach zlikwidowanych.

4.2

Przekroje

PKD 2007 
(sekcje)

Interpretacja miary

W celu zrozumienia procesów zachodzących na rynku pracy niezbędne jest zidentyfikowanie czynników, 
które wpływają zarówno na tworzenie nowych miejsc pracy, jak i powodujących ich likwidację. 

Wzrost liczby zlikwidowanych miejsc pracy ma charakter negatywny. Zmiany w tym zakresie należy jednak 
analizować jednocześnie z innymi wielkościami np. liczbą nowo utworzonych miejsc pracy, co pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji.

Do zlikwidowania miejsca pracy dochodzi w wyniku zmian organizacyjnych, ograniczeń skali działalności 
czy modyfikacji profilu działalności przedsiębiorstwa oraz zmian strukturalnych w gospodarce  
np. likwidowanie niektórych gałęzi przemysłu czy usług. Na wzrost lub spadek liczby zlikwidowanych  
miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych 
rodzajach działalności, tj. handel czy budownictwo. Często bezpośrednią przyczyną zmniejszania licz-
by miejsc pracy może być spadek popytu na wyroby i usługi co może wpłynąć na pogorszenie sytuacji  
finansowej przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak, że likwidacja stanowiska pracy może wynikać z innych 
przyczyn, np. wdrażanych w przedsiębiorstwie innowacji. 

Możliwe przeliczenia

dynamika

sektory 
własności

wielkość  
jednostek
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Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne
a Zwolnienia z pracy – dotyczą wszystkich pracowników pełnozatrudnionych, z którymi została 

rozwiązana umowa o pracę niezależnie od przyczyny. Do liczby zwolnionych z pracy zaliczane 
są osoby, z którymi rozwiązano umowę o pracę w drodze wypowiedzenia przez pracownika lub 
pracodawcę łącznie ze zwolnieniami grupowymi, osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę  
z tytułu niezdolności do pracy, osoby, które porzuciły pracę, a także – ze względów ewidencyjnych  
– osoby zmarłe. Ponadto do liczby zwolnionych z pracy zaliczane są osoby, które otrzymały urlop 
wychowawczy bądź bezpłatny w wymiarze powyżej 3 miesięcy oraz przebywające na świadczeniu 
rehabilitacyjnym.
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Pojęcie 
Koszty pracy

5

Statystyka społeczna
Rynek pracy

Miary związane z pojęciem

Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego 

Koszt pracy na 1 godzinę opłaconą  

Koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną

Indeks kosztów zatrudnienia 

Pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie komisji (WE) NR 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji  
w sprawie kosztów pracy;

a Rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 27 lutego 
2003 roku dotyczące indeksu kosztów zatrudnienia;

a Rozporządzenie Rady (WE) NR 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk  
strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy.

5.1

Koszty pracy to suma wynagrodzeń brutto i pozapłacowych wydatków poniesionych przez  
pracodawcę w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr. Są to: wynagrodzenia  
osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej, świadczenia wypłacone na  
podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, honoraria, wydatki na doskonalenie, kształcenie  
i przekwalifikowanie kadr, wydatki na delegacje służbowe, obligatoryjne składki na ubezpieczenia  
emerytalne, rentowe i wypadkowe (łącznie ze składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  
Pracowniczych i na Fundusz Pracy) opłacone przez pracodawcę, dobrowolne składki na ubezpieczenia 
społeczne, wydatki związane z bezpieczeństwem i  higieną pracy, odpis w koszty zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, wartość świadczeń rzeczowych.

Źródła danych

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego m.in. w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń
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Miara
Indeks kosztów zatrudnienia
Indeks kosztów zatrudnienia prezentuje procentowe zmiany w kosztach pracy w poszczególnych  
okresach w  stosunku do roku bazowego.

5.1

Przekroje

PKD 2007 
(sekcje)

Interpretacja miary

Indeks kosztów zatrudnienia pokazuje kształtowanie się całkowitego kosztu zatrudnienia pracowników 
na godzinę przepracowaną ponoszonego przez pracodawcę w krótkim okresie czasu.

Wskaźnik pozwala na bieżącą ocenę zmian w poziomie i dynamice kosztów zatrudnienia, co ma  
podstawowe znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ma na celu zapewnienie  
kompleksowego i szczegółowego obrazu poziomu, struktury i rozwoju kosztów pracy w różnych  
sektorach działalności gospodarczej.

Możliwe przeliczenia

nie występują

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Edukacja i wychowanie
Edukacja i towarzyszące jej wychowanie to procesy polegające na zdobywaniu, przekazywaniu 
oraz kształtowaniu wiedzy,  umiejętności i postaw. Jako obszar statystyki, edukacja i wychowanie  
uwzględniają miary umożliwiające obserwację rozwoju intelektualnego człowieka oraz procesu  
zdobywania przez niego wiedzy w poszczególnych etapach kształcenia, poczynając od wczesnego 
dzieciństwa.  Miary wyjaśnione w rozdziale pozwalają określić poziom  edukacji społeczeństwa.  
Obszar ten obejmuje także informacje  dotyczące stanu i rozwoju systemu edukacji, infrastruktury 
oświatowej (szkoły, placówki oświatowe i wychowawcze oraz ich działalność) oraz kadry  
nauczycielskiej. 

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla szans rozwojowych człowieka i społeczeństw. Od organizacji 
i funkcjonowania systemu edukacji zależy jakość kapitału intelektualnego ludności, oddziaływująca 
m.in. na rynek pracy. Istnieje również zależność odwrotna – rozwój społeczno-gospodarczy rodzi 
nowe potrzeby i kreuje popyt na określone umiejętności. Badanie oczekiwań rynku pracy, wraz  
z obserwacją preferencji edukacyjnych i zawodowych uczniów umożliwia zaplanowanie oferty  
programowej szkół. W kontekście rynku pracy edukacja to nie tylko poszczególne szczeble  
kształcenia formalnego, ale również zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych 
przez osoby dorosłe – ten element również znalazł odzwierciedlenie w niniejszym rozdziale. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Opieka nad dziećmi do 3 roku życia

Wychowanie przedszkolne

Uczniowie i studenci, absolwenci

Kształcenie specjalne

Kształcenie dorosłych

Umiejętności i kompetencje uczniów

2

3

4

5

6
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Pojęcie 
Opieka nad dziećmi w wieku do 3 roku życia

Do form opieki nad dzieckiem do lat 3 należą: żłobek, oddział żłobkowy, klub dziecięcy, dzienny  
opiekun oraz niania. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. 
Opieka nad dzieckiem sprawowana jest do osiągnięcia wieku przedszkolnego, tj. do 3 roku życia  
lub – w przypadku gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione 
– do 4 roku życia.

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Liczba dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką instytucjonalną 

Liczba żłobków i klubów dziecięcych

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego m.in. w zakresie żłobków i klubów 
dziecięcych

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

a Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
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Miara
Liczba dzieci do lat 3 objętych 
opieką instytucjonalną

Liczba dzieci wieku do lat 3 objętych opieką instytucjonalną to liczba dzieci w tej grupie wieku  
objętych w ciągu roku opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych oraz od 2011 r. – klubach dziecięcych.

Przekroje

w podziale na żłobki, oddziały 
żłobkowe i kluby dziecięce miasto/wieś

Interpretacja miary

Analizy dotyczące liczby dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką instytucjonalną powinny być  
wzbogacone o dane przedstawiające jej zmianę w czasie (dynamika) lub wskaźniki powstałe  
z odniesienia tej wielkości do innej, np.:   

a odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką instytucjonalną; 

a dzieci przebywające w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku 
do lat 3.

Powyższe wskaźniki informują o skali zjawiska, tj. jaki procent lub jaki promil dzieci w wieku do lat 3 
korzysta z opieki instytucjonalnej.

Znając informację wyjściową w postaci liczby dzieci objętych opieką instytucjonalną oraz liczby miejsc  
w placówkach przeznaczonych do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, można określić, ile dzieci 
faktycznie przebywa w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu na 100 miejsc, tj. wskazać 
stopień wykorzystania miejsc.

Biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania związane z dużym zapotrzebowaniem na miejsca  
w punktach opieki instytucjonalnej, rosnąca liczba dzieci objętych tą opieką jest pozytywnym  
zjawiskiem. 

Możliwe przeliczenia

dynamika relacja w stosunku do ogólnej liczby 
dzieci w wieku do lat 3

1.1
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Miary podobne

a Dzieci w oddziałach żłobkowych

Żłobki i kluby dziecięce są jednostkami organizacyjnymi sprawującymi opiekę nad dziećmi do 
lat 3, które są wpisane do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.  
Oddziały żłobkowe to jednostki działające przy przedszkolu (lub innej instytucji) sprawujące opiekę 
nad dziećmi do lat 3, które nie są wpisane do takiego rejestru.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, natomiast 
w klubie dziecięcym i oddziałach żłobkowych – od ukończenia 1 roku życia.

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Statystyka społeczna
Edukacja i wychowanie

Analizując dane należy jednak wziąć również pod uwagę czynniki wpływające na ich wartość,  
takie jak dostosowanie liczby miejsc dla dzieci do zapotrzebowania na danym obszarze, możliwości  
finansowych rodziców lub indywidualne decyzje związane z wyborem pomiędzy opieką nad dzieckiem  
a powrotem do pracy. 
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Wychowanie przedszkolne realizowane jest w placówkach wychowania przedszkolnego,  
tj. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz – od roku szkolnego 
2008/2009 – także w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od 3 roku życia do osiągnięcia wieku szkolnego,  
z zastrzeżeniem, że od roku szkolnego 2004/05 dzieci 6-letnie, a od roku szkolnego 2011/12 
dzieci 5-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach  
wychowania przedszkolnego.

Miary związane z pojęciem

2.1 Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 

Liczba placówek wychowania przedszkolnego

Źródła danych

a Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 
tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz.1080)

Pojęcie 
Wychowanie przedszkolne

2
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Interpretacja miary

Analizę liczby dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego warto uzupełnić o dane informujące  
o jej zmianie w czasie (dynamika) lub wskaźniki powstałe z odniesienia tej wielkości do innej, np.: 

a odsetek dzieci w grupie wieku 3–6 lat, 3–5 lat (5 lat, 6 lat) objętych wychowaniem przedszkolnym,

a dzieci w przedszkolach w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku: 3–6 lat, 3–5 lat, 5 lat, 6 lat.

Wskaźniki te informują o skali zjawiska, tj. jaki procent lub jaki promil dzieci w danej grupie wieku 
objęty jest wychowaniem przedszkolnym.

Przy zastosowaniu informacji wyjściowych w postaci liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz 
liczby miejsc w placówkach przeznaczonych do sprawowania wychowania przedszkolnego, można 
określić, jaki jest stopień wykorzystania miejsc – do tego stosowany jest miernik: dzieci przebywające 
w placówkach wychowania przedszkolnego na 100 miejsc.
Biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania związane z dużym zapotrzebowaniem na miejsca  

Przekroje

miasto/wieśwg rodzaju
placówek

wiek
i grupy wieku

Możliwe przeliczenia

dynamika na 1 przedszkole

na liczbę dzieci w wieku: 3–6 lat,  
3–5 lat, 5 lat, 6 lat

na liczbę miejsc 
w przedszkolach na 1 nauczyciela

Miara
Liczba dzieci w placówkach
wychowania przedszkolnego

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj. uczęszczających do placówek wychowania 
takich jak: przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne oraz oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych.

2.1
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w punktach o różnych formach sprawowania wychowania przedszkolnego, rosnąca liczba dzieci 
objętych tą formą opieki jest pozytywnym zjawiskiem. Jej wartość może kształtować się pod wpływem 
różnych czynników, takich jak możliwości finansowe rodziców lub indywidualne decyzje związane  
z wyborem pomiędzy opieką nad dzieckiem a powrotem do pracy; może także wynikać  
z dostosowania liczby miejsc dla dzieci do zapotrzebowania na danym obszarze. Ponadto,  
pod uwagę należy wziąć zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat w zakresie obniżenia wieku 
dziecka, w którym obejmowane jest ono obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Miary podobne

a Dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. 

oraz

a Dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

Przedszkole jest placówką wychowania przedszkolnego przeznaczoną dla dzieci w wieku 3–6 lat, 
tymczasem zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne przeznaczone są dla dzieci  
w wieku 3–5 lat, a oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.   

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Pod pojęciem ucznia należy rozumieć osobę, która:

a realizuje obowiązek szkolny w placówkach wychowania przedszkolnego lub uczęszcza 
do szkoły podstawowej lub gimnazjum,

a uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej i/lub policealnej. 

Studentami są osoby wpisane do ewidencji studentów w szkołach wyższych.

Osoby, które ukończyły klasę programowo najwyższą w danym typie szkoły określane są mianem  
absolwenta danej szkoły, a osoby, które uzyskały dyplom stwierdzający ukończenie studiów  
wyższych – absolwenta szkoły wyższej.

Miary związane z pojęciem

3.1 Liczba uczniów i studentów/absolwentów

Współczynnik skolaryzacji

Młodzież niekontynuująca nauki

Liczba szkół

3.2

Źródła danych

a Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej

a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – System POL-on

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie instytucji oświaty i wychowania 
(szkół i innych placówek oświatowych) oraz w zakresie szkół wyższych

a Główny Urząd Statystyczny – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

a Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej

a Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

3.3

Pojęcie 
Uczniowie i studenci, absolwenci

3
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Do uczniów zalicza się dzieci i młodzież uczęszczającą do:

a szkoły podstawowej,

a gimnazjum,

a szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum  
ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i technikum uzupełniającego, szkoły  
artystycznej ogólnokształcącej, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy),

a szkoły policealnej.

Studentem szkoły wyższej jest osoba wpisana do ewidencji studentów w szkołach wyższych (włącznie 
ze studentami po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego oraz korzystającymi z urlopów 
dziekańskich) kształcąca się na studiach I. lub II. stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Absolwenci szkół (z wyjątkiem szkół wyższych) są to osoby, które ukończyły klasę programowo 
najwyższą w danym typie szkoły i otrzymały świadectwo ukończenia tej szkoły.

Absolwentami szkół wyższych nazywamy osoby, które uzyskały dyplomy stwierdzające ukończenie 
studiów wyższych. Absolwenci studiów magisterskich (jednolitych i II. stopnia) uzyskują tytuł 
magistra (w zależności od kierunku studiów, np.: magistra ekonomii, magistra filologii), lekarza  
medycyny, lekarza stomatologii, lekarza weterynarii. Absolwenci studiów I. stopnia uzyskują  
(w zależności od kierunku studiów) tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.

Przekroje

wiek
i grupy wieku

a Uczniowie i absolwenci

wg typu szkół
wg organów

prowadzących 
szkoły

płeć

w podziale na szkoły  
publiczne/niepubliczne

Miara
Liczba uczniów i studentów/absolwentów

3.1
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wiek
i grupy wieku

a Studenci i absolwenci

wg typu uczelniwg organów
prowadzących

płeć

wg formy studiów
(stacjonarne, niestacjonarne)

wg stopnia studiów: 
(np.: I. i II. stopnia)

wg kierunków 
kształcenia

publiczne/
niepubliczne

Możliwe przeliczenia

dynamika relacja w stosunku do ogólnej liczby 
ludności w danej grupie wiekowej na 1 placówkę

na 1 oddział w 
szkołach

na 1 nauczyciela
/wykładowcę

Interpretacja miary

Zmiany liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych/studentów świadczą o obniżeniu lub wzroście  
zainteresowania kontynuowaniem edukacji. Biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania związane 
m.in. z sytuacją na rynku pracy, demografią, czy systemem emerytalnym, malejąca liczba uczniów, 
studentów i absolwentów jest zjawiskiem niekorzystnym, a zwiększająca się – korzystnym. Zmiany te 
mogą jednak być efektem nie tylko słabnących lub rosnących aspiracji, ale  wynikać z wielu różnych 
czynników, zwłaszcza demograficznych, wśród których do najważniejszych należą: zmiany liczby 
urodzeń czy migracje ludności.
Obserwację dynamiki liczby studentów i absolwentów warto pogłębić o analizę zmian liczby tych osób 
według kierunków kształcenia. Profil zdobytego wykształcenia jest kluczowy dla pomyślnego włączenia 
absolwenta na rynek pracy. Istotne jest zatem dostosowanie oferty edukacyjnej do bieżących potrzeb 
rynku pracy. 

Dodatkowych  informacji, pogłębiających analizę liczby uczniów i studentów dostarczają następujące 
wskaźniki: 

a udział uczniów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych w ogólnej liczbie uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych – dostarcza informacji, który typ szkół ponadgimnazjalnych jest  
najpopularniejszy i najczęściej wybierany przez uczniów;
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a udział kobiet w liczbie studentów na poszczególnych kierunkach studiów i jego zmiana w czasie  
– pozwala na obserwację zmieniającej się popularności wśród kobiet poszczególnych kierunk-
ów studiów. Przykładem mogą być kierunki techniczne, na których nadal studiuje mniej kobiet  
niż mężczyzn, ale z roku na rok ta relacja się poprawia; duże zainteresowanie ukończenia uczelni  
technicznej przez kobiety może być związane z rozwojem branży nowych technologii i rosnącym 
zapotrzebowaniem na wykwalifikowany personel. Zwiększająca się wśród kobiet popularność 
studiów o charakterze technicznym przyczynia się do wyrównywania szans oraz niwelowania 
stereotypów dotyczących zawodów powszechnie uznawanych za typowo męskie lub  kobiece.
Mając na uwadze dążenie do zapewnienia równych szans na rynku pracy (poziom bezrobocia 
wśród kobiet jest aktualnie wyższy niż wśród mężczyzn), za pozytywne zjawisko należy uznać 
również rosnący udział kobiet wśród studentów szkół wyższych ogółem. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na fakt, że zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn istnieje wyraźnie odwrotna współzależność 
pomiędzy poziomem bezrobocia i wykształcenia;

a struktura liczby studentów według kierunków studiów – pozwala na analizę popularności  
poszczególnych kierunków; wspiera również kształtowanie podaży kierunków edukacyjnych pod 
kątem przyszłych potrzeb rynku pracy. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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W statystyce stosowane są dwa współczynniki skolaryzacji:

a brutto – to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) 
do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania,

a netto – to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się na danym poziomie kształcenia 
do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.

Liczba osób uczących się stosowana do obliczenia współczynników skolaryzacji jest stanem na 
początku roku szkolnego, natomiast liczba ludności – stanem na 31 XII. 

Wskaźnik jest obliczany dla następujących typów szkół:
a szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 -  szkoły podstawowe,
 -  gimnazja,
a szkoły ponadgimnazjalne, 
a szkoły policealne, 
a szkoły wyższe.

Przekroje

wiek
i grupy wieku wg typu szkół miasto/wieśpłeć

Możliwe przeliczenia

nie
występują

Interpretacja miary

Współczynnik skolaryzacji jest miarą powszechności nauczania, tj. służy do oceny aktywności  
edukacyjnej ludności.

Analizy współczynnika skolaryzacji należy dokonywać z uwzględnieniem poziomu nauczania. Inną 
wartość notuje się dla dzieci w wieku przedszkolnym, a inną dla osób uczących się na kolejnych 
poziomach edukacji. Wynika to ze specyfiki kolejnych poziomów kształcenia. 

Miara
Współczynnik skolaryzacji

3.2
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Dla przykładu, najwyższy współczynnik skolaryzacji, zarówno brutto, jak i netto notowany jest  
w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie wynosi on blisko 100%. Wynika to z tego, że w Polsce 
nauka w szkołach podstawowych i gimnazjach jest obowiązkowa. W miarę kolejnych szczebli 
kształcenia, współczynnik zmniejsza się, w związku z tym, że nie każdy podejmuje decyzję  
o kontynuowaniu nauki. 

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów wartość współczynnika brutto i netto mniejsza 
niż 100% nie musi oznaczać, że nie wszystkie dzieci, które powinny spełniać obowiązek szkolny,  
go realizują. Może to wynikać m.in. z tego, że część dzieci zameldowanych w Polsce, kształci się  
za granicą, gdzie przebywa wraz z rodzicami. 

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych i gimnazjów może również przyjmować 
wartości przekraczające 100%, co oznacza, że w tych szkołach uczą się osoby, które przekroczyły wiek  
nominalnie przypisany temu poziomowi edukacji. 

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że na poziomie podstawowym i gimnazjalnym współczynniki 
skolaryzacji brutto i netto w mieście przekraczają 100%, a na wsi kształtują się poniżej 100%,  
co może świadczyć o tym, iż część uczniów z obszarów wiejskich uczęszcza do szkół w miastach. 

W przypadku szkolnictwa wyższego powszechność kształcenia w ostatnich ponad dwudziestu latach 
znacznie wzrosła. Współczynnik skolaryzacji netto z poziomu jednocyfrowego w latach 90-tych  
XX wieku zwiększył się do ponad 40% w ostatnich kilku latach. Zwiększająca się wartość wskaźnika 
skolaryzacji brutto i netto jest korzystnym zjawiskiem, bowiem oznacza, że coraz więcej osób  
decyduje się inwestować w swoje wykształcenie.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Udział osób w wieku 18–24 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują 
nauki i nie dokształcają się w ogólnej liczbie ludności w tej samej grupie wieku. Wskaźnik obliczany 
na podstawie danych z BAEL.

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

nie
występują

Interpretacja miary

Wskaźnik pozwala na obserwację zjawiska niekontynuowania nauki w szkole na wczesnym etapie 
edukacji. 

Wysoki odsetek osób wcześnie porzucających naukę jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ 
prowadzi do zwiększania się populacji osób z niskim poziomem wykształcenia, która stanowi 
najliczniejszą grupę w strukturze osób bezrobotnych. Młode osoby z niepełnym wykształceniem 
są znacznie bardziej niż inne grupy narażone na ubóstwo, bezrobocie i wykluczenie społeczne. 
Wczesne porzucanie edukacji prowadzi do osłabienia kapitału ludzkiego, a w konsekwencji do 
osłabiania tempa wzrostu gospodarki (obciążenie systemu finansów publicznych poprzez rosnącą 
liczbę świadczeń pobieranych przez bezrobotnych, obniżenie konkurencyjności gospodarki  
w wyniku niskiego poziomu wykształcenia siły roboczej).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

WojewództwaRegiony

Gminy Inne kraje

Miara
Młodzież niekontynuująca nauki

3.3
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Miary podobne

a  Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się (NEET) – jest to odsetek osób  
w wieku 15–34 lata, które nie są zatrudnione oraz nie uczestniczą w dalszym kształceniu  
lub szkoleniu. Przedział wiekowy, jakim objęte są badane osoby, nie jest jedynym kryte-
rium odróżniającym oba mierniki. O ile młodzież niekontynuująca nauki jest wskaźnikiem 
informującym o postawach edukacyjnych młodzieży (porzucają ją np. w celu podjęcia pracy),  
o tyle bierność społeczna informuje o nastawieniach zarówno wobec kontynuowania nauki,  
jak również dotyczących podjęcia pracy zarobkowej. 
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Kształcenie specjalne jest formą kształcenia organizowaną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością; może być ono  
realizowane w systemie szkolnym lub w formie indywidualnej.

Miary związane z pojęciem

4.1 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Źródła danych

a Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej

a Sprawozdawczość GUS w zakresie instytucji oświaty i wychowania (szkół i innych placówek 
oświatowych)

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej

Pojęcie 
Kształcenie specjalne

4
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Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są to osoby posiadające orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Przez specjalne potrzeby edukacyjne należy rozumieć te potrzeby, które  
w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają m.in: z ich niepełnosprawności, z niedostosowania 
społecznego, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z sytuacji 
kryzysowych lub traumatycznych oraz z niepowodzeń w nauce szkolnej. 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie muszą być niepełnosprawni w rozumieniu 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podobnie 
jak uczniowie niepełnosprawni nie muszą mieć orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się do uczniów, którzy mają trudności ze sprostaniem 
wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego, mają znacznie większe 
trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Dla uczniów tych organizowane jest tzw. kształcenie 
specjalne, które może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 
(w których tworzone są oddziały specjalne lub klasy integracyjne i ogólnodostępne)  
oraz w przystosowanych do opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
specjalistycznych przedszkolach, szkołach, oddziałach i ośrodkach.

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

wg powodu/przyczyny wydania dziecku orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego miasto/wieś

wg poziomu
edukacji

wg typów szkół
specjalne/ogólnodostępne

wg typów oddziałów
(specjalne, integracyjne, ogólnodostępne)

udział w ogólnej 
liczbie uczniów

udział  w ogólnej liczbie uczniów 
w danej grupie wieku

Miara
Liczba uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

4.1
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Interpretacja miary

O skali zjawiska nie mówi sama liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale ich 
udział w ogólnej liczbie uczniów. 

Przy analizie tego zjawiska wymagana jest szczególna ostrożność. Wzrost  liczby uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymagających szczególnej opieki i warunków kształcenia 
może wynikać ze wzrostu świadomości zarówno społeczeństwa, jak też decydentów, którzy zwracając 
uwagę na konieczność zapewnienia kształcenia specjalnego, podejmują inicjatywy zmierzające do 
tworzenia w szkołach miejsc przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
może też wiązać się z lepszym rozpoznawaniem przyczyn powodujących niedostosowanie  
czy niepełnosprawność.

Podejmowanie wobec takich osób działań wspierających ich rozwój, sprostanie szkolnym wymaganiom, 
zapewnianie poczucia bezpieczeństwa oraz umożliwienie osiągania postępów, itd. może  
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

WojewództwaPodegiony

Gminy Inne kraje
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Pojęcie kształcenia osób dorosłych oznacza uczestnictwo osób w wieku 25–64 lata w kształceniu  
i szkoleniu w celu uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych.

Miary związane z pojęciem

5.1 Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

a Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pojęcie 
Kształcenie dorosłych

5
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Udział osób w wieku 25–64 lata uczących się i dokształcających się w ludności ogółem w tej samej 
grupie wieku (okresem obserwacji w BAEL są 4 tygodnie przed badaniem). 
Wśród form kształcenia osób dorosłych można wyróżnić następujące: 

a kształcenie formalne – uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poprzez udział w programach 
kształcenia i szkolenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji;

a kształcenie pozaformalne – uczenie się zorganizowane instytucjonalnie jednak poza programa-
mi kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji;

a kształcenie nieformalne – uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie, realizowane w sposób 
zamierzony lub niezamierzony.

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

nie
występują

Interpretacja miary

Wysoki odsetek osób dorosłych uczestniczących w kształceniu i szkoleniu wskazuje na wysoką 
aktywność edukacyjną i dążenie osób dorosłych do podnoszenia swoich kwalifikacji. Może być  
jednym z wielu elementów mających wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy; podnosze-
nie kwalifikacji zwiększa bowiem szanse na uzyskanie lepszej pracy (korzystniejszych warunków  
zatrudnienia) lub na zdobycie zatrudnienia.

Miara
Osoby dorosłe uczestniczące 
w kształceniu i szkoleniu 

5.1
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podegiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Osoby w wieku 18–69 lat wg uczestnictwa w kształceniu formalnym, pozaformalnym oraz niefor-
malnym – wskaźnik pochodzi z badania Kształcenie dorosłych (Adult Education Survey – AES). 
Jest to badanie międzynarodowe przeprowadzane w krajach należących do Unii Europej-
skiej. Głównym celem badania, które prowadzone jest w Polsce co kilka lat (po raz pierwszy  
w 2006 r.), jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób dorosłych według typów 
kształcenia: formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, jak również zebranie informacji  
nt. znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z komputera oraz uczestnictwa osób 
badanych w wydarzeniach kulturalnych i w życiu społecznym. Okresem obserwacji dla AES jest 
12 miesięcy poprzedzających badanie, podczas gdy w przypadku BAEL – 4 tygodnie. 
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Umiejętnością nazywamy praktyczną znajomość czegoś, zdolność sprawnego radzenia sobie  
z czymś; umiejętność może być wrodzona lub nabyta. 
Kompetencje obejmują trzy główne składowe, do których zalicza się wiedzę, umiejętności oraz 
odpowiedzialność.
Umiejętności i kompetencje pozwalają na realizację określonych zadań, czynności w sposób 
sprawny na jak najwyższym poziomie. 

Oceny umiejętności i kompetencji uczniów dokonuje się m.in. na podstawie wyników przeprowadzanych 
w Polsce od 2000 r. (tj. od początku tej inicjatywy) testów Programu Międzynarodowej Oceny 
Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assesment – PISA). Badanie dotyczy 
umiejętności i kompetencji w zakresie: 

a matematyki, 
a rozumowania w naukach przyrodniczych, 
a czytania i interpretacji tekstu.

Miary związane z pojęciem

6.1 Wyniki testów PISA 

Źródła danych

a Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) prowadzone przez OECD  
– Organisation for Economic Co-operation and Development

Pojęcie 
Umiejętności i kompetencje uczniów

6
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Wskaźnik prezentuje odsetek uczniów, którzy osiągnęli poszczególne poziomy osiągnięć 
(tj. poniżej 1, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6) w jednej z trzech dziedzin: matematyka, rozumowanie 
w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja. Uśrednione wyniki uzyskane przez uczniów  
z poszczególnych państw umożliwiają porównanie umiejętności i kompetencji uczniów pomiędzy 
krajami uczestniczącymi w badaniu.

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

Interpretacja miary

Analiza wyników testów PISA dokonywana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez  
uczniów danego kraju w jednej z trzech dziedzin objętych obserwacją (czytanie i interpretacja, 
matematyka, nauki przyrodnicze). W oparciu o liczbę punktów kraje mogą być zestawiane w rankingu. 
Wysoka liczba punktów zdobytych przez uczniów świadczy o wysokim poziomie ich umiejętności  
w ocenianym zakresie i pozycji w rankingu.

Dokonując analizy wyników testów PISA warto posiłkować się porównaniami i odniesieniami. 
Porównując liczbę uzyskanych punktów np. ze średnią dla krajów OECD biorących udział w badaniu, 
można zyskać informację, czy umiejętności uczniów danego kraju są zbliżone, niższe lub wyższe  
od średniej krajów OECD. Różnica pomiędzy wynikiem uzyskanym w danym kraju a średnią  
dla OECD świadczy o tym, że dany kraj odbiega od średniej dla krajów OECD, pozytywnie – jeśli jest 
znacznie wyższa od średniej OECD lub negatywnie – jeśli jest znacznie niższa.

O poprawie lub pogorszeniu umiejętności uczniów w danej dziedzinie świadczy zmiana punktacji  
w porównaniu z wynikiem uzyskanym w poprzednich edycjach badania. 

Dzięki zestandaryzowanej metodologii wyniki badania PISA mogą stanowić podstawę do oceny  
i weryfikacji systemów edukacyjnych poszczególnych krajów.

wg dziedziny
umiejętności

wg poziomów 
osiągnięć

relacja do średniej dla OECD, 
lub poszczególnych krajów

zmiana pozycji 
w rankingu

Miara
Wyniki testów PISA

6.1
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

WojewództwaRegiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Wyniki testów PIAAC – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych 
(The Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC), którego  
koordynatorem jest OECD. Wyniki tego badania pozwalają ocenić trzy podstawowe umiejętności 
niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, stanowiące podstawę do nabywania 
nowych kompetencji i wiedzy: rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne oraz  
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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Warunki życia
Warunki życia ludności to obszar opisujący materialną sytuację gospodarstw domowych.  
W szerokim znaczeniu zawiera on informacje zarówno nt. warunków finansowych (dochody,  
wydatki), bytowych (w tym zasobów mieszkaniowych i ich wyposażenia czy posiadanych dóbr), jak  
i wzorów konsumpcji (np. ilościowego spożycia artykułów żywnościowych). 

W niniejszym rozdziale przedstawiono miary związane głównie z aspektem finansowym warunków 
życia. Głównym źródłem informacji dotyczących kondycji finansowej gospodarstw domowych  
w krajowej statystyce publicznej są badania Budżetów gospodarstw domowych (BGD) oraz  
Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC). Uzupełnienie informacji  
nt. sytuacji materialnej stanowią dane dotyczące wynagrodzeń oraz emerytur i rent i z tego względu 
zostały one włączone do niniejszego rozdziału.

Z warunkami życia ściśle wiąże się kwestia ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz przeciw-
działania tym zjawiskom poprzez świadczenia pomocy społecznej. Obserwacja podstawowych 
miar w tym obszarze pozwala organom administracji na identyfikację grup ludności zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ocenę skuteczności udzielanej pomocy oraz  
na kształtowanie efektywnej polityki społecznej. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Przychody i rozchody netto gospodarstw domowych

Wynagrodzenia

Emerytury i renty

Ubóstwo

2

3

4

Statystyka społeczna
Warunki życia
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Pojęcie 
Przychody i rozchody netto 
gospodarstw domowych
Przychody netto gospodarstw domowych są to wszystkie wartości wpływające do gospodarstwa 
domowego, natomiast rozchody netto – wszystkie wartości wypływające z gospodarstwa  
na zewnątrz. Zarówno w przychodach, jak i rozchodach nie uwzględnia się zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych płaconych przez płatnika w imieniu podatnika oraz przez osoby 
pracujące na własny rachunek, a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Przeciętny miesięczny przychód netto (badanie BGD)

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (badanie BGD)

Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji (badanie BGD)

Przeciętny roczny dochód do dyspozycji netto (badanie EU-SILC)

Przeciętne miesięczne wydatki (badanie BGD)

Źródła danych

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego:

 – Badanie budżetów gospodarstw domowych (badanie BGD)

 – Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności (badanie EU-SILC) 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2003 dot. statystyki dochodów  
i warunków życia ludności (EU-SILC) z późniejszymi zmianami.

1.2

1.3

Statystyka społeczna
Warunki życia
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Miara
Przeciętny miesięczny przychód netto
(badanie BGD)
Przeciętny miesięczny przychód netto jest ogólnym miernikiem wpływów pieniężnych i niepieniężnych 
gospodarstwa domowego. Zgodnie z metodologią badania budżetów gospodarstw domowych, jest 
to przeciętna miesięczna suma wszystkich wartości wpływających do gospodarstwa domowego, 
w tym wartość spożycia naturalnego. W wartości tej nie uwzględnia się m.in. zaliczek na podatek  
dochodowy od osób fizycznych płaconych przez płatnika w imieniu podatnika (pracodawcę), jak również 
obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na przychody netto składają się  
      przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i pozycje oszczędnościowe po stronie przychodów. 

Oszczędności po stronie przychodowej obejmują m.in. pobrane lokaty (w tym sprzedaż papierów  
wartościowych), zaciągnięte pożyczki lub kredyty, a także dochody ze sprzedaży majątku rzeczowego 
czy użytkowanych artykułów konsumpcyjnych.

Przekroje

wg grup 
społeczno-ekonomicznych ludności 

wg grup
kwintylowych

Możliwe przeliczenia

na 1 gospodarstwo 
domowe

1.1

wg wielkości 
gospodarstw domowych 

wg typu biologicznego 
gospodarstwa domowego

wg poziomu wykształcenia 
osoby odniesienia miasto/wieś

na 1 osobę
w gospodarstwie domowym

na 1 jednostkę 
ekwiawalentną

dynamika wartość środkowa
(mediana)

Statystyka społeczna
Warunki życia
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Miary podobne

a  Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Wskaźnik umożliwia analizę przeciętnej miesięcznej kwoty wszystkich przychodów netto gospodarstw 
domowych, niezależnie od ich źródeł, formy (pieniężnej lub niepieniężnej) i dalszego przeznaczenia  
(tj. tego czy zostają one następnie przeznaczone na wydatki, czy na oszczędności).
Przeciętne miesięczne przychody netto są prezentowane najczęściej w przeliczeniu na 1 osobę  
w gospodarstwie domowym lub na 1 jednostkę ekwiwalentną. Takie przeliczenia umożliwiają analizę 
przychodów uśrednionych pod względem liczby osób w gospodarstwie domowym lub struktury  
demograficznej gospodarstw domowych.

Wskaźnik prezentuje przeciętną wartość przychodów netto wszystkich badanych gospodarstw  
domowych, a nie przychody konkretnego gospodarstwa. W rzeczywistości przychody netto  
poszczególnych gospodarstw domowych mogą być dużo wyższe lub dużo niższe od wartości przeciętnej. 
Dodatkowych informacji w tym zakresie może dostarczyć obserwacja:

a mediany przychodów netto, tj. wartości środkowej – połowa badanych gospodarstw domowych 
uzyskuje przychody poniżej tej wartości, a połowa – powyżej,

a grup kwintylowych, gdzie I grupę stanowi 20% osób w gospodarstwach o najniższych przychodach,  
a V grupę – 20% o najwyższych. 

Przeciętne miesięczne przychody netto mogą być analizowane w wielu przekrojach, co pozwala 
uzyskać szereg dodatkowych informacji o sytuacji w poszczególnych typach gospodarstw  
domowych, np.:

a podzielonych według grup społeczno-ekonomicznych ludności: pracowników, rolników, osób 
pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów, czy utrzymujących się z niezarobkowych 
źródeł,

a o różnej wielkości: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6 i więcej osobowych,

a wydzielonych pod względem typu biologicznego, w tym: małżeństwa z dziećmi na utrzymaniu, 
samotni rodzice, osoby niepełnosprawne,

a podzielonych według poziomu wykształcenia osoby, która ukończyła 16 lat i osiąga najwyższy 
dochód w gospodarstwie domowym.

Statystyka społeczna
Warunki życia

Interpretacja miary
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Miara
Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny (badanie BGD)

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny jest to przeciętna miesięczna kwota przeznaczona  
w gospodarstwie domowym na     przeciętne miesięczne wydatki oraz przyrost oszczędności. Różnica 
pomiędzy dochodem rozporządzalnym a   przeciętnym miesięcznym przychodem netto polega 
na tym, że w kategorii dochodu rozporządzalnego nie ujmuje się pozycji oszczędności po stronie  
przychodów.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, zgodnie z metodologią badania budżetów gospodarstw 
domowych, to przeciętna miesięczna suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego  
z poszczególnych źródeł, pomniejszona o:

a niektóre podatki: np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez pracodawcę 
lub podatki od dochodów z własności, czy podatki płacone przez osoby pracujące na własny  
rachunek,

a obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie 
naturalne (czyli towary i usługi wyprodukowane we własnym gospodarstwie np. gospodarstwie 
rolniczym lub działalności gospodarczej) oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie.

W szczególności na dochód rozporządzalny składają się:

a dochód z pracy najemnej,

a dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie,

a dochód z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie oraz  
z wykonywania wolnego zawodu,

a dochód z tytułu własności,

a dochód z wynajmu nieruchomości,

a świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

a świadczenia pozostałe,

a pozostały dochód (w tym dary i alimenty).

1.2

Statystyka społeczna
Warunki życia
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Przekroje

miasto/wieś

wg grup 
społeczno-ekonomicznych ludności 

wg grup 
kwintylowych

Możliwe przeliczenia

dynamika

na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym

na 1  
gospodarstwo  

domowe

Statystyka społeczna
Warunki życia

wg wielkości 
gospodarstw domowych 

wg typu biologicznego 
gospodarstwa domowego

wg poziomu wykształcenia 
osoby odniesienia

wg źródeł lub 
rodzajów dochodów

na 1 jednostkę 
ekwiawalentną

wartość środkowa
(mediana)

Interpretacja miary

Wartości wskaźnika pokazują przeciętną miesięczną kwotę wszystkich dochodów, którymi gospodarstwo 
rozporządza. Warto pamiętać, że dochód rozporządzalny jest składową    przeciętnego miesięcznego  
przychodu netto, ale nie obejmuje pozycji oszczędnościowych po stronie przychodowej.

Wskaźnik prezentuje przeciętną wartość dochodu rozporządzalnego wszystkich badanych gospodarstw 
domowych, a nie konkretnego gospodarstwa. W rzeczywistości dochód rozporządzalny poszczególnych 
gospodarstw domowych może być dużo wyższy lub dużo niższy od wartości przeciętnej. Dodatkowych 
informacji w tym zakresie może dostarczyć obserwacja:

a mediany dochodu rozporządzalnego, tj. wartości środkowej – połowa badanych gospodarstw 
domowych uzyskuje dochód poniżej tej wartości, a połowa – powyżej. 

a grup kwintylowych, gdzie I grupę stanowi 20% osób w gospodarstwach o najniższym dochodzie,  
a V grupę – 20% o najwyższym.

Wskaźnik najczęściej jest przedstawiany jako przeciętna wartość w przeliczeniu na 1 osobę w gospo-
darstwie domowym lub na 1 jednostkę ekwiwalentną, co zwiększa porównywalność danych poprzez 
eliminację wpływu wielkości gospodarstw domowych oraz ich składu demograficznego.
Dostępne przekroje danych dla dochodu rozporządzalnego pozwalają na dokonywanie pogłębionych 
analiz sytuacji w poszczególnych rodzajach gospodarstw domowych – patrz interpretacja wskaźnika 

  przeciętny miesięczny przychód netto.
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a      Przeciętny miesięczny przychód netto (badanie BGD)

a  Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji (badanie BGD) – jest to dochód rozporządzalny  
pomniejszony o pozostałe wydatki, takie jak dary przekazane innym gospodarstwom i instytuc-
jom niekomercyjnym, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
płacone samodzielnie przez podatnika. Odzwierciedla dochód, jaki gospodarstwo może 
rzeczywiście przeznaczyć na zakup różnych dóbr i usług, a pozostałą nadwyżkę – na przyrost 
oszczędności. Ze względu na to, że wyeliminowane są w nim podatki i składki, często utożsamiany 
jest z „dochodem netto”. Wskaźnik jest dostępny w podobnych przekrojach i może być  
analizowany w podobny sposób jak dochód rozporządzalny.

a  Przeciętne roczne dochody do dyspozycji netto w gospodarstwie domowym (badanie EU-SILC)  
– wskaźnik pozyskiwany jest w ramach badania prowadzonego w oparciu o metodologię 
ujednoliconą na poziomie Unii Europejskiej, co pozwala na dokonywanie porównań 
międzynarodowych. Wskaźnik przedstawia przeciętne roczne dochody a nie miesięczne, jak  
w przypadku danych z badania BGD.
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Wydatki, zgodnie z metodologią badania budżetów gospodarstw domowych, obejmują wydatki  
na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki.

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb gospo-
darstwa domowego. Obejmują one zakupione towary (również na kredyt), wartość artykułów  
otrzymanych bezpłatnie, a także spożycie naturalne, czyli towary i usługi konsumpcyjne wyprodu-
kowane samodzielnie przez gospodarstwo, np. z działalności rolniczej. 

Towary konsumpcyjne obejmują dobra nietrwałego użytkowania (np. żywność, napoje, lekarstwa), 
półtrwałego użytkowania (np. odzież, książki, zabawki) i trwałego użytkowania (np. samochody, 
pralki, lodówki, telewizory).

Pozostałe wydatki to m.in. dary przekazane innym gospodarstwom lub instytucjom niekomercyjnym, 
zaliczki na podatek od dochodu i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez podatnika, 
niektóre inne podatki, np. od spadków i darowizn, czy nieruchomości oraz pozostałych rodzajów 
wydatków nie przeznaczonych bezpośrednio na cele konsumpcyjne, w tym straty pieniężne  
i odszkodowania za wyrządzone szkody.

Miara
Przeciętne miesięczne wydatki 
(badanie BGD)

1.3

Statystyka społeczna
Warunki życia

Przekroje

wg grup 
społeczno-ekonomicznych ludności 

wg grup 
kwintylowych

wg wielkości 
gospodarstw domowych 

wg typu biologicznego 
gospodarstwa domowego

miasto/wieśwg poziomu wykształcenia 
osoby odniesienia

wg źródeł lub 
rodzajów dochodów

Możliwe przeliczenia

dynamika

na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym

na 1 
gospodarstwo 

domowe

na 1 jednostkę 
ekwiawalentną

wartość środkowa
(mediana)
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Przeciętne miesięczne wydatki dostarczają informacji o średnim poziomie konsumpcji dóbr i usług 
w gospodarstwach domowych wyrażonym w złotych. Warto zwrócić uwagę na to, że poziom ten jest 
uzależniony od wysokości przychodów gospodarstw. Im mniejszy przychód gospodarstwa, tym niższe 
będą jego wydatki. 

Wskaźnik najczęściej jest przedstawiany jako przeciętna wartość w przeliczeniu na 1 osobę  
w gospodarstwie domowym lub na 1 jednostkę ekwiwalentną, której zastosowanie pozwala 
wyeliminować wpływ wielkości gospodarstw domowych i ich składu demograficznego. 

Struktura wydatków dostarcza istotnych informacji na temat sytuacji ekonomicznej gospodarstw  
domowych. Znaczący udział wydatków uznawanych jako niezbędne (żywność i napoje bezalkoholowe, 
użytkowanie mieszkania) świadczy o relatywnie trudnej sytuacji finansowej gospodarstwa – jego  
dochody są przeznaczane głównie na najważniejsze potrzeby i nie zawsze wystarczają na zaspokojenie 
potrzeb wyższego rzędu (np. nabycie towarów i usług związanych z kulturą czy turystyką).

Interpretacja miary

Statystyka społeczna
Warunki życia

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Przeciętne miesięczne spożycie artykułów żywnościowych  – w odróżnieniu od przeciętnych 
miesięcznych wydatków wskaźnik ten prezentowany jest w ujęciu ilościowym i prezentuje ile  
gospodarstwo domowe spożyło np. mięsa, pieczywa i produktów zbożowych, lub mleka.   
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Pojęcie 
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia są to wypłaty pieniężne oraz wartość m.in. świadczeń w naturze, wypłacane  
pracownikom lub innym osobom fizycznym, bez względu na podstawę stosunku pracy, bądź innego 
stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca lub pełniona 
służba.

Dane o wynagrodzeniach podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku  
dochodowego od osób fizycznych oraz składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
(emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika.

2

Miary związane z pojęciem

2.1 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w sektorze przedsiębiorstw

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego – badania przedsiębiorstw i jednostek  
budżetowych.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, czyli we wszystkich  
podmiotach gospodarki, takich jak osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – to stosunek sumy wynagrodzeń 
otrzymywanych od pracodawcy, w tym także wypłat z tytułu udziału w zysku do przeciętnej liczby 
zatrudnionych w danym okresie (przeciętna liczba zatrudnionych nie obejmuje osób wykonujących 
pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą).

W skład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wchodzą m.in.:

a wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,  
a także osób zatrudnionych za granicą, 

a honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, 

a wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach,

a dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dane o wynagrodzeniach brutto w gospodarce narodowej nie obejmują wynagrodzeń pracowników 
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego.

Miara
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
nominalne brutto w gospodarce narodowej

2.1

Statystyka społeczna
Warunki życia

Przekroje

PKD 2007 
(sekcje, działy)

w podziale na sferę budżetową 
oraz jednostki samofinansujące

sektory własności
(publiczny, prywatny)

Możliwe przeliczenia

dynamika relacja do średniej w kraju 
(dla województw)
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej dostarcza  
informacji nt. wysokości miesięcznej płacy brutto uzyskiwanej głównie z tytułu pracy zarobkowej. Jest 
to wartość przeciętna – wysokość przeciętnego wynagrodzenia np. w danej sekcji PKD nie oznacza, 
że wszystkie osoby w niej zatrudnione otrzymują wynagrodzenie w takiej kwocie. W rzeczywistości ich 
płaca może być dużo niższa lub dużo wyższa.  

Obserwacja zmian w wynagrodzeniach nominalnych powinna być prowadzona równocześnie  
z obserwacją cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozwoli to na ocenę, czy osoby zatrudnione mogą 
za swoje wynagrodzenie zakupić więcej czy mniej towarów i usług niż w okresie odniesienia. Dopiero 
skorygowanie dynamiki wynagrodzeń nominalnych brutto odpowiednim wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych (dla gospodarstw domowych pracowników) dostarczy informacji o zmianie 
siły nabywczej płac. Wskaźnik ten nazywany jest przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem realnym 
brutto w gospodarce narodowej. Warto zwrócić uwagę, że realne wynagrodzenie brutto (a więc siła 
nabywcza płac) może zwiększyć się również w sytuacji gdy obserwowany jest spadek wynagrodzeń 
nominalnych. Ma to miejsce w przypadku równoczesnego spadku cen, o głębszej skali niż spadek 
płac.

Interpretacja miary

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej

a Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 

a Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne w sektorze przedsiębiorstw 
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Pojęcie 
Świadczenia emerytalno-rentowe
Świadczenia emerytalno-rentowe są to świadczenia pieniężne obejmujące emerytury, renty z tytułu  
niezdolności do pracy oraz renty rodzinne. Mają one na celu zabezpieczenie środków do życia  
np. na starość, w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej lub w przypadku śmierci  
ubezpieczonego lub emeryta/rencisty posiadających na utrzymaniu małżonka i/lub dzieci. 

Emerytura jest to świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, który spełnia warunki 
uprawniające do jego otrzymania. Warunki te obejmują osiągnięcie wieku emerytalnego oraz  
posiadanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego. 

W wyniku reformy systemu emerytalnego od stycznia 2013 r. ustawowy minimalny wiek emerytalny 
jest podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale z pułapu 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.  
Docelowy wiek to 67 lat i będzie on osiągnięty w przypadku mężczyzn w 2020 r., a kobiet w 2040 r. 
Innymi uregulowaniami prawnymi objęci są pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej,  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osoby pracujące  
w niektórych zawodach, np. górnicy.

Okresy składkowe i nieskładkowe to okresy aktywności zawodowej albo jej braku. Okresami  
składkowymi są m.in. okresy ubezpieczenia, czyli np. pracy na podstawie umowy o pracę,  
czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pobierania zasiłku macierzyńskiego. Okresy  
nieskładkowe to okresy, za które nie zostały opłacone składki, jednak z uwagi na ich specyficzny 
charakter są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń. Są to np. okresy pobierania zasiłku 
chorobowego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu,  
który jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Niezdolność do pracy 
musi powstać nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania okresu ubezpieczenia, np. z tytułu 
zatrudnienia. 

Renta rodzinna – świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby 
zmarłej, 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, bądź pobierała zasiłek lub 
świadczenie przedemerytalne. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna 
renta rodzinna.

Każdego roku w marcu, na warunkach określonych ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, dokonywana jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.  
Waloryzacja polega na przystosowaniu wysokości rent i emerytur do rosnących zarobków lub  
do kosztów utrzymania.

3
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

a Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
z późniejszymi zmianami.

a Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Miary związane z pojęciem

3.1 Przeciętna miesięczna emerytura i renta nominalna brutto z pozarolniczego systemu 
ubezpieczeń społecznych 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto z pozarolniczego systemu 
ubezpieczeń społecznych

Przeciętna miesięczna emerytura i renta nominalna brutto rolników indywidualnych

Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto rolników indywidualnych

Źródła danych

a Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
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Pozarolniczy system ubezpieczeń społecznych obejmuje świadczenia wypłacane przez: 

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym również ze środków zgromadzonych w Otwartych  
Funduszach Emerytalnych), 

a Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie świadczeń dla byłych żołnierzom zawodowym i członków 
ich rodzin, 

a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie świadczeń dla byłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa 
publicznego oraz członków ich rodzin, 

a Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie świadczeń dla byłych funkcjonariuszom służby więziennej  
i członków ich rodzin.

Przeciętna emerytura i renta nominalna brutto w systemie pracowniczym obliczana jest jako  
iloraz ogólnej miesięcznej kwoty świadczeń wypłaconych z tego systemu (emerytur, rent z tytułu 
niezdolności do pracy i rent rodzinnych) i odpowiadającej im liczby świadczeniobiorców. Jest  
podawana w ujęciu brutto, a więc łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób  
fizycznych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Do emerytur i rent z systemu pracowniczego nie są zaliczane świadczenia wypłacane na podstawie 
umów międzynarodowych.

Do świadczeń emerytalno-rentowych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych  
uprawnieni są (łącznie z członkami rodzin) m.in.:

	 q pracownicy,

 w osoby wykonujące pracę nakładczą, 

 e członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni powstałych na ich bazie 
 oraz spółdzielni kółek rolniczych,

	 r osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia, 
 

Miara
Przeciętna miesięczna emerytura i renta 
nominalna brutto z pozarolniczego 
systemu ubezpieczeń społecznych

3.1

Statystyka społeczna
Warunki życia
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Statystyka społeczna
Warunki życia

 t osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym osoby prowadzące działalność 
 gospodarczą na własny rachunek, twórcy, artyści),

	 y duchowni,

 u żołnierze zawodowi,

 i funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego, tj.: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
 i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony  
 Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz b. Urzędu Ochrony Państwa,

 o funkcjonariusze służby więziennej,

 1) inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz (od 1991 r.) osoby represjonowane.

Przekroje

wg rodzaju 
świadczenia

wg instytucji wypłacających 
świadczenie

Możliwe przeliczenia

dynamika relacja do przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia nominalnego brutto

Wskaźnik prezentuje przeciętną wartość świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego  
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Nie jest to kwota uzyskiwana przez konkretną  
osobę – indywidualne świadczenia mogą być dużo wyższe lub dużo niższe w zależności od wielu 
czynników, w tym rodzaju świadczenia, długości okresu składkowego i wysokości składek. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na fakt, iż wskaźnik obejmuje trzy rodzaje świadczeń i nie może być utożsamiany  
z przeciętną wysokością jednego z nich, np. emerytury. 

Wzrost emerytur i rent jest zjawiskiem pozytywnym, jednak aby prawidłowo ocenić zmiany wysokości 
świadczeń, należy je odnieść do równocześnie obserwowanych zmian cen. Skorygowanie dynamiki 
nominalnych emerytur i rent brutto o odpowiedni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
(dla gospodarstw emerytów i rencistów) pozwoli na wskazanie czy siła nabywcza świadczeń  
w danym okresie rzeczywiście wzrosła czy jednak spadła (w przypadku gdy dynamika cen była wyższa 
niż świadczeń). Taki wskaźnik nazywany jest przeciętną miesięczną emeryturą i rentą realną brutto  
w pozarolniczym systemie ubezpieczeń społecznych.

Interpretacja miary
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto w pozarolniczym systemie ubezpieczeń 
społecznych

a   Przeciętna miesięczna emerytura i renta nominalna (i realna) brutto rolników indywidualnych  
   – dotyczy świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym z Kasy  
       Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.   
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Pojęcie 
Ubóstwo
Pojęcie ubóstwa jest definiowane na wiele sposobów. W zależności od przyjętej definicji i metody 
pomiaru tego pojęcia, różne grupy społeczne mogą zostać uznane za zagrożone ubóstwem.

Ubóstwo ma charakter ekonomiczny. Zwykle określane jest jako brak środków dla zaspokojenia 
potrzeb. Przykładem jest tu definicja, gdzie „ubóstwem będziemy określali sytuację, w której  
jednostka (osoba, rodzina, gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarczającymi środkami  
(zarówno środkami pieniężnymi w postaci dochodów bieżących i dochodów z poprzednich  
okresów, jak i w formie nagromadzonych zasobów materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie 
jej potrzeb”.1

Zgodnie z definicją Rady Unii Europejskiej „ubogimi są osoby, których zasoby (materialne, kulturowe 
i społeczne) są ograniczone w taki sposób, że uniemożliwiają im prowadzenie życia na minimalnym 
poziomie, akceptowalnym w ich kraju zamieszkania.

Ubóstwo może być pojmowane w ujęciu absolutnym, kiedy potrzeby jednostki nie są, ze względów 
finansowych, zaspokojone w sposób uznany za wystarczający lub w ujęciu względnym (relatywnym), 
tzn. z ocena stopnia zaspokojenia potrzeb jednostki do możliwości ogółu społeczeństwa.

Ubóstwo nie jest tożsame z wykluczeniem społecznym. Wykluczenie społeczne jest pojęciem 
znacznie szerszym, wychodzącym poza wymiar bytowy, uwzględniającym także aspekty kulturowe, 
polityczne i socjologiczne. Jest określane w kategoriach niemożności uczestniczenia w istotnych 
aspektach życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego danego społeczeństwa, 
niekoniecznie związanych z sytuacja materialną, ale np. wynikających z niepełnosprawności.  
Jednocześnie nieuczestniczenie nie jest świadomym wyborem człowieka lecz wynikiem przeszkód 
jakie napotyka w życiu. W tym kontekście ubóstwo powinno być traktowane jako finansowy wymiar 
wykluczenia społecznego.

4

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2003 dot. statystyki dochodów  
i warunków życia ludności (EU-SILC) z późniejszymi zmianami.

1 Panek T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Źródła danych

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego:

 – Badanie budżetów gospodarstw domowych (BGD)

 – Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC)

Miary związane z pojęciem

4.1 Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg poszczególnych granic ubóstwa (badanie BGD)

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (badanie EU-SILC)

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (bez/z uwzględnieniem transferów społecznych)  
(badanie EU-SILC)

Wskaźnik deprywacji materialnej (badanie EU-SILC)

4.2

4.3
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Wskaźnik zagrożenia ubóstwem przedstawia odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych,  
w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie 
oraz wartość spożycia naturalnego) jest niższy od przyjętej granicy ubóstwa:

a określonej jako minimum egzystencji – jest to wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym. Minimum 
egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Uwzględnia ono jedynie 
te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego  
poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia;

a ustawowej, ustalonej jako próg interwencji socjalnej – jest to kwota, która zgodnie z obowiązującą 
ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego  
z pomocy społecznej;

a relatywnej, która stanowi 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych – jest to wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem relatywnym.

Miara
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem według 
poszczególnych granic ubóstwa 
(badanie BGD)

4.1

Statystyka społeczna
Warunki życia

Przekroje

wg grup wieku wg grup społeczno- 
-ekonomicznych ludności

wg typu biologicznego 
gospodarstwa domowego miasto/wieś

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem przedstawia zasięg ubóstwa. Dla tej samej populacji może ono 
przyjmować różne rozmiary, w zależności od przyjętej granicy ubóstwa. Należy na to zwrócić uwagę, 
obserwując zmiany wskaźnika w czasie, a także porównując wskaźnik w wymiarze terytorialnym, gdyż 
w różnych latach i w różnych miejscach może obowiązywać inna granica ubóstwa.

Najniższą granicą jest minimum egzystencji, którego niezaspokojenie jest równoważne  
z ubóstwem skrajnym. Wskaźnik zagrożenia ubóstwemskrajnym przedstawia zatem odsetek  
gospodarstw  domowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej.

Interpretacja miary
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Na ogół na wyższym poziomie kształtuje się ustawowa granica ubóstwa. Należy pamiętać, iż każda jej 
zmiana (zwykle podniesienie), będzie wpływała na korektę wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem, 
określonego przy jej użyciu. W takiej sytuacji znaczny wzrost wskaźnika nie musi oznaczać gwałtownego 
pogorszenia się sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wskazuje na zwiększenie liczby 
gospodarstw domowych, które uzyskały prawo do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Na odmienny aspekt ubóstwa wskazuje granica relatywna. Uwzględnia ona ogólny poziom zamożności 
danej grupy społecznej. Gospodarstwo domowe może bowiem uzyskiwać dochody przewyższające 
granicę ubóstwa skrajnego i ustawową, ale być biedne w porównaniu z ogólną sytuacją gospodarstw 
domowych podobnego typu. Analizując wskaźnik w różnych przekrojach, należy pamiętać, że wysokość 
relatywnej granicy ubóstwa jest różna dla poszczególnych typów gospodarstw domowych – np. inna 
będzie dla gospodarstw pracowników, których wydatki zwykle są wyższe, a inna dla gospodarstw  
emerytów i rencistów, których wydatki są niższe. Granica ubóstwa relatywnego jest najwyższą granicą, 
a co za tym idzie, wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym obejmuje największy odsetek osób.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) z badania EU-SILC. 
Jako granicę ubóstwa przyjęto 60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji, 
po uwzględnieniu transferów społecznych w danym kraju. Transferami społecznymi są świadczenia 
społeczne oraz regularnie otrzymywane przelewy pieniężne od innych osób lub gospodarstw 
domowych.
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Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest wskaźnikiem złożonym,  
obliczanym na podstawie wyników Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-
SILC). Określa on odsetek osób, które są zagrożone ubóstwem lub pogłębioną deprywacją materialną 
lub żyją w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy.
Wskaźnik jest wypadkową trzech podwskaźników:

a wskaźnika zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) – który wskazuje  
na odsetek osób, których ekwiwalentny dochód do dyspozycji (po uwzględnieniu w dochodach  
transferów społecznych), jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany rocznych  
ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju. Transfery społeczne oznaczają 
świadczenia społeczne oraz regularnie otrzymywane przelewy pieniężne od innych osób lub  
gospodarstw domowych,

a wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej – który określa odsetek osób w gospodarstwach  
domowych deklarujących brak możliwości zaspokojenia ze względów finansowych co najmniej 4 z 9 
potrzeb, tj.:

 q opłacenia tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego  
 na wypoczynek raz w roku,

 w spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień,

 e ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb, 

 r pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości  
 granicy ubóstwa relatywnego, przyjętej w danym kraju, w roku poprzedzającym badanie),

 t terminowego regulowania opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów,

 y posiadania telewizora kolorowego,

 u posiadania samochodu,

 i posiadania pralki,

 o posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

a wskaźnika osób żyjących w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy – który 
przedstawia udział osób w wieku od 0 do 59 lat, mieszkających w gospodarstwach domowych 
charakteryzujących się bardzo niską intensywnością pracy, w ludności ogółem w tej grupie wieku. 
Gospodarstwem domowym o bardzo niskiej intensywności pracy nazywamy takie gospodarstwo, 

Miara
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
(badanie EU-SILC)

4.2

Statystyka społeczna
Warunki życia
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Statystyka społeczna
Warunki życia

w którym osoby dorosłe (w wieku 18–59 lat) w ciągu minionego roku przepracowały mniej niż 20% swoich 
możliwości (mniej niż 20% całkowitego potencjału pracy).

Każda osoba jest liczona tylko raz, nawet jeśli występuje w więcej niż jednym podwskaźniku.

Przekroje

grupy wieku

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzi z badania prowadzonego  
w oparciu o metodologię ujednoliconą na unijnym poziomie jest jednym ze wskaźników monitorujących 
strategię Europa 2020.

Rosnąca (malejąca) wartość wskaźnika świadczy o zwiększeniu (zmniejszeniu) liczby osób, które są 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dotkniętych przez przynajmniej jedną z trzech 
sytuacji: zagrożenie ubóstwem, głęboką deprywację materialną lub życie w gospodarstwie o niskiej 
intensywności pracy. 

Podczas analizy należy pamiętać, że jest to wskaźnik złożony. Istotne jest zatem, aby jego obserwację 
uzupełnić analizą wskaźników składowych, co pozwoli na poprawną ocenę struktury zjawiska 
zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Interpretacja miary

płeć

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (badanie EU-SILC) 
– jeden ze składowych wskaźników wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

a  Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg poszczególnych granic ubóstwa (badanie BGD)
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Wskaźnik deprywacji materialnej jest obliczany na podstawie wyników Europejskiego badania  
dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC). Określa odsetek osób w gospodarstwach domowych,  
które wskazały na brak możliwości zaspokojenia co najmniej 3 z 9 potrzeb:

 q opłacenia tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego  
 na wypoczynek raz w roku,

 w spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień,

 e ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb,

 r pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości  
 granicy ubóstwa relatywnego, przyjętej w danym kraju, w roku poprzedzającym badanie),

 t terminowego regulowania opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów,

 y posiadania telewizora kolorowego, 

 u posiadania samochodu,

 i posiadania pralki,

 o posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

Miara
Wskaźnik deprywacji materialnej
(badanie EU-SILC)

4.3

Statystyka społeczna
Warunki życia

Przekroje

grupy wieku płeć

Wskaźnik odzwierciedla niemożność pozwolenia sobie na rzeczy uważane przez większość ludzi jako 
pożądane lub nawet niezbędne do godnego życia. Jako wskaźnik obliczany na podstawie wyników 
badania prowadzonego w oparciu o metodologię ujednoliconą na poziomie unijnym, pozwala na 
dokonywanie porównań międzynarodowych.

Rosnąca (malejąca) wartość wskaźnika świadczy o zwiększeniu (zmniejszeniu) liczby osób zagrożonych 
deprywacją materialną. 

Interpretacja miary
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Statystyka społeczna
Warunki życia

Analizując dane należy pamiętać, że katalog wskazanych potrzeb obejmuje potrzeby o różnorodnym 
charakterze i zróżnicowanym znaczeniu dla poszczególnych osób. Dla zachowania porównywalności 
wyników, przy obliczaniu wskaźnika nie brano pod uwagę osób, które nie posiadają danego dobra/
usługi, bo go nie chcą lub nie potrzebują, a jedynie osoby, które nie mogą sobie pozwolić na dane 
dobro czy usługę.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w badaniu nie są sprecyzowane cechy, jakie powinny spełniać 
poszczególne dobra lub usługi. Gospodarstwo domowe może posiadać samochód lub telewizor, 
niemniej mogą one być niewystarczającej jakości.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej (badanie EU-SILC) – uwzględnia on brak możliwości 
spełnienia przynajmniej 4 z 9 potrzeb.
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Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna
Ochrona zdrowia to obszar szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju społecznego i jakości 
życia.  Dostępność usług opieki zdrowotnej i ich świadczenie na wysokim poziomie w najbardziej 
syntetyczny sposób odzwierciedlają sprawność systemu ochrony zdrowia.
 
W niniejszym rozdziale nacisk został położony na elementy dotyczące dostępności usług służby 
zdrowia: liczebności kadry medycznej (lekarze, pielęgniarki i położne), jak i placówek służby zdrowia 
(tj. szpitale, przychodnie). Dane tego rodzaju, uzupełnione o wyniki monitoringu poziomu zdrowia 
społeczeństwa, ilustrowanego np. zachorowalnością na poszczególne choroby czy śmiertelnością 
w ich wyniku, stanowią podstawę kształtowania szeroko rozumianej polityki zdrowotnej,  
w tym działalności profilaktycznej. Przy uwzględnieniu aktualnych i prognozowanych tendencji  
demograficznych są także wsparciem dla systemu kształcenia kadry medycznej, w zakresie  
dostosowania oferty edukacyjnej do popytu np. na usługi lekarskie poszczególnych specjalizacji.

Pomoc społeczna to jeden z elementów polityki społecznej państwa (realizowanej zarówno przez 
władze administracji rządowej, jak i samorządowej), polegający na umożliwianiu osobom i rodzinom 
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać,  
wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Kadra medyczna

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Szpitale

Ratownictwo medyczne

Zdrowie

Pomoc społeczna

2

3

4

5

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

6
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Pojęcie 
Kadra medyczna
Kadra medyczna są to osoby wykonujące zawód medyczny, tj. osoby uprawnione na podsta-
wie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby, które legitymują  
się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny. 

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Liczba lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego

Liczba pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego  

Źródła danych

a Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – sprawozdawczość dotycząca 
pracowników medycznych 

a Główny Urząd Statystyczny

1.2

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

a Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

a Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

a Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

a Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
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Miara
Liczba lekarzy posiadających prawo  
wykonywania zawodu medycznego
Liczba lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego określa liczbę osób  
posiadających wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i wykonujących ten 
zawód, tj. udzielających świadczenia zdrowotne, w szczególności takie jak: badanie stanu zdrowia,  
rozpoznawanie chorób i ich zapobieganie, prowadzenie leczenia i rehabilitacja chorych, udzielanie  
porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Do lekarzy nie zalicza się dentystów.

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

1.1

miasto/wieś

dynamika

Interpretacja miary

Dostępność kadry medycznej, w tym lekarzy, należy do podstawowych elementów sprawnie działającej 
służby zdrowia. Wpływa na zapewnienie jednej z najważniejszych potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba 
bezpieczeństwa. Rzeczywisty dostęp do lekarzy określa jednak nie miara wyrażająca ich ogólną  
liczbę, ale wskaźnik prezentujący liczbę lekarzy przypadającą na określoną liczbę ludności (zwykle na 
10 tys.) lub liczbę ludności na 1 lekarza. Dokonywanie takich przeliczeń pozwala na porównywanie  
dostępności kadry medycznej pomiędzy różnymi obszarami terytorialnymi oraz na obserwowanie jej 
zmian w czasie. 

Biorąc pod uwagę różnorodność problemów zdrowotnych, w analizie dostępności lekarzy (zwłaszcza  
w układach terytorialnych) należy uwzględnić dane dotyczące ich specjalizacji. Na danym obszarze liczba 
lekarzy ogółem przypadająca na 10 tys. ludności może być relatywnie wysoka, ale równocześnie może  
występować niedobór lekarzy niektórych specjalizacji. Dodatkowa obserwacja informacji  
nt. zapadalności na poszczególne choroby oraz przyczyn zgonów pozwala na pełniejszą  
ocenę sytuacji zdrowotnej ludności oraz na diagnozę możliwości zaspokojenia potrzeb pacjentów  
w tym zakresie.

wiek specjalizacja

na liczbę
ludności

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

142



Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Miary podobne

a Liczba lekarzy mierzona jako personel pracujący ogółem – lekarze pracujący w danej placówce, 
bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonują pracę (np. umowa o pracę, umowa 
cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie) i wymiar czasu pracy. Jeden lekarz może być wykazany 
więcej niż jeden raz, w przypadku świadczenia pracy w więcej niż jednym miejscu.

a Liczba lekarzy mierzona jako personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy – lekarze  
pracujący w wymiarze pełnego etatu, w wymiarze godzin przekraczających pełny etat oraz  
w niepełnym wymiarze godzin w stosunku do czasu pracy określonego obowiązującymi przepisami 
dla danego rodzaju pracy. Lekarze, niezależnie od wymiaru czasu pracy, są liczeni raz – według 
podstawowego miejsca zatrudnienia. 

143



Miara
Liczba pielęgniarek/położnych posiadających 
prawo wykonywania zawodu medycznego
Liczba pielęgniarek/położnych posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego to liczba 
osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej  
i wykonujących ten zawód, tj. udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności świadczeń  
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu  
promocji zdrowia (w przypadku położnych również w zakresie opieki nad kobietami, kobietami  
ciężarnymi, rodzącymi, położnicami oraz noworodkami).  

Przekroje

płeć

Możliwe przeliczenia

1.2

miasto/wieś

dynamika

Interpretacja miary

Analizując informacje dot. populacji pielęgniarek/położnych warto odnieść ich liczbę do liczby ludności 
na danym obszarze (zwykle na 10 tys.) lub wziąć pod uwagę liczbę ludności przypadającą na  
1 pielęgniarkę/położną. Takie przeliczenia pozwolą na dokonywanie porównań dostępności do  
pielęgniarek/położnych w wymiarze przestrzennym oraz obserwację zmian w czasie. 

Biorąc pod uwagę, że odpowiedni poziom obsady pielęgniarskiej/położniczej przyczynia się do  
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjenta na oddziale, spadek liczby pielęgniarek/położnych jest 
zjawiskiem niekorzystnym, a wzrost – pozytywnym. 

Rozpatrując to zjawisko, należy również uwzględniać średni wiek pielęgniarek/położnych – jego  
zwiększenie może świadczyć m.in. o niskim zainteresowaniu tymi zawodami wśród osób młodych. 
Jest to zjawisko niekorzystne w związku z prognozami dotyczącymi struktury ludności, przewidującymi  
coraz wyższy odsetek osób starszych, które będą wymagały specjalistycznej opieki. 

wiek poziom
wykształcenia

na liczbę
ludności

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Miary podobne

a Liczba pielęgniarek/położnych mierzona jako personel pracujący ogółem – pielęgniarki/położne 
pracujące w danej placówce bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonują pracę 
(np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie) i wymiar czasu pracy. Jedna 
pielęgniarka/położna może być wykazana więcej niż jeden raz, w przypadku świadczenia pracy  
w więcej niż jednym miejscu.

a Liczba pielęgniarek/położnych mierzona jako personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy  
– pielęgniarki/położne pracujące w wymiarze pełnego etatu, w wymiarze godzin przekraczających 
pełny etat oraz w niepełnym wymiarze godzin w stosunku do czasu pracy określonego obowiązu-
jącymi przepisami dla danego rodzaju pracy. Pielęgniarki/położne, niezależnie od wymiaru czasu 
pracy, są liczone raz, według podstawowego miejsca zatrudnienia. Dane obejmują pielęgniarki/
położne pracujące z pacjentem, bez osób pracujących w NFZ, administracji państwowej, uczelniach 
wyższych, a nie obejmują – osób pracujących w MON i MSW (do 2011 r. MSWiA).
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Pojęcie 
Ambulatoryjna opieka zdrowotna
Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki 
zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.  
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują:

a świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,

a świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz rehabilitacja lecznicza w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego, finansowanego ze środków publicznych, są udzielane na podstawie skierowania  
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane bez skierowania w sytuacjach, gdy:

a pacjent znajduje się w trybie nagłym,

a pacjent zgłasza się do poradni, w której skierowanie nie jest wymagane, co ma miejsce  
w przypadku niektórych świadczeń (w tym m.in. do: ginekologa i położnika, dentysty, psychiatry).

2

Miary związane z pojęciem

2.1 Liczba przychodni 

Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość dotycząca ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

a Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej  
– dane administracyjne 

2.2

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

a Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych

a Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

a Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

146



Miara
Liczba przychodni
Liczba przychodni to liczba placówek leczniczych (przychodnie łącznie z: ośrodkami zdrowia,  
poradniami, ambulatoriami i izbami chorych oraz zakładami badań diagnostycznych 
i medycznymi laboratoriami diagnostycznymi), w których udzielane są ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu  
rehabilitacji leczniczej.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

2.1

miasto/wieś

Interpretacja miary

Przychodnie świadczą szeroki katalog usług, takich jak udzielanie porad lekarskich (w tym  
specjalistycznych) i stomatologicznych, wykonywanie drobnych zabiegów, usług rehabilitacyjnych.  
Są dla pacjentów miejscem najczęstszego kontaktu ze służbą zdrowia, zatem niezwykle istotny jest  
łatwy i szybki dostęp do ich usług. Rosnąca liczba przychodni jest zjawiskiem pozytywnym,  
wspierającym poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa. Aby jednak prawidłowo ocenić skalę ich  
dostępności, należy odnieść liczbę przychodni do liczby ludności na danym obszarze. Takie przeliczenie 
pozwoli również na dokonywanie porównań przestrzennych.

w podziale na 
publiczne  

i niepubliczne

na liczbę
ludności

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

pod względem 
organizacyjno- 

-prawnym

liczba 
mieszkańców  

na 1 przychodnię

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Miara
Liczba porad udzielonych 
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest to liczba świadczeń opieki zdrowot-
nej udzielonych w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy (pacjenta), które prze-
prowadzane są zgodnie z zasadami dobrej praktyki lekarskiej przez lekarza posiadającego właściwe 
kwalifikacje. 
Świadczenia te obejmują: 

a badanie przedmiotowe lub

a badanie podmiotowe, lub

a świadczenie zabiegowe, lub

a badanie diagnostyczne niezbędne dla postawienia diagnozy lub kontynuacji prowadzonego przez 
lekarza procesu leczenia, lub

a ordynację leków.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

2.2

miasto/wieś

Interpretacja miary

Uwzględniając krajowe uwarunkowania związane z niekorzystną oceną dostępności usług świadczonych 
przez służbę zdrowia (np. odległe terminy wizyt lub, w przypadku np. ludności mieszkającej na wsi, 
duża odległość od przychodni), rosnąca liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 
może być zjawiskiem pozytywnym. Z kolei, w związku z tym, że korzystanie z porad może określać 
stan/poziom zdrowia społeczeństwa, można założyć, że wzrost tej liczby związany jest z pogarszającym 
się stanem zdrowia społeczeństwa; z drugiej zaś strony może to być również związane ze wzrostem  
świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego też wnioski powinny być wyciągane na podstawie  
szczegółowej analizy. 

lekarskie/ 
stomatologiczne

dynamika

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

według 
klasyfikacji 

chorób (ICD10)

na 1 mieszkańca na 1 lekarza/  
lekarza dentystę
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Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Dlatego też analiza dotycząca liczby udzielonych porad powinna być dodatkowo wzbogacona  
o wskaźniki informujące o jej zmianie w czasie lub powstałe z odniesienia tej wielkości do innej, np:

a liczba porad udzielonych na 1 mieszkańca, 

a liczba porad na 1 lekarza,

a odsetek porad udzielonych dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18 / osobom w wieku 65 lat  
i więcej (itd.) – przy uwzględnieniu struktury wieku ludności zamieszkującej dany teren wskaźnik 
ten wspomaga podejmowanie decyzji ukierunkowanych na optymalizowanie liczby specjalistów  
(np. pediatrów lub geriatrów) lub podjęcie działań o charakterze profilaktycznym, które przyczynią 
się do zmniejszenia liczby zachorowań.

Na liczbę udzielonych porad mogą mieć wpływ m.in. następujące czynniki: 

a liczba ludności na danym terenie,

a liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz lekarzy/lekarzy dentystów,

a liczba zachorowań (np. na grypę), 

a zmiany dotyczące poziomu świadomości w zakresie profilaktyki oraz wczesna reakcja  
na objawy choroby.
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Pojęcie 
Szpitale
Szpitalami nazywane są przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, które wykonują działalność leczni-
czą w rodzaju świadczenia szpitalnego. Świadczeniami szpitalnymi są wykonywane całą dobę kom-
pleksowe świadczenia zdrowotne (diagnozowanie, leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja), które nie 
mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Szpitale dzielą się na: 

a ogólne, 

a psychiatryczne, 

a uzdrowiskowe.

3

Miary związane z pojęciem

3.1 Liczba szpitali ogólnych 

Liczba szpitali wielospecjalistycznych

Liczba szpitali jednospecjalistycznych

Liczba łóżek w szpitalach ogólnych

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość dotycząca działalności szpitali ogólnych oraz 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej 

a Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej  
– dane administracyjne 

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

a Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

a Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych

a Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

a Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
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Miara
Liczba szpitali ogólnych
Liczba szpitali ogólnych to liczba podmiotów leczniczych zapewniających dzienne i całodobowe  
świadczenia szpitalne w ramach m.in. chorób wewnętrznych, kardiologicznych, onkologicznych,  
zakaźnych, dermatologicznych, neurologicznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii 
oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital ogólny może wykonywać świadczenia szpitalne  
w ramach innych specjalności, jednak nie stanowią one podstawowego profilu działalności tego szpitala.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

3.1

Interpretacja miary

Biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania związane z niewystarczającym dostępem do usług  
świadczonych przez służbę zdrowia, rosnąca liczba szpitali ogólnych jest zjawiskiem pozytywnym.  
Nie wystarczy jednak poprzestać na analizie tylko tej wielkości; dodatkową, bardzo istotną cechą 
jest rozmieszczenie (lokalizacja) szpitali, które jest czynnikiem determinującym dostęp do placówki.  
Z przyczyn oczywistych lokalizacja szpitali związana jest z wielkością miejscowości i gęstością  
zaludnienia. Niezwykle ważnym aspektem jest również udział szpitali publicznych w ogólnej liczbie  
szpitali, co w ostatnich latach zmienia się na korzyść szpitali niepublicznych. 

Rzeczywistą skalę dostępu do szpitali przedstawi odniesienie ich liczby do liczby ludności lub  
przedstawienie liczby ludności na 1 szpital na danym obszarze. Biorąc pod uwagę  
różną wielkość poszczególnych szpitali, analiza może zostać uzupełniona o obserwację  
liczby łóżek w szpitalach ogólnych przypadającą na liczbę ludności lub liczbę ludności na 1 łóżko.  

Liczba łóżek w szpitalach ogólnych dotyczy łóżek umieszczonych na stałe w salach dla chorych  
z pełnym wyposażeniem, zajętych przez pacjentów lub przygotowanych na ich przyjęcie (dane  
o łóżkach w szpitalach ogólnych nie obejmują miejsc dziennych na oddziałach szpitalnych).  

wg organu 
założycielskiego

dynamika

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

w podziale na 
publiczne  

i niepubliczne 

w przeliczeniu na 
liczbę ludności 

wg zasięgu terytorialnego (gminne, 
powiatowe, wojewódzkie  

i ponadwojewódzkie)

wg zakresu 
leczenia (ogólne, 
specjalistyczne)

struktura wielkości 
szpitali ogólnych 
wg liczby łóżek  
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Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wzrost liczby łóżek wydaje się być zjawiskiem pozytywnym, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę czas  
oczekiwania na wykonanie niektórych zabiegów. Jednak zmniejszająca się ich liczba wcale nie musi  
oznaczać gorszego (np. w wyniku dłuższego czasu oczekiwania) dostępu do szpitalnych usług  
zdrowotnych. 

Wśród czynników wpływających na zmianę liczby łóżek w szpitalach, należy wymienić m.in.: 

a tworzenie nowych lub likwidację istniejących oddziałów,  

a poziom rozwoju medycyny (szybsza diagnostyka, dostęp do coraz skuteczniejszych leków,  
coraz mniej inwazyjne metody wykonywania zabiegów chirurgicznych, umożliwiające szybsze  
gojenie, itd.),

a rosnący udział tzw. zabiegów jednego dnia, co pozwala skrócić czas oczekiwania na zabieg, pobyt 
w szpitalu i okres nieobecności w pracy,  

a przekształcenia szpitala w placówkę publiczną lub reorganizacja, 

a dostosowywanie działalności szpitala do potrzeb danego regionu.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Liczba szpitali wielospecjalistycznych – jest to liczba przedsiębiorstw podmiotów leczniczych,  
które zapewniają dzienne i całodobowe świadczenia szpitalne w ramach takich specjalizacji jak:  
kardiologia, neurologia, dermatologia, patologia ciąży i noworodka, okulistyka, laryngologia,  
chirurgia urazowa, urologia, neurochirurgia, chirurgia dziecięca, chirurgia onkologiczna. Szpital 
specjalistyczny może wykonywać świadczenia szpitalne typowe dla szpitala ogólnego,  
tj. w ramach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii,  
anestezjologii i intensywnej terapii, ale nie stanowią one podstawowego profilu działalności tych 
szpitali. 

a Liczba szpitali jednospecjalistycznych – jest to liczba przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, które 
zapewniają dzienne i całodobowe świadczenia szpitalne w ramach tylko jednej specjalizacji  
(np. onkologia, kardiologia) lub kilku specjalizacji spokrewnionych (np. ginekologia i położnictwo).
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Pojęcie 
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne jest to system stworzony w celu realizacji zadań państwa polegających 
na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Wśród osób działających w systemie ratownictwa są: lekarz systemu, pielęgniarka systemu,  
ratownik medyczny, lekarz koordynator Centrum Powiadamiania Medycznego, dyspozytor medyczny 
oraz kierowca (w tym pilot). Jednostkami systemu są zespoły ratownictwa medycznego (w tym lotni-
cze zespoły ratownictwa) oraz szpitalne oddziały ratunkowe.
Stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego określamy stan polegający na nagłym lub przewidywanym 
w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następ-
stwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, 
wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. 

4

Miary związane z pojęciem

4.1 Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych

Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia

Placówki świadczące nocną i świąteczną pomoc lekarską

Centra urazowe

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość dotycząca pomocy doraźnej i ratownictwa  
medycznego

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

a Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

a Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych

a Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

4.2
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Miara
Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych
Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych to liczba oddziałów szpitalnych udzielających świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Świadczenia te polegają  
na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji  
życiowych.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. W związku z tym,  
że nie obowiązuje rejonizacja, pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta  
i miejsca zdarzenia.

Szpitalne oddziały ratunkowe organizuje się w szpitalach wyposażonych co najmniej w: 

a oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową, a w przypadku szpitali udzielających świadczeń  
zdrowotnych dla dzieci –  oddział chirurgii dziecięcej;

a oddział chorób wewnętrznych, a w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla 
dzieci – oddział pediatrii;

a oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

a pracownię diagnostyki obrazowej.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

4.1

Interpretacja miary

Rosnąca liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych jest zjawiskiem pozytywnym. Wraz z równoczesnym 
wzrostem liczby zespołów ratownictwa medycznego, które obok szpitalnych oddziałów ratunkowych, 
są jednostkami systemu ratownictwa medycznego, zwiększa się możliwość objęcia pacjentów odpo-
wiednią opieką w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i wzrost szansy przeżycia. 
Analiza zapotrzebowania na danym obszarze na usługi oddziałów ratunkowych oraz porównania prze-
strzenne powinny być dokonywane za pomocą wskaźników takich jak liczba szpitalnych oddziałów 
ratunkowych na 100 tys. ludności czy liczba osób na 1 szpitalny oddział ratunkowy.

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

wg rodzaju udzielanej pomocy  
medycznej (tryb ambulatoryjny, tryb 

„jednego dnia”, tryb stacjonarny)

wg rodzajów poradni udzielających  
porad w szpitalnych oddziałach  

ratunkowych 

w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców

liczba osób przypadająca na 1 szpitalny 
oddział ratunkowy
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Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Placówki świadczące nocną i świąteczną pomoc lekarską – zapewniają świadczenia opieki  
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane poza godzinami pracy placówki 
świadczącej świadczenie (głównie w godzinach 18:00-8:00 w dni powszednie, całodobowo w soboty 
i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy).

a Centra urazowe – są to wydzielone funkcjonalnie części szpitala. Do zadań centrum urazowego  
należą: przyjmowanie oraz kompleksowa diagnoza i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta, zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną w zakresie terapii ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń 
ciała.

 W strukturze centrum działają specjalistyczne oddziały zabiegowe i pracownie diagnostyczne 
udzielające świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu. Centrum urazowe dysponuje  
lotniskiem lub lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości,  
aby było możliwe przyjęcie pacjentów urazowych bez pośrednictwa specjalistycznych środków 
transportu sanitarnego. 
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Miara
Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia
Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia to liczba wyjazdów zespołów 
ratownictwa medycznego na miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego  
zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki. 
Zespoły ratownictwa medycznego, wyposażone w specjalistyczne środki transportu sanitarnego,  
podejmują medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

a zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do  
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik  
medyczny,

a zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione  
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka  
systemu lub ratownik medyczny.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

4.2

Interpretacja miary

Zmiany w zakresie liczby wyjazdów na miejsce zdarzenia mogą być efektem zmian w zakresie liczby 
zdarzeń wymagających interwencji zespołów ratownictwa medycznego, tj. wzrostu/spadku liczby  
nagłych zachorowań lub wypadków uliczno-drogowych. Z drugiej strony liczba wyjazdów uzależnio-
na jest od liczby zespołów ratownictwa medycznego (lub/i ich obsady). Częste/rzadsze wyjazdy mogą  

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

wg miejsca zdarzenia (ruch uliczno-
drogowy, praca, szkoła, dom, inne)

dynamika

wg płci  
poszkodowanego

wg wieku 
poszkodowanego

w podziale na wyjazdy związane 
i niezwiązane ze stanem nagłego 

zagrożenia zdrowotnego

na liczbę ludności
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Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

zatem wynikać również ze zmieniających się możliwości zespołów ratownictwa, które są w stanie  
realizować określoną liczbę wyjazdów do pacjentów. 

Wyjazdy na miejsce zdarzenia można również interpretować w oparciu o relację wyjazdów  
niezwiązanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego lub związanych ze stanem nagłego  
zagrożenia zdrowotnego do ogólnej liczby wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.
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Pojęcie 
Zdrowie
Zdrowie, zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), to stan dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności.

5

Miary związane z pojęciem

5.1 Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (EHCI)

Liczba zachorowań i zatruć

Wskaźnik zachorowalności (zapadalności) – liczba nowych zarejestrowanych zachorowań 
przypadająca na określoną liczbę ludności (zwykle na 100 tys. osób)

Wskaźnik chorobowości – liczba wszystkich znanych przypadków określonej choroby 
przewlekłej przypadająca na określoną liczbę ludności (zwykle na 100 tys. osób)

      Przeciętne trwanie życia w wieku 0 lat

Źródła danych

a Światowa Organizacja Zdrowia

a Instytut badawczy Health Consumer Powerhouse (HCP)

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość 

a Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej – 
dane administracyjne 

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 22 lipca 1946 r.

158



Miara
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia
(EHCI)
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index – EHCI) jest to indeks służący 
do porównywania systemów służby zdrowia w wielu krajach Europy, uwzględniając sześć kluczowych 
obszarów dla konsumentów, związanych ze służbą zdrowia: 

a prawa pacjenta i dostęp do informacji, 

a czas oczekiwania na leczenie, 

a wyniki leczenia, 

a profilaktyka,

a zakres i zasięg oferowanych usług,

a dostęp do leków. 

Indeks jest opracowywany na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, ankiet  
wypełnianych przez pacjentów oraz niezależnych badań prowadzonych przez Instytut badawczy Health 
Consumer Powerhouse (HCP) z siedzibą w Szwecji oraz w Polsce – Państwowy Instytut Ubezpieczeń.  

Przekroje

Możliwe przeliczenia

5.1

Interpretacja miary

Analiza Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia dokonywana jest przy pomocy: 

a punktacji uzyskanej przez system zdrowia danego państwa – im większa liczba uzyskanych  
punktów przez państwo, tym lepszym dysponuje ono systemem opieki zdrowotnej,

a pozycji zajmowanej przez dane państwo w rankingu – im wyższe miejsce, na którym dane  
państwo plasuje się, tym ma lepszy systemem opieki zdrowotnej. 

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

nie występują

nie występują

159



Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

W związku z tym, że indeks badany jest corocznie, analizę można poszerzyć o interpretację zmian 
zachodzących w czasie. Jeśli dane państwo uzyskuje w skali roku więcej punktów możemy mówić  
o poprawie jego systemu zdrowotnego. Podobny wniosek możemy wyciągnąć w sytuacji gdy państwo 
przesunie się z miejsca dalszego na wyższe, przy czym to zjawisko należy analizować bardzo ostrożnie, 
ponieważ przesunięcie się w rankingu na wyższą pozycję może niekoniecznie świadczyć o polepszeniu 
systemu zdrowotnego danego kraju, ale o pogorszeniu sytuacji systemu zdrowotnego państw, które 
wcześniej znajdowały się na wyższej pozycji. Inną przyczyną może być powiększająca się liczba krajów 
biorących udział w badaniu. Maksymalnie w rankingu kraj może uzyskać 1000 punktów, co stanowi 
sumę punktów zdobytych w poszczególnych obszarach: 

a prawa pacjenta i dostęp do informacji – 150 punktów, 

a czas oczekiwania na leczenie – 225 punktów, 

a wyniki leczenia – 250 punktów, 

a profilaktyka – 125 punktów, 

a zakres i zasięg oferowanych usług – 150 punktów,  

a dostęp do leków – 100 punktów.

Miary podobne

a Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia – prowadzony przez serwis internetowy  
www.dane-i-analizy.pl oraz firmę doradczą PwC. Do monitorowania Krajowego Indeksu Sprawności 
Ochrony Zdrowia zostały dobrane 44 wskaźniki (dot. 2014 r.), inne niż do Europejskiego  
Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (w 2014 r. – 48). Inaczej zdefiniowane zostały również kluczowe 
obszary poddane badaniu. Są nimi: 

 a  poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
 a  efektywna gospodarka finansowa,
 a  jakość konsumencka opieki zdrowotnej.
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Pojęcie 
Pomoc społeczna
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osobom, które 
nie są w stanie pokonać je samodzielnie, dysponując własnymi uprawnieniami, zasobami i możliwościami. 
Pomoc społeczna polega na wspieraniu tych osób w zakresie zaspokojenia niezbędnych potrzeb  
i umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do zadań pomocy społecznej 
należy również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, jak też podejmowanie działań zmierzających 
do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna jest organizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej, które  
na zasadzie partnerstwa współpracują z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem  
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Do jednostek organizacyjnych, które świadczą pomoc społeczną należą:

a regionalne ośrodki polityki społecznej, 

a powiatowe centra pomocy rodzinie,

a ośrodki pomocy społecznej,

a domy pomocy społecznej (które, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy 
dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicz-
nie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  
intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie),

a placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,

a ośrodki wsparcia,

a ośrodki interwencji kryzysowej.

6

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

a Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

a Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

a Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

a Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
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Miary związane z pojęciem

6.1 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej

Beneficjenci świadczeń rodzinnych

Placówki pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej

Źródła danych

a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – dane administracyjne 

a Ministerstwo Finansów – dane administracyjne 

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej 
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Miara
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej to liczba osób, które nie są w stanie same 
pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, i które 
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, takich jak:

a świadczenia pieniężne (są to głównie zasiłki stałe, okresowe i celowe, ale także pomoc 
dla rodzin zastępczych i formy pomocy finansowej dla osób opuszczających rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo–wychowawcze i inne),

a świadczenia niepieniężne (jest to pomoc w formie: schronienia, posiłku, ubrania, usług  
opiekuńczych, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego,  
psychologicznego, pedagogicznego, a także w formie pobytu w ośrodkach wsparcia).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

6.1

Interpretacja miary

Rosnąca liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest zjawiskiem niekorzystnym, 
bowiem generuje wzrost kosztów związanych z opieką nad osobami będącymi w trudnej sytuacji  
życiowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że zmiany w liczbie tych osób mogą wynikać ze zmian  
przepisów prawnych, dzięki którym większa lub mniejsza grupa osób może uzyskiwać uprawnienia 
do otrzymywania odpowiednich świadczeń. Istotne zmiany w danych niekoniecznie zatem oznaczają 
nagłą poprawę lub pogorszenie sytuacji życiowej społeczeństwa.

Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

wg rodzaju świadczenia 
(pomoc pieniężna, niepieniężna) 

wg kryterium  
dochodowego  wiek

wg powodu 
udzielenia pomocy 

na liczbę ludności udział w ludności 
ogółem
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Statystyka społeczna
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej mają wpływ m.in.: 

a polityka rynku pracy, 

a polityka społeczna (np.: zmiany w zakresie kwot uprawniających do świadczeń), 

a dostęp do opieki zdrowotnej i rozwiązania systemu opieki zdrowotnej.

W celu oceny rzeczywistej skali udzielanej pomocy społecznej oraz na potrzeby dokonywania analiz 
przestrzennych liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej warto odnieść do liczby 
ludności na danym obszarze (np. dokonać przeliczeń na 10 tys. ludności lub obliczyć jej udział w liczbie 
ludności ogółem).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Miary podobne

a Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej – to zbiorowość gospodarstw domowych, które 
otrzymały pomoc finansową, rzeczową lub w formie usług za pośrednictwem ośrodka pomocy 
społecznej. Jest to również zbiorowość wszystkich członków tych gospodarstw, bez względu na  
rodzaj świadczenia oraz kto je otrzymał. Pojęcie to stosuje się zamiennie z określeniem korzystający 
z pomocy społecznej. Wynika to z tego, że przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc społeczną  
analizowana jest sytuacja materialna wszystkich członków gospodarstwa domowego osoby  
składającej wniosek. 

a Beneficjenci świadczeń rodzinnych – są to rodziny, które pobierają świadczenia na dzieci pozosta-
jące na utrzymaniu oraz osoby pełnoletnie uprawnione do świadczeń na siebie, a także zbiorowość 
dzieci, na które były wypłacane zasiłki rodzinne. 

 
 Do świadczeń rodzinnych należą:
 a  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 
 a  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
 a  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek  

opiekuńczy.



Ceny
Niniejszy obszar obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania się zjawisk cenowych w podsta-
wowych obszarach gospodarki narodowej. Cena, rozumiana jako wyrażona w pieniądzu wartość 
towaru lub usługi, jest ważną kategorią makroekonomiczną. Ceny odgrywają kluczową rolę  
w podejmowaniu decyzji przez uczestników rynku działających w gospodarce rynkowej – producen-
tów z jednej strony i konsumentów z drugiej.

Obserwacja zjawisk cenowych, w tym poziomów cen oraz zmian cen, jest niezwykle istotna  
z punktu widzenia gospodarki traktowanej jako całość oraz składających się na nią wyodręb-
nionych obszarów. Wśród nich znajdą się zjawiska cenowe związane z produkcją rolniczą,  
przemysłową, budowlaną, czy dotyczącą transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji,  
ale także te odnoszące się do obszaru cen detalicznych towarów i usług, czy wskaźników cen 
towarów i usług nabywanych przez poszczególne grupy gospodarstw domowych. Obszar cen 
uwzględnia również zjawiska cenowe w handlu zagranicznym oraz w rachunkach narodowych,  
a także informacje o inflacji bazowej i rynku walutowym. 

Informacje zidentyfikowane przez statystykę publiczną w tym obszarze, stwarzając możliwość  
badania i obserwacji procesów cenowych, uzupełniają analizę aktualnego stanu gospodarki  
czy poziomu życia ludności.

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Ceny producentów — ceny w rolnictwie

Ceny producentów — ceny w zakresie przemysłu, budownictwa,  
transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji oraz obsługi 
działalności gospodarczej

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych

Ceny transakcyjne w handlu zagranicznym (importu i eksportu)

2

3

4

Statystyka gospodarcza
Ceny

165



Pojęcie 
Ceny producentów — Ceny w rolnictwie

1

Statystyka gospodarcza
Ceny

Ceny producentów obejmują ceny produktów rolnych, wyrobów i usług przemysłowych, robót 
budowlano-montażowych, usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji, a także 
usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. 

Ceny w rolnictwie dotyczą cen produktów rolnych skupowanych przez podmioty gospodarcze 
bezpośrednio od producentów rolnych oraz cen produktów rolnych i zwierząt gospodarskich    
uzyskiwanych przez rolników na targowiskach.

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

a Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad,  
zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

a Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Miary związane z pojęciem

Wskaźniki cen produkcji rolniczej:

a produkcja globalna (roślinna i zwierzęca)
a   produkcja towarowa (roślinna i zwierzęca)

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych

Przeciętne ceny produktów rolnych uzyskiwane przez rolników na targowiskach

Wskaźniki cen skupu podstawowych produktów rolnych

Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie

Wskaźniki cen towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie
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Statystyka gospodarcza
Ceny

Relacje cen w rolnictwie (w tym m.in. relacje cen targowiskowych do cen skupu, relacje ceny 
skupu określonej jednostki wybranego produktu rolnego do jednostki innego produktu,   
relacje cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych, 
relacje cen detalicznych niektórych towarów żywnościowych do cen skupu produktów rolnych)

Wskaźniki relacji cen

Wskaźnik relacji cen (,,nożyce cen”) produktów sprzedawanych do towarów i usług zakupy-
wanych w gospodarstwach indywidualnych

Średnioroczne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym w przeliczeniu na żyto i żywiec 
wieprzowy

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość w zakresie:

 -  miesięcznego (meldunek) i półrocznego (sprawozdanie) badania skupu produktów rolnych;

 -  miesięcznego notowania poziomów cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników  
na targowiskach;

 -  kwartalnego badania cen wybranych użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych.

a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1.1
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Statystyka gospodarcza
Ceny

Miara
Wskaźniki relacji cen („nożyce cen”)  
produktów sprzedawanych do towarów  
i usług zakupywanych w gospodarstwach 
indywidualnych

1.1

Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) wyraża stosunek wskaźnika cen sprzedawanych produktów  
rolnych (roślinnych i zwierzęcych) do wskaźnika cen towarów i usług zakupywanych przez  
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Do obliczenia tej relacji, jako system wag, przyjmuje 
się strukturę sprzedaży produktów rolnych oraz strukturę zakupu towarów i usług z okresu 
poprzedzającego rok badany.

Wskaźniki cen przyjmowane do obliczenia relacji w przypadku:

a produktów rolnych sprzedawanych wyrażają zmiany średnich ważonych cen skupu i cen  
uzyskiwanych przez rolników na targowiskach;

a cen towarów i usług zakupywanych dotyczą zmian cen detalicznych towarów i usług  
zakupywanych na cele: konsumpcyjne, bieżącej produkcji rolniczej oraz inwestycyjne.

Jako systemy wag przyjmuje się w zakresie towarów i usług przeznaczonych na cele: 

a konsumpcyjne – strukturę wydatków (bez spożycia naturalnego) gospodarstw domowych  
rolników (ustaloną na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), 

a bieżącej produkcji rolniczej – strukturę zakupów dokonanych przez gospodarstwa indywidu-
alne, 

a inwestycyjne – strukturę wydatków pieniężnych ustaloną na postawie danych o akumulacji, 
wynikającą z rachunków narodowych.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

nie
występują
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Statystyka gospodarcza
Ceny

Interpretacja miary

Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) jest jednym z ważniejszych mierników opłacalności produkcji  
rolnej gospodarstw indywidualnych. Na wskaźnik ten bezpośredni wpływ mają rynkowe  
uwarunkowania produkcji rolniczej, w tym m.in. ceny na światowych rynkach rolnych, krajowa podaż 
i popyt dotycząca podstawowych produktów rolnych czy wreszcie popyt zagraniczny na niektóre  
towary żywnościowe. 

W przypadku, gdy dynamika cen produktów rolnych sprzedawanych przez ich producentów jest 
wyższa od dynamiki przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych przez nich, wskaźnik przyjmuje 
wartości powyżej 100 i jest korzystny dla producentów. Uwarunkowania cenowe wpływają wówczas 
na poprawę wyników finansowych produkcji rolnej i w ślad za tym, na poprawę sytuacji ekonomicznej 
(finansowej) producentów rolnych. Produkcja rolna jest opłacalna. W sytuacji odwrotnej,  
gdy dynamika cen towarów i usług kupowanych jest wyższa od dynamiki cen produktów sprzedawa-
nych przez producentów rolnych, wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100. Nieopłacalna produkcja 
rolna wpływa na pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik może przybierać wartości powyżej 100, nawet jeśli obserwowany 
jest spadek cen produktów sprzedawanych pod warunkiem, że równocześnie występuje głębszy 
spadek cen towarów i usług nabywanych. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Ceny producentów — ceny w zakresie  
przemysłu, budownictwa, transportu,  
gospodarki magazynowej i telekomunikacji 
oraz obsługi działalności gospodarczej

2

Statystyka gospodarcza
Ceny

Ceny producentów obejmują ceny produktów rolnych, wyrobów i usług przemysłowych, robót 
budowlano-montażowych, usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji, a także 
usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. 

Ceny producentów w zakresie przemysłu, budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej  
i telekomunikacji oraz obsługi działalności gospodarczej pochodzą z badania cen producentów prowa-
dzonego wśród dobranej w sposób celowy grupy podmiotów gospodarki narodowej. Lista tych  
podmiotów jest corocznie aktualizowana. Głównym kryterium doboru zarówno jednostek  
sprawozdawczych (podmiotów), jak również wyrobów, robót i usług, jest znacząca wartość ich produkcji 
oraz konieczność zapewnienia właściwej reprezentacji we wszystkich podstawowych rodzajach 
działalności. Listy zarówno wybranych podmiotów gospodarki narodowej, jak i reprezentantów wyrobów, 
robót i usług są aktualizowane w zależności od zmian, które mają miejsce w strukturze asortymentowej 
sprzedaży, a także zmian standardów klasyfikacyjnych.

Obserwacją obejmuje się dwie kategorie cen:

a) cenę producenta — tj. kwotę pieniędzy, którą otrzymuje producent od nabywcy za jednostkę 
produktu (wyrobu, roboty lub usługi), pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) 
i powiększoną o podatek akcyzowy (w przypadku płatnika tych podatków), uwzględniającą 
dopłaty, upusty i bonifikaty, przewidziane w warunkach umowy. Cena ta wynika z podzielenia 
miesięcznej wartości sprzedaży produktu przez jej ilość. W zależności od kierunku sprzedaży  
i kategorii odbiorców może to być cena zbytu, hurtowa, detaliczna lub transakcyjna.

b) cenę bazową — tj. kwotę pieniędzy, którą otrzymuje producent od nabywcy za jednostkę produktu 
(wyrobu lub usługi), pomniejszoną o podatki od produktu oraz ewentualne rabaty i opusty, 
a powiększoną o dotacje otrzymywane do produktu.

 
 Podatki od produktów obejmują: podatek od towarów i usług — VAT (od produktów krajowych  

i z importu), podatki i cła od importu (łącznie z podatkiem akcyzowym) oraz inne podatki  
od produktów, jak podatek akcyzowy od produktów krajowych i podatki od niektórych rodzajówusług  
(np. od gier losowych i zakładów wzajemnych) oraz do 2010 r. zryczałtowany podatek od towarów  
i usług od okazjonalnych przewozów osób autobusami zarejestrowanymi zagranicą. 
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Ceny

Miary związane z pojęciem

2.1 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według głównych grupowań przemysłowych

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych

Ceny producentów wybranych wyrobów spożywczych

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

Wskaźniki cen robót budowlano-montażowych

Wskaźniki cen obiektów budowlanych

Wskaźniki cen obiektów drogowych

Wskaźniki cen obiektów mostowych

Wskaźniki cen wybranych robót realizowanych na drogach i ulicach

Wskaźniki cen wybranych robót realizowanych na mostach i wiaduktach

Wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej

2.2

2.3

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny — sprawozdawczość obejmująca:

a badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, 
telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie;

a badanie krajowych średnich cen producentów wyrobów spożywczych;

a badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych oraz kosztorysy modelowe dla wybranych 
obiektów budowlanych (budynków);

a badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych, kosztorysy modelowe dla wybranych 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

a wtórne wykorzystanie danych z: meldunku o działalności gospodarczej, sprawozdania o produkcji 
oraz o usługach w transporcie i łączności;

a badanie cen producentów usług;

a cenniki i taryfy w zakresie przewozu osób taborem kolejowym, samochodowym, lotniczym oraz usług 
pocztowych.
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Miara
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

2.1

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sposób syntetyczny odzwierciedlają zachodzące  
w danym okresie zmiany (wzrost lub spadek) cen bazowych wybranych w sposób celowy wyrobów 
i usług przemysłu (tzw. reprezentantów).

Wskaźniki opracowywane są na podstawie comiesięcznej obserwacji cen oraz wartości sprzedaży 
wyrobów i usług (reprezentantów) uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze zaliczane do 
Przemysłu, tj. dodatkowego grupowania wyodrębnionego w ramach PKD 2007, które obejmuje 
sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” oraz „Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja”. Badaniem obejmowane są podmioty, w których liczba 
pracujących wynosi 10 i więcej osób. 

Na podstawie informacji o średnich miesięcznych poziomach cen wyrobów i usług obliczane 
są  wskaźniki cen reprezentantów, które służą następnie uzyskaniu wskaźników cen wyższych  
poziomów agregacji wg PKD 2007 z wykorzystaniem odpowiednich systemów wag.

W obliczeniach wskaźników cen jako systemy wag wykorzystuje się:

a wartość, w badanym miesiącu, sprzedaży reprezentantów oraz sprzedaży według 
poszczególnych poziomów agregacji klasyfikacji PKD 2007 (grupy, działy, sekcje),

a wartość sprzedaży z 2010 r., która uwzględnienia zmiany cen oraz zmiany w strukturze  
asortymentowej sprzedaży wyrobów i usług przemysłowych. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

PKD 2007
wg głównych grupowań 

przemysłowych (tzw. MIGs)

w podziale na rynek krajowy  
i niekrajowy
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Interpretacja miary

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, obok   wskaźnika cen towarów i usług  
konsumpcyjnych czy tzw. deflatora PKB (tj. wskaźnika odzwierciedlającego w sposób syntetyczny 
zmiany cen wszystkich dóbr i usług w gospodarce narodowej), jest powszechnie stosowaną miarą 
inflacji, definiowanej jako wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce narodowej.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu obrazują dynamikę cen wynikającą z faktycznie 
wprowadzonych zmian poziomów cen wyrobów i usług, ale także ze zmian w strukturze  
asortymentowej sprzedaży oraz zmian popytu i podaży na te produkty.

Analiza wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu pozwala na ocenę stanu czy na etapie 
produkcji pojawia się presja inflacyjna, która może wpłynąć na wzrost cen towarów i usług  
konsumpcyjnych. Innymi słowy, wskaźniki cen producentów są wskaźnikami wyprzedzającymi  
w stosunku do wskaźników cen konsumpcyjnych i mogą być podstawą dla ich kształtowania się 
w perspektywie kilku miesięcy. Wzrastające ceny produkcji sprzedanej przemysłu 
mogą sygnalizować ewentualne przyszłe wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych,  
a w rezultacie wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce narodowej (tj. inflację).

Wskaźniki cen producentów wykorzystuje się do:

a przeliczania wartości produkcji sprzedanej wyrażonych w cenach bieżących na ceny stałe  
i obliczania dynamiki wolumenu produkcji wyrobów i usług w przemyśle, 

a wyceny nakładów inwestycyjnych i produkcji w systemie rachunków narodowych według zasad 
ESA 2010.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Miara
Wskaźniki cen produkcji budowlano- 
-montażowej

2.2

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sposób syntetyczny odzwierciedlają 
zachodzące w danym okresie zmiany (wzrost lub spadek) cen wybranych robót  
budowlano-montażowych (tzw. reprezentantów). Przedmiotem obserwacji są ceny bazowe (przy 
czym cena bazowa równa się cenie producenta z uwagi na niewystępowanie dotacji do produktów 
oraz podatku akcyzowego).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej opracowywane są na podstawie comiesięcznych 
obserwacji cen reprezentantów robót realizowanych na terenie kraju przez podmioty gospodarcze, 
zaliczane do sekcji „Budownictwo” według PKD 2007. Podmioty te dobierane są w sposób celowy,  
a liczba pracujących w nich osób wynosi 10 i więcej. Rejestrowane są ceny robót, które zrealizo-
wano, ale niekoniecznie sprzedano w badanym miesiącu. W takim przypadku ceny robót uzyskuje się  
na podstawie bazy kosztowo-cenowej badanych jednostek według powszechnie stosowanych  
zasad kalkulacji cen produkcji budowlano-montażowej. Jest to wynikiem długich cykli realizacji robót  
budowlanych i rozliczania obiektów. 

Kryterium wyboru robót budowlano-montażowych do obserwacji jest ich powtarzalność z okresu 
na okres i znaczący udział w strukturze produkcji.

Na podstawie informacji o średnich miesięcznych poziomach cen robót budowlano-montażowych 
obliczane są wskaźniki cen reprezentantów, które służą następnie uzyskaniu wskaźników cen 
wyższych poziomów agregacji według PKD 2007 z wykorzystaniem odpowiednich systemów wag.

W obliczeniach wskaźników cen jako systemy wag wykorzystuje się:

a wartość, w badanym miesiącu, sprzedaży reprezentantów oraz sprzedaży według  
poszczególnych poziomów agregacji klasyfikacji PKD 2007 (działy, sekcja),

a wartość sprzedaży z 2010 r., która uwzględnia zmiany cen oraz zmiany w strukturze  
asortymentowej sprzedaży robót budowlano-montażowych.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

PKD 2007 
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Interpretacja miary

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej obrazują dynamikę cen wynikającą z faktycznie 
wprowadzonych zmian w poziomach cen robót budowlanych, jak również ze zmian w strukturze 
asortymentowej sprzedaży oraz w strukturze odbiorców robót.

Analizując wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej powinno się brać pod uwagę fakt, że 
na ich kształtowanie się wpływają z jednej strony zmiany popytu i podaży na rynku budowlanym,  
z drugiej natomiast – koszty produkcji, tj. ceny materiałów budowlanych, płac oraz usług  
transportowych.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej umożliwiają:

a) przeliczanie wartości produkcji budowlano-montażowej wyrażonej w cenach bieżących  
na ceny stałe i obliczanie wolumenu produkcji budowlano montażowej,

b) prowadzenie cząstkowych rachunków w systemie rachunków narodowych według zasad  
ESA 2010,

c) waloryzację wartości robót budowlano montażowych w umowach zawieranych pomiędzy  
inwestorem i wykonawcą.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Miara
Wskaźniki cen usług transportu,  
gospodarki magazynowej i telekomunikacji 

2.3

Wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji w sposób syntetyczny 
odzwierciedlają zachodzące w danym okresie zmiany (wzrost lub spadek) cen usług transportu, 
gospodarki magazynowej i telekomunikacji uzyskiwanych przez krajowych producentów tych usług.

Wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji opracowywane  
są na podstawie miesięcznych informacji o cenach wybranych usług w zakresie przewozu pasażerów  
i ładunków oraz pozostałych usług świadczonych przez podmioty gospodarcze zaklasyfikowane do 
sekcji „Transport i gospodarka magazynowa” oraz działu „Telekomunikacja” w sekcji „Informacja 
i komunikacja” wg PKD 2007. Podmioty gospodarcze dobierane są w sposób celowy, a liczba 
pracujących w nich osób przekracza 9. Przedmiotem obserwacji są dane dotyczące cen bazowych 
oraz wartości sprzedaży reprezentantów.

System wag stosowany do obliczeń agregatowych wskaźników cen usług transportu, gospodarki 
magazynowej i telekomunikacji jest opracowywany na podstawie danych dotyczących obrotów  
zrealizowanych przez podmioty gospodarcze w roku bazowym.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

PKD 2007 

Interpretacja miary

Wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji obrazują dynamikę cen 
wynikającą z faktycznie wprowadzonych zmian poziomów cen usług w opisanym zakresie. 

Wskaźniki te wykorzystuje się do przeliczania wartości produkcji sprzedanej usług transortu, gos- 
podarki magazynowej i telekomunikacji, wyrażonej w cenach bieżących na ceny stałe i obliczania 
wskaźnika wolumenu produkcji usług, a także przy opracowywaniu cząstkowych rachunków w sys-
temie rachunków narodowych.

Obok funkcji informacyjnych, dane dotyczące tych cen są wykorzystywane przy opracowywaniu 
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych

3

Statystyka gospodarcza
Ceny

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (uwzględniające obciążenia podatkowe, w tym m.in. podatek VAT) 
to ceny płacone przez ludność za towary i usługi nabywane w celach konsumpcyjnych.

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach

Miary związane z pojęciem

3.1 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych dla grup gospodarstw domowych

Inflacja bazowa

Ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość obejmująca badanie cen towarów i usług  
konsumpcyjnych oraz wykorzystane wtórnie dane pochodzące z badania budżetów gospodarstw  
domowych.
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Ceny

Miara
Wskaźniki cen towarów  
i usług konsumpcyjnych

3.1

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych odzwierciedlają zachodzące w danym czasie  
zmiany (wzrost lub spadek) cen towarów i usług konsumpcyjnych, dobranych w sposób celowy,  
przy uwzględnieniu struktury wydatków (bez spożycia naturalnego) gospodarstw domowych. 

Do obliczenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wykorzystuje się informacje 
pochodzące z dwóch źródeł: 

a strukturę wydatków ludności ogółem (jak również poszczególnych grup gospodarstw  
domowych: pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów  
oraz osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura lub renta)  
przeznaczonych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych, będącą podstawą do budowy  
systemu wag, 

a poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych, które notowane są przez ankieterów  
statystycznych bezpośrednio w punktach sprzedaży detalicznej, tzw. ceny jednolite oraz ceny 
towarów i usług zakupywanych przez Internet. 

Wskaźniki opracowywane są w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług konsumpcyjnych,  
tj. na podstawie obserwacji cen wytypowanych towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. reprezen-
tantów). Obserwacji cen dokonują ankieterzy statystyczni w określonych rejonach badania,  
w wybranych punktach sprzedaży na terytorium całego kraju. Rejonem badania może być miasto, 
jego część, gmina lub dzielnica. 

Lista towarów i usług (tzw. reprezentantów), ustalana centralnie, jest weryfikowana corocznie  
ze względu na zmiany w modelu konsumpcji gospodarstw domowych. Oznacza to, że w badaniu 
zostają uwzględnione nowe towary i usługi i jednocześnie wyeliminowane te, które straciły swoją 
reprezentatywność w statystycznym koszyku zakupów.

Na podstawie zbioru notowań cen dokonywanych przez ankieterów i notowań cen towarów i usług 
zakupywanych przez Internet, a także informacji na temat tzw. cen jednolitych obowiązujących  
na terenie kraju lub jego części obliczane są ceny wszystkich reprezentantów. Wykorzystując je, 
przy zastosowaniu przyjętego systemu wag, opracowuje się ostatecznie wskaźniki cen towarów  
i usług konsumpcyjnych. 

W obliczeniach jako system wag przyjmuje się strukturę wydatków (przeciętne roczne wydatki  
w przeliczeniu na osobę) gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych  
z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanych z badania budżetów gospodarstw domowych.  
Grupowania towarów i usług konsumpcyjnych dokonuje się na podstawie Klasyfikacji Spożycia  
Indywidualnego według Celu (COICOP).
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Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego 
według Celu (COICOP)

Interpretacja miary

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych informują o ile więcej lub mniej wydawał przeciętnie 
konsument na zakupy tej samej ilości takich samych lub podobnych towarów i usług w danym  
okresie czasu w porównaniu do okresu odniesienia (bazowego). Inaczej mówiąc, na podstawie tego 
wskaźnika można określić procentowe zmiany cen, przy przyjęciu struktury wydatków gospodarstw 
domowych z roku poprzedzającego rok badany. Dla przykładu – wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych nabywanych przez gospodarstwa domowe emerytów informuje o ile wzrosły lub 
obniżyły się w danym okresie wydatki rodziny emerytów, jedynie z tytułu wzrostu lub spadku cen  
(a nie w wyniku zmiany rodzaju nabywanych dóbr i usług).

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych nie powinien być utożsamiany z pojęciem inflacji, 
która oznacza wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce narodowej i jest pojęciem szerszym, 
gdyż odnosi się do cen zarówno konsumpcyjnych, ale także m.in. do cen producentów czy cen  
w handlu zagranicznym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest natomiast jednym  
z mierników inflacji. Jego systematyczna obserwacja połączona z analizą innych wielkości  
i wskaźników statystycznych, takich jak dynamika wynagrodzeń, emerytur i rent czy oprocentowanie 
kredytów i depozytów umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania: czy mamy do czynienia 
ze zjawiskiem inflacji, jakie są jej rozmiary i kierunek. 

Obecnie uważa się, że w dłuższym okresie czasu najkorzystniejszy dla gospodarki z punktu widzenia 
makroekonomicznego jest niewielki, stały wzrost poziomu cen (do ok. 3%) w stosunku  
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Za niekorzystny natomiast uważa się, obserwowany 
w dłuższym okresie czasu, spadek poziomu cen lub ich wzrost (powyżej 3%).

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych wykorzystywane są m.in. do waloryzacji różnych 
wielkości ekonomicznych, w tym wynagrodzeń, emerytur i rent, do określenia siły nabywczej płac, 
obliczania dochodów gospodarstw domowych w porównywalnych warunkach cenowych, a także 
jako deflatory w statystyce rachunków narodowych. 

wg grup 
gospodarstw 
domowych
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Ceny

Analizując wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych należy pamiętać, że przedstawiają  
one przeciętne zmiany cen. Obliczane są dla typowej struktury wydatków przeciętnego  
gospodarstwa domowego. Wskaźnik ten odzwierciedla zatem zmiany w sytuacji ekonomicznej 
wszystkich gospodarstw domowych lub wybranej grupy gospodarstw, ale nie konkretnego 
gospodarstwa domowego czy rodziny. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) – obliczany według ujednoliconej  
metodologii Eurostat-u i stosowany głównie w krajach europejskich. Pozwala na dokonywanie 
porównań międzynarodowych w zakresie zmian cen. W odróżnieniu od krajowego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) budowany jest w oparciu o ujednolicony dla wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) koszyk towarów i usług konsumpcyjnych, 
zapewniając porównywalność wyników. Podstawę do opracowania HICP stanowi obserwacja 
cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych oraz system wag oparty na strukturze 
spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych.

 
 Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym  

w Traktacie z Maastricht, jest podstawą do oceny stabilności cen w krajach UE. 
 Kryterium to ogranicza wysokość dopuszczalnej stopy inflacji w krajach członkowskich UE. 

Zgodnie z nim poziom inflacji (mierzonej HICP) danego państwa w ciągu roku poprzedzającego 
badanie nie może przekraczać o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw Unii 
Europejskiej o najbardziej stabilnym poziomie cen. 

a Inflacja bazowa – wykorzystywana jest przez bank centralny do pomiaru zmian cen towarów  
i usług konsumpcyjnych w gospodarce z wyłączeniem określonych grup towarów i usług.  
Opracowywane przez Narodowy Bank Polski na potrzeby polityki monetarnej 4 miary inflacji 
bazowej to: 

 -  inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
 - inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, 
 - inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, 
 - 15% średnia obcięta. 
 Miary inflacji bazowej są pomocne do oceny średnio- i długookresowego trendu 

wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce.
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Pojęcie 
Ceny transakcyjne w handlu zagranicznym 
(importu i eksportu)

4

Statystyka gospodarcza
Ceny

Cena transakcyjna stosowana jest w statystyce handlu zagranicznego (w imporcie i eksporcie towarów). 
Jest ceną towaru wyrażoną w walucie krajowej i wynika z przeliczenia jego ceny wyrażonej w walucie obcej 
według obowiązujących kursów walut. 

Cena transakcyjna w imporcie to cena zakupu towarów ustalona na warunkach cif port polski lub franco 
granica polska, tzn. łącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia do granicy polskiej, natomiast cena 
transakcyjna w eksporcie równa się cenie sprzedaży towarów ustalonej na bazie fob, tj. na warunkach 
franco granica lub fob port kraju dostawcy. W Polsce ceny podlegają przeliczeniu na złote według 
obowiązujących kursów walut obcych.

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

a Ustawa – Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r.

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty 
odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskim

Miary związane z pojęciem

4.1 Wskaźniki cen transakcyjnych (unit value) w handlu zagranicznym (importu i eksportu)

Wskaźniki „terms of trade”

Wskaźniki cen rozdysponowania importu i eksportu według Głównych Kategorii  
Ekonomicznych (BEC)

Wskaźniki cen rozdysponowania importu według kierunków przeznaczenia zgodnie z BEC

Źródła danych

a Systemy i rejestry: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Izby Morskiej, Ministerstwa  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Lotnictwa Cywilnego

4.2
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Ceny

Miara
Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu  
zagranicznym (importu i eksportu)

4.1

Wskaźnik cen transakcyjnych odzwierciedla dynamikę cen towarów w handlu zagranicznym  
(w imporcie i eksporcie), wyrażonych w złotych, w stosunku do okresu odniesienia (bazowego),  
tj. określa zmiany cen w walutach obcych oraz zmiany kursów walut wyrażonych w złotych.

Obserwacja cen i obliczenia wskaźników cen prowadzone są na reprezentatywnej grupie towarów, 
wybranej w oparciu o różne kryteria. Zasadniczym kryterium doboru towarów (sklasyfikowanych 
wg nomenklatury scalonej – CN) jest ich znaczący udział w obrotach handlu zagranicznego 
zapewniający reprezentatywność i odzwierciedlanie zmian cen w danej grupie ich agregacji.  
W imporcie uwzględnia się ceny towarów dostarczonych do granicy celnej kraju importującego  
(tj. na warunkach cif), w eksporcie – ceny towarów dostarczonych do granicy celnej kraju 
eksportującego (tj. na warunkach fob). Ceny podawane są za jednostkę towaru – są to tzw. wartości 
jednostkowe (unit values). Na ich podstawie oblicza się wskaźniki cen na najniższym poziomie 
agregacji CN. Wskaźniki cen na wyższych poziomach agregacji opracowywane są przy przyjęciu,  
jako systemu wag, struktury wartości obrotów z roku badanego.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

wg klasyfikacji 
SITC

wg nomenklatury 
scalonej (CN)

wg Głównych  
Kategorii Ekonomi-

cznych (BEC)

wg krajów  
i grup krajów

Interpretacja miary

Analiza zmian wartości obrotów w handlu zagranicznym (wyrażonych m.in. w zł, USD, EUR) powinna 
uwzględniać obserwację zmian cen transakcyjnych towarów importowanych / eksportowanych.  
Wzrost lub spadek tych cen powoduje odpowiednio wzrost lub spadek wartości importu / eksportu. 
Wskaźniki cen transakcyjnych wykorzystywane są m.in. do przeliczania wartości obrotów  
handlu zagranicznego wyrażonej w cenach bieżących na ceny stałe i obliczania wskaźnika  
wolumenu obrazującego zmiany w poziomie fizycznych rozmiarów obrotów.
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Powiaty
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Należy pamiętać, że wskaźniki cen transakcyjnych, jako wielkości zagregowane, tylko w przybliżeniu 
odzwierciedlają faktyczne zmiany cen w imporcie i eksporcie. Na wskaźniki te, dostępne na najniższym 
poziomie agregacji towaru, mają bowiem również wpływ zmiany asortymentowe, jakościowe,  
ale także struktura geograficzna wymiany, koszty transportu czy warunki płatności oraz kursy 
różnych walut w jakich dokonywane są transakcje w handlu międzynarodowym.



Statystyka gospodarcza
Ceny

Miara
Wskaźnik terms of trade

4.2

Wskaźnik terms of trade wyraża relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów 
importowanych. Jest on obliczany z wykorzystaniem wskaźników cen transakcyjnych w handlu  
zagranicznym odzwierciedlających dynamikę cen towarów wyrażonych w złotych w imporcie  
i eksporcie.

Wskaźnik jest obliczany według następującego wzoru:

Wskaźnik terms of trade =        x 100 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie
występują

Interpretacja miary

Wskaźnik terms of trade wykorzystuje się do badania zmian relacji cen w handlu międzynarodowym. 
Wskaźnik ten określa warunki wymiany między krajami, relacje cenowe oraz relacje wymiany jednej 
grupy towarów na inną. Korzystna relacja cen towarów eksportowanych i importowanych sprawia, 
że handel zwiększa efektywność gospodarowania. Dzięki temu jest także możliwa poprawa bilansu 
handlowego. 

Można powiedzieć, że analiza wskaźnika terms of trade ma na celu określenie zmian siły  
nabywczej towarów eksportowanych w stosunku do importowanych, pod warunkiem jednak, że w ich  
strukturze nie zachodzą zbyt duże zmiany.

W przypadku kiedy wartość wskaźnika terms of trade kształtuje się powyżej 100 oznacza to, że ceny 
produktów eksportowanych rosną szybciej niż ceny dóbr pochodzących z importu. Taka sytuacja 
wpływa pozytywnie na zyski z handlu zagranicznego i w efekcie – na bilans handlowy danego kraju. 
Jeżeli natomiast wskaźnik przyjmuje wartość poniżej 100 oznacza to, że ceny produktów importowa-
nych rosną szybciej niż ceny dóbr eksportowanych. Oznaczać to będzie pogorszenie warunków 
wymiany i negatywny wpływ na bilans handlowy. Wskaźnik równy 100 oznacza, że dany kraj nie 
osiąga korzyści, ale również nie ponosi strat z powodu zmian w cenach w handlu zagranicznym. 

wskaźnik cen eksportu

wskaźnik cen importu

wg nomenklatury 
scalonej (CN)

wg klasyfikacji 
SITC

wg krajów  
i grup krajów
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Rolnictwo i leśnictwo
Istotny obszar gospodarki narodowej stanowi działalność rolnicza (m.in. powierzchnia użytków  
rolnych, pogłowie zwierząt gospodarskich, produkcja roślinna i zwierzęca) oraz gospodarka  
leśna (m.in. pozyskiwanie drewna i innych produktów leśnych, zagospodarowanie lasów). Pełna  
analiza zjawisk zachodzących w rolnictwie i leśnictwie wymaga obserwacji miar wykraczających poza 
zakres prezentowany w niniejszym rozdziale, powiązanych z innymi obszarami. Są to m.in. środki 
produkcji, ceny i relacje cen w rolnictwie, pracujący w rolnictwie i leśnictwie.

Rolnictwo, obok przemysłu i działalności usługowej, jest tradycyjnie uznawane za jeden  
z podstawowych filarów gospodarki. Kondycja sektora rolniczego ma znaczenie dla bezpieczeństwa 
żywnościowego. Należy również zwrócić uwagę, że zmiany zachodzące w produkcji rolniczej  
często spowodowane są czynnikami niezależnymi od człowieka – warunkami pogodowymi, a także 
występowaniem i skalą klęsk żywiołowych. Na podaż i kształtowanie się cen na rynkach rolnych 
wpływają również m.in.: przestrzenne rozmieszczenie upraw polowych oraz pogłowia zwierząt  
gospodarskich, popyt na produkty rolne, poziom mechanizacji rolnictwa, stopień nawożenia upraw, 
ceny środków produkcji i gruntów. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Produkcja rolnicza

Użytki rolne

Ziemiopłody

Zwierzęta gospodarskie

Leśnictwo

2

3

4

Statystyka gospodarcza
Rolnictwo i leśnictwo

5
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Pojęcie 
Produkcja rolnicza

1

Produkcja rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą. Charakteryzuje ją wartość produkcji  
globalnej (w tym także końcowa i towarowa produkcja rolnicza), zużycie pośrednie i wartość dodana 
brutto. 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

a Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Miary związane z pojęciem

1.1 Globalna produkcja rolnicza

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość dot. pogłowia zwierząt, powierzchni upraw, wielkości  
i efektywności produkcji, cen produktów rolnych oraz skupu

Statystyka gospodarcza
Rolnictwo i leśnictwo
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Miara
Globalna produkcja rolnicza

1.1

Globalna produkcja rolnicza obejmuje wartość surowych (nieprzetworzonych) produktów  
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:

a produkcję roślinną, tj. surowe (nieprzetworzone) produkty pochodzenia roślinnego (zbiory  
danego roku),

a produkcję zwierzęcą, tj. produkcję żywca rzeźnego oraz surowych (nieprzetworzonych)  
produktów pochodzenia zwierzęcego i przyrost pogłowia zwierząt gospodarskich (inwentarza 
żywego – stada podstawowego i obrotowego), do którego zaliczono: bydło, trzodę chlewną, 
owce, konie i drób.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

wg grup gospo-
darstw rolnych 

w podziale na 
produkcję roślinną 

i zwierzęcą

dynamika na 1 ha użytków 
rolnych

Interpretacja miary

Globalna produkcja rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, istotna jest zatem obser-
wacja tendencji w obu tych obszarach.
Zmiany wielkości produkcji roślinnej mogą wynikać ze zmian w wielkości powierzchni zasiewów, 
wielkości zbiorów ziemiopłodów (na które mają wpływ warunki agrometeorologiczne w trakcie weg-
etacji), czy poziomu nawożenia. Na wielkość produkcji zwierzęcej wpływa m.in. wielkość pogłowia 
zwierząt gospodarskich (redukcja lub powiększanie), czy ich produktywność. 
Na zmianę wartości obydwu rodzajów produkcji decydujący wpływ  ma poziom cen. Z tego względu 
dynamikę produkcji rolniczej podaje się w cenach stałych, tj. po eliminacji wpływu zmian cen.  
Ponadto, dużą rolę w kształtowaniu zarówno wartości, jak wielkości produkcji rolniczej odgrywa 
handel zagraniczny tymi produktami.  

Analizę dotyczącą rozmiarów globalnej produkcji rolniczej warto wzbogacić o wskaźniki powstałe  
z przeliczenia np. na: 

a 1 ha użytków rolnych – wskaźnik wydajności ziemi lub produktywności rolnictwa; miernik  
informuje o potencjalnych możliwościach rolnictwa, jest on uzależniony od wielu czynników 
 

na 1 mieszkańca

Statystyka gospodarcza
Rolnictwo i leśnictwo
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 (m.in. od jakości ziemi, warunków klimatycznych, jakości i poziomu nawożenia). Im wyższa 
wartość tego wskaźnika, tym wydajność rolnictwa jest większa;

a 1 mieszkańca – wysoka produkcja po przeliczeniu na 1 mieszkańca może okazać się relatywnie 
niewielka. Niska wartość produkcji po przeliczeniu na 1 mieszkańca, wskazuje na samo-
zaopatrzeniowy charakter rolnictwa, wysoka wartość wskaźnika mówi natomiast  
o rolnictwie towarowym (tj. takim, które posiada cechy typowe dla produkcji przemysłowej, a jego 
produkty często są przeznaczone na sprzedaż na rynki zagraniczne, gdzie m.in. ze względu np. 
na warunki klimatyczne uprawa danego produktu rolnego jest niemożliwa lub bardzo utrudniona).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Końcowa produkcja rolnicza – jest sumą wartości: produkcji towarowej, spożycia naturalnego 
produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji, przyrostu zapasów produktów roślinnych 
i zwierzęcych oraz przyrostu wartości pogłowia zwierząt gospodarskich (inwentarza żywego – 
stada podstawowego i obrotowego). Produkcja końcowa, w odróżnieniu od produkcji globalnej, 
nie obejmuje tych produktów pochodzących z własnej produkcji, które zostały zużyte na cele 
produkcyjne, np. pasz, materiału siewnego, obornika.

a Towarowa produkcja rolnicza – stanowi sumę sprzedaży produktów rolnych do skupu i na  
targowiskach. 

Statystyka gospodarcza
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Pojęcie 
Użytki rolne

2

Użytki rolne obejmują grunty użytkowane rolniczo oraz pozostałe użytki. Informacje podaje się na danym 
obszarze według stanu określonego w czasie. 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

a Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

a Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

a Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków 

a Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm  
w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Miary związane z pojęciem

2.1 Powierzchnia użytków rolnych  

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – dane o użytkowaniu gruntów opracowane na podstawie  
uogólnionych wyników czerwcowych badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych 
oraz sprawozdań statystycznych z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek nieposiadających 
osobowosci prawnej, a także na podstawie powszechnych spisów rolnych 

a Ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez  Główny Urząd Geodezji i Kartografii  
(wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r.)

Statystyka gospodarcza
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Miara
Powierzchnia użytków rolnych

2.1

Powierzchnia użytków rolnych obejmuje użytki rolne w dobrej kulturze i pozostałe użytki rolne 
(użytki rolne nieużytkowane i nieutrzymywane w dobrej kulturze rolnej). Użytki rolne w dobrej  
kulturze prezentuje się w podziale na:

a powierzchnię pod zasiewami,

a grunty ugorowane,

a uprawy trwałe (w tym sady),

a ogrody przydomowe,

a łąki trwałe,

a pastwiska trwałe.

Dobra kultura rolna oznacza utrzymywanie gruntów zgodnie z normami oraz z zachowaniem 
wymogów ochrony środowiska, np.: 

a w przypadku gruntów ornych oznacza to, że jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie

a w przypadku łąk i pastwisk oznacza to, że okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej  
raz w roku lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw.

Ponadto, ważnym wymogiem ochrony środowiska jest zakaz wypalania roślinności oraz zakaz 
wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu  
glebowego wodą.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

grupy obszarowe 
użytków rolnych

rodzaje użytków 
rolnych 

dynamika udział w ogólnej powierzchni  
(kraju, województwa)

wg grup gospo-
darstw rolnych

na 1 ciągnik

na 1  
gospodarstwo 

rolne
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Interpretacja miary

Interpretacji zjawiska związanego ze wzrostem lub spadkiem powierzchni użytków rolnych należy 
dokonywać bardzo ostrożnie, ponieważ jest ono dość złożone. Wśród elementów, które mogą mieć 
wpływ na kształtowanie się powierzchni użytków rolnych są m.in.:

a warunki środowiska przyrodniczego, 

a poziom rozwoju gospodarczego kraju, 

a postęp cywilizacyjny i techniczny, 

a stopień urbanizacji i uprzemysłowienia kraju,

a wielkość powierzchni terenów zabudowanych, przemysłowych, handlowych i komunikacyjnych 
oraz innych gruntów zabudowanych,

a poziom zalesienia powierzchni kraju.
 
Dokonując porównań przestrzennych (terytorialnych), pod uwagę należy wziąć takie aspekty jak 
różnorodność rolniczego zagospodarowania ziem (który jest odmienny w różnych regionach kraju) 
oraz nierównomierny rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych obszarów. 
Obserwując powierzchnię użytków rolnych należy zwrócić uwagę na stopniowe jej zmniejszanie 
się w Polsce; skala zmian nie jest znacząca w ujęciu rocznym, natomiast jest zauważalna w dłuższej 
perspektywie czasowej, stąd do jej obserwacji należy przyjąć dłuższy horyzont czasowy (co najmniej 
kilkuletni).
Powierzchnia użytków rolnych jest podstawą do obliczenia wielu wskaźników, np.:

a udział powierzchni użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju (województwa) – pozwala  
na dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi krajami lub województwami,  
pod względem odsetka powierzchni przeznaczonej na cele rolnicze, 

a powierzchnia użytków rolnych na 1 ciągnik – miernik, który informuje o stopniu wyposażenia 
gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze; wskazuje również na stopień mechanizacji rolnictwa  
i jego nowoczesności,

a pogłowie zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych – wskaźnik ten umożliwia  
porównanie obsady zwierząt gospodarskich w różnych częściach kraju.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Ziemiopłody

3

Ziemiopłody to płody rolne zbierane z pól w celu wykorzystania ich do konsumpcji, przemysłu  
lub na pasze.

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie  
zmodyfikowanych 

a Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

a Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

a Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późn. zm. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

a Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy

Miary związane z pojęciem

3.1 Zbiory ziemiopłodów

Plony ziemiopłodów

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – na podstawie sprawozdawczości oraz wyników reprezentacyjnego 
badania plonów a także ekspertyz rzeczoznawców gminnych, rejonowych, wojewódzkich oraz  
centralnych GUS d/s produkcji roślinnej, w tym ogrodniczej

3.2
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Miara
Zbiory ziemiopłodów

3.1

Zbiorami ziemiopłodów nazywamy masę płodów rolnych zebranych z całej powierzchni uprawnej. 
Do ziemiopłodów zaliczane są np. zboża, rośliny strączkowe (w tym groch, fasola, bób), ziemniaki, 
buraki cukrowe, oleiste (w tym rzepak i rzepik), len, tytoń, chmiel, okopowe pastewne, siano, słoma 
zbóż podstawowych. Zbiory najczęściej wyraża się w tonach (tys. ton, mln ton). 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

grupy (rolne i ogrodnicze)  
oraz rodzaje ziemiopłodów

dynamika

Interpretacja miary

Wielkość zbiorów ziemiopłodów i jej zmiany mogą kształtować się pod wpływem wielu czyn-
ników, m.in.: rozmiarów obsianej powierzchni, wysokości plonowania, warunków agromete-
orologicznych, warunków zimowania, poziomu zachwaszczenia plantacji i nawożenia. Wielkość 
zbiorów ma wpływ na zyski uzyskiwane przez producentów, jak i na ceny surowców rolnych,  
a pośrednio także na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Analizując wielkość zbiorów ziemiopłodów warto zwrócić uwagę na ich strukturę według  
poszczególnych rodzajów ziemiopłodów. Wskazuje ona na popularność poszczególnych 
ziemiopłodów i informuje o nastawieniach producentów rolnych. 

wg sektorów 
własności

na 1 ha

wg rodzaju 
gospodarstwa 

rolnego

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym
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Miara
Plony ziemiopłodów

3.2

Plony są miarą wydajności roślin uprawnych. Jest to ilość płodów rolnych uzyskanych z 1 hektara 
powierzchni uprawnej. Plony określane są jako ilość jednostek wagowych (mierzonych  
w decytonach – dt) danego ziemiopłodu (tzw. netto) zebranych z jednostki powierzchni (1 hektara –  ha). 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

grupy (rolne i ogrodnicze) 
oraz rodzaje ziemiopłodów

dynamika

Interpretacja miary

Im wyższe plony, tym sytuacja w rolnictwie korzystniejsza, bowiem oznacza to zwiększenie  wydajności 
z hektara. Obserwując wielkość plonów i jej zmianę w czasie należy wziąć pod uwagę, że wpływają 
na nią: 

a czynniki niezależne od człowieka, tj. warunki przyrodnicze i agrometeorologiczne (np.: tempe-
ratura, opady, wilgotność gleby, warunki zimowania, ukształtowanie terenu i rodzaj gleb) oraz 

a czynniki zależne od człowieka – pozaprzyrodnicze (np.: poziom zachwaszczenia plantacji,  
poziom i sposób nawożenia, stopień mechanizacji rolnictwa, technologie irygacyjne, a także 
odmiana roślin). 

wg sektorów 
własności

wg rodzaju 
gospodarstwa 

rolnego
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Pojęcie 
Zwierzęta gospodarskie

4

Pogłowie zwierząt oznacza stan liczebny zwierząt jednego rodzaju, gatunku lub rasy, występujących na 
danym obszarze według stanu określonego w czasie. Do zwierząt gospodarskich zalicza się m.in.: bydło, 
owce, kozy, konie, drób, świnie i króliki. Pogłowie wyrażane jest w sztukach (tys. sztuk, mln sztuk). 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

a Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt

a Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

a Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których 
normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Miary związane z pojęciem

4.1 Pogłowie trzody chlewnej 

Pogłowie bydła 

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – na podstawie sprawozdawczości, wyników badań reprezentacyjnych, 
powszechnych spisów rolnych oraz szacunków

4.2
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Miara
Pogłowie trzody chlewnej

4.1

Trzoda chlewna, inaczej świnia domowa, przeznaczona jest do produkcji mięsa. Od świń pozyskuje 
sie również podroby, tłuszcze i szczecinę. 

Wyróżnia się następujące grupy produkcyjno-użytkowe stada: 

a trzodę chlewną o wadze 50 kg i więcej na ubój (tuczniki),

a trzodę chlewna o wadze 50 kg i więcej na chów (lochy, knury rozpłodowe), 

a warchlaki o wadze od 20 do 50 kg, 

a prosięta o wadze poniżej 20 kg. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

wg form 
własności 

gospodarstw

grupy produkcyjno- 
-użytkowe 

na powierzchnię  
użytków rolnychdynamika

Interpretacja miary

Zmiany zachodzące w liczebności pogłowia trzody chlewnej w dużym stopniu są efektem 
uwarunkowań produkcyjno-rynkowych: wpływa na nie poziom cen żywca wieprzowego oraz  
poziom cen zbóż podstawowych, a także spożycie mięsa wieprzowego czy wielkość eksportu. 
Bieżące decyzje podejmowane przez producentów żywca wieprzowego w znacznej mierze zależą 
od tzw. opłacalności tuczu trzody chlewnej (mierzonej relacją cen skupu żywca wieprzowego  
do cen żyta na targowiskach). W sytuacji, gdy na rynku notowane są wysokie ceny trzody chlewnej,  
a koszty ich utrzymania są relatywnie niskie, hodowcy są skłonni do zwiększania liczebności stad. 
Przy wysokiej podaży tuczników, spadku ceny trzody chlewnej oraz wzroście cen pasz, opłacalność 
hodowli się zmniejsza. Wówczas, by zmniejszyć straty, producenci mogą ograniczyć liczebność  
stada lub zrezygnować z chowu świń. Zjawisko zmieniających się rozmiarów hodowli, w zależności 
od sytuacji na rynku, określane jest mianem „cyklu świńskiego”. 

wg rodzaju 
gospodarstwa 

rolnego

na 1
gospodarstwo 

rolne
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Obserwację pogłowia trzody chlewnej warto poszerzyć o informacje, jakie przedstawiają:

a struktura pogłowia trzody chlewnej – informuje, jaki udział w pogłowiu trzody chlewnej ogółem 
mają poszczególne grupy produkcyjno-użytkowe; informuje o nastawieniach producentów 
trzody chlewnej, np. wzrost wielkości pogłowia loch świadczy o zainteresowaniu chowem trzody 
i jednocześnie określa aktualne możliwości reprodukcyjne stada;

a pogłowie trzody chlewnej na 1 gospodarstwo rolne – im wyższa wartość tego wskaźnika,  
tym wyższa intensyfikacja produkcji; 

a pogłowie trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych – wskaźnik wykorzystywany do porównań 
regionalnych – umożliwia porównanie obsady świń w różnych częściach kraju.
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Miara
Pogłowie bydła

4.2

Bydło jest to ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich hodowanych celem  
uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej.

W ramach hodowli bydła wyróżniamy dwa kierunki: 

a hodowlę ras mlecznych – bydło charakteryzujące się wysoką wydajnością mleka,

a hodowlę bydła na mięso – bydło to charakteryzuje się niewielką mlecznością, a hodowla  
ukierunkowana jest na znaczny przyrost jego masy mięsnej.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

grupy 
produkcyjno-

użytkowe

dynamika

Interpretacja miary

Zmiany zachodzące w liczebności pogłowia tego gatunku są efektem uwarunkowań produkcyjno- 
-rynkowych, w tym wielkości spożycia mleka i mięsa wołowego, poziomu cen skupu żywca wołowego 
i mleka, możliwości sprzedaży na eksport, a także kształtowania się cen pasz. Ze względu na 
uwarunkowania biologiczne, czas konieczny do zwiększenia rozmiarów produkcji bydła (tzw. odbu-
dowa stada), jest stosunkowo długi, znaczące zmiany w tym kierunku są zatem zauważalne dopiero 
w cyklu kilkuletnim. 

Obserwację pogłowia bydła warto uzupełnić o analizę jego struktury według poszczególnych grup 
produkcyjno-użytkowych. Informuje ona o nastawieniach producentów na produkcję mleka lub 
produkcję żywca wołowego. Przykładowo, wzrost wielkości pogłowia cieląt oraz grupy młodego 
bydła w wieku 1-2 lata może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu hodowców produkcją bydła 
mięsnego, a wzrost liczby krów – produkcją mleka.

na powierzchnię  
użytków rolnych

wg form 
własności  

gospodarstw

Statystyka gospodarcza
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gospodarstwa 

rolnego

na 1  
gospodarstwo 

rolne
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym
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Dodatkowych informacji nt. pogłowia bydła dostarczą wskaźniki prezentujące tę wielkość  
w przeliczeniu na:

a 1 gospodarstwo rolne – im wyższa wartość tego wskaźnika, tym wyższa jest intensyfikacja 
produkcji; 

a 100 ha użytków rolnych – wskaźnik ten umożliwia porównanie obsady bydła w różnych częściach 
kraju.

201



Pojęcie 
Leśnictwo

5

Leśnictwo jest jedną z dziedzin gospodarki narodowej obejmującą zagospodarowanie, pielęgnowanie, 
ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna oraz innych użytków 
leśnych.  

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

a Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

a Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

a Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym

a Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów 
naturalnych kraju

a Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

a Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 

a Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

a Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków

Miary związane z pojęciem

5.1 Powierzchnia gruntów leśnych

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość dotycząca lasów publicznych, prywatnych oraz  
zadrzewień

a Źródła administracyjne, takie jak: inwentaryzacje i aktualizacje stanu zasobów leśnych, monitoring 
środowiska leśnego; wewnętrzny system informatyczny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(SILP), ewidencje Ministerstwa Środowiska; opracowania Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; ekspertyzy naukowe i opracowania autorskie oraz wewnętrzne  
systemy informacyjne innych jednostek, m.in.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencji Nieruchomości Rolnych, Polskiego Związku Łowieckiego, Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska 
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Miara
Powierzchnia gruntów leśnych

5.1

Powierzchnia gruntów leśnych obejmuje powierzchnię lasów oraz gruntów związanych z gospodarką 
leśną. Informacje podaje się na danym obszarze według stanu określonego w czasie.

Lasy stanowią grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha:

a pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona),

a przejściowo pozbawione roślinności leśnej (zręby, halizny, płazowiny, plantacje choinek  
i krzewów oraz poletka łowieckie). 

Lasy 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 są to grunty zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb  
gospodarki leśnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, 
miejsca składowania drewna itp. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

miasto/wieś wg form własności 

udział  
w powierzchni 
lądowej kraju 

w podziale na lasy oraz grunty 
związane z gospodarką leśną

na 1 mieszkańca 

Interpretacja miary

Grunty leśne, a szczególnie lasy, stanowią podstawowy ekosystem lądowy. Pełnią one szereg  
istotnych funkcji, a do najważniejszych należą: 

a gospodarcza – stanowią źródło pozyskiwania drewna oraz biomasy, są miejscem występowania 
wielu gatunków jadalnych roślin i grzybów oraz miejscem występowania zwierzyny łownej, 

a przyrodnicza – wiązanie dwutlenku węgla i produkcja tlenu, a tym samym łagodzenie tzw. efektu 
cieplarnianego, zatrzymywanie pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza, regulacja  
stosunków wodnych, ochrona przed niektórymi klęskami żywiołowymi (np. zapobieganie  
powodziom), umożliwianie życia wielu gatunkom roślin i zwierząt, 

a społeczno-krajobrazowa –  wynikająca z zapewniania miejsca rekreacji i wypoczynku. 
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Wzrost powierzchni gruntów leśnych jest zjawiskiem pozytywnym. Warto zwrócić uwagę,  
że w Polsce od wielu lat powierzchnia ta powiększa się. Zmiany nie są znaczące w ujęciu rocznym,  
są natomiast zauważalne w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego do ich obserwacji należy 
przyjąć dłuższy horyzont czasowy (co najmniej kilkuletni).

Informacji nt. powierzchni gruntów leśnych, porównywalnych zarówno w czasie, jak i w przekrojach 
terytorialnych, dostarczą wskaźniki powstałe z odniesienia tej wielkości do innej, np.:

a powierzchnia gruntów leśnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca; 

a udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej danego obszaru.

Miary podobne

a Powierzchnia lasów – lasy są częścią gruntów leśnych. Oprócz prezentacji według formy  
własności (publicznej lub prywatnej), dane dotyczące powierzchni lasów dostępne są m.in.  
według wieku drzewostanów oraz według gatunków panujących w drzewostanie. Powierzch-
nię lasów można prezentować w przeliczeniu na 1 mieszkańca lub jako udział w ogólnej  
powierzchni kraju (jest to tzw. wskaźnik lesistości – najczęściej stosowany do analiz związanych 
z oceną zalesienia danego obszaru). 
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Produkcja, 
działalność usługowa
Produkcja i działalność usługowa rozumiana jest jako wytwarzanie oraz dostarczanie dóbr  
i usług, przynoszących zyski ich producentowi/wytwórcy i zaspokajających potrzeby społeczne. Jest  
to szeroki obszar, ograniczony na potrzeby niniejszego podręcznika do działalności przedsiębiorstw 
przyporządkowanych (według klasyfikacji PKD 2007) do sekcji zaliczanych do przemysłu, a także  
budownictwa, handlu wewnętrznego oraz transportu i łączności.

Wartości przychodów z produkcji oraz z działalności usługowej, a także ich dynamika to dane  
należące do najczęściej analizowanych przez ekonomistów i decydentów w kontekście obserwacji 
rozwoju gospodarczego oraz cyklu koniunkturalnego. Informacje wynikowe w tym zakresie są  
wykorzystywane również na potrzeby rachunków narodowych, w celu obliczenia produktu krajowego 
brutto od strony tworzenia (wartości dodanej brutto).

Obszar ten prezentuje wybrane miary opisujące głównie efekty produkcji i działalności usługowej. 
Pełna ocena sytuacji w tym zakresie wymaga jednak dodatkowo analizy zjawisk powiązanych  
ze sprzedażą dóbr i usług, np. cen producentów, zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych 
rodzajach działalności, wyników finansowych oraz aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Produkcja przemysłowa

Produkcja budowlana

Efekty rzeczowe budownictwa

Handel wewnętrzny

Przewozy ładunków i pasażerów

Sprzedaż usług

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

2

3

4

5

6
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Pojęcie 
Produkcja przemysłowa

1

Produkcja przemysłowa informuje o aktywności produkcyjnej podmiotów gospodarczych  
zaklasyfikowanych według PKD 2007 do następujących sekcji: B (górnictwo i wydobywanie),  
C (przetwórstwo przemysłowe), D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę  
wodną i gorącą wodę) oraz E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja). 

Miary związane z pojęciem

1.1 Produkcja sprzedana przemysłu 

Obroty w przemyśle

Nowe zamówienia w przemyśle

Źródła danych

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia z dniem  
1 stycznia 2008 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw  
w zakresie produkcji przemysłowej 
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Miara
Produkcja sprzedana przemysłu

1.1

Produkcja sprzedana przemysłu jest to wartość całej działalności (przemysłowej i nieprzemysłowej) 
podmiotów gospodarczych zaliczanych według PKD 2007 do przemysłu (sekcje B-E), obejmująca 
wartość sprzedanych wyrobów gotowych, półfabrykatów i części własnej produkcji, wartość robót 
i usług świadczonych odpłatnie, zryczałtowaną odpłatność agenta (w przypadku zawarcia umowy 
na warunkach zlecenia) lub pełne przychody agenta (w przypadku zawarcia umowy agencyjnej), 
wartość produktów przekazywanych w formie rozliczeń w naturze oraz produktów przeznaczonych 
na powiększenie wartości własnych środków trwałych. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

PKD 2007 (sekcje 
B-E, w tym działy, 

grupy, klasy) 

Interpretacja miary
Produkcja sprzedana przemysłu stanowi główny miernik działalności przedsiębiorstw 
przemysłowych. Jej wartość jest podstawą do ustalenia produkcji globalnej, a w końcowym efekcie  
–       wartości dodanej brutto przemysłu w rachunkach narodowych.

Najczęściej obserwowanym miernikiem związanym z produkcją sprzedaną przemysłu jest jej  
dynamika, która informuje o wzroście lub spadku wartości produkcji (wyrażonej w cenach  
bazowych) w stosunku do przyjętego okresu odniesienia. Najbardziej miarodajną w tym zakresie 
jest dynamika obliczana na podstawie wartości w cenach stałych, czyli po skorygowaniu o wpływ 
zmian cen (jako ceny stałe przyjmuje się: dla lat 2006–2010 – średnie ceny bieżące z 2005 r.,  
a od 2011 r. – średnie ceny bieżące z 2010 r.).

Obserwacja zmian zachodzących w produkcji przemysłowej w krótkich okresach powinna 
uwzględniać również wpływ zjawisk sezonowych na jej wartość (tj. regularnych odchyleń od trendu 
obserwowanych w cyklu rocznym, uwzględniajacych zmienność kalendarzową, układ dni roboczych, 
świąt stałych i ruchomych, w tym tzw. efekt Świąt Wielkanocnych). Należy jednak przy tym zwrócić 
uwagę, że dane wyrównane sezonowo są dostępne na poziomie kraju, nie są natomiast obliczane 
dla poziomu województw.
 

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

sektory własności 
(publiczny,  
prywatny)

klasy wielkości 
przedsiębiorstw 

główne grupowania 
przemysłowe MIGs

na liczbę 
ludności
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Na potrzeby obserwacji cyklu koniunkturalnego, w krótkich okresach czasu, badanie produkcji 
sprzedanej warto uzupełnić o analizę wskaźnika nowych zamówień w przemyśle. Jest on  
interpretowany jako tzw. wskaźnik wyprzedzający, pozwalający ocenić przyszłą produkcję i popyt na 
wyroby i usługi przemysłowe.

Obok analizy produkcji przemysłowej według klasyfikacji PKD 2007, częstym sposobem obserwacji 
jest analiza według tzw. głównych grupowań przemysłowych (Main Industrial Groupings – MIGs), 
wskazujących na przeznaczenie produkowanych dóbr. Do głównych grupowań przemysłowych 
zalicza się: dobra zaopatrzeniowe, dobra inwestycyjne, dobra konsumpcyjne trwałe, dobra  
konsumpcyjne nietrwałe oraz dobra związane z energią. Zaklasyfikowania dóbr do poszczegól-
nych grupowań dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia  
14 czerwca 2007 r.w sprawie podziału produkcji sprzedanej przemysłu według głównych grupowań 
przemysłowych (MIGs).

Uzupełnieniem analiz produkcji sprzedanej przemysłu są wyniki badań produkcji prowadzonych 
metodą wyrobów, które dostarczają informacji na temat zmian produkcji wybranych wyrobów 
przemysłowych na podstawie danych wyrażonych w fizycznych jednostkach miary oraz wartościowo 
w cenach producenta. Wyroby przemysłowe objęte badaniami produktowymi klasyfikowane są 
zgodnie z nomenklaturą PRODPOL opartą na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz 
europejskiej Liście PRODCOM. Badaniami miesięcznymi i rocznymi objęta jest ilość produkcji  
wytworzonej i sprzedanej, natomiast wartościowo produkcja sprzedana wyrobów badana jest  
tylko w ujęciu rocznym. Produkcja wytworzona definiowana jest jako całkowita produkcja  
wyrobów gotowych wytworzonych w okresie sprawozdawczym z surowca własnego lub  
powierzonego, przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz oraz do innych zakładów tego  
samego przedsiębiorstwa lub do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa. Produkcja 
sprzedana to ilość i wartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa wyrobów produkcji własnej 
lub produkcji zleconej do wykonania w innym przedsiębiorstwie z powierzonych materiałów,  
w okresie sprawozdawczym niezależnie od momentu ich wytworzenia. 
Badanie produkcji wyrobów przemysłowych obejmuje podmioty produkujące wyroby przemysłowe 
oraz świadczące usługi przemysłowe, których przeważająca lub drugorzędna działalność  
klasyfikowana jest do działów 05–33 oraz klasy 03.11 według PKD 2007.

Analiza wielkości efektów produkcyjnych, oprócz naturalnych lub wartościowych mierników 
produkcji, powinna obejmować również obserwację poziomu wydajności pracy w przemyśle  
w danym okresie, obliczaną w zależności od przyjętych mierników nakładów pracy. W analizie  
statystycznej stosuje się pojęcie społecznej wydajności pracy (tj. przeciętną wydajność pracy 
uzyskiwaną przez ogół pracowników zatrudnionych w określonym rodzaju działalności przemysłowej 
– sekcji B–E według PKD 2007).

W analizie działalności przedsiębiorstw przemysłowych należy wziąć pod uwagę pewne ograniczenia 
(związane z tajemnicą statystyczną, a w przypadku badań krótkookresowych – również ze specyfiką 
badania, tj. niepełnym zakresem badanej populacji podmiotów), które w konsekwencji mogą 
uniemożliwiać prezentację danych zwłaszcza dla niższych poziomów agregacji według PKD i NTS.
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Miary podobne

a Obroty w przemyśle – obejmują, podobnie jak produkcja sprzedana przemysłu, przychody  
ze sprzedaży produktów (czyli wyrobów i usług), ale także – w odróżnieniu od produkcji  
sprzedanej – przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Jako wskaźnik wymagany  
przepisami Unii Europejskiej, są obliczane głównie na potrzeby porównań międzynarodowych  
i obserwacji cyklu koniunkturalnego w UE.
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Dane o produkcji sprzedanej przemysłu pozyskiwane są metodą przedsiębiorstw, co oznacza  
przyjmowanie całych podmiotów gospodarki narodowej za podstawę grupowania wszystkich 
danych, charakteryzujących ich działalność według poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych  
i podziałów terytorialnych. 

Dane roczne o produkcji sprzedanej przemysłu dostępne są na poziomie kraju, województw, 
podregionów i powiatów, natomiast krótkookresowe – na poziomie kraju i województw.



Pojęcie 
Produkcja budowlana

2

Produkcja budowlana charakteryzuje aktywność podmiotów gospodarczych zaklasyfikowanych według 
klasyfikacji PKD 2007 do sekcji F (budownictwo) – wykonujących działalność budowlaną i niebudowlaną, 
oraz podmiotów spoza tej sekcji – wykonujących działalność budowlaną. 

Miary związane z pojęciem

2.1 Produkcja sprzedana budownictwa 

Produkcja budowlano-montażowa

Źródła danych

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia z dniem  
1 stycznia 2008 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

a Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.)

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw  
w zakresie produkcji budowlanej  

2.2
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Miara
Produkcja sprzedana budownictwa

2.1

Produkcja sprzedana budownictwa jest to wartość całej działalności (budowlanej i niebudowlanej) 
podmiotów gospodarczych zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji F (budownictwo).  
Obejmuje wartość sprzedanych wyrobów gotowych, półfabrykatów i części własnej produkcji, 
wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, zryczałtowaną odpłatność agenta (w przypadku  
zawarcia umowy na warunkach zlecenia) lub pełne przychody agenta (w przypadku zawarcia umowy 
agencyjnej), wartość produktów przekazywanych w formie rozliczeń w naturze oraz produktów 
przeznaczonych na powiększenie wartości własnych środków trwałych.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

PKD 2007  
(sekcja F)

Interpretacja miary
Produkcja sprzedana budownictwa stanowi podstawową miarę oceny całej działalności 
przedsiębiorstw budowlanych. Jej wartość jest podstawą do ustalenia produkcji globalnej,  
a w końcowym efekcie –    wartości dodanej brutto budownictwa w rachunkach narodowych.

Miernikiem produkcji sprzedanej budownictwa jest jej dynamika, która informuje o wzroście lub 
spadku wartości produkcji (wyrażonej w bieżących cenach bazowych) w stosunku do przyjętego 
okresu odniesienia. 

Dane o produkcji sprzedanej budownictwa pozyskiwane są metodą przedsiębiorstw, co oznacza 
przyjmowanie całych podmiotów gospodarki narodowej za podstawę grupowania wszystkich 
danych, charakteryzujących ich działalność według poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych  
i podziałów terytorialnych. 
 

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

sektory własności 
(publiczny,  
prywatny)

na liczbę 
ludności
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

 Produkcja budowlano-montażowa
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Miara
Produkcja budowlano-montażowa

2.2

Produkcja budowlano-montażowa jest to wartość robót budowlano-montażowych, która obejmuje 
roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym, remontowym i konserwacyjnym oraz budownictwo 
tymczasowe na placach budów. 

Produkcja budowlano-montażowa dotyczy wszystkich etapów związanych z wznoszeniem  
budynków i budowli (począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót  
ziemnych, fundamentowych, wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, 
układanie i pokrywanie dachów do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych). 
Produkcja budowlano-montażowa obejmuje także prace związane z budową, przebudową, 
rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.  
Za produkcję budowlano-montażową uważa się też prace związane z rozbiórką, demontażem  
i burzeniem obiektów budowlanych. 

Produkcja budowlano-montażowa obejmuje produkcję zrealizowaną na terenie kraju zarówno  
w systemie zleceniowym, jak i gospodarczym. System zleceniowy obejmuje roboty wykonane siłami 
własnymi na rzecz obcych zleceniodawców bez  podwykonawców przez podmioty budowlane  
(tj. zaliczone zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 do sekcji F) oraz niebudowlane (zaliczone  
zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 do innych sekcji niż sekcja F – budownictwo). System  
gospodarczy obejmuje natomiast roboty wykonane siłami własnymi na własne potrzeby przez  
podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne (bez względu na to, czy 
prowadzą działalność gospodarczą).

Najczęściej wykorzystywaną miarą w analizach sytuacji w budownictwie, w tym w szczególności  
w analizach krótkookresowych, jest produkcja budowlano-montażowa, definiowana jako roboty 
wykonywane systemem zleceniowym przez podmioty budowlane (czyli zaliczane według PKD 2007 
do sekcji F – budownictwo).

Wszystkie dane o produkcji budowlano-montażowej wykonywanej systemem zleceniowym  
prezentowane są według siedziby zarządu przedsiębiorstwa, a dodatkowo – dane roczne – według 
miejsca wykonywania robót.

Statystyka gospodarcza
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Interpretacja miary
Podstawowym miernikiem wyników produkcji budowlano-montażowej (wyrażonej w cenach  
producenta) jest dynamika produkcji, liczona na podstawie wartości produkcji w cenach stałych, 
czyli skorygowana o wpływ zmian cen (jako ceny stałe przyjmuje się: dla lat 2006-2010 – średnie 
ceny bieżące 2005 r., a od 2011 r. – średnie ceny bieżące 2010 r.). Jednocześnie, należy zwrócić 
uwagę, że na poziomie województw dane dostępne są w cenach bieżących.

Produkcja budowlano-montażowa, obliczana dla jednostek budowlanych powyżej 9 osób  
pracujących i realizowana systemem zleceniowym (tj. sprzedaż produkcji), to jedna z podsta- 
wowych miar pozwalających na ogólną ocenę tendencji w gospodarce w krótkim okresie. 
Badanie zmian zachodzących w produkcji budowlano-montażowej w krótkich okresach powinno 
uwzględniać również analizę produkcji skorygowanej o efekt sezonowości (tj. regularne odchylenia 
od trendu obserwowane w cyklu rocznym, uwzględniające zmienność kalendarzową, układ dni  
roboczych, świąt stałych i ruchomych, w tym tzw. efekt Świąt Wielkanocnych). Należy jednak  
przy tym zwrócić uwagę, że dane wyrównane sezonowo są dostępne na poziomie kraju, nie są  
natomiast obliczane dla poziomu województw. 

Produkcja budowlano-montażowa wykonywana systemem zleceniowym przez podmioty  
budowlane jest częścią produkcji sprzedanej budownictwa. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne
a  Produkcja sprzedana budownictwa

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

PKD 2007 
(działy, grupy),

PKOB  
(grupy)

systemy wykonawstwa  
(zleceniowy, gospodarczy)

sektory własności 
(publiczny, prywatny)

na liczbę 
ludności

klasy wielkości 
przedsiębiorstw



Pojęcie 
Efekty rzeczowe budownictwa

3

Efekty rzeczowe budownictwa obejmują rezultaty działalności wszystkich inwestorów i dotyczą  
obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych (w tym mieszkań) oraz niemieszkalnych  
w zakresie wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy, jak również 
budynków i mieszkań oddanych do użytkowania oraz mieszkań w budowie. Podziału obiektów budow-
lanych dokonuje się zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB).

Miary związane z pojęciem

3.1 Liczba budynków oddanych do użytkowania

Liczba wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy nowych  
budynków mieszkalnych

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy  
z projektem budowlanym

Źródła danych

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
odnośnie efektów budownictwa

3.2
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Miara
Liczba budynków oddanych do użytkowania

3.1

Budynki oddane do użytkowania są to budynki (mieszkalne i niemieszkalne), których zakończenie 
budowy zgłoszone zostało przez inwestora i przyjęte przez organ nadzoru budowlanego, lub na 
którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie od organu nadzoru budowlanego.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni 
użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Budynki niemieszkalne są to obiekty  
budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na 
cele niemieszkalne.

Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku (w świetle 
konstrukcji nośnych i nienośnych), służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych  
z przeznaczeniem budynku (lub – w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji – suma  
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku  
handlowym).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

PKOB  
(grupy)

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

budynki  
niemieszkalne, 

mieszkalne

na liczbę 
ludności

miasto/wieś

Interpretacja miary
Budynki oddane do użytkowania stanowią efekty działalności budowlanej zarówno w zakresie  
budynków mieszkalnych (w tym mieszkań oddanych do użytkowania), jak również budynków 
niemieszkalnych (w tym np. obiektów zakwaterowania turystycznego, biurowych, handlowo-
usługowych, przemysłowych, szkół i szpitali, gospodarstw rolnych).   

Miara może być prezentowana jako liczba budynków lub kubatura budynków (objętość, wyrażona 
w m3 i liczona jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku).

W zakresie budownictwa mieszkaniowego obserwacji można poddać również liczbę mieszkań 
oddanych do użytkowania, którą analizuje się według form budownictwa mieszkaniowego  
(indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, spółdzielcze, społeczne czynszowe,  
komunalne, zakładowe).
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Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Liczba mieszkań oddanych do użytkowania
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Miara
Liczba wydanych pozwoleń na budowę  
i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 
nowych budynków mieszkalnych

3.2

Liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych (lub dla których dokonano 
zgłoszeń z projektem budowlanym) jest to liczba decyzji administracyjnych, wydanych przez organy  
administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zezwalających 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy w danym okresie.
Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

PKOB  
(grupy)

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

formy budownictwa

na liczbę 
ludności

miasto/wieś

Interpretacja miary
Liczba wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy nowych  
budynków mieszkalnych jest miarą świadczącą o przyszłej aktywności budowlanej na rynku miesz-
kaniowym. Na jej podstawie można również wyciągać wnioski dotyczące oceny przedsiębiorców 
na temat bieżących warunków dla realizacji inwestycji oraz możliwości odzyskania poniesionych 
nakładów w przyszłości. 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków miesz-
kalnych mogą być prezentowane według liczby wydanych pozwoleń i zgłoszeń (na budowę 
określonych budynków) lub liczby budynków (na budowę których wydano zezwolenia lub zgłoszenia) 
w danym okresie. 

Dodatkowych możliwości analitycznych dostarczają dane dotyczące wydanych pozwoleń i zgłoszeń 
z projektem budowlanym w podziale na formy budownictwa mieszkaniowego, tj. indywidualne, 
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne, zakładowe.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne
a Liczba wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy mieszkań 
a Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy  

z projektem budowlanym
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Pojęcie 
Handel wewnętrzny

4

Handel wewnętrzny obejmuje działalność handlową detaliczną i hurtową realizowaną przez 
przedsiębiorstwa:

a handlowe, tj. hurtowe i detaliczne (zaliczane według PKD 2007 do sekcji: G – handel; naprawa  
pojazdów samochodowych),

a gastronomiczne (zaliczane do sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia),

a inne jednostki niehandlowe (produkcyjne).

Miary związane z pojęciem

4.1 Sprzedaż detaliczna towarów 

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych

Obroty w handlu detalicznym

Źródła danych

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące w zakresie działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw, w tym w przedsiębiorstwach handlowych oraz w zakresie sprzedaży detalicznej  
i hurtowej
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Miara
Sprzedaż detaliczna towarów

4.1

Sprzedaż detaliczna towarów jest to wartość sprzedaży (łącznie z podatkiem VAT) towarów własnych 
i komisowych (nowych i używanych) realizowanej w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach 
gastronomicznych, innych punktach sprzedaży (np. magazynach, składach itp.) oraz poprzez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet – w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidual-
nych nabywców. 

Sprzedaż detaliczna towarów może być realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe (hurtowe  
i detaliczne), gastronomiczne i niehandlowe (produkcyjne). 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

klasy wielkości 
przedsiębiorstw

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

grupy towarów

na liczbę 
ludności

Interpretacja miary
Jednym z najczęstszych środków obserwacji sprzedaży detalicznej jest analiza sprzedaży według 
grupowania rodzajów działalności, do których podmioty są zaliczane w oparciu o przeważający asor-
tyment towarów sprzedawanych w punktach sprzedaży. Wyszczególnia się następujące grupow-
ania w zakresie sprzedaży detalicznej: 

a pojazdy samochodowe, motocykle, części; 

a paliwa stałe, ciekłe i gazowe; 

a żywność, napoje i wyroby tytoniowe;  

a pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach; 

a farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny; 

a włókno, odzież, obuwie; 

a meble, rtv, agd; 

a prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach; 

a sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

a pozostałe.

grupowania  
rodzajów 

działalności
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Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne
a Obroty w handlu detalicznym – to przychody ze sprzedaży, które obejmują wartość 

sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów (wyrobów gotowych i usług),  
towarów i materiałów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem  
upustów, rabatów i bonifikat – bez podatku od towarów i usług (VAT). Jako wskaźnik wymagany 
przepisami Unii Europejskiej, jest obliczany głównie na potrzeby porównań międzynarodowych  
i obserwacji cyklu koniunkturalnego w UE. Obejmuje przedsiębiorstwa prowadzące podstawową 
działalność zakwalifikowaną do wybranych grup i klas z działu 47 (handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi), należącego na sekcji G  
(handel; naprawa pojazdów samochodowych).

a Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT) – to działalność polegająca na odsprzedaży zakupi-
onych towarów we własnym imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, 
detalistom, producentom). Obejmuje sprzedaż towarów z magazynów handlowych (własnych 
lub użytkowanych), w których składowane towary stanowią własność przedsiębiorstwa  
handlowego.

Powyższe grupowania są ustalane na podstawie tzw. „klucza przejścia” z klasyfikacji PKD 2007, 
zgodnie z aktualnym w danym okresie stanem organizacyjnym.

Dodatkowo, sprzedaż detaliczna może być analizowana według grup towarów, do których zalicza się:
– towary sprzedawane w punktach sprzedaży detalicznej (towary konsumpcyjne – żywność i napoje 
bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe; towary niekonsumpcyjne),
– towary sprzedawane w placówkach gastronomicznych.

Analizując dynamikę i strukturę sprzedaży detalicznej według grupowań rodzajów działalności 
należy zachować ostrożność – obserwowane zmiany mogą wynikać nie tylko ze wzrostu lub spadku 
wartości samej sprzedaży w danej grupie, ale także (co jest specyfiką działalności przedsiębiorstw 
prowadzących sprzedaż detaliczną) ze zmiany przeważającego rodzaju działalności sprawozdającego 
przedsiębiorstwa lub zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw), co w rezultacie może 
powodować przeklasyfikowanie przedsiębiorstwa do innej grupy. 

Do obserwacji zmian sprzedaży detalicznej w czasie zaleca się stosowanie wskaźników dynamiki 
obliczonych w cenach stałych. Pozwala to na wyeliminowanie wpływu zmian cen na analizowane 
wielkości (jako ceny stałe przyjmuje się ceny bieżące z roku poprzedzającego rok badany). 
Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że na poziomie województw dane dostępne są w cenach 
bieżących.

Zmiany wartości sprzedaży detalicznej mogą być efektem wielu czynników – z jednej strony 
podażowych, tj. wielkości produkcji czy importu, a z drugiej strony – popytowych, np. możliwości 
finansowych konsumentów i ich indywidualnych potrzeb (np. zmieniających się sezonowo – patrz: 
znaczący wzrost sprzedaży obserwowany w okresach przedświątecznych). 
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Pojęcie 
Przewozy ładunków i pasażerów

5

Przewozy w ujęciu rzeczowym obejmują przewozy ładunków i pasażerów dokonywane przez podmioty 
gospodarcze prowadzące, zgodnie z PKD 2007, działalność w zakresie sekcji H (transport i gospodarka 
magazynowa, z wyłączeniem podmiotów zaliczonych do działu 53 – działalność pocztowa i kurierska) 
oraz przez podmioty spoza sekcji H.

Miary związane z pojęciem

5.1 Przewozy ładunków

Przewozy pasażerów

Źródła danych

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

5.2

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia z dniem  
1 stycznia 2008 r. PKD 2007 (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. (zmieniające dyrektywę 
Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003  
i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w celu ustanowienia NST 2007 jako  
jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu.

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstw  
w obszarze transportu towarowego i pasażerskiego
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Miara
Przewozy ładunków

5.1

Przewozy ładunków stanowią sumę masy ładunków (podstawową miarą są fizyczne jednostki  
miary – tony), przewiezionych poszczególnymi rodzajami transportu, tj. transportem kolejowym,  
samochodowym zarobkowym (obejmującym świadczenie usług przewozowych za opłatą)  
i gospodarczym (wykonywanym na własne potrzeby – bez opłat), rurociągowym, lotniczym oraz 
żeglugą śródlądową i żeglugą morską. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

rodzaje 
transportu

grupy ładunków (wg klasyfikacji towarów 
do celów statystyk transportu NST 2007)

Interpretacja miary
Statystyki dotyczące przewozów ładunków mają na celu dostarczenie informacji o intensywności 
rozwoju poszczególnych rodzajów transportu towarowego, składających się na system  
transportowy kraju. Informacje te potrzebne są dla kształtowania polityki transportowej i w zakresie 
ochrony środowiska, w tym w wymiarze regionalnym.

Przewozy ładunków można analizować według następujących rodzajów transportu:

a kolejowy – w tym w podziale na rodzaje przesyłek, grupy ładunków, strefy odległości, bilans 
przewozów – w podziale na załadunek i wyładunek według województw,

a samochodowy – w tym według form organizacyjnych, grup ładunków, stref odległości, bilansu 
przewozów – w podziale na ładunki nadane i przyjęte według województw, 

a rurociągowy,

a morski – w tym w podziale na m.in. rodzaje żeglugi, zasięg pływania, rodzaje statków, relacje 
przewozów, grupy ładunków, 

a lotniczy – w tym według rodzajów ruchu (rozkładowy, pozarozkładowy), rodzajów komunikacji 
(krajowa, międzynarodowa),

a wodny śródlądowy – w podziale na grupy ładunków, strefy odległości, relacje przewozów.

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że na poziomie województw dane prezentowane są dla  
transportu samochodowego, kolejowego oraz wodnego śródlądowego. 

Przewozy ładunków, jako efekty działania transportu towarowego, mogą być mierzone również 
pracą przewozową przy przewozie towarów. 

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

transport krajowy  
i międzynarodowy
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Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Praca przewozowa przy przewozie ładunków – jest to suma prac przewozowych wykonanych 
przy przewozach ładunków wszystkimi rodzajami transportu towarowego, tj. transportu  
kolejowego, samochodowego, rurociągowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej.  
W odróżnieniu od wielkości przewozów (wyrażonej w tonach), jest podawana w tonokilometrach 
(t.km). Jeden tonokilometr oznacza przewóz 1 tony ładunku na odległość 1 km.
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Miara
Przewozy pasażerów

5.2

Przewozy pasażerów stanowią sumę pasażerów (podstawową miarą jest liczba pasażerów)  
przewiezionych transportem kolejowym, samochodowym (bez przewozów taborem komunikacji 
miejskiej), lotniczym oraz żeglugą śródlądową i żeglugą morską.  

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

rodzaje 
transportu

kierunki komunikacji  
(krajowy i międzynarodowy)

Interpretacja miary

Statystyki dotyczące przewozów pasażerów mają na celu dostarczenie informacji o intensywności 
rozwoju poszczególnych rodzajów transportu pasażerskiego składających się na system  
transportowy kraju. Informacje te stanowią podstawę kształtowania polityki transportowej oraz  
w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza na poziomie regionalnym.

Przewozy pasażerów są analizowane według następujących rodzajów transportu:

a kolejowy – w tym według rodzajów biletów, taryf, pociągów, klas wagonów, bilansu przewozów 
– w podziale na pasażerów odprawionych i przyjętych według województw,

a samochodowy – obejmujący komunikację regularną (według rodzajów biletów) i nieregularną,  
sektory własności, 

a morski – w podziale na rodzaje statków, 

a lotniczy – według rodzajów ruchu (rozkładowy, pozarozkładowy), rodzajów komunikacji  
(krajowa, międzynarodowa),

a wodny śródlądowy.
 
Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że na poziomie województw dane prezentowane są dla  
transportu samochodowego i kolejowego.

Przewozy pasażerów, jako efekty działania transportu pasażerskiego, mogą być mierzone również 
pracą przewozową przy przewozie pasażerów. 

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa
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Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Praca przewozowa przy przewozie pasażerów – jest to suma prac przewozowych  
wykonanych przy przewozach pasażerów transportem kolejowym, samochodowym, lotniczym, 
żeglugą śródlądową i żeglugą morską. W odróżnieniu od liczby pasażerów jest podawana  
w pasażerokilometrach (pas.km). Jeden pasażerokilometr oznacza przewóz 1 pasażera  
na odległość 1 km.

226



Pojęcie 
Sprzedaż usług

6

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), usługi obejmują wszelkie czynności świadczone 
na rzecz jednostek:

a gospodarczych, prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym (usługi dla celów produkcji 
nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych),

a gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności (usługi przeznaczone dla celów konsumpcji  
indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej).

Sprzedaż usług to wartość przychodów podmiotów, które zostały zaliczone do właściwych grupowań 
klasyfikacji PKD 2007 (w powiązaniu z PKWiU 2008).

Miary związane z pojęciem

6.1 Sprzedaż usług w transporcie

Sprzedaż usług w łączności

Źródła danych

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
dotyczące usług, w tym sytuacji finansowej firm 

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa

6.2
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Miara
Sprzedaż usług w transporcie

6.1

Sprzedaż usług w transporcie to wartość wpływów za usługi świadczone przez podmioty  
zaklasyfikowane według klasyfikacji PKD 2007 do sekcji H – transport i gospodarka magazynowa 
(z wyłączeniem działu 53 – działalność pocztowa i kurierska). Usługi te obejmują wpływy  
za przewozy ładunków, pasażerów (łącznie z komunikacją miejską), bagażu i poczty, wpływy  
za przeładunki, spedycję, składowanie i magazynowanie ładunków oraz inne usługi związane  
z obsługą transportu. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

sektory własności 
(publiczny,  
prywatny)

rodzaje  
transportu

Interpretacja miary

Sprzedaż usług w transporcie jest miarą istotną z punktu widzenia prowadzenia obserwacji zmian 
w „branży transportowej”, a także konieczności szacowania na potrzeby rachunków narodowych 
wielkości krajowego sektora usług. 

Najczęściej obserwowanym miernikiem związanym ze sprzedażą usług w transporcie jest dynamika, 
która informuje o wzroście lub spadku wartości sprzedaży w stosunku do określonego okresu. 
Najbardziej miarodajna jest dynamika obliczana na podstawie wartości w cenach stałych  
(po skorygowaniu o wpływ zmian cen). Jako ceny stałe w statystyce transportu przyjmuje się średnie 
ceny bieżące z roku poprzedzającego rok badany. 

Sprzedaż usług w transporcie obejmuje wszystkie rodzaje transportu: kolejowy, samochodowy  
(w tym komunikację miejską - autobusową, tramwajową, trolejbusową i metro), transport 
rurociągowy, lotniczy, żeglugę śródlądową i morską. W związku z powyższym, uzupełnieniem  
informacji o transporcie powinna być analiza przewozów ładunków     Przewozy ładunków  
i pasażerów     Przewozy pasażerów.   

Wartość przychodów ze sprzedaży usług transportu podaje się w cenach bazowych.

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa
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Miara
Sprzedaż usług w łączności

6.2

Sprzedaż usług w łączności to wartość przychodów ze sprzedaży usług działalności pocztowej  
i kurierskiej oraz telekomunikacji, świadczonych przez podmioty zaliczone według klasyfikacji 
PKD 2007 do działów: 53 – działalność pocztowa i kurierska (w sekcji H – transport i gospodarka  
magazynowa), 61 – telekomunikacja (w sekcji J – informacja i komunikacja). Do usług tych należą 
usługi: pocztowe, telefonii stacjonarnej, transmisji telewizyjnej i radiofonicznej, transmisji danych  
i poczty elektronicznej, telefonii ruchomej, radiokomunikacyjne oraz transportowe (w zakresie  
przewozów przesyłek, paczek i innych ładunków). 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

sektory własności 
(publiczny,  
prywatny)

rodzaje  
świadczonych

usług

Interpretacja miary
Sprzedaż usług w łączności jest miarą istotną z punktu widzenia prowadzenia obserwacji zmian  
w sprzedaży usług w łączności zachodzących w czasie, a także konieczności szacowania na potrzeby 
rachunków narodowych wielkości krajowego sektora usług.

Najczęściej obserwowanym miernikiem związanym ze sprzedażą usług w łączności jest dynamika, 
która informuje o wzroście lub spadku wartości sprzedaży w stosunku do określonego okresu. 
Najbardziej miarodajną jest dynamika obliczana na podstawie wartości w cenach stałych  
(po skorygowaniu o wpływ zmian cen). Jako ceny stałe w statystyce łączności przyjmuje się średnie 
ceny bieżące z roku poprzedzającego rok badany. 

Wartość przychodów ze sprzedaży usług działalności pocztowej i kurierskiej oraz telekomunikacji 
podaje się w cenach bazowych.

Statystyka gospodarcza
Produkcja, działalność usługowa
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Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość może być definiowana jako skłonność do tworzenia nowych przedsiębiorstw, 
ale również jako aktywność w rozwijaniu istniejących, tj. w podejmowaniu wyzwań inwestycyjnych. 
W niniejszej publikacji skupiono się m.in. na miarach pozwalających na obserwację zmian  
w populacji podmiotów gospodarki narodowej (tworzenie nowych, likwidacje) oraz podkreślono  
potrzebę wielowymiarowej analizy struktury tej populacji, w tym pod kątem udziału kapitału  
zagranicznego. Opisane miary oparte są głównie na zasobach rejestru REGON. Należy jednak  
zauważyć, że statystyka publiczna prowadzi również badania dotyczące przedsiębiorstw,  
obejmujące m.in. obserwację ich demografii (powstawanie nowych, likwidacje, struktura), kon-
dycji finansowej oraz przeżywalności. Badania te są źródłem prezentowanych w rozdziale miar  
dotyczących nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Obserwacja zjawisk w prezentowanym obszarze służy realizacji polityki sprzyjającej rozwojowi 
przedsiębiorczości. W szczególnym obszarze zainteresowania decydentów znajduje się sektor  
małych i średnich przedsiębiorstw, jako najbardziej mobilnych, kreujących miejsca pracy i najbardziej 
wrażliwych na zmiany koniunkturalne. Analizie poddawany jest także obszar związany z tworze-
niem warunków dla napływu kapitału zagranicznego i aktywności potencjalnych inwestorów  
zagranicznych na polskim rynku. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Podmioty gospodarki narodowej

Przedsiębiorstwa

Kapitał zagraniczny

Nakłady inwestycyjne

2

3

4

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość
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Pojęcie 
Podmioty gospodarki narodowej

1

Podmiotami gospodarki narodowej są jednostki prawne, tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Podmioty te podlegają obowiązkowi rejestracji prowadzenia działalności w rejestrze REGON (czyli  
w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej), prowadzonym przez Prezesa 
GUS. 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii  
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki  
publicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji  
publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

a Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220,  
poz. 1447, z późn. zm.).

Miary związane z pojęciem

1.1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wyrejestrowanych z rejestru REGON

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

Źródła danych

a Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON.
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Miara
Liczba podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON

1.1

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON informuje o stanie 
(w określonym dniu roku) podmiotów wpisanych do tego rejestru. Wszystkie podmioty gospodarki 
narodowej są ustawowo zobowiązane  do wpisu do rejestru REGON, a także do zgłaszania zmian 
cech objętych wpisem lub do skreślenia podmiotu z rejestru. 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

formy prawne rodzaje 
własności

dynamika na liczbę 
ludności

Interpretacja miary

Informacje na temat zmian w liczbie podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON stanowią 
uzupełniający element analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 

Przyjmuje się, że utrzymujący się wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 
świadczy o ożywieniu gospodarczym – szanse stwarzane przez dobrą koniunkturę wykorzystują 
przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Interpretując zmiany w rejestrze należy jednak pamiętać, 
że mogą one być spowodowane różnymi przyczynami, w tym zmianami prawno-organizacyjnymi 
(powodują one z reguły „skokowy” wzrost lub spadek liczby jednostek w określonych rodzajach 
działalności w określonym przedziale czasowym). 

Informacje dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów mogą być wykorzystywane przy analizie 
tendencji na rynku pracy. W tym kontekście ważne jest uwzględnienie wielkości podmiotów  
mierzonej przewidywaną liczbą pracujących (we wniosku rejestracyjnym podaje się taką wielkość), 
tj. podmiotów mikro (0–9 osób), małych (10–49 osób), średnich (50–249 osób) czy dużych  
(250 i więcej osób). Istotne pod tym względem są m.in. analizy tendencji zachodzących  
w jednostkach małych i średnich, w dużym stopniu generujących miejsca pracy oraz mikro,  
świadczących m.in. o aktywności gospodarczej społeczeństwa. 

sektory własności 
(publiczny,  
prywatny)

klasy wielkości 
przedsiębiorstw

PKD 2007  
(sekcje, działy)

233



Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

Różnego rodzaju obowiązki sprawozdawcze (w konsekwencji – zróżnicowany dostępny zakres 
informacji o podmiotach) posiadają podmioty według poszczególnych form prawnych, w tym 
przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe, spółki cywilne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Podmioty gospodarki narodowej mogą być poddawane analizie z punktu widzenia prawa 
własności. Wyróżnia się sektor publiczny (mienie zaliczanych do niego podmiotów w całości lub  
w przeważającej części należy do Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek  
samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych) oraz sektor prywatny (mienie  
zaliczanych do niego podmiotów w całości lub w przeważającej części należy do prywatnych właścicieli  
– krajowych osób fizycznych, pozostałych krajowych jednostek prywatnych lub osób zagranicznych).

Informacje zawarte w rejestrze REGON dają również możliwość pozyskania informacji o napływie 
kapitału zagranicznego do polskich przedsiębiorstw poprzez analizę spółek handlowych z udziałem 
kapitału zagranicznego (       Kapitał zagraniczny).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym
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Miary podobne

a  Liczba przedsiębiorstw niefinansowych
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Pojęcie 
Przedsiębiorstwa

2

Przedsiębiorstwa stanowią podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną lub usługową 
na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku z tej działalności. 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r., przedsiębiorstwo to  
jednostka organizacyjna produkująca wyroby lub świadcząca usługi, która osiąga korzyści z pewnego 
stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji swoich bieżących  
zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jedną lub kilka rodzajów działalności w jednym lub kilku miejscach  
i jest tworzone przez jednostkę prawną lub grupę jednostek prawnych. 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek  
statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie. 

a Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330, z późn. zm.).

a Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220, poz. 
1447, z późn. zm.). 

Miary związane z pojęciem

2.1 Liczba przedsiębiorstw niefinansowych 

Liczba przedsiębiorstw finansowych 

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

Źródła danych

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
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Miara
Liczba przedsiębiorstw niefinansowych

2.1

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych obejmuje jednostki (osoby prawne, jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne), które prowadzą księgi rachunkowe lub są zobowiązane 
do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej, których działalność zaklasyfikowano - zgodnie  
z przeważającym rodzajem działalności – do następujących sekcji klasyfikacji PKD 2007:   
B (górnictwo i wydobywanie), C (przetwórstwo przemysłowe), D (wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę), E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami; rekultywacja), F (budownictwo), G (handel; naprawa pojazdów samochodowych),  
H (transport i gospodarka magazynowa), I (zakwaterowanie i gastronomia), J (informacja  
i komunikacja), L (obsługa rynku nieruchomości), M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna),  
N (administrowanie i działalność wspierająca), P (edukacja, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego),  
Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna, z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów  
opieki zdrowotnej), R (działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką), S (pozostała działalność 
usługowa, z wyłączeniem działalności organizacji członkowskich).

Wskaźnik nie obejmuje jednostek zaliczanych do sekcji K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) 
oraz O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

sektory własności  
(publiczny,  
prywatny)

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

klasy wielkości 
przedsiębiorstw

PKD 2007 
(sekcje, działy)

dynamika na liczbę 
ludności   

Interpretacja miary

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych jest informacją podstawową dla dokonywania  
kompleksowej oceny rezultatów działalności tych przedsiębiorstw w oparciu o szereg informacji  
wynikowych, w tym m.in. dotyczących wielkości i struktury majątku (aktywów) przedsiębiorstw 
oraz źródeł jego finansowania (pasywów), uzyskanych wyników finansowych, oceny bieżącej 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw, koniunktury gospodarczej oraz nakładów inwestycyjnych  
(       Nakłady inwestycyjne),  czy powiązań kapitałowych z zagranicą (      Kapitał zagraniczny).

Pełen obraz tendencji zachodzących w obszarze przedsiębiorstw niefinansowych pokazują  
ostateczne dane roczne, pozyskiwane drogą badania pełnego (z wyjątkiem przedsiębiorstw  
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o liczbie pracujących do 9 osób, dla których dane gromadzone są w badaniu reprezentacyjnym). Dane  
opracowuje się tzw. metodą przedsiębiorstw (przyjmowanie całych podmiotów gospodarki  
narodowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących ich działalność według 
poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych i podziałów terytorialnych). 

Interpretując informacje na temat przedsiębiorstw niefinansowych należy wziąć pod uwagę  
ograniczenia związane ze specyfiką prowadzonych badań (reprezentatywny charakter niektórych 
badań) oraz zasadami udostępniania danych (obowiązkiem zachowania tajemnicy statystycznej), 
które istotne są zwłaszcza w odniesieniu do analiz regionalnych.

Miary podobne

a  Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość
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Pojęcie 
Kapitał zagraniczny

3

Kapitał zagraniczny to kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa przez podmiot zagraniczny w postaci: 
środków finansowych (gotówka, akcje, obligacje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny, urządzenia, 
środki transportu, nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje). 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220, poz. 
1447, z późn. zm.) 

a Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330, z późn. zm.)

Miary związane z pojęciem

3.1 Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

Wartość kapitału podstawowego podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

Wartość ulokowanego w Polsce kapitału zagranicznego

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

Źródła danych

a Badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące działalności przedsiębiorstw, w tym podmiotów  
z udziałem kapitału zagranicznego.
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Miara
Liczba podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego

3.1

Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego obejmuje zbiorowość jednostek posiadających 
kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych (niezależnie od jego wielkości, struktury i udziału 
w kapitale podstawowym, a także kraju pochodzenia). 

Do podmiotów zagranicznych zalicza się:

a osoby prawne z siedzibą za granicą,

a osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego,

a jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną z siedzibą za granicą.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

liczba 
pracujących

dynamika na liczbę 
ludności

Interpretacja miary

Obserwacja liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego umożliwia pozyskanie informacji 
o skali napływu kapitału zagranicznego do polskich przedsiębiorstw, o rodzajach ich działalności, 
strukturze posiadanego przez nie kapitału i kraju jego pochodzenia. Jest informacją podstawową 
dla dokonywania analizy wyników finansowych uzyskiwanych przez te podmioty oraz ponoszonych 
przez te jednostki nakładów inwestycyjnych.

Szczególnie istotne informacje wynikowe („wrażliwe” z punktu widzenia cykli koniunkturalnych  
na rynkach międzynarodowych) na temat rozwoju przedsiębiorstw i ich kondycji według  
poszczególnych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których wartość kapitału  
zagranicznego przekracza 1 mln USD oraz tych jednostek, w których zaangażowany kapitał  
zagraniczny stanowi 100%. Analiza danych dotyczących firm z udziałem kapitału zagranicznego  
powinna wyodrębniać również te podmioty, w których powyżej 50% kapitału podstawowego należało  
do jednego inwestora zagranicznego.

kraj pochodzenia 
kapitału  

zagranicznego 

PKD 2007  
(sekcje, działy  

w sekcji C)
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Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

W analizie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego według rodzajów działalności należy 
wziąć pod uwagę pewne ograniczenia (związane ze specyfiką badań, tj. reprezentatywnym  
charakterem niektórych badań oraz tajemnicą statystyczną), które w konsekwencji mogą 
uniemożliwiać prezentację pełnego zakresu danych na niższych poziomach agregacji PKD i NTS. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Nakłady inwestycyjne

4

Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe ponoszone w celu wytworzenia nowych 
środków trwałych lub ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji) istniejących 
obiektów majątku trwałego, a także nakłady na pierwsze wyposażenie inwestycji.

Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki 
trwałe są to głównie nakłady na budynki i budowle, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, środki 
transportu. Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty 
związane z realizacją inwestycji; nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia z dniem  
1 stycznia 2011 r. Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

a Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 I 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. 
Nr 7, poz. 34).

a Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330, z późn. zm.).

Miary związane z pojęciem

4.1

Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

Źródła danych

a Badania statystyczne oraz szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (z wykorzystaniem danych  
ze źródeł zewnętrznych) w zakresie nakładów inwestycyjnych ponoszonych w gospodarce  
narodowej, tj. w sektorach: przedsiębiorstw, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, insty-
tucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych (w tym nakładów ponoszonych przez  
osoby fizyczne pracujące na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) oraz  
instytucji niekomercyjnych.
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Miara
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
niefinansowych

4.1

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych są to nakłady ponoszone przez podmioty 
zaklasyfikowane zgodnie z przeważającym rodzajem działalności inwestora do sekcji według  
klasyfikacji PKD 2007: B (górnictwo i wydobywanie), C (przetwórstwo przemysłowe),  
D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę), E (dostawa 
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja), F (budownictwo), G (handel; naprawa 
pojazdów samochodowych), H (transport i gospodarka magazynowa), I (zakwaterowanie i gastro-
nomia), J (informacja i komunikacja), L (obsługa rynku nieruchomości), M (działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna), N (administrowanie i działalność wspierająca), P (edukacja, z wyłączeniem 
szkolnictwa wyższego), Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna, z wyłączeniem samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją),  
S (pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem działalności organizacji członkowskich).  

Wskaźnik nie obejmuje nakładów ponoszonych przez jednostki zaliczane do sekcji K (działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa) oraz O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

Statystyka gospodarcza
Przedsiębiorczość

sektory własności 
(publiczny, prywatny)

dynamika

Interpretacja miary

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych stanowią istotny miernik oceny kondycji 
tych firm, ich możliwości finansowych i planów rozwojowych. Analizując działalność inwestycyjną 
firm należy pamiętać o specyfice procesów inwestycyjnych, w tym wielu czynnikach decydujących  
o organizacji i finansowaniu działalności inwestycyjnej oraz o kierunkach inwestowania. Jest to  
szczególnie ważne w analizie ich dynamiki w skali roku (spadek lub niski wzrost inwestycji w danym 
roku może być poprzedzony wysokimi nakładami w poprzednich latach).

grupy rodzajowe 
środków 
trwałych

PKD 2007  
(sekcje, działy)

źródła finansowania nakładów  
na środki trwałe

na liczbę 
ludności
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Szczególne znaczenie w analizie działalności inwestycyjnej firm mają źródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych, którymi mogą być środki własne (np. część zysku, emisja akcji w spółkach akcyjnych, 
sprzedaż akcji dotychczasowym lub nowym udziałowcom w spółkach z o.o.), środki budżetowe  
(w tym z budżetu centralnego, województwa, powiatu, gminy), kredyty i pożyczki krajowe lub  
zagraniczne, środki zagraniczne (uzyskane w ramach programów międzynarodowych z Funduszy 
Europejskich).

Nakłady inwestycyjne zalicza się do odpowiednich sekcji i działów PKD 2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem 
działalności inwestora (podmiotu gospodarki narodowej). Wyjątek stanowią nakłady na obiekty 
niezwiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, które zalicza się do odpowiednich sekcji  
i działów według kryterium przeznaczenia obiektu (dotyczy np. budynków i lokali mieszkalnych, obiektów 
przeznaczonych dla potrzeb edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji). 

W statystykach rocznych dodatkowo dokonuje się podziału nakładów inwestycyjnych na podstawie 
faktycznej lokalizacji inwestycji (według województw, podregionów, powiatów).

W analizie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw według ich rodzajów działalności należy wziąć 
pod uwagę pewne ograniczenia związane ze specyfiką badania (tj. reprezentatywny charakter  
niektórych badań) oraz tajemnicą statystyczną, które w konsekwencji mogą uniemożliwiać 
prezentację pełnego zakresu danych na niższych poziomach agregacji PKD i NTS. 

Miary podobne

a Nakłady inwestycyjne – dane obejmują nakłady podmiotów całej gospodarki narodowej.

a  Nakłady brutto na środki trwałe – stanowią część nakładów inwestycyjnych
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Wymiana międzynarodowa
Wymiana międzynarodowa w szerokim ujęciu obejmuje przemieszczanie pomiędzy różnymi  
krajami towarów, usług i kapitału. Informacje prezentowane w tym wymiarze pochodzą ze statystyki 
handlu zagranicznego Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego  
(w zakresie bilansu płatniczego). W tym rozdziale podjęto charakterystykę obrotów towarowych.

Obserwacja bieżących tendencji w zakresie poziomu, dynamiki, struktury i kierunków eksportu  
i importu stanowi podstawę analizy stosunków gospodarczych danego kraju z zagranicą. Wnioski  
wynikające z tej obserwacji służą podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym  
i strategicznym.Szczegółowa analiza struktury obrotów według towarów oraz kierunków  
geograficzno-gospodarczych dostarcza informacji nt. konkurencyjności krajowej produkcji  
oraz popytu zagranicznego na poszczególne grupy towarów. Wiedza ta jest wykorzystywana  
m.in. przez przedsiębiorstwa do analizy możliwości ekspansji handlowej na rynki zagraniczne oraz 
kształtowania strategii rozwojowych.

Rozmiary handlu zagranicznego są uzależnione od wielu czynników, w tym m.in.: popytu na wybrany 
towar, dostępności i cen czynników produkcji, występowania poszczególnych surowców,  
możliwości produkcji określonych towarów czy świadczenia konkretnych usług. Wpływają na  
niego istniejące uregulowania formalno-prawne (przekładające się na warunki prowadzenia  
wymiany pomiędzy państwami), kursy walut oraz kondycja gospodarcza krajów partnerskich.

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Obroty towarowe handlu zagranicznego

Statystyka gospodarcza
Wymiana międzynarodowa
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Pojęcie 
Obroty towarowe handlu zagranicznego

1

Obroty towarowe handlu zagranicznego jest to wymiana towarów z kontrahentami mającymi stałą 
siedzibę poza terytorium ekonomicznym kraju.

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury  
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej oraz rozporządzenia wykonawcze 
Komisji (UE) zmieniające załącznik 1 do ww. rozporządzenia Rady (EWG).

a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia  
z dniem 1 stycznia 2009 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008, opracowanej  
na podstawie międzynarodowych klasyfikacji i nomenklatur (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Miary związane z pojęciem

1.1 Eksport/Import towarów

Statystyka gospodarcza
Wymiana międzynarodowa

Źródła danych

Głównie:

a System INTRASTAT (system statystyki obrotów towarowych Polski, realizowanych pomiędzy 
państwami członkowskimi UE) – bazujący na deklaracjach INTRASTAT, składanych przez osoby 
zobowiązane do zgłaszania przywozu i wywozu towarów;

a System EXTRASTAT (system statystyki obrotów towarowych Polski, realizowanych z tzw. krajami 
trzecimi, tj. niebędącymi państwami członkowskimi UE) – bazujący na zgłoszeniach celnych.
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Miara
Eksport/import towarów

1.1

Eksport towarów jest to dostarczanie towarów za granicę niezależnie od sposobu ich  
wyprowadzenia z terytorium ekonomicznego kraju. 
Import towarów jest to dostarczanie towarów z zagranicy niezależnie od sposobu ich wprowadzenia 
na terytorium ekonomiczne kraju. 

Import / eksport towarów obejmuje przywóz i wywóz towarów za granice bez względu na 
formę płatności, w tym obrót uszlachetniający. Wartość towarów po uszlachetnieniu jest liczona  
brutto, tj. jako wartość powierzonego towaru do uszlachetnienia oraz wartość opłaconej usługi 
uszlachetniającej towar.

Eksport i import wyrażane są w ujęciu wartościowym (np. PLN, USD, EUR), a dane dla poszczególnych 
towarów lub grup towarów mogą być prezentowane również w jednostkach naturalnych (np. tony, 
sztuki). 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

Nomenklatura 
Scalona CN

Statystyka gospodarcza
Wymiana międzynarodowa

Nomenklatura 
SITC rev.4

Główne Kategorie 
Ekonomiczne (BEC) PKWiU

kraje pochodzenia, przeznaczenia  
towarów, kraje wysyłki

na liczbę 
ludności

Interpretacja miary

Wielkość eksportu i importu towarów analizuje się pod względem struktury rodzajowej towarów 
oraz według krajów lub grup krajów. 

Do analizy struktury rodzajowej eksportu i importu towarów danego kraju wykorzystuje się:

a Nomenklaturę Scaloną (CN – corocznie weryfikowaną przez Komisję Europejską),

a Międzynarodową Standardową Klasyfikację Handlu (SITC – opracowaną przez ONZ), 

a Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), 
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Statystyka gospodarcza
Wymiana międzynarodowa

a klasyfikację towarową według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC) – służącą do  
opracowywania danych o kierunkach wykorzystania importu i eksportu, a także do przeliczania 
danych zagregowanych według SITC, na kategorie związane z przeznaczeniem końcowym,  
które mają znaczenie dla systemu rachunków narodowych, tj. dobra inwestycyjne, zużycie 
pośrednie i towary konsumpcyjne.

Analiza towarów eksportowanych według krajów przeznaczenia odzwierciedla zarówno koniunkturę 
zewnętrzną i popyt zagraniczny na dany towar (lub grupy towarowe), a także kierunki ekspansji  
eksportowej danego kraju. Należy zwrócić uwagę, że zdolność do zaspokojenia potrzeb nabyw-
ców zagranicznych przez producentów krajowych warunkowana jest m.in. czynnikami produkcji,  
kursami walut obcych. 

W przypadku Polski, jeżeli złoty się umacnia (ceny innych walut spadają w stosunku do złotego), 
to eksport staje się mniej opłacalny (produkty stają się coraz tańsze w przeliczeniu na złote,  
ale droższe w przeliczeniu na waluty obce, w których dokonywane są rozliczenia z kontrahentami). 
Odwrotnie sytuacja kształtuje się w przypadku importu. Import staje się bardziej opłacalny, jeżeli 
złoty się umacnia względem walut obcych (tj. ceny innych walut spadają w stosunku do złotego)  
– obce towary (importowane) stają się tańsze dla krajowych nabywców. 

Przy obserwacji eksportu i importu ważne jest również saldo wymiany, które stanowi  różnicę między 
ogólną wartością eksportu i importu towarów danego kraju lub grupy krajów. W przypadku przewagi 
eksportu towarów nad importem występuje saldo dodatnie, natomiast gdy import towarów jest 
wyższy niż eksport towarów, notowane jest  saldo ujemne. Saldo może być także zrównoważone  
– gdy wartość eksportu towarów jest równa wartości importu towarów.

Analiza wielkości eksportu i importu w ujęciu wartościowym (PLN, USD, EUR), obejmująca zmiany 
w czasie i strukturę, powinna uwzględniać obserwację zmian cen transakcyjnych towarów  
eksportowanych i importowanych oraz wskaźnika   Terms of trade, który opisuje stosunek zmian 
cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.
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Miary podobne

a Przychody/rozchody z tytułu obrotu usługami – statystyka międzynarodowego handlu 
usługami dotyczy transakcji, w których jeden podmiot transakcji (dostarczenia/nabycia usługi) 
jest jednostką krajową (rezydentem), a drugi podmiot transakcji ma swoją siedzibę/miejsce 
zamieszkania za granicą, jest organizacją międzynarodową lub jednostką dyplomatyczną in-
nego państwa (nierezydent). Podstawowym źródłem danych są sprawozdania składane przez 
podmioty prowadzące międzynarodowy handel usługami, niezależnie od ich formy własności, 
czy struktury organizacyjnej. 

a  Eksport/import towarów i usług – według systemu rachunków narodowych (ESA 2010)  
– kryterium definicji jest zmiana własności między jednostką krajową (rezydentem) a jednostką 
zagraniczną (nierezydentem). Dane dotyczące eksportu i importu towarów i usług według ESA 
2010 obejmują m.in. wartość towarów przekazanych pomiędzy rezydentami i nierezydentami  
w ramach transakcji handlowych, ale bez wartości towarów przywiezionych i wywiezionych  
w celu uszlachetnienia (gdyż nie są one traktowane jako zmiana własności), natomiast 
uwzględniają wartości samej usługi uszlachetniającej surowiec (czyli obrót uszlachetniający netto).

a Eksport/import z bilansu płatniczego – obliczany przez Narodowy Bank Polski, zgodnie  
z metodyką Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Statystyka gospodarcza
Wymiana międzynarodowa
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Rachunki narodowe
Rachunki narodowe są całościowym, usystematyzowanym opisem procesów gospodarczych  
zachodzących na terytorium ekonomicznym danego kraju, wyrażonych w ujęciu pieniężnym.  
Sposób ich opracowywania jest zgodny z metodologią europejskiego systemu rachunków  
narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Opiera się na jednolitych 
definicjach pojęć, klasyfikacjach i zasadach obliczeniowych, co zapewnia spójność i porównywalność 
danych.

Na system rachunków narodowych składa się zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych rachunków 
makroekonomicznych, pozwalających na uzyskanie informacji o działalności gospodarki krajowej,  
a w szczególności o procesach produkcji i jej rozdysponowania oraz procesach tworzenia i podziału 
dochodów. 

Głównym celem zestawiania rachunków narodowych jest:

a dostarczanie danych do analizy sytuacji ekonomicznej kraju oraz kształtowania na tej podstawie 
polityki społecznej i gospodarczej (rachunki narodowe pozwalają monitorować trendy w gospo-
darce i prognozować efekty wdrażanych działań);

a umożliwienie prowadzenia wiarygodnych porównań międzynarodowych;

a harmonizacja z innymi statystykami społecznymi i gospodarczymi.

Informacje liczbowe uzyskiwane na podstawie ESA 2010 mają również zasadnicze znaczenie dla 
realizacji polityki społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Do zadań 
realizowanych przy wykorzystaniu danych z rachunków narodowych i regionalnych należą m.in.:

a monitorowanie polityki makroekonomicznej i monetarnej poprzez dostarczanie  
wskaźników stanowiących podstawę oceny jej efektów oraz właściwego jej kształtowania,  
w tym definiowanie kryteriów procedury nadmiernego deficytu (mierniki       deficytu i      długu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych);

a udzielanie pomocy finansowej dla regionów Unii Europejskiej (alokacja funduszy dla regionów 
odbywa się na podstawie danych statystycznych z rachunków regionalnych);

a określanie wysokości środków własnych w budżecie Unii Europejskiej (patrz:  dochód  
narodowy brutto).

Gospodarka w systemie rachunków narodowych jest opisywana poprzez działalność jednostek  
instytucjonalnych. Za jednostkę instytucjonalną uznaje się podmiot prowadzący działalność  
produkcyjną, posiadający autonomię w podejmowaniu decyzji w zakresie swojej działalności  
(w przypadku sektora gospodarstw domowych jednostkami instytucjonalnymi są osoby fizyczne). 

Statystyka gospodarcza
Rachunki narodowe
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Rachunki narodowe

Jednostki krajowe, które tworzą gospodarkę narodową, to tzw. rezydenci, czyli jednostki  
instytucjonalne zaangażowane w działalność gospodarczą lub transakcje (o znaczącej skali  
ekonomicznej) na terytorium ekonomicznym danego kraju przez okres minimum jednego roku,  
bez względu na obywatelstwo, osobowość prawną czy obecność na terytorium ekonomicznym  
danego państwa w momencie dokonywania transakcji. 

Grupy jednostek instytucjonalnych charakteryzujące się wspólną funkcją pełnioną w procesie 
produkcji, celem ekonomicznym oraz rodzajem prowadzonej działalności tworzą  
sektory instytucjonalne. W rachunkach narodowych wyróżnia się pięć krajowych sektorów  
instytucjonalnych:

a sektor przedsiębiorstw niefinansowych – do którego zaliczono podmioty gospodarcze  
wytwarzające wyroby i niefinansowe usługi rynkowe, prowadzące księgi rachunkowe;

a sektor instytucji finansowych – który tworzą podmioty gospodarcze zajmujące się pośrednic-
twem finansowym, pomocniczą działalnością finansową oraz działalnością ubezpieczeniową;

a  sektor instytucji rządowych i samorządowych;

a  sektor gospodarstw domowych;

a sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – do którego 
zaliczono organizacje społeczne, partie polityczne, organizacje związków zawodowych,  
stowarzyszenia, fundacje oraz jednostki organizacji wyznaniowych.

Oprócz wymienionych sektorów krajowych wyróżnia się także sektor zagranica. Tworzą go podmioty 
gospodarcze będące własnością jednostek zagranicznych (czyli nierezydenci) zaangażowane  
w transakcje z jednostkami krajowymi. Jednostki krajowe i zagraniczne składają się razem na  
gospodarkę narodową ogółem.

W systemie rachunków narodowych można wyróżnić:

a rachunki sektorowe,

a rachunki według rodzajów działalności,

a rachunki roczne i kwartalne,

a rachunki regionalne,

a rachunki satelitarne.

Rachunki narodowe są także zestawiane w postaci:

a tablic podaży i wykorzystania,

a symetrycznych tablic przepływów międzygałęziowych.

Każde z wymienionych zestawień rachunków są opracowywane w innym celu i charakteryzują się 
odmiennym ujęciem działalności gospodarki.

Rachunki sektorowe opisują transakcje ekonomiczne pomiędzy jednostkami instytucjonalnymi  
zakwalifikowanymi na podstawie kryterium celów ekonomicznych oraz funkcji uznanej za wiodącą 
do poszczególnych sektorów instytucjonalnych.
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Rachunki według rodzajów działalności obrazują działalność społeczno-ekonomiczną gospodarki 
narodowej, gdzie jednostki produkcyjne (przedsiębiorstwa) są grupowane według przeważającego 
rodzaju działalności i prezentowane w układzie zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD 
2007.

Ze względu na kryterium horyzontu czasowego w rachunkach narodowych wyróżnia się rachunki 
roczne, w których okresem odniesienia jest jeden rok, i rachunki kwartalne, w których okresem 
odniesienia jest jeden kwartał. Zachowanie tych samych schematów zestawiania rachunków  
(z uwzględnieniem pewnych modyfikacji związanych z przyjętym okresem obserwacji czy sposobem 
wykorzystania dostępnych danych statystycznych i administracyjnych) zapewnia pełną zgodność 
danych kwartalnych z danymi rocznymi. Rachunki kwartalne stanowią podstawę do prowadzenia 
bieżących krótkookresowych analiz gospodarczych, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych 
szacunków     produktu krajowego brutto – PKB, podczas gdy rachunki roczne wykorzystuje się do  
analizy i prognozowania trendów długookresowych.

Rachunki regionalne to rachunki zestawiane w układzie terytorialnym odpowiadającym poszcze-
gólnym poziomom Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS/NUTS). 
Zakres pojęć i definicji rachunków regionalnych jest w pełni zgodny z zakresem pojęć rachunków 
narodowych. Obowiązuje zasada, że suma każdego z agregatów występujących w układzie  
terytorialnym równać się musi wielkości tego agregatu dla kraju ogółem. Rachunki regionalne  
charakteryzują strukturę gospodarki na szczeblu regionalnym, jej specjalizację i zachodzące zmiany; 
służą także ważnym celom administracyjnym, np. rozdzielaniu funduszy w ramach europejskiej  
polityki spójności.

Rachunki satelitarne spełniają szczególne potrzeby, dostarczając  informacji o wybranych  
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Mogą stosować układ pojęć odbiegający od schematu  
podstawowego rachunków narodowych, by pokazać powiązanie danej tematyki z teoretyczny-
mi pojęciami ekonomicznymi, jak np. „dobrobyt”, czy pojęciami z dziedziny polityki gospodarczej,  
takimi jak „gospodarka oparta na wiedzy”. Do rachunków satelitarnych należą m.in.: rachunki  
rolnictwa, rachunki środowiska, rachunki zdrowia, rachunki badań i rozwoju (B+R).

Tablice podaży i wykorzystania opisują szczegółowo procesy produkcji krajowej i transakcje  
dotyczące produktów (wyrobów i usług) w gospodarce narodowej. Mają postać macierzy we-
dług gałęzi (branż produkcyjnych, np. przemysł samochodowy) i produktów. Takie zintegrowane  
zestawienie zapewnia spójność składników PKB oraz większą dokładność jego oszacowania.

Symetryczne tablice przepływów międzygałęziowych opisują procesy produkcji krajowej i transakcje 
dotyczące produktów (wyrobów i usług) w gospodarce narodowej na najwyższym szczeblu. Mają 
postać macierzy kwadratowej w układzie produkt na produkt lub gałąź na gałąź. Ukazują oddziel-
nie wykorzystanie wyrobów i usług wytworzonych w kraju oraz importowanych. Daje to podstawę  
teoretyczną dla dalszych analiz strukturalnych gospodarki.

Ze względu na makroekonomiczny charakter, rachunki narodowe oparte są nie tylko na 
bezpośrednich danych źródłowych, ale także na szacunkach. Z zasady nie uwzględniają  
wielu szczegółowych kwestii istotnych z punktu widzenia indywidualnej sytuacji obywateli  
czy grup społecznych. Dlatego warto podkreślić, że podstawowym zadaniem tego syste-
mu jest opisywanie całokształtu procesów gospodarczych, co z oczywistych względów musi 
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mieć charakter syntezy. Powtarzając za jednym z najwybitniejszych polskich znawców problematyki 
rachunków narodowych, prof. Leszkiem Zienkowskim: „Lepiej mieć dane przybliżone, ale zbliżone 
do prawdy, niż dane dokładne, ale od prawdy odległe”1.

Wyzwaniem dla statystyki jest opracowanie miar postępu społecznego stanowiących uzupełnienie 
PKB jako głównego miernika aktywności gospodarczej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii  
Europejskiej (ESA 2010) wychodzi naprzeciw postulatom udostępniania danych, które poszerzą 
zestawienia produktu krajowego brutto o kwestie zewnętrznych kosztów środowiskowych  
i nierówności społecznych. Przywołując komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego  
z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatytułowany „Wyjść poza PKB – Pomiar postępu w zmieniającym 
się świecie”, rozporządzenie kładzie nacisk na potrzebę energicznej kontynuacji badań  
metodologicznych „w celu opracowania bardziej wszechstronnej metody pomiarów dobrobytu  
i postępu, aby wspierać propagowanie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego  
sprzyjającego włączeniu społecznemu”, zaś „dane dotyczące rachunków narodowych i regionalnych 
powinny być postrzegane jako jeden ze środków służących realizacji tych celów”. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Dochód narodowy

Produkt krajowy brutto

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Sektor gospodarstw domowych

2

3

4
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Pojęcie 
Dochód narodowy

1

Dochód narodowy to suma dochodów pierwotnych (czyli dochodów uzyskanych w wyniku  
bezpośredniego uczestnictwa w procesie produkcji) wszystkich krajowych sektorów instytucjonalnych, 
tj. grup podmiotów (jednostek instytucjonalnych) gospodarki narodowej wyodrębnionych według  
kryterium ich podstawowych funkcji, zachowań i celów ekonomicznych.

Dochód narodowy stanowi także sumę produktu krajowego (brutto lub netto) i salda dochodów  
z zagranicy. Na saldo dochodów z zagranicy składają się koszty związane z zatrudnieniem, dochody  
z tytułu własności, dotacje otrzymywane z zagranicy oraz płacone podatki.

Dochód narodowy jest liczony w cenach rynkowych. 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 
(ESA 2010)

a Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie  
harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

a Decyzja Rady nr 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków 
własnych Wspólnot Europejskich

Miary związane z pojęciem

1.1 Dochód narodowy brutto

Dochód narodowy netto

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny, na podstawie wyników badań własnych, sprawozdawczości resortowej 
oraz danych administracyjnych
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Miara
Dochód narodowy brutto

1.1

Dochód narodowy brutto jest równy sumie dochodów pierwotnych brutto wszystkich krajowych 
sektorów instytucjonalnych bądź sumie produktu krajowego brutto i salda dochodów z zagranicy. 

Ujęcie brutto oznacza, że wartość dochodu narodowego nie została skorygowana o amortyzację 
środków trwałych (naturalne zużycie i starzenie się).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika

nie występują

na 1 mieszkańca relacja  
do PKB

Interpretacja miary

Dochód narodowy brutto (DNB) jest miarą ogółu dochodów uzyskanych przez wszystkie  
podmioty gospodarki narodowej (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje rządowe  
i samorządowe itp.). Wartość dochodu narodowego brutto oblicza się korygując wartość 
     produktu krajowego brutto (obrazującego końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów 
gospodarki narodowej) o transakcje łączące gospodarkę narodowąz jednostkami zagranicznymi. 

Przejście od produktu krajowego brutto do dochodu narodowego brutto obrazuje poniższy schemat:

Produkt krajowy brutto

Koszty związane z zatrudnieniem otrzymywane z zagranicy

Dotacje otrzymywane z zagranicy

Dochody z tytułu własności otrzymywane z zagranicy

Koszty związane z zatrudnieniem płacone za granicę

Podatki od produkcji i importu płacone za granicę

Dochody z tytułu własności płacone za granicę

+

+

+

–

–

–

Saldo  
dochodów  
z zagranicy

Dochód narodowy brutto=
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a Dochód narodowy do dyspozycji brutto (Dochody do dyspozycji brutto w gospodarce 
narodowej) – to dochód narodowy brutto skorygowany o saldo transferów bieżących  
z zagranicą (tj. powiększony o transfery bieżące należne od innych krajów i pomniejszony o trans-
fery bieżące płatne innym krajom). Do transferów bieżących zalicza się następujące transakcje:

 - podatki bieżące od dochodów, majątku itp.,
 - składki netto na ubezpieczenia społeczne,
 - świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, tj. świadczenia pieniężne  

 z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,
 - pozostałe transfery bieżące.
 Dochód narodowy do dyspozycji brutto stanowi łączną, maksymalną kwotę, jaką gospodarka 
 narodowa może przeznaczyć na        spożycie i oszczędności brutto.

Statystyka gospodarcza
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Dochód narodowy brutto stanowi ważne narzędzie analityczne dla koordynacji krajowej polityki 
gospodarczej oraz polityki wspólnotowej. Jest wykorzystywany do ustalenia wysokości składki  
(tzw. IV środka własnego budżetu Unii Europejskiej) wpłacanej przez państwo członkowskie  
do budżetu UE (składka jest proporcjonalna do udziału dochodu narodowego brutto danego kraju 
w dochodzie narodowym brutto Unii Europejskiej). Pozostałe trzy źródła środków własnych budżetu 
Wspólnoty to: I – opłaty rolne i cukrowe, II – cła, III – wpłaty oparte na przychodach z tytułu podatku 
od towarów i usług – VAT. 

Wartość dochodu narodowego brutto może być niższa lub wyższa od wartości produktu krajowego 
brutto w danym okresie. Zależy to od tego, czy saldo dochodów z zagranicy jest ujemne czy dodatnie. 
Tę zależność często prezentuje się jako relację procentową dochodu narodowego brutto  
do produktu krajowego brutto – wskaźnik relacji osiąga wielkość poniżej 100%, gdy saldo dochodów 
z zagranicy ma wartość ujemną, a powyżej 100%, gdy saldo ma wartość dodatnią.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne
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Pojęcie 
Produkt krajowy brutto

2

Produkt krajowy brutto (PKB) to główny agregat makroekonomiczny i główna kategoria w systemie  
rachunków narodowych. Obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki  
narodowej (wszystkich krajowych jednostek instytucjonalnych) i jest liczony w cenach rynkowych. 

Produkt – oznacza, że agregat ten ujmuje wartość produktów (wyrobów i usług) wytworzonych  
z wykorzystaniem wkładu pracy, kapitału oraz zakupionych materiałów, surowców i usług przez wszyst-
kie krajowe jednostki instytucjonalne (przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, organizacje non-profit,  
instytucje rządowe i samorządowe oraz gospodarstwa domowe) w danym okresie.
Krajowy – oznacza, że wszystkie produkty (wyroby i usługi) zostały wytworzone na terytorium  
ekonomicznym danego kraju.
Brutto – oznacza, że wartość produktu krajowego nie została skorygowana o amortyzację środków 
trwałych (naturalne zużycie i starzenie się).

Zgodnie z metodologią ESA 2010 wyróżnia się trzy sposoby (strony) zestawiania produktu krajowego 
brutto, które powinny prowadzić do jednakowego wyniku:

1 Od strony produkcji – PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto wszystkich krajowych sektorów  
instytucjonalnych lub wszystkich sektorów własności, lub wszystkich rodzajów działalności gospodarki 
narodowej, powiększoną o podatki od produktów i pomniejszoną o dotacje do produktów.

=     Produkt Krajowy Brutto

Produkcja globalna

Zużycie pośrednie

Wartość dodana brutto

Podatki od produktów

Dotacje do produktów

–

=

+

–

= PKB

Koszty związane z zatrudnieniem

Nadwyżka operacyjna brutto i dochód mieszany brutto

Podatki związane z produkcją i importem

Podatki od produktów

Dotacje związane z produkcją i importem

+

+

+

–

2 Od strony dochodów – PKB stanowi sumę wszystkich dochodów uzyskanych w procesie  
wytwarzania produktów (wyrobów i usług), powiększoną o podatki związane z produkcją i importem 
i pomniejszoną o dotacje związane z produkcją i importem.
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3 Od strony rozdysponowania – PKB stanowi sumę końcowego wykorzystania wyrobów i usług (popytu 
krajowego), skorygowaną o saldo wymiany produktów z zagranicą, tj. powiększoną o eksport towarów 
i usług i pomniejszoną o import towarów i usług.

= PKB

Spożycie

Akumulacja brutto

Eksport towarów i usług

Import towarów i usług

+

+

–

Popyt krajowy

Saldo wymiany produktów  
z zagranicą (popyt zagraniczny)

Tożsamość pomiaru produktu krajowego brutto od strony produkcji i od strony rozdysponowania  
obrazuje równowagę podaży i popytu na poziomie całej gospodarki. Wyraża się ona w następującym 
równaniu:

produkcja globalna + import towarów i usług + podatki od produktów – dotacje do produktów
=

zużycie pośrednie + spożycie + akumulacja brutto + eksport towarów i usług

W rachunkach narodowych do produkcji (a tym samym do wartości produktu krajowego brutto) zalicza 
się także szacunki wartości działalności, której nie można bezpośrednio zaobserwować poprzez badania 
statystyczne czy dane administracyjne. Wyróżnia się dwie kategorie takiej działalności:

a szarą gospodarkę (legalną produkcję ukrytą), w przypadku której transakcje same w sobie nie 
są sprzeczne z prawem, ale strony nie ujawniają ich, by uniknąć opodatkowania i płacenia składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz stosowania wymogów prawa takich jak płaca minimalna czy  
maksymalny czas pracy;

a działalność nielegalną, czyli zakazaną przez prawo (produkcja i handel narkotykami, przemyt  
papierosów oraz działalność sutenerska), jednak pod warunkiem, że wszystkie strony prowadzące  
tę działalność biorą udział w transakcjach dobrowolnie. 

W granicach produkcji nie mieszczą się natomiast (a zatem nie wliczają się do wartości produktu  
krajowego brutto) m.in. naturalne procesy wzrostu (np. przyrost ryb w otwartych morzach), niektóre 
nieodpłatne usługi dobrowolne oraz usługi domowe świadczone i konsumowane w obrębie tego samego  
gospodarstwa domowego (np. gotowanie, pranie) – z wyjątkiem:

a usług płatnych wykonywanych na rzecz gospodarstwa domowego przez wynajęty personel  
(np. opieka nad dziećmi, sprzątanie),

a wartości czynszów umownych w odniesieniu do mieszkań użytkowanych przez właścicieli  
i najemców, oszacowanej przy wykorzystaniu metody kosztów użytkownika. 

Dla celów porównań międzynarodowych często wykorzystywany jest produkt krajowy brutto według  
parytetu siły nabywczej (PPP – Purchasing Power Parity). PKB i jego składowe są wówczas wyrażone 
w jednolitej umownej walucie: standard siły nabywczej (PPS – Purchasing Power Standard) lub 
dolar międzynarodowy. Przedstawienie PKB w takiej postaci pozwala na wyeliminowanie różnic cen 
pomiędzykrajami i umożliwia bezpośrednie porównanie wolumenów produktu krajowego brutto 
badanych krajów. 
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Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 
(ESA 2010)

Miary związane z pojęciem

2.1 Wartość dodana brutto 

Koszty związane z zatrudnieniem 

Nadwyżka operacyjna brutto 

Spożycie 

Akumulacja brutto

Nakłady brutto na środki trwałe 

Eksport i import towarów i usług

W rachunkach kwartalnych produkt krajowy brutto może być prezentowany w szeregu wyrównanym 
i niewyrównanym sezonowo. Wahania sezonowe reprezentują efekty powtarzające się z pewną 
prawidłowością, co roku w tych samych okresach. Odzwierciedlają zwykle wpływ pogody (związany głównie 
z następstwem pór roku) i efekt kalendarza (wynikający z liczby dni roboczych, występowania świąt stałych 
i ruchomych czy zjawisk takich jak długie weekendy). Kwartalny PKB obrazuje krótkookresowe zmiany  
w gospodarce i jest wykorzystywany do analiz cyklu koniunkturalnego, podczas gdy dane roczne służą 
do analizy i prognozowania trendów długookresowych. W porównaniach międzynarodowych stosuje się 
na ogół szeregi czasowe kwartalnego PKB wyrównane sezonowo, gdyż wyraźniej pokazują one punkty 
zwrotne cyklu koniunkturalnego. 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny, na podstawie wyników badań własnych, sprawozdawczości resortowej 
oraz danych administracyjnych
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Miara
Wartość dodana brutto

2.1

Wartość dodana brutto mierzy wartość wyrobów i usług nowo wytworzonych w wyniku działalności  
produkcyjnej wszystkich podmiotów gospodarki narodowej (wszystkich krajowych jednostek  
instytucjonalnych). Stanowi różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim i jest liczona 
w cenach bazowych.

Wartość dodana brutto jest głównym elementem składowym produktu krajowego brutto 
zestawianego od strony produkcji: równa się wartości PKB pomniejszonej o podatki od produktów 
i powiększonej o dotacje do produktów.

Stanowi także podstawę wyliczenia nadwyżki operacyjnej brutto, czyli pozycji bilansującej  
w rachunku tworzenia dochodów, odpowiadającej dochodom uzyskanym z prowadzonej 
działalności. Nadwyżkę operacyjną brutto (a w    sektorze gospodarstw domowych także dochód 
mieszany brutto) uzyskuje się przez pomniejszenie wartości dodanej brutto o koszty związane  
z zatrudnieniem i pozostałe podatki związane z produkcją oraz powiększenie o pozostałe dotacje 
związane z produkcją.

Ujęcie brutto oznacza, że wartość dodana nie została skorygowana o amortyzację środków trwałych 
(naturalne zużycie i starzenie się).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika 

PKD 2007 
(sekcje, działy)

sektory  
i podsektory  

instytucjonalne

sektory 
własności

relacja do PKB na 1 mieszkańca na 1 pracującego

Interpretacja miary

U podstaw systemu rachunków narodowych leży działalność produkcyjna gospodarki (produkcja 
wyrobów i usług). Jest ona charakteryzowana przez podstawowe kategorie ekonomiczne – mierniki 
produkcji: produkcję globalną, wartość dodaną brutto oraz       produkt krajowy brutto.

Wartość dodana brutto uchodzi za bardziej reprezentatywny miernik wytworzonej produkcji  
niż produkcja globalna. Aby ją obliczyć należy odjąć od produkcji globalnej zużycie pośrednie, które 
obejmuje wartość wyrobów i usług zużytych w procesie produkcji w danej jednostce instytucjo-
nalnej, ale wytworzonych w innej jednostce. Wartość dodana brutto określa zatem rozmiary tego,  
co w danej jednostce zostało dodane do wartości produktów nabytych z zewnątrz. Także 
w przypadku porównań w czasie (dynamiki) to wartość dodana brutto, a nie produkcja globalna, 
dokładniej określa zmiany w poziomie produkcji.
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Niezbędne dla prawidłowej interpretacji tej miary jest odróżnienie wartości dodanej brutto  
od produktu krajowego brutto. Są to dwa mierniki charakteryzujące rozmiary tej samej produkcji  
w ujęciu rzeczowym (nowo wytworzone wyroby i usługi), różnią się jednak zasadą wyceny produkcji. 
Wartość dodaną brutto wycenia się według cen bazowych (odpowiadających kwocie pieniędzy 
otrzymywanej przez producenta od nabywcy za jednostkę produktu pomniejszonej o podatki od 
produktu i powiększonej o dotacje otrzymywane do produktu), zaś produkt krajowy brutto – według 
cen rynkowych (czyli kwoty uiszczanej producentowi za jednostkę produktu). Poprzez sposób  
wyceny wartość dodana brutto odzwierciedla wartość produkcji z punktu widzenia producenta  
– charakteryzuje rozmiary środków, jakie uzyskuje on do dyspozycji w wyniku sprzedaży. Natomiast 
produkt krajowy brutto pokazuje inny punkt widzenia na produkcję – użytkownika danego produktu. 

Ponieważ wartość dodana brutto jest podstawowym miernikiem nowo wytworzonej produkcji  
istotne jest analizowanie jej struktury w podziale na rodzaje działalności według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności – PKD 2007, sektory własności oraz sektory i podsektory instytucjonalne. W ten sposób 
uzyskuje się informację o skali udziału danej dziedziny gospodarki czy sektora w tworzeniu produktu 
krajowego brutto.

Grupowania danych składających się na wartość dodaną brutto na poziomie kraju dokonuje się  
tzw. metodą przedsiębiorstw. Oznacza ona przyjmowanie całych podmiotów gospodarki naro-
dowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących ich działalność według 
poziomów klasyfikacyjnych PKD 2007 czy podziałów według sektorów instytucjonalnych.  
Natomiast w przypadku grupowania danych w rachunkach regionalnych (czyli województw  
i podregionów) wykorzystuje się tzw. metodę jednostek lokalnych rodzaju działalności, tj. według 
siedziby i przeważającego rodzaju działalności jednostki lokalnej przedsiębiorstwa. 

Dla prawidłowej interpretacji zmiany wartości dodanej brutto w czasie wskazane jest zastosowanie 
wskaźnika dynamiki realnej (w cenach stałych przy wybranym okresie odniesienia). Można wówczas 
zaobserwować czy wielkość miary względem wybranego okresu zmniejsza się czy zwiększa.

Często analizowaną formą przeliczenia jest także wartość dodana brutto na 1 pracującego, która 
może stanowić miarę wydajności pracy. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większa 
wydajność pracy w gospodarce. Trzeba przy tym pamiętać, że przyjmowana do przeliczeń  
liczba osób pracujących powinna być obliczana według metodologii rachunków narodowych  
i uwzględnić szacunkową liczbę pracujących w szarej gospodarce (osoby fizyczne wykonujące pracę 
nierejestrowaną).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Miara
Koszty związane z zatrudnieniem

2.2

Koszty związane z zatrudnieniem stanowią ogół płatności dokonywanych przez pracodawców  
na rzecz pracowników w zamian za świadczoną przez nich pracę. Obejmują: 

a wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez  
pracowników),

a składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, 

a składki na Fundusz Pracy,

a inne koszty związane z zatrudnieniem (np. nagrody, stypendia fundowane oraz premie  
niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diety  
delegacji służbowych, diety poselskie i senatorskie).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

dynamika 

PKD 2007 
(sekcje, działy)

sektory  
i podsektory  

instytucjonalne

relacja  
do PKB

Interpretacja miary

Koszty związane z zatrudnieniem stanowią jedną z transakcji bezpośrednio związanych z procesem 
produkcji, ujętych w rachunkach narodowych – zgodnie z metodologią ESA 2010 – w tzw. rachunku 
tworzenia dochodów. 

Stanowią część składową     produktu krajowego brutto zestawianego od strony dochodów, który 
oblicza się jako sumę kosztów związanych z zatrudnieniem, podatków pomniejszonych o dotacje 
związane z produkcją i importem oraz nadwyżki operacyjnej brutto (w przypadku    sektora  
gospodarstw domowych łącznie z dochodem mieszanym brutto).

Analiza miary powinna uwzględniać zarówno wartość kosztów związanych z zatrudnieniem, jak  
i tendencje wynikające z obserwacji zmian w czasie (dynamiki), zróżnicowania regionalnego  
czy porównań międzynarodowych. Możliwe jest również prezentowanie kosztów związanych  
z zatrudnieniem w relacji do produktu krajowego brutto w danym okresie. Relacja ta – wyrażona  
w procentach – pokazuje, jaką część produkcji krajowej stanowią wynagrodzenia i płacone od nich 
składki. Może także być traktowana jako miernik konkurencyjności danej gospodarki pod względem 
kosztów związanych z zatrudnieniem.
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Obserwując zmiany w czasie udziału kosztów związanych z zatrudnieniem w produkcie krajowym 
brutto należy zwrócić uwagę, że czynnikiem wpływającym na wzrost tego wskaźnika może być 
zarówno wzrost wynagrodzeń, jak i zwiększenie obciążeń związanych ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne. Z kolei wśród czynników wywołujących spadek wskaźnika relacji kosztów związanych  
z zatrudnieniem do produktu krajowego brutto można wymienić, np. wzrost liczby  
samozatrudnionych, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wówczas 
są oni przedsiębiorcami a nie pracownikami i nie otrzymują wynagrodzenia, lecz osiągają zysk),  
lub strategiczne decyzje pracodawców dotyczące przeznaczenia kapitału na inwestycje (zwiększanie 
      akumulacji brutto), a nie na podnoszenie płac pracowników.

Interpretacji wskaźnika relacji kosztów związanych z zatrudnieniem do produktu krajowego brutto 
często dokonuje się w odniesieniu do wskaźnika wydajności pracy, tj.    wartości dodanej brutto  
w przeliczeniu na 1 pracującego.

Statystyka gospodarcza
Rachunki narodowe

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a        Indeks kosztów zatrudnienia

a       Nominalne jednostkowe koszty pracy
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Miara
Spożycie

2.3

Spożycie stanowi wartość produktów (wyrobów i usług) zużytych na zaspokojenie bezpośrednich, 
indywidualnych i zbiorowych, potrzeb ludności. Obejmuje:

a spożycie prywatne, tj. spożycie w    sektorze gospodarstw domowych i spożycie w sektorze  
instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych;

a spożycie publiczne, tj. spożycie w       sektorze instytucji rządowych i samorządowych.

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych stanowią wydatki poniesione przez ludność na zakup 
wyrobów i usług oraz spożycie naturalne produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji. 
Uwzględnia ono także wartość czynszów umownych (w odniesieniu do mieszkań użytkowanych 
przez właścicieli i najemców), wartość czynszów najmu dla mieszkań w budynkach czynszowych 
(towarzystw budownictwa społecznego i wynajętych w celu osiągnięcia zysku), opłaty za usługi 
związane z systemem ubezpieczeń społecznych, wartość usług związanych z korzystaniem  
z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz wartość używanych samochodów osobowych 
importowanych z UE.

Spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych  
obejmuje wartość usług nierynkowych wytworzonych w tym sektorze, która jest w całości  
przekazywana nieodpłatnie gospodarstwom domowych jako transfery socjalne w naturze.

Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (czyli publiczne) dzieli się na:

– spożycie indywidualne, dotyczące wyrobów i usług nierynkowych przekazywanych gospodarst-
wom domowym jako transfery socjalne w naturze (np. służba zdrowia, szkolnictwo, pomoc 
społeczna); 

– spożycie ogólnospołeczne, dotyczące wyrobów i usług nierynkowych, które dostarczane  
są jednocześnie wszystkim członkom społeczeństwa i nie posiadają konkretnych  
indywidualnych odbiorców (np. obrona narodowa, ochrona środowiska).

Przekroje

sektory  
i podsektory  

instytucjonalne

struktura wg klasyfikacji COICOP 
(spożycie w sektorze gospodarstw  

domowych)

struktura wg klasyfikacji COFOG 
(spożycie w sektorze instytucji 
rządowych i samorządowych)

struktura wg klasyfikacji COPNI (spożycie  
w sektorze instytucji niekomercyjnych 

działających na rzecz gospodarstw domowych)
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Możliwe przeliczenia

dynamika na 1 mieszkańca 

Interpretacja miary

Spożycie stanowi element składowy   produktu krajowego brutto zestawianego od strony  
rozdysponowania, obliczanego jako suma wartości popytu krajowego (spożycia i     akumulacji 
brutto) oraz salda wymiany produktów z zagranicą (czyli wartości towarów i usług eksportowanych 
pomniejszonej o wartość towarów i usług importowanych; patrz      eksport i import towarów i usług).

Spożycie obejmuje tę część popytu krajowego, która nie jest przeznaczana na akumulację brutto, 
lecz na bieżącą konsumpcję.

Wzrost lub spadek spożycia należy oceniać na podstawie dynamiki realnej (w cenach stałych przy 
wybranym okresie odniesienia). Dynamika spożycia może mieć pozytywny (w przypadku wzrostu) 
lub negatywny (w przypadku spadku) wpływ na wzrost popytu krajowego, a tym samym tempo 
wzrostu gospodarczego (wzrost realny produktu krajowego brutto). Skalę tego wpływu można 
obserwować posługując się wskaźnikiem procentowej relacji wartości spożycia do wartości  
produktu krajowego brutto (obu wyrażonych w cenach bieżących). Im wyższa wartość relacji, tym 
większy jest udział spożycia w produkcie krajowym brutto i tym samym większy wpływ zmian wartości 
tego wskaźnika na wzrost gospodarczy mierzony PKB.

Strukturę spożycia przedstawia się w układzie:

a Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu (COICOP) dla sektora gospodarstw domowych, 

a Klasyfikacji Funkcji Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych (COFOG) dla sektora instytucji 
rządowych i samorządowych,

a Klasyfikacji Wydatków Sektora Instytucji Niekomercyjnych Działających na Rzecz Gospodarstw 
Domowych według Celu (COPNI) dla sektora instytucji niekomercyjnych działających na rzecz 
gospodarstw domowych.

Wymienione klasyfikacje funkcjonalne spożycia umożliwiają oszacowanie wagi każdej z kategorii 
wydatków i jej znaczenia dla gospodarki narodowej. Na przykład możliwe jest przeanalizowanie 
łącznych wydatków – publicznych i prywatnych – przeznaczanych na cele związane z ochroną  
zdrowia czy edukacją.

W przypadku porównań międzynarodowych stosujących przeliczenie na 1 mieszkańca,  
najwłaściwsze jest przyjmowanie jako podstawy przeliczenia wartości spożycia ogółem, a nie  
np. tylko spożycia prywatnego. Ten sposób gwarantuje bowiem, że porównanie uwzględni  
różnice między krajami w wydatkach sektora rządowego i samorządowego na usługi dla ludności.

relacja do PKB relacja do popytu  
krajowego 
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Miary podobne

a Spożycie indywidualne skorygowane – stanowi sumę spożycia prywatnego (tj. spożycia 
w sektorze gospodarstw domowych oraz spożycia w sektorze instytucji niekomer-
cyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych) oraz spożycia indywidualnego  
w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Obejmuje wszystkie wyroby i usługi, których  
ostatecznym konsumentem są gospodarstwa domowe – także te dostarczane nieodpłatnie, 
opłacane przez inny sektor (jak np. usługi szkolnictwa). Może być prezentowane  
w układzie Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu (COICOP).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Miara
Akumulacja brutto

2.4

Akumulacja brutto jest częścią składową popytu krajowego, obliczaną jako łączna wartość:

a     nakładów brutto na środki trwałe, czyli ogółu nakładów, które zwiększają wartość majątku 
trwałego (w tym także przyrost inwentarza żywego – stada podstawowego);

a przyrostu rzeczowych środków obrotowych, tj. wartości przyrostu zapasów materiałów, produkcji 
niezakończonej, wyrobów gotowych itp., a w przypadku gospodarstw indywidualnych  
w rolnictwie przyrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz inwentarza żywego (stada obrotowego);

a nabycia pomniejszonego o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości, tj. wartości  
kamieni i metali szlachetnych, antyków i dzieł sztuki, biżuterii z kamieni i metali szlachetnych 
oraz pozycji kolekcjonerskich, które są nabywane jako lokata kapitału.

Ujęcie brutto oznacza, że wartość akumulacji nie została skorygowana o amortyzację środków 
trwałych (naturalne zużycie i starzenie się).

Przekroje

sektory  
i podsektory  

instytucjonalne

Możliwe przeliczenia

dynamika na 1 mieszkańca relacja  
do PKB

relacja do popytu  
krajowego 

Interpretacja miary

Akumulacja brutto stanowi element składowy   produktu krajowego brutto zestawianego  
od strony rozdysponowania, obliczanego jako suma wartości popytu krajowego (   spożycia  
i akumulacjibrutto) oraz salda wymiany produktów z zagranicą (czyli wartości towarów i usług  
eksportowanych pomniejszonej o wartość towarów i usług importowanych; patrz    eksport  
i import towarów i usług).

Akumulacja brutto obejmuje tę część popytu krajowego, która nie jest przeznaczana na spożycie 
i stanowi przyrost majątku narodowego. Stanowi składnik oszczędności brutto, które są miarą 
dochodu narodowego do dyspozycji niewykorzystywanego na bieżącą konsumpcję. Jeśli wartość 
oszczędności wzrasta, niewydatkowany dochód wykorzystywany jest na nabycie aktywów  
lub na spłatę zobowiązań. Jeśli wartość oszczędności zmniejsza się, pewne aktywa są likwidowane 
lub pewne zobowiązania narastają. Dlatego wzrost akumulacji brutto jest interpretowany 
jako oznaka poprawy koniunktury gospodarczej i oceny przyszłych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wskazuje on, że podmioty gospodarki narodowej ponoszą nakłady 
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na nowy majątek rzeczowy, gromadzą zapasy materiałów, które mogą być użyte do przyszłego pro-
cesu produkcji i nabywają aktywa o dużej wartości.

Wzrost lub spadek akumulacji brutto należy oceniać na podstawie dynamiki realnej (w cenach 
stałych przy wybranym okresie odniesienia). Dynamika akumulacji brutto może mieć pozytywny 
(w przypadku wzrostu) lub negatywny (w przypadku spadku) wpływ na wzrost popytu krajowego,  
a tym samym tempo wzrostu gospodarczego (wzrost realny produktu krajowego brutto). Skalę tego 
wpływu można obserwować posługując się wskaźnikiem procentowej relacji wartości akumulacji 
brutto do wartości produktu krajowego brutto (obu wyrażonych w cenach bieżących). Im wyższa 
wartość relacji, tym większy jest udział akumulacji brutto w produkcie krajowym brutto i tym samym 
większy wpływ zmian wartości tego wskaźnika na wzrost gospodarczy mierzony PKB.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a         Nakłady brutto na środki trwałe 
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Miara
Nakłady brutto na środki trwałe

2.5

Nakłady brutto na środki trwałe są częścią         akumulacji brutto obejmującą nakłady, które zwiększają 
wartość majątku trwałego (w tym także przyrost inwentarza żywego – stada podstawowego),  
bez nakładów będących pierwszym wyposażeniem inwestycji oraz odsetek od  kredytów i pożyczek 
inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji. 

Uwzględnia się w nich m.in. nakłady ponoszone na budynki i budowle, maszyny i urządzenia  
techniczne, środki transportu, systemy uzbrojenia oraz małe narzędzia wykorzystywane w procesie 
produkcji dłużej niż jeden rok bez względu na ich wartość, a także wydatki na produkty własności 
intelektualnej przeznaczone do użytkowania przez okres dłuższy niż jeden rok (w szczególności  
wydatki na prace badawczo-rozwojowe i oprogramowanie komputerowe – zakupione lub  
wytworzone na własne potrzeby). 

Ujęcie brutto oznacza, że wartość nakładów na środki trwałe nie została skorygowana o amortyzację 
środków trwałych (naturalne zużycie i starzenie się).

Przekroje

sektory  
i podsektory  

instytucjonalne

Możliwe przeliczenia

dynamika na 1 mieszkańca relacja  
do PKB

relacja do popytu  
krajowego 

Interpretacja miary

Do opisu kształtowania się wartości nakładów brutto na środki trwałe w dłuższym okresie, 
pozwalającego na analizę w kontekście trendów koniunktury gospodarczej, najbardziej 
użyteczny jest wskaźnik dynamiki realnej (w cenach stałych przy wybranym okresie odniesienia). 
Wzrost nakładów brutto na środki trwałe – podobnie jak wzrost     akumulacji brutto – świadczy  
o zwiększonej skłonności do przeznaczania dochodów na inwestycje. Spadek może wskazywać, 
że wydatki na    spożycie pochłaniają większą część dochodów, skutkując m.in. zmniejszeniem 
oszczędności.

Jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych stosowanych zarówno na potrzeby 
analizy na poziomie kraju, jak i w porównaniach międzynarodowych, jest stopa inwestycji,  
czyli udział procentowy wartości nakładów brutto na środki trwałe w wartości produktu krajowego  
brutto. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym więcej podmioty gospodarki narodowej inwestują 
w wartość majątku trwałego oraz badania i rozwój.
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Należy także pamiętać, że choć nakłady brutto na środki trwałe występują we wszystkich  
krajowych sektorach instytucjonalnych, to najważniejsze znaczenie mają w sektorze przedsiębiorstw  
niefinansowych. Dochody do dyspozycji brutto (równe oszczędnościom brutto) w tym sektorze 
przeznaczane są głównie na rozwój i inwestycje w postaci nakładów brutto na środki trwałe.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Akumulacja brutto

a    Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych

a Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R) – to suma nakładów wewnętrznych  
poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez wszystkie jednostki w kraju prowadzące 
tę działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia środków. Dane o wydatkach na B+R  
opracowywane są w ujęciu zgodnym z metodologią Frascati. Ich wykorzystanie w rachunkach 
narodowych (zestawianych zgodnie z metodologią ESA 2010) wymaga dostosowań zakresowych, 
w tym zmiany sektoryzacji.

269



Statystyka gospodarcza
Rachunki narodowe

Miara
Eksport i import towarów i usług

2.6

Zgodnie z metodologią ESA 2010 jedynym kryterium dla rejestracji eksportu i importu  
w rachunkach narodowych jest zmiana własności między rezydentem (jednostką krajową)  
a nierezydentem (jednostką zagraniczną). Ma to zastosowanie niezależnie od odpowiadającemu 
tym transakcjom przemieszczenia towaru przez granicę lub wykonania usługi w innym kraju.

Eksport i import towarów obejmuje wartość towarów przekazanych pomiędzy rezydentami  
i nierezydentami w ramach transakcji handlowych, tj. sprzedaży, wymiany barterowej, darów lub 
darowizn (bez wartości towarów przywiezionych i wywiezionych w celu uszlachetnienia, gdyż nie są 
one traktowane jako zmiana własności).

Eksport i import usług to wartość usług świadczonych pomiędzy rezydentami i nierezydentami. 
Obejmuje m.in.:

a usługi transportowe, finansowe, budowlane, łączności i inne,

a honoraria i opłaty licencyjne związane z autoryzowanym wykorzystaniem praw własności  
intelektualnej,

a obrót uszlachetniający netto (tj. wartość samej usługi uszlachetniającej surowiec, bez wartości 
tego surowca). 

Ponadto w wartości eksportu towarów i usług uwzględnia się szacunki salda zakupów  
dokonywanych przez mieszkańców Polski za granicą oraz zakupów dokonywanych przez  
cudzoziemców na terenie Polski.

Możliwe przeliczenia

dynamika relacja do PKB

Interpretacja miary

Eksport i import towarów i usług stanowią elementy składowe   produktu krajowego brutto 
zestawianego od strony rozdysponowania, obliczanego jako suma wartości popytu krajowego  
(    spożycia i     akumulacji brutto) oraz salda wymiany produktów z zagranicą (czyli wartości  
towarów i usług eksportowanych pomniejszonej o wartość towarów i usług importowanych).

Przekroje

nie występują
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Saldo wymiany produktów z zagranicą, zwane także eksportem netto, stanowi jeden z głównych 
wskaźników aktywności gospodarczej. Saldo jest ujemne, gdy odnotowuje się nadwyżkę importu 
towarów i usług nad eksportem towarów i usług, a dodatnie, gdy wartość eksportu przewyższa 
wartość importu. Eksport netto może wpływać pozytywnie (w przypadku salda dodatniego) lub 
negatywnie (w przypadku salda ujemnego) na wzrost realny produktu krajowego brutto. Im wyższa 
jest wartość eksportu netto, tym istotniejszą rolę odgrywa on w generowaniu i podtrzymywaniu 
wzrostu gospodarczego mierzonego PKB.

Podobnie jak inne podstawowe kategorie makroekonomiczne, saldo wymiany produktów  
z zagranicą jest przedmiotem analiz, w których za bardziej miarodajne uznaje się prezento- 
wanie wartości zrelatywizowanych, a nie nominalnych. Relacja eksportu i importu towarów i usług  
(a w szczególności eksportu netto) do produktu krajowego brutto, wyrażona w procentach, stano-
wi miernik stosunku popytu zagranicznego (zewnętrznego) do popytu krajowego (wewnętrznego). 
Przy uwzględnieniu dynamiki obrotów handlu zagranicznego oraz kierunków wymiany handlowej 
wskazuje także na tendencje koniunktury gospodarczej i obrazuje relacje handlowe gospodarki 
narodowej z zagranicą. 

Wzrost udziału eksportu towarów i usług w produkcie krajowym brutto może wskazywać  
na zwiększenie popytu zagranicznego. Natomiast wzrost udziału importu towarów i usług  
w produkcie krajowym brutto może sygnalizować wzrost popytu krajowego. Należy również 
pamiętać, że wzrostowi udziału eksportu w produkcie krajowym brutto może towarzyszyć  
jednoczesny wzrost udziału importu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy zintensyfikowaniu  
ulega importochłonna (wymagająca sprowadzenia surowców lub prefabrykatów) produkcja  
wyrobów i usług.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a       Eksport i import towarów – ujmowany w statystyce obrotów handlu zagranicznego, obejmuje 
przywóz i wywóz towarów za granicę (bez względu na formę płatności), w tym obrót 
uszlachetniający brutto, stanowiący wartość towarów po uszlachetnianiu, tj. łączną wartość 
powierzonego surowca do uszlachetniania i usługi uszlachetniającej.

a Rachunek bieżący bilansu płatniczego – bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem  
transakcji gospodarczych (finansowych i niefinansowych) prowadzonych przez Polskę z resztą 
świata. Rachunek bieżący bilansu płatniczego to rozliczenia wpływów z eksportu i wypłat za im-
port towarów i usług oraz przychodów i rozchodów z tytułu dochodów pierwotnych i wtórnych. 
Dane dotyczące bilansu płatniczego są opracowywane przez NBP zgodnie z Podręcznikiem  
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Bilansu Płatniczego i Międzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej (BPM6). Saldo wymiany towarów  
i usług wykazywane w bilansie płatniczym jest zgodne z saldem wymiany produktów z zagranicą w 
rachunkach narodowych, różni się natomiast (m.in. ze względu na ujęcie netto rejestracji obrotu 
uszlachetniającego) od salda eksportu i importu towarów wykazywanego w statystyce obrotów 
handlu zagranicznego (ujęcie brutto).
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Pojęcie 
Sektor instytucji rządowych i samorządowych

3

Sektor instytucji rządowych i samorządowych to jeden z krajowych sektorów instytucjonalnych,  
czyli grup podmiotów (jednostek instytucjonalnych) gospodarki narodowej wyodrębnionych, zgodnie  
z metodologią ESA 2010, według kryterium ich podstawowych funkcji, zachowań i celów ekonomicznych. 

Sektor ten zajmuje się produkcją nierynkową świadcząc usługi przeznaczone na cele spożycia 
ogólnospołecznego (np. w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, egzekwowania 
prawa) i spożycia indywidualnego (do których zalicza się m.in. usługi edukacyjne  
i zdrowotne oraz usługi związane z rekreacją i kulturą). Prowadzi także transakcje związane  
z redystrybucją dochodu i bogactwa narodowego (np. przyznawanie świadczeń, subwencji).

Do pełnienia swoich funkcji sektor instytucji rządowych i samorządowych potrzebuje funduszy  
pieniężnych, które pochodzą głównie z obowiązkowych świadczeń, takich jak podatki czy składki  
na ubezpieczenia społeczne.

Klasyfikacja jednostek do sektora instytucji rządowych i samorządowych jest procesem kilkuetapowym. 
W jego trakcie oceniane jest spełnienie przez jednostki następujących kryteriów: 

a kryterium instytucjonalności (czy podmiot jest jednostką instytucjonalną?);

a kryterium kontroli (czy jednostka jest kontrolowana przez sektor instytucji rządowych  
i samorządowych?);

a kryterium nierynkowości (czy jednostka jest producentem nierynkowym?).

Podstawowym kryterium klasyfikacji jednostki instytucjonalnej jako producenta nierynkowego  
jest fakt dostarczania innym podmiotom swojej produkcji nieodpłatnie lub po cenach ekonomicznie  
nieuzasadnionych (czyli takich, które nie pozwalają uzyskać przychodu ze sprzedaży pokrywającego 
więcej niż 50% kosztów produkcji).

Do sektora instytucji rządowych i samorządowych zalicza się: 

a podmioty działające na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (jednostki 
budżetowe, fundusze celowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze i instytucje 
gospodarki budżetowej);

a podmioty, których system finansowy został określony odrębnymi ustawami, a których  
podstawowym źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa (publiczne szkoły wyższe,  
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Krajowy Fundusz Drogowy  
oraz inne fundusze zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jednostki doradztwa  
rolniczego oraz agencje rządowe);

a samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

a państwowe i samorządowe instytucje kultury;
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Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 
(ESA 2010),

a Rozporządzenie Rady (WE) Nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu  
w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu  
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (z późn. zm.),

a Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych 
państw członkowskich.

a fundusze mające osobowość prawną, które są powiązane z budżetem państwa lub z budżetami  
jednostek samorządu terytorialnego;

a instytucje obsługujące fundusze ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) wraz z zarządzanymi przez 
nie funduszanie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

a szpitale publiczne działające w formie spółek kapitałowych oraz w formie instytutów badawczych;

a Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Pełna lista jednostek sektora znajduje się na stronie GUS: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/

W Polsce w sektorze instytucji rządowych i samorządowych wyodrębnia się 3 podsektory:

a instytucji rządowych na szczeblu centralnym,

a instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym,

a funduszy zabezpieczenia społecznego.

Miary związane z pojęciem

3.1 Nadwyżka (+)/deficyt (–) sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 3.2

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny, na podstawie wyników badań własnych, sprawozdawczości resortowej 
oraz danych administracyjnych
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Miara
Nadwyżka (+)/deficyt (–) sektora instytucji 
rządowych i samorządowych

3.1

Nadwyżka (+)/deficyt (–) sektora instytucji rządowych i samorządowych jest to różnica między 
dochodami tego sektora a jego wydatkami opracowywana zgodnie z metodologią ESA 2010, 
uwzględniająca konsolidację w ramach podsektorów oraz pomiędzy podsektorami. Nadwyżka (+)/
deficyt (–) sektora stanowi jego wierzytelności lub zadłużenie netto.

Możliwe przeliczenia

relacja do PKB

Przekroje

podsektory sektora instytucji rządowych 
i samorządowych

Interpretacja miary

Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych powstaje, gdy dochody sektora  
w danym okresie przewyższają jego wydatki. Deficyt pojawia się w sytuacji odwrotnej – gdy wydatki 
nie znajdują pełnego pokrycia w dochodach.

Odpowiednikiem nadwyżki są wierzytelności netto, czyli kwota, jaką sektor instytucji rządowych  
i samorządowych może udostępnić w formie pożyczek innym sektorom instytucjonalnym. Deficyt 
rejestrowany jest natomiast jako zadłużenie netto i oznacza, że sektor musi pożyczyć zasoby finan-
sowe generowane przez inne sektory, aby sfinansować swoją działalność. O ile uzyskanie nadwyżki 
pozwala zredukować nominalną wartość długu sektora, o tyle deficyt prowadzi do jego wzrostu 
(jest źródłem finansowania deficytu). Sektor musi bowiem zaciągać zobowiązania, by sfinansować 
ujemne saldo dochodów i wydatków.

Analiza wartości wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz  
obserwacja zmian (wzrostu lub spadku), jakim miara ta ulega w czasie, jest jednym z najważniejszych 
kryteriów oceny równowagi finansów publicznych danego kraju. Dochody i wydatki – a tym 
samym wynik nominalny – sektora są podatne na tendencje wynikające z globalnej sytuacji  
ekonomicznej. Na przykład w warunkach kryzysu gospodarczego i przy niezmienionej polityce  
podatkowej dochody podatkowe ulegają na ogół zmniejszeniu w wyniku spadku wartości dochodów 
i spożycia, a jednocześnie wydatki rosną, gdyż zwiększa się liczba bezrobotnych i osób w trudnej 
sytuacji materialnej, które otrzymują świadczenia społeczne. Podczas ożywienia gospodarczego  
zachodzi proces odwrotny: rosną dochody z podatków.
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Dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych grupowane są zgodnie z klasyfikacją 
transakcji w systemie rachunków narodowych, według metodologii ESA 2010. Do głównych źródeł 
dochodów należą: 

a podatki związane z produkcją i importem, 

a podatki bieżące od dochodów, majątku itp., 

a składki netto na ubezpieczenia społeczne,

a dochody z tytułu własności. 

Z kolei najważniejsze grupy wydatków sektora stanowią: 

a zużycie pośrednie, 

a        koszty związane z zatrudnieniem, 

a transfery socjalne w naturze, 

a świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze,

a      akumulacja brutto (w tym       nakłady brutto na środki trwałe). 

Wydatki prezentowane są także zgodnie z Klasyfikacją Funkcji Sektora Instytucji Rządowych i Samo- 
rządowych (COFOG). W klasyfikacji tej – często wykorzystywanej do porównań międzynarodowych 
– ujęto dziesięć głównych celów, na które przeznaczane są środki finansowe sektora (np. obrona 
narodowa, edukacja).

Jednym z najistotniejszych wskaźników monitorujących stabilność finansów publicznych w Unii 
Europejskiej jest relacja wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych do  
  produktu krajowego brutto, czyli stosunek wartości nadwyżki (+)/deficytu (–) tego sektora  
do wartości produktu krajowego brutto w danym okresie, wyrażony w procentach. 

Warto pamiętać, że podpisany dnia 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską zobowiązuje państwa członkowskie UE do przestrzegania dyscypliny budżetowej przez 
zachowanie relacji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do produktu krajowego 
brutto na poziomie nieprzekraczającym 3,0% (jest to jedno z kryteriów konwergencji warunkujących 
przystąpienie danego kraju do strefy euro, więcej informacji o kryteriach konwergencji:  
   dług sektora instytucji rządowych i samorządowych). Przekroczenie tej wartości referencyjnej 
skutkuje wszczęciem tzw. procedury nadmiernego deficytu (Excessive Deficit Procedure – EDP), 
określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu 
w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (z późniejszymi zmianami). Państwo członkowskie UE jest wówczas 
zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań naprawczych. Decyzje o wszczęciu i zdjęciu  
procedury wobec danego kraju oraz o ewentualnym nałożeniu kar finansowych w przypadku 
niewykonywania przez państwo zaleceń dotyczących naprawy finansów publicznych podejmuje 
Rada UE na wniosek Komisji Europejskiej. 
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Nadwyżka (+)/deficyt (–) sektora finansów publicznych – to różnica między dochodami  
publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego. Dodatnia różnica 
stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem tego sektora.  
Dochody i wydatki publiczne oraz nadwyżkę (+)/ deficyt (–) sektora finansów publicznych  
ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych między jednostkami tego sektora. Zakres  
sektora finansów publicznych oraz rodzaje dochodów i wydatków publicznych określa ustawa 
o finansach publicznych.

 Różnice pomiędzy nadwyżką (+)/ deficytem (–) sektora finansów publicznych a nadwyżką (+)/ 
deficytem (–) sektora instytucji rządowych i samorządowych wynikają z odrębnych podstaw 
prawnych (pierwsza wymieniona miara jest obliczana zgodnie z prawnymi regulacjami krajowymi, 
a druga zgodnie z ESA 2010 obowiązującym we wszystkich państwach członkowskich Unii  
Europejskiej) i dotyczą m.in.:

 - innego zakresu podmiotowego sektora finansów publicznych oraz sektora instytucji 
rządowych i samorządowych,

 - różnych zasad metodologicznych stosowanych do wyliczania poszczególnych miar,
 - innego momentu rejestracji transakcji.

 W praktyce wartość nadwyżki (+)/ deficytu (–) sektora finansów publicznych jest mniejsza  
od wartości nadwyżki (+)/ deficytu (–) sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym 
okresie.

a Nadwyżka (+)/deficyt (–) budżetu państwa (Wynik budżetu państwa) – to różnica między  
dochodami a wydatkami budżetu państwa w danym roku. Dodatnia różnica stanowi nadwyżkę 
budżetową, zaś ujemna różnica jest deficytem budżetowym. Planowane dochody i wydatki 
budżetu państwa (w tym kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia) określane 
są w ustawie budżetowej uchwalanej przez Sejm na okres roku kalendarzowego, zwanego 
rokiem budżetowym. Grupuje się je zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach 
publicznych, tj. w podziale na działy i rozdziały określające rodzaj działalności oraz paragrafy 
określające rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku. Szczegółowa klasyfikacja dochodów  
i wydatków ustalana jest przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. 
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Miara
Dług sektora instytucji rządowych  
i samorządowych

3.2

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych to skonsolidowany dług brutto tego sektora, 
obejmujący zobowiązania w gotówce i depozytach, kredytach i pożyczkach oraz w formie dłużnych 
papierów wartościowych, wycenione w wartości nominalnej. 

Konsolidacja długu polega na wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami sektora.
Ujęcie brutto oznacza, że dług obejmuje należności sektora od innych podmiotów.

Możliwe przeliczenia

relacja do PKB

Przekroje

podsektory sektora instytucji rządowych 
i samorządowych

Interpretacja miary

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych powstaje, gdy sektor ten zaciąga zobowiązania, 
m.in. by sfinansować swój deficyt. 

Analiza długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmian wartości i struktury  
tej miary obserwowanych w kolejnych latach jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny 
wypłacalności państwa. Zmniejszenie wartości długu świadczy o tym, że sektor uzyskał nadwyżkę 
(zwiększył dochody – np. podnosząc podatki, lub zmniejszył wydatki – np. dokonując cięć 
budżetowych), którą przeznaczono na spłatę zobowiązań. Bez nadwyżki spłata długu publicznego 
możliwa jest tylko poprzez zaciąganie nowych zobowiązań (tzw. refinansowanie długu).

Do najistotniejszych wskaźników monitorujących stabilność finansów publicznych Unii Europejskiej 
należy relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do         produktu krajowego brutto, 
czyli stosunek wartości nominalnej długu tego sektora do wartości produktu krajowego brutto  
w danym okresie, wyrażony w procentach. 

Podpisany dnia 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
zobowiązuje państwa członkowskie UE do przestrzegania dyscypliny budżetowej przez zachowanie 
relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do produktu krajowego brutto na  
poziomie nieprzekraczającym 60%. Jest to jedno z pięciu kryteriów konwergencji, które muszą 
spełnić wszystkie kraje członkowskie, aby ubiegać się o wejście do strefy euro. 
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Do pozostałych kryteriów konwergencji należą:

a         deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie wyższy niż 3% PKB,

a poziom inflacji nieprzekraczający o więcej niż 1,5 p.proc. inflacji trzech państw Unii Europejskiej 
o najbardziej stabilnym poziomie cen,

a długoterminowe stopy procentowe przekraczające najwyżej o 2 p.proc. średnią stóp trzech  
najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich,

a uczestnictwo krajowej waluty w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej 
dwa lata.

W przypadku kryteriów budżetowych (odnoszących się do sektora instytucji rządowych  
i samorządowych), które dotyczą zarówno wysokości długu, jak i deficytu, przekroczenie wartości 
referencyjnej skutkuje wszczęciem tzw. procedury nadmiernego deficytu (Excessive Deficit 
Procedure – EDP), określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r.  
o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego  
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (z późniejszymi zmianami). Państwo 
członkowskie UE jest wówczas zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań naprawczych.  
Decyzje o wszczęciu i zdjęciu procedury wobec danego kraju oraz o ewentualnym nałożeniu kar 
finansowych w przypadku niewykonywania przez państwo zaleceń dotyczących naprawy finansów 
publicznych podejmuje Rada UE na wniosek Komisji Europejskiej.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Miary podobne

a Państwowy dług publiczny – to nominalna wartość zobowiązań jednostek sektora finansów 
publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego  
sektora (zgodnie z art. 72 i art. 73 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 
W obrębie państwowego długu publicznego wyróżnia się dług trzech podsektorów: rządowego, 
samorządowego i ubezpieczeń społecznych. Dług Skarbu Państwa jest główną składową długu 
podsektora rządowego, zaś dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - długu 
podsektora samorządowego. Państwowy dług publiczny również może być prezentowany  
w relacji do produktu krajowego brutto.

 Górną granicę państwowego długu publicznego oraz sposób postępowania w sytuacji zbliżania 
się do wskazanego limitu określają w Polsce dwa akty prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej  
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Zgodnie z nimi dług publiczny nie może przekroczyć 3/5, czyli 60%, wartości rocznego PKB. 
Ponadto, ustawa o finansach publicznych (art. 86 i art. 87) zakłada podejmowanie działań 
ostrożnościowych i sanacyjnych, gdy państwowy dług publiczny w relacji do PKB kształtuje 
się na poziomie większym od 55%, a mniejszym od 60%. Osiągnięcie górnego limitu relacji 
państwowego długu publicznego do PKB (60%) lub jego przekroczenie oznacza natomiast,  
zgodnie z ustawą, że Rada Ministrów musi w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia relacji przedstawić 
Sejmowi program sanacyjny skutkujący ograniczeniem tej relacji do poziomu poniżej 60%.

 Różnice pomiędzy państwowym długiem publicznym a długiem sektora instytucji rządowych 
i samorządowych wynikają z odrębnych podstaw prawnych (państwowy dług publiczny jest 
obliczany zgodnie z prawnymi regulacjami krajowymi, a dług sektora instytucji rządowych  
i samorządowych zgodnie z ESA 2010 obowiązującym we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej) i dotyczą m.in.:

 - innego zakresu podmiotowego sektora finansów publicznych oraz sektora instytucji  
 rządowych i samorządowych,

 - różnych zasad metodologicznych stosowanych do wyliczania poszczególnych miar.
 
 W praktyce wartość nominalna państwowego długu publicznego jest mniejsza od wartości 

nominalnej długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym okresie.

a Dług Skarbu Państwa – jest to nominalne zadłużenie Skarbu Państwa. Dane  
o zadłużeniu Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny) prezentowane są w podwójnym 
ujęciu: według kryterium miejsca emisji oraz kryterium rezydenta. Dług według  
kryterium rezydenta uwzględnia status podmiotu (rezydent lub nierezydent), który  
posiada wierzytelności.

  Zadłużenie według kryterium miejsca emisji uwzględnia miejsce zaciągania zobowiązań (krajowy 
lub zagraniczny rynek finansowy) niezależnie od tego kto jest wierzycielem. 
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  Dług krajowy Skarbu Państwa (według kryterium miejsca emisji) obejmuje:

  - zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemito- 
 wanych na rynek krajowy;

 - pozostały dług krajowy Skarbu Państwa.
 
 Dług zagraniczny Skarbu Państwa (według kryterium miejsca emisji) obejmuje:

 - zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemito- 
 wanych na rynek międzynarodowy;

 - zaciągnięte kredyty i pożyczki;
 - pozostały dług zagraniczny, tj. zobowiązania wymagalne wobec nierezydentów.
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Pojęcie 
Sektor gospodarstw domowych

4

Sektor gospodarstw domowych to jeden z krajowych sektorów instytucjonalnych, czyli grup podmiotów 
(jednostek instytucjonalnych) gospodarki narodowej wyodrębnionych, zgodnie z metodologią ESA 2010, 
według kryterium ich podstawowych funkcji, zachowań i celów ekonomicznych. 

Gospodarstwa domowe tworzą osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych wspólnie zamieszkujące  
i wspólnie utrzymujące się (łączące dochody, wydatki i majątek) oraz gospodarstwa zbiorowe, czyli osoby 
fizyczne przebywające na stałe w instytucjach zbiorowego zamieszkania (np. mieszkańcy domów pomocy 
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, klasztorów, więzień).

Gospodarstwa domowe pełnią w gospodarce narodowej trzy podstawowe funkcje:

a są konsumentami (mają największy udział w        spożyciu),

a są pracownikami (dostarczają siły roboczej),

a są producentami (wytwarzają wyroby i usługi niefinansowe) w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Na podstawie kryterium wyłącznego lub głównego (przeważającego) źródła dochodów gospodarstwa 
domowego w sektorze gospodarstw domowych wyodrębniono 6 podsektorów:

a pracodawców i pracujących na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie,

a pracodawców i pracujących na własny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie 
(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z liczbą pracujących do 9 osób  
lub wykonujących wolne zawody),

a osób fizycznych pracujących najemnie,

a osób fizycznych otrzymujących emeryturę i rentę,

a osób fizycznych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura i renta,

a pozostałych osób fizycznych (dotyczy osób przebywających na stałe w instytucjach zbiorowego 
zamieszkania, bez względu na rodzaj dochodu).

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 
(ESA 2010)
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Miary związane z pojęciem

4.1 Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych

Nominalne dochody do dyspozycji netto w sektorze gospodarstw domowych

Realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych 

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny, na podstawie wyników badań własnych, sprawozdawczości resortowej 
oraz danych administracyjnych

4.1
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Miara
Dochody do dyspozycji brutto w sektorze 
gospodarstw domowych

4.1

Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych stanowią sumę dochodów  
pierwotnych brutto (tj. uzyskanych w wyniku bezpośredniego uczestnictwa w działalności  
produkcyjnej) tego sektora, skorygowaną o kwoty transferowane do i z sektora gospodarstw  
domowych w procesie redystrybucji dochodów. 

Dochody pierwotne brutto w sektorze gospodarstw domowych obliczane są jako łączna wartość: 

a nadwyżki operacyjnej brutto (łącznie z dochodem mieszanym brutto, czyli dochodem z pracy 
na własny rachunek zawierającym w sobie zarówno elementy wynagrodzeń, jak i zysku z tytułu 
pracy wykonywanej w charakterze przedsiębiorcy, których rozdzielenia można dokonać tylko 
szacunkowo), 

a wynagrodzeń i innych dochodów związanych z pracą najemną,

a składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, 

a salda dochodów z tytułu własności. 

By uzyskać dochody do dyspozycji brutto, dochody pierwotne brutto są pomniejszane o podatki 
bieżące od dochodów, majątku itp. i składki netto na ubezpieczenia społeczne, powiększane  
o świadczenia społeczne (bez transferów socjalnych w naturze) oraz korygowane o pozostałe  
transfery bieżące.

Możliwe przeliczenia

dynamika na 1 mieszkańca

Przekroje

podsektory sektora gospodarstw 
domowych

relacja do dochodów do dyspozycji 
brutto w gospodarce narodowej
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Interpretacja miary
Wartość dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych wskazuje, jaką kwotą 
ogółem rozporządzają gospodarstwa domowe. 

Zgromadzone dochody do dyspozycji brutto sektora powiększone o wartość korekty z tytułu  
zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych, stanowią 
ogół przychodów sektora. Przychody te rozdysponowywane są na    spożycie (w przeważającej 
mierze) i oszczędności brutto. Oszczędności brutto gospodarstwa domowe przeznaczają z kolei  
na         akumulację brutto (w największym stopniu) oraz transfery kapitałowe i/lub redukcję zadłużenia.

Analizy rozdysponowania przez gospodarstwa domowe ich dochodu można dokonać np. przy zas-
tosowaniu wskaźnika relacji oszczędności brutto w sektorze gospodarstw domowych do nominal-
nych dochodów do dyspozycji brutto w tym sektorze. Obserwacja zmian wartości relacji w czasie 
pozwala stwierdzić, czy udział oszczędności brutto w nominalnych dochodach do dyspozycji brutto 
zmniejsza się czy zwiększa, a tym samym, czy gospodarstwa domowe wykazują większą czy mniejszą 
skłonność do przeznaczania dochodów na bieżącą konsumpcję.

Sektor gospodarstw domowych ma przeważający udział w dochodach do dyspozycji brutto  
gospodarki narodowej. Dlatego wzrost spożycia w tym sektorze stymuluje wzrost gospodarczy  
(   produkt krajowy brutto), a zwiększenie oszczędności brutto wpływa pozytywnie na stopę  
inwestycji (patrz:       nakłady brutto na środki trwałe). Jednoczesny wzrost tych dwóch parametrów 
jest możliwy tylko w sytuacji wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw  
domowych.

Obserwacji wzrostu lub spadku dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych 
najlepiej dokonywać za pomocą wskaźnika ich wartości realnych. Przeliczenia wartości nominalnych 
na realne dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych według 
grup gospodarstw domowych. Realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw  
domowych prezentowane są w formie dynamiki, która ukazuje zmianę (wzrost lub spadek) wartości 
wskaźnika względem wybranego okresu odniesienia. Takie ujęcie stanowi najbardziej miarodajne 
źródło analizy kształtowania się zjawiska w dłuższym szeregu czasowym. Jeśli dynamika realnych 
dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych jest wyższa niż dynamika 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (w tym samym okresie) oznacza to, że zwiększa się 
siła nabywcza dochodów gospodarstw domowych.

Do porównań przestrzennych stosowana jest wartość nominalna dochodów do dyspozycji brutto  
w sektorze gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

Województwa Podregiony

Gminy Inne kraje
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Miary podobne

a  Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
oraz
a Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji 
 Źródłem danych dla obu miar jest Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (badanie BGD) 

przeprowadzane przez GUS. 

 Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji to kwota przeznaczana w gospodarstwie domowym 
na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz przyrost oszczędności. W odróżnieniu od 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego wielkość ta nie obejmuje pozostałych 
kategorii wydatków, takich jak:

 – dary dla innych gospodarstw i instytucji niekomercyjnych, 
 – niektóre podatki, w tym od spadków i darowizn czy nieruchomości, 
 – podatki od dochodu i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez podatnika,
 – pozostałe rodzaje wydatków nie przeznaczone bezpośrednio na cele konsumpcyjne,  

 np. odszkodowania.

 Główne różnice metodologiczne pomiędzy danymi z badania BGD a danymi dotyczącymi  
sektora gospodarstw domowych zestawianymi w rachunkach narodowych zgodnie  
z metodologią ESA 2010 są następujące:

 – badanie BGD przeprowadzane jest metodą reprezentacyjną i opiera się na oświadczeniach  
 osób biorących udział w badaniu, podczas gdy rachunki narodowe to opracowanie wtórne  
 przygotowane na podstawie danych z wielu źródeł;

 – w badaniu BGD nie dokonuje się szacunków i nie uwzględnia się czynszów umownych, natomiast 
 zgodnie z metodologią rachunków narodowych przy obliczaniu spożycia i dochodów  
 do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych uwzględnia się również szacunki szarej  
 gospodarki i działalności nielegalnej, doszacowanie pracy nierejestrowanej oraz czynsze 
 umowne.
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Nauka i technika
Nauka i technika oraz innowacyjność to dziedziny statystyki publicznej zajmujące się głównie  
obserwacją działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjności, rozumianej jako skłonność  
do wdrażanianowej wiedzy, rozwiązań i technologii w praktyce działalności gospodarczej.  
Informacje w tym zakresie stanowią podstawę do podejmowania działań i decyzji sprzyjających 
rozwojowi technologicznemu kraju oraz zwiększania jego konkurencyjności na arenie między-
narodowej. Spośród szerokiego katalogu miar opisujących zjawiska związane z nauką i techniką,  
w niniejszym rozdziale przedstawiono zaledwie kilka najważniejszych, pozwalających na analizę  
(w podstawowymzakresie) zasobów, jakie są przeznaczane na badania i rozwój, wynalazków, ocenę 
aktywności innowacyjnej kraju oraz odniesienie jej do innowacyjności innych krajów europejskich.  
Z nauką i techniką powiązane są również miary zaliczane do innych obszarów statystycznych,  
takie jak zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej. Obserwacja tej wielkości dostarcza  
informacji dotyczących m.in. potencjału naukowo-badawczego kraju oraz pozwala na planowanie  
i monitorowanie działań ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego.

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Ochrona własności intelektualnej

Działalność innowacyjna

Działalność badawcza i rozwojowa

2

3

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika
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Pojęcie 
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej polega na stworzeniu warunków do czerpania korzyści z wyników 
kreatywności człowieka (np.  produktów, utworów, idei), które stanowią dobra osobiste ich twórcy 
lub właściciela (osoby fizycznej lub podmiotu). Prawo własności intelektualnej obejmuje:  

a własność przemysłową, do której zalicza się wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory 
przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych,

a prawa autorskie i prawa pokrewne (wraz z ochroną baz danych czy know-how),

a patenty. 

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Liczba patentów

Liczba wynalazków

Źródła danych

a Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

a Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika
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Miara
Liczba udzielonych patentów na wynalazki 
przez Urząd Patentowy RP
Patent jest to prawo wyłączne udzielone przez uprawniony do tego organ (w przypadku opisywa-
nej miary – przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej), w celu ochrony wynalazku. Patent jest  
przyznawany osobie fizycznej lub prawnej do wyłącznego korzystania z wynalazku przez dwadzieścia 
lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. 
O ochronę prawną wynalazków na danym terytorium (np. kraju) mogą występować podmioty/oso-
by fizyczne indywidualnie lub jako zespół/grupa podmiotów. O patenty mogą występować zarówno  
rezydenci (podmioty krajowe), jak i nierezydenci (podmioty zagraniczne), a uzyskana ochrona  
obowiązuje tylko na terytorium nadzorowanym przez dany urząd, do którego wpłynął wniosek.  
W celu rozszerzenia ochrony wynalazku poza granice państwa możliwe jest dokonanie zgłoszenia  
w innych krajach lub w urzędach regionalnych obejmujących swoim zakresem działania grupę państw 
(np. Europejski Urząd Patentowy). 
Kiedy wynalazek zgłaszany jest przez grupę rezydentów z różnych krajów, stosuje się metodę naliczania 
cząstkowego – zgłoszenie jest naliczane proporcjonalnie do wkładu poszczególnych osób/podmiotów.

Przekroje

kategorie 
produktów

Możliwe przeliczenia

1.1

wg podmiotów 
zgłaszających

dynamika

Interpretacja miary

Liczba udzielonych patentów to wskaźnik charakteryzujący poziom wynalazczości kraju, regionu,  
przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, który odzwierciedla zdolność np. kraju do wykorzystywania  
wiedzy i przełożenia jej na potencjalne korzyści gospodarcze. Patenty mogą być zarówno  
bezpośrednim efektem działalności badawczo-rozwojowej, jak i elementem wspierającym powstawa-
nie innowacji; mogą także stanowić etap pośredni pomiędzy rezultatem prac badawczo-rozwojowych 
a innowacją.
Statystyka patentów może być również brana pod uwagę do odwzorowywania (w ramach poszcze-
gólnych  aspektów procesów innowacyjnych dotyczących) np. współpracy badawczej, wymiany  
technologii pomiędzy rodzajami działalności lub krajami lub obserwacji procesów wzmacniających 
konkurencyjność (np. w strategiach rozwojowych przedsiębiorstw). Warto jednak zwrócić uwagę,  
że nie należy bezpośrednio porównywać liczby patentów pochodzących z różnych urzędów  

wg działów  
techniki

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

na liczbę 
mieszkańców
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Miary podobne

a Liczba zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym RP

a Liczba wynalazków zgłoszonych przez rezydentów do Europejskiego Urzędu Patentowego

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika
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patentowych do określenia poziomu wynalazczości np. danego kraju, ponieważ dane nie są  
w pełni porównywalne. Na potrzeby takich porównań można wykorzystać dane z urzędów  
patentowych o charakterze międzynarodowym, tj. Europejski Urząd Patentowy.



Pojęcie 
Działalność innowacyjna
Działalność innowacyjna polega na angażowaniu się przedsiębiorstw w różnego rodzaju działania 
naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, które prowadzą lub w zamierzeniu 
mają prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny,  
natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji.  Działalność innowacyjna 
obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), w tym taką, która nie jest bezpośrednio 
związana z tworzeniem konkretnej innowacji. 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w danym okresie może mieć trojaki charakter: 

a działalność pomyślnie zakończona wdrożeniem innowacji,

a działalność bieżąca w trakcie realizacji, która nie doprowadziła dotychczas do wdrożenia innowacji,

a działalność zaniechana przed wdrożeniem innowacji.

Innowacją, zgodnie z definicją przyjętą w Unii Europejskiej i OECD (wg Podręcznika Oslo poświę- 
conego zasadom gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji), jest wdrożenie nowe-
go albo istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej 
lub marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy albo w stosunkach z otocze-
niem.

Zgodnie z tą definicją, innowacje można zatem podzielić na innowacje produktowe, procesowe, 
organizacyjne oraz marketingowe. Jako wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu 
uznaje się wprowadzenie go na rynek. W przypadku nowych procesów, metod organizacyjnych 
i marketingowych do wdrożenia dochodzi w momencie rozpoczęcia ich faktycznego wykorzy- 
stywania w procesie działalności przedsiębiorstwa.

2

Miary związane z pojęciem

2.1 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie 

Złożony wskaźnik innowacyjności

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca innowacji w przemyśle  
i w sektorze usług

2.2

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

2.3
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Miara
Nakłady na działalność innowacyjną  
w przedsiębiorstwach
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach stanowią wartość nakładów poniesionych 
łącznie w przedsiębiorstwach przemysłowych i z sektora usług o liczbie pracujących 10 osób i więcej.
Obejmują nakłady bieżące i kapitałowe poniesione w zakresie: 

a działalności badawczej i prac rozwojowych:
 - wewnętrznej (własnej) działalności B+R,
 - nabycia działalności i prac rozwojowych ze źródeł zewnętrznych;

a działań podejmowanych na potrzeby innowacji w obrębie produktów i procesów:
 - nabycia innej wiedzy zewnętrznej,
 - nabycia maszyn, urządzeń i innych dóbr kapitałowych (w tym np. sprzętu komputerowego),
 - innych przygotowań do innowacji w obrębie produktów i procesów (w tym np. koszt prac  

 projektowych, planowania i testowania nowych produktów),
 - przygotowania rynku do innowacji produktowych,
 - szkoleń.

Przekroje

sektor wykonawczy  
(przedsiębiorstwa przemysłowe/usługowe)

Możliwe przeliczenia

2.1

PKD 2007 
(sekcje, działy)

dynamika

Interpretacja miary

Wysokość nakładów poniesionych na działalność innowacyjną może wskazywać na poziom wiedzy  
i konkurencyjności przedsiębiorstw. Są to istotne czynniki kształtujące efekty ekonomiczne w skali  
makro – innowacyjne pomysły jednostek, przeradzając się w nowe produkty i usługi, przyczyniają się do 
rozwoju całej gospodarki. Odniesienie wartości nakładów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną 
do wartości produktu krajowego brutto jest jedną z głównych miar służących do oceny innowacyjności 
gospodarki.

relacja do PKB

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

relacja do 
nakładów brutto 
na środki trwałe

klasy wielkości 
przedsiębiorstw

rodzaje 
nakładów

źródła  
pochodzenia 

środków

na 1 osobę 
aktywną  

zawodowo
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Prezentowana miara nie obejmuje nakładów wszystkich przedsiębiorstw – dotyczy jedynie tych  
podmiotów, których działalność, na podstawie klasyfikacji PKD 2007, została zaliczona do przemysłu  
lub sektora usługowego. Ponadto, pod uwagę brane są wyłącznie nakłady na innowacje produktowe  
i procesowe, miara zatem nie uwzględnia nakładów na innowacje organizacyjne i marketingowe.

Nakłady na działalność innowacyjną można analizować według ich rodzajów, a więc według celów,  
na jakie zostały przeznaczone. W przypadku, gdy w strukturze nakładów pozycję dominującą mają 
środki finansowe przeznaczone na maszyny i urządzenia techniczne (przy znacznie mniejszym 
udziale środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową), można uznać, że działalność  
innowacyjna przedsiębiorstw opiera się w głównej mierze na procesach dyfuzji (upowszechnienia)  
innowacji. Działalność ta polega wówczas na absorpcji ze źródeł zewnętrznych nowej technologii  
w postaci materialnej, a tylko w niewielkim stopniu związana jest z „produkcją” nowej wiedzy.

Źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną mogą być następujące środki:

a własne,

a od podmiotów powiązanych kapitałowo, 

a od innych przedsiębiorstw niefinansowych,

a od podmiotów finansowych (kredyty bankowe, kapitał wysokiego ryzyka,

a publiczne (otrzymane z budżetu państwa),

a pozyskane z organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych (bezzwrotne),

a pozostałe środki.
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Miara
Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
Miara dotyczy przemysłowych i usługowych przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, tj. takich,  
które w badanym okresie wprowadziły przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową  
lub realizowały przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany  
w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego okresu ukończony 
(tzn. jest kontynuowany). Aby produkty i procesy zostały zaliczone do innowacji nie muszą być  
nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla 
samego przedsiębiorstwa.

Przekroje

sektor wykonawczy  
(przedsiębiorstwa  

przemysłowe/usługowe)

Możliwe przeliczenia

2.2

PKD 2007 
(sekcje, działy)

Interpretacja miary

Interpretując miarę należy mieć na uwadze, że aktywność innowacyjna niekoniecznie oznacza  
innowacyjność. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie obejmują te podmioty, które prowadziły  
działalność innowacyjną, ale w odróżnieniu od przedsiębiorstw innowacyjnych, aktywność ta nie  
musiała zakończyć się sukcesem, a więc wdrożeniem innowacji. Przyczyną niewdrożenia innowacji nie 
musiało być zaniechanie lub przerwanie projektu innowacyjnego – mógł nią być również fakt, że projekt 
był kontynuowany po zakończeniu badania.

Wskaźnik najczęściej jest prezentowany jako udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie  
w danej populacji (np. w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych lub w wybranej ich  
kategorii – np. w przedsiębiorstwach określonej wielkości, zaliczonych do danej sekcji PKD lub o danym 
poziomie techniki). Prezentacja danych w postaci odsetka podnosi ich wartość informacyjną – zwiększa 
porównywalność danych w czasie oraz pomiędzy poszczególnymi kategoriami przedsiębiorstw.

W corocznym sprawozdaniu pozyskiwane są informacje dotyczące aktywności przedsiębiorstw  
w okresie trzech lat poprzedzających badanie. Z tego względu, w przeciwieństwie do danych  
dotyczących nakładów na działalność innowacyjną (prezentowanych dla konkretnego roku), dane  

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

klasa wielkości 
przedsiębiorstw

wg poziomów techniki  
(przedsiębiorstwa wysokiej, średnio-wysokiej,  

średnio-niskiej, niskiej techniki)

udział w liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych ogółem lub 

w wybranej kategorii tych przedsiębiorstw

294



Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

dotyczące aktywności innowacyjnej na ogół podawane są w trzyletnich przedziałach (np. udział  
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 2011–2013).  
Pewne formy prezentacji, np. bazy danych, wymuszają prezentację danych dla pojedynczych lat.  
Wówczas rok, dla którego podano dane, stanowi ostatni rok badanego okresu (np. dane podane dla 
2013 r. de facto dotyczą aktywności innowacyjnej w latach 2011–2013).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Przedsiębiorstwa innowacyjne
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Miara
Złożony wskaźnik innowacyjności
Złożony wskaźnik innowacyjności to instrument Komisji Europejskiej mierzący i porównujący  
ogólny poziom innowacyjności poszczególnych krajów UE, skonstruowany na podstawie wyników 
dla 25 wskaźników prezentowanych w ramach Europejskiej Tablicy Wyników w dziedzinie Innowacji  
(European Innovation Scoreboard). Źródłem danych jest European Commission – Innovation Union 
Scoreboard.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

2.3

nie występują

Interpretacja miary

Wskaźnik wyrażony jest w punktach i zawiera się w przedziale od 0 do 1. Im wyższy wynik, tym wyższy 
poziom innowacyjności.

Złożony wskaźnik innowacyjności (Summary Innovation Index) obliczany jest jako średnia z wartości 
wskaźników cząstkowych i jako taki dostarcza jedynie ogólnej informacji nt. stanu innowacyjności  
w poszczególnych krajach UE. Dlatego też uzyskanie pełnego obrazu sytuacji danego kraju,  
umożliwiającego identyfikację jego słabych i mocnych stron oraz opracowanie wytycznych dla polityki 
państwowej względem sektora badań i innowacji, wymaga analizy kompletnego zestawu wskaźników 
cząstkowych zawartych w  Europejskiej Tablicy Wyników. Są one pogrupowane w 3 główne kategorie 
oraz 8 wymiarów:

a warunki podstawowe – określają podstawowe elementy, które umożliwiają tworzenie innowacji 
(wymiary: 1. zasoby ludzkie, 2. otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badań oraz 3. finansowanie 
i wsparcie);

a działalność przedsiębiorstw – kategoria odzwierciedlająca wysiłki europejskich przedsiębiorstw  
w zakresie innowacji (wymiary: 1. inwestycje przedsiębiorstw, 2. powiązania kooperacyjne  
i przedsiębiorczość oraz 3. aktywa intelektualne);

a produkty – grupa pokazująca, jak innowacje przekładają się na korzyści dla całej gospodarki  
(wymiary: 1. innowatorzy i 2. skutki gospodarcze, w tym w zakresie zatrudnienia).

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

nie występują
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Wskaźniki cząstkowe podawane są w formie surowej (tzn. ich wartości oraz jednostki w których są 
wyrażone są zgodne z danymi dostarczonymi przez gestora – zazwyczaj Eurostat) oraz znormalizowa-
nej. Normalizacja polega na przekształceniu wartości danego wskaźnika tak, że wartość 0 odpowiada 
wartości minimalnej dla całego zbioru, rozumianego jako wartości wskaźnika dla wszystkich krajów i dla 
całego szeregu czasowego, a wartość 1 wartości maksymalnej. W wyniku tej operacji wartości wskaź-
ników cząstkowych zostają ograniczone do przedziału 0–1, co ułatwia prowadzenie porównań między 
poszczególnymi wskaźnikami oraz umożliwia obliczenie wskaźników złożonych dla poszczególnych  
kategorii oraz wskaźnika sumarycznego.

Wartości wskaźnika odnoszą się do najbardziej aktualnych danych dostępnych w roku, w którym  
tworzony był raport. Poszczególne wskaźniki cząstkowe mogą przy tym różnić się pod względem  
dostępności danych w czasie i przyjętego roku odniesienia. W związku z tym analizując wartości  
złożonego wskaźnika innowacyjności w kontekście innych wskaźników opisujących procesy  
zachodzące w gospodarce europejskiej i światowej, należy wziąć pod uwagę fakt przesunięcia  
(opóźnienia) okresów, z których pochodzą dane względem roku nominalnego (zazwyczaj od jednego 
roku do trzech lat).

Z uwagi na zmiany metodologiczne (np. w doborze wskaźników uwzględnianych w Europejskiej Tablicy 
Wyników) oraz korekty danych, wartości dla poszczególnych lat mogą się do siebie różnić w zależności 
od roku publikacji. Dlatego do analizy szeregu czasowego, zmian wartości wskaźnika w czasie,  
określania trendów itd. należy posługiwać się danymi  pochodzącymi z tej samej, najbardziej aktualnej 
edycji raportu.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Działalność badawcza i rozwojowa
Działalność badawcza i rozwojowa to systematycznie prowadzona praca twórcza, podjęta dla  
zwiększenia zasobu wiedzy (w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie), jak również dla 
znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

3

Miary związane z pojęciem

Liczba jednostek prowadzących działalność B+R.

Nakłady na działalność B+R.

Zatrudnieni w B+R.

Źródła danych

a Główny Urząd Statystyczny – sprawozdawczość  dotycząca działalności badawczej i rozwojowej

3.1

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Decyzja nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie  
sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki
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Miara
Nakłady na działalność B+R
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R obejmują sumę nakładów wewnętrznych poniesionych na 
działalność badawczą i rozwojową przez wszystkie jednostki w prowadzące tę działalność na danym 
obszarze, bez względu na źródło finansowania tej działalności. 
Nakłady wewnętrzne obejmują: 

a nakłady bieżące – m. in. nakłady osobowe, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podróże  
służbowe, ubezpieczenia,

a nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością na B+R.  

Przekroje

Możliwe przeliczenia

3.1

wg rodzajów 
nakładów

Interpretacja miary
Nakłady na działalność B+R stanowią główny miernik z zakresu statystyki działalności badawczo- 
-rozwojowej, charakteryzujący konkurencyjność i poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.  
Pozwalają na analizę aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo- 
rozwojowej. Stanowią element wsparcia dla złożonego procesu kształtowania polityki nauki i innowacji. 
Wyrażenie wartości nakładów na B+R w relacji do produktu krajowego brutto jest wykorzystywane 
m.in. do porównań aktywności badawczo-rozwojowej poszczególnych krajów.

W Polsce badaniem nakładów na działalność badawczą i rozwojową objęte są wszystkie podmioty  
(w tym także mikroprzedsiębiorstwa osób fizycznych), ze szczególnym uwzględnieniem tych, których 
podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowano do działu 72 PKD 2007 – Badania naukowe i prace 
rozwojowe (w tym instytuty PAN), szkoły wyższe, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, 
podmioty prowadzące działalność naukową i prace rozwojowe przy okazji realizowania podstawowego 
rodzaju działalności oraz realizowane sporadycznie. 

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

wg dziedzin 
nauki

wg źródeł  
pochodzenia 

środków

wg kierunków 
działalności

wg jednostek 
wykonawczych

w relacji do PKB w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca

w przeliczeniu  
na 1 zatrudnionego  

w B+R
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Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Nauka i technika

Dane dostępne są m.in. w podziale na następujące rodzajów nakładów: 

a na badania naukowe podstawowe, czyli prace teoretyczne i eksperymentalne, 

a na badania naukowe stosowane i przemysłowe, czyli prace badawcze podejmowane w celu 
zdobycia nowej wiedzy, mającej konkretne zastosowanie praktyczne,

a na prace rozwojowe, czyli prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne, 
polegające na zastosowaniu istniejącej wiedzy.

Nakłady na działalność B+R można również prezentować według sześciu dziedzin nauki: przyrodnicze, 
inżynieryjne i techniczne, medyczne i o zdrowiu, rolnicze, społeczne oraz humanistyczne.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Społeczeństwo informacyjne
Pojęcie społeczeństwa informacyjnego wiąże się z takim etapem rozwoju techniczno- 
-organizacyjnego, który stwarza warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszech-
nego wykorzystania informacji w produkcji wyrobów i świadczeniu usług. 

W statystyce społeczeństwo informacyjne to obszar obejmujący miary, pozwalające na obserwację 
poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsię-
biorstwach, gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Zjawiska te analizowane  
są w celu określenia cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.  
Za fundamenty te przyjęto: stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa, rozwój  
treści i usług dostępnych przez Internet oraz upowszechnianie dostępu do Internetu o wysokich 
parametrach (w zakresie prędkości i przepustowości). Do korzyści wynikających z korzystania  
z Internetu należy możliwość zwiększenia zasięgu działalności, w tym świadczenia usług, obniżenia 
ich kosztu oraz poprawy ich transparentności. Internet czyni je bardziej dostępnymi – zarówno  
w sensie możliwości zdalnego skorzystania z usługi, jak i w sensie dostosowania sposobu świadczenia 
usługi do możliwości percepcyjnych odbiorcy. Cyfryzacja stwarza także szczególne szanse  
dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Dostęp do technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne
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Pojęcie 
Dostęp do technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych
Przez dostęp do technologii informacyjno-telekomunikacyjnych rozumie się dostęp do techno-
logii związanych ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i prezentacją  
informacji (tj. tekstów, obrazów i dźwięku) w formie elektronicznej. Obejmuje on w szczególno-
ści dostęp do technologii komputerowych (sprzętu i oprogramowania) i komunikacyjnych (sieci  
teleinformatycznych, sprzętu telefonicznego, aparatury radiowej, telewizyjnej lub sygnalizacyjnej).

Dane wynikowe dotyczące obszaru społeczeństwo informacyjne pochodzą z badań reprezen-
tacyjnych. Badaniem objęte są przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób  
i więcej. W przypadku gospodarstw domowych badanie dotyczy tylko tych gospodarstw, w których 
jest przynajmniej jedna osoba w wieku 16–74 lata. W trakcie bezpośredniego badania wypełniana 
jest ankieta dotycząca wyposażenia gospodarstwa domowego w sprzęt pozwalający na wykorzy-
stywanie technologii telekomunikacyjno-informacyjnych oraz dostępu do usług umożliwiających 
korzystanie z tego sprzętu, a także indywidualne ankiety dla wszystkich członków gospodarstwa 
domowego, którzy należą do grupy wiekowej 16–74 lata.

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe wyposażone w komputery

Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu

Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach i przez osoby indywidualne

Przedsiębiorstwa/osoby indywidualne w gospodarstwach domowych korzystające z Internetu

Odsetek osób posiadających wysoki p[oziom kompetwncji internetowych

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca wykorzystania technologii  
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz w gospodarstwach domowych, 
w tym przez osoby indywidualne

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

1.2

1.3

1.4

1.5
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Miara
Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe
wyposażone w komputery
Miary Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe wyposażone w komputery określają odsetek przed-
siębiorstw oraz odsetek gospodarstw domowych, w których wyposażeniu jest komputer.

Komputer to urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania informacji  
przedstawionych cyfrowo, wyposażone w klawiaturę, procesor do przetwarzania danych, pamięć  
do przechowywania danych i monitor.

1.1

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary

Wyposażenie w komputery umożliwia, poprzez lepsze wykorzystanie potencjału technologii  
informacyjnych i komunikacyjnych, uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych  
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Upowszechnianie wyposażenia gospodarstw  
domowych w komputery jest jednym z czynników sprzyjających włączeniu społecznemu oraz  
wyrównywaniu możliwości edukacyjnych i szans na rynku pracy. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w czasach intensywnego postępu technologicznego i rosnącego  
rynku  urządzeń mobilnych o możliwościach porównywalnych do oferowanych przez komputery,  
poziom wyposażenia podmiotów w komputery jest ograniczoną miarą poziomu dostępności  
technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przekroje

klasa wielkości 
przedsiębiorstw

PKD 2007 
(sekcje, działy)

Dla przedsiębiorstw:

miasto/wieś typ gospodarstwa domowego  
(z dziećmi/bez dzieci)

Dla gospodarstw domowych:
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Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a      Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach i przez osoby indywidualne
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Miara
Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe
posiadające dostęp do Internetu
Miary Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu określają odsetek 
przedsiębiorstw oraz odsetek gospodarstw domowych, które mogą korzystać z ogólnoświatowej sieci 
komputerowej (będącej zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów z całego świata). 
Internet to technologia oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP będącym zbiorem zasad i norm, 
których muszą przestrzegać komunikujące się w ramach tej sieci urządzenia. 

1.2

Możliwe przeliczenia

nie występują

Interpretacja miary

Wysokie i rosnące wartości wskaźników są zjawiskiem pozytywnym. Możliwość korzystania z Internetu 
może pozwalać na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zwiększanie efektywności społeczeństwa oraz 
gospodarki, poprzez umożliwienie szybkiego dostępu do informacji. Dla przedsiębiorców stanowi 
szansę obniżenia kosztów, poszerzania rynków zbytu i usprawnienia interakcji z kontrahentami. 
Upowszechnianie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych jest również jednym z czynni-
ków sprzyjających włączeniu społecznemu, wyrównywaniu możliwości edukacyjnych, a także zwiększe-
niu szans na rynku pracy.

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Przekroje

klasa wielkości 
przedsiębiorstw

PKD 2007 
(sekcje, działy)

Dla przedsiębiorstw:

miasto/wieś typ gospodarstwa domowego  
(z dziećmi/bez dzieci)

Dla gospodarstw domowych:

wg typu i prędkości 
połączeń  

internetowych

wg rodzaju 
połączeń  

internetowych
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Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Dostęp do Internetu szerokopasmowego – odsetek przedsiębiorstw, gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do Internetu za pomocą połączeń szerokopasmowych. Połączenia szeroko-
pasmowe to rodzaj połączeń internetowych, które charakteryzują się dużą szybkością przepływu 
informacji (w kb/s lub Mb/s). Połączenie tego typu pozwala na przesyłanie wysokiej jakości obrazów 
i dźwięku, umożliwiające m.in. oglądanie filmów, granie w gry, telefonowanie z opcją widoku  
rozmówcy.

a  Przedsiębiorstwa/osoby indywidualne w gospodarstwach domowych korzystające z Internetu
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Miara
Wykorzystanie komputerów w przedsię-
biorstwach i przez osoby indywidualne
Miary (obliczane odrębnie dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych) wskazują odsetek przedsię-
biorstw i osób indywidualnych, które wykorzystują komputer do różnych celów. 

Komputer jest definiowany jako urządzenie elektroniczne, służące do automatycznego przetwarzania 
informacji przedstawionych cyfrowo, wyposażone w klawiaturę, procesor do przetwarzania danych, 
pamięć do przechowywania danych i monitor. Komputer umożliwia dostęp do Internetu i może być 
wykorzystany m. in. do komunikacji, wyszukiwania informacji, rozrywki, szkolenia i kształcenia.

Przekroje

klasy wielkości 
przedsiębiorstw

Możliwe przeliczenia

1.3

nie występują

Interpretacja miary

Wysokie i rosnące wartości wskaźników są zjawiskiem pozytywnym. Korzystanie z komputerów, dzięki 
możliwościom technologii informacyjnych i komunikacyjnych, pozwala na uzyskanie trwałych korzyści 
ekonomicznych i społecznych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Upowszech-
nianie korzystania gospodarstw domowych z komputerów jest jednym z czynników sprzyjających  
włączeniu społecznemu oraz wyrównywaniu możliwości edukacyjnych i szans na rynku pracy. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę, że w czasach intensywnego postępu technologicznego i rosnącego rynku  
urządzeń mobilnych o możliwościach porównywalnych do oferowanych przez komputery, poziom  
korzystania z komputerów jest ograniczoną miarą poziomu dostępności technologii informacyjno- 
komunikacyjnych.

PKD 2007 
(sekcje, działy)

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Dla przedsiębiorstw:

płeć

Dla osób indywidualnych:

grupy wieku miasto/wieś typ aktywności 
zawodowej

poziom
wykształcenia
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Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a      Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe wyposażone w komputery
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Miara
Przedsiębiorstwa/osoby indywidualne  
w gospodarstwach domowych korzystające  
z Internetu
Wskaźnik określa odsetek przedsiębiorstw/osób indywidualnych w gospodarstwach domowych  
korzystających z Internetu. Określa skalę wykorzystania Internetu przez te podmioty, w tym według 
celów jego wykorzystania, takich jak:

a tworzenie stron internetowych,
a korzystanie z usług chmury obliczeniowej,
a przesyłanie i odbieranie poczty elektronicznej,
a łączenie, tworzenie i wymiana treści poprzez media społecznościowe,
a e-administracja (czyli elektroniczna administracja publiczna),
a handel elektroniczny,
a wyszukiwanie informacji.

Przekroje

klasy wielkości 
przedsiębiorstw

Możliwe przeliczenia

1.4

nie występują

PKD 2007 
(sekcje, działy)

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Dla przedsiębiorstw:

płeć

Dla osób indywidualnych w gospodarstwach domowych:

grupy wieku miasto/wieś typ aktywności 
zawodowej

poziom
wykształcenia

częstotliwość 
korzystania  
z internetu

typ wykorzystania technologii ICT (m.in. posiadanie strony  
internetowej, składanie/zbieranie zamówień, wysyłanie  
newsletterów, używanie mediów społecznościowych)
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Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a  Przedsiębiorstwa/gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu

Interpretacja miary

Wysokie i rosnące wartości wskaźników są zjawiskiem pozytywnym. Wykorzystywanie Internetu może 
pozwalać na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zwiększanie efektywności społeczeństwa oraz  
gospodarki, poprzez umożliwienie szybkiego dostępu do informacji. Dla przedsiębiorców stanowi 
szansę obniżenia kosztów,  poszerzania rynków zbytu i usprawnienia interakcji z kontrahentami. Wy-
korzystanie Internetu w gospodarstwach domowych przez osoby indywidualne jest również jednym 
z czynników sprzyjających włączeniu społecznemu, wyrównywaniu możliwości edukacyjnych, a także 
zwiększeniu szans osób indywidualnych na rynku pracy. 

Obserwacja wykorzystania Internetu według celu pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących 
stopnia korzystania z możliwości, jakie daje Internet. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne cele  
wykorzystania Internetu wymagają posiadania różnego poziomu kompetencji cyfrowych, a wysoka  
intensywność wykorzystania Internetu w szerokim wachlarzu celów może świadczyć o wysokim  
poziomie kompetencji cyfrowych. 
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Miara
Odsetek osób posiadających wysoki  
poziom kompetencji internetowych
Odsetek osób posiadających wysoki poziom kompetencji internetowych to udział osób, które  
zadeklarowały wykonywanie 5 lub 6 spośród 6 czynności związanych z obsługą Internetu, w ogólnej 
liczbie ludności w wieku 16–74 lata. Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

grupy wieku

Możliwe przeliczenia

1.5

nie występują

Nauka i technika; społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

Interpretacja miary

Wskaźnik informuje o udziale osób posiadających wysoki poziom kompetencji internetowych  
w ogóle ludności w wieku 16–74 lata. Za osoby z wysokim poziomem kompetencji internetowych  
uważa się osoby, które zadeklarowały wykonywanie co najmniej 5 spośród poniższych czynności:

a korzystanie z wyszukiwarki,
a wysyłanie e-maili z załącznikami,
a korzystanie z czatów, forów i grup dyskusyjnych,
a wykonywanie rozmów telefonicznych przez Internet,
a wymiana plików poprzez sieci typu peer-to-peer,
a tworzenie stron internetowych. 

W kontekście wzrastającej roli technologii informatyczno-telekomunikacyjnych we współczesnym  
świecie, dążenie do zwiększenia kompetencji internetowych populacji staje się istotnym celem polityk 
państwowych. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne (przede wszystkim Internet) są  
wszechobecne w życiu zawodowym obywateli, a  także w ich życiu prywatnym, wpływając na sposoby  
spędzania czasu wolnego, komunikację i rozwój kontaktów społecznych, edukację i pozyskiwanie  
informacji itd. Wzrost odsetka osób posiadających wysoki poziom kompetencji cyfrowych jest więc 
zjawiskiem pozytywnym. Może mieć korzystny wpływ na gospodarkę (wzrost konkurencyjności) oraz 
może wskazywać na poprawę szans ludności na zwiększenie dochodów czy podniesienie samooceny, 
dzięki zwiększeniu kompetencji cenionych na rynku pracy. 
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym
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Miary podobne

a Odsetek osób w wieku 16–74 lata prezentujących średni lub wysoki poziom umiejętności interne-
towych – podobny wskaźnik, odnoszący się do respondentów, którzy zadeklarowali wykonywanie  
3 lub więcej czynności związanych z obsługą Internetu.
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Środowisko i energia
Obszar środowisko i energia obejmuje szereg zagadnień związanych z gospodarowaniem paliwami 
i energią, a także charakteryzujących stan, wskazujących zagrożenia oraz najważniejsze działania 
dotyczące ochrony środowiska.

Zakres informacji dotyczących środowiska prezentowanych w ramach niniejszego rozdziału zmierza  
do możliwie najbardziej pełnego opisu złożonych i wielostronnych aspektów działalności człowieka 
w środowisku, a przede wszystkim przedstawienia skali, tendencji oraz dynamiki ilościowych  
i jakościowych zmian ekologicznych, a także ich przyczyn i konsekwencji. Zaprezentowano również 
informacje stanowiące charakterystykę ilościowo-jakościową zasobów naturalnych, problemów  
zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.
Zapewnienie wiarygodnych i rzetelnych danych o środowisku stanowi podstawę dla nowoczesnego 
zarządzania i efektywnego planowania, zwłaszcza wobec rosnącej świadomości ekologicznej  
społeczeństw oraz wzrostu znaczenia jakości środowiska naturalnego  i jego zasobów dla warunków 
(jakości) życia. Dane te są podstawą dla prowadzenia i monitorowania polityki zrównoważonego 
rozwoju, umożliwiając uzupełnienie pomiaru rozwoju gospodarczego o elementy środowiskowe. 

Zakres informacji dotyczących energii zmierza do kompleksowego opisu całokształtu zjawisk i pro- 
cesów, związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem nośników energii, zarówno w procesach  
przetwarzania jednych nośników energii na inne, jak i w procesach końcowego zużywania paliw  
i energii. Informacje te stanowią podstawę m.in. do prowadzenia analiz dotyczących stanu i tendencji 
rozwojowych sektora energii, monitorowania realizacji polityki energetycznej państwa oraz oceny 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Pojęcia charakteryzujące obszar

1 Rekultywacja gruntów

Zużycie wody

Ścieki

Emisja gazów cieplarnianych

Bioróźnorodność

Odpady

Produktywność zasobów

Efektywność energetyczna

Energia ze źródeł odnawialnych

2

3

4

Środowisko i energia

5

6

7

8

9
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Pojęcie 
Rekultywacja gruntów
Przez rekultywację gruntów rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo 
zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 
terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, od-
tworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się m.in. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadli-
ska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których 
właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji.

1

Miary związane z pojęciem

1.1 Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji

Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierz- 
chni ogółem

Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych

Źródła danych

a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

a Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Środowisko i energia
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Miara
Powierzchnia gruntów zdewastowanych  
i zdegradowanych wymagających rekultywacji
Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji to powierzchnia 
gruntów, które utraciły całkowicie wartość użytkową oraz gruntów, których wartość użytkowa rolnicza 
lub leśna zmalała na tyle, że wymagana jest ich rekultywacja w celu przywrócenia wartości użytkowych 
i przyrodniczych. Utrata albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów oznacza całkowity zanik albo 
zmniejszenie zdolności produkcyjnej gruntów.

Grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, m.in w wyniku 
pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemy-
słowej, a także nieodpowiedniej działalności rolniczej. Grunty, które utraciły całkowicie wartość użytko-
wą wskutek wyżej wymienionych przyczyn to grunty zdewastowane. 

Przekroje

wg stopnia utraty wartości użytkowej: 
grunty zdewastowane, grunty zdegradowane

Możliwe przeliczenia

udział w powierzchni 
ogółem

1.1

wg kierunku rekultywacji i zagospodaro-
wania: na cele rolnicze, na cele leśne

Interpretacja miary

Wskaźnik służy do monitorowania poziomu dewastacji i degradacji gleby. 

Wzrost powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych związany jest ze wzrostem antropo-
presji, postępującą urbanizacją i uprzemysłowieniem. Jako czynniki powodujące degradację i dewastację 
gruntów należy wymienić m.in.:

a zabudowę (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, szlaki komunikacyjne) i zmiany  
w użytkowaniu gruntów;

a górniczą eksploatację surowców; 

Środowisko i energia

w podziale na: grunty zrekultywowane, 
grunty zagospodarowane
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Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

a składowanie odpadów;

a przemysłowe i motoryzacyjne zanieczyszczenia ekosystemów; 

a chemizację produkcji rolnej i leśnej (chemiczna ochrona roślin, nawożenie mineralne);

a erozję wodną i wietrzną;

a wadliwe melioracje i niewłaściwie prowadzoną gospodarkę leśną (nadmierny wyręb lasów).

Degradacja gruntów jest procesem niekorzystnym, powodującym straty materialne i przyrodnicze 
związane m.in. ze:

a zmniejszaniem się żyzności gleby, utratą terenów rolniczych;

a zmniejszaniem się środowiskowej roli gleby, polegającej na magazynowaniu wody i składników 
mineralnych oraz na zapobieganiu ujemnym skutkom nagromadzania substancji szkodliwych 
dla roślin, zwierząt i ludzi;

a zniszczeniem warstwy glebowej lub osiadaniem gruntu;

a zmianami warunków siedliskowych dla fauny i flory. 

Środowisko i energia
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Pojęcie 
Zużycie wody
Zużycie wody to ilość wody zużytej na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, obejmująca  
zużycie wody na potrzeby przemysłu, na cele rolnicze, leśne, do napełniania stawów rybnych oraz 
na cele eksploatacyjne sieci wodociągowej.

2

Miary związane z pojęciem

2.1 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem

Zużycie wody w przemyśle

Zużycie wody na cele eksploatacji sieci wodociągowej

Zużycie wody w rolnictwie i leśnictwie

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa 
Wodna)

a Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków

a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody

Środowisko i energia
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Miara
Zużycie wody na potrzeby gospodarki  
narodowej i ludności
Zużycie  wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku to ilość wody dostarczonej:

a przemysłowi na cele produkcyjne, eksploatacyjne oraz socjalne;

a dla rolnictwa i leśnictwa zużytej do nawadniania oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych;

a do eksploatacji sieci wodociągowej (w tym gospodarstwom domowym).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

w m3 na 
1 mieszkańca

2.1

wg celów: przemysł (wg sekcji PKD), eksploatacja 
sieci wodociągowej, nawodnienia w rolnictwie  

i leśnictwie, napełnianie stawów rybnych

Interpretacja miary

Wskaźnik  umożliwia ocenę skuteczności działań ukierunkowanych na ochronę zasobów wodnych. 
Analizując zużycie wody należy mieć na uwadze zmiany zachodzące w gospodarce oraz tempo 
wzrostu gospodarczego. Spadek zużycia wody może wynikać z wielu czynników, tj. stosowanych   
technologii i technik nawadniania, wprowadzania obiegów zamkniętych, wzrostu cen wody oraz 
wprowadzenia liczników skłaniających odbiorców do oszczędzania, zmiany wzorców konsumpcji.

Wskaźnik może służyć do monitorowania realizacji wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej  
2000/60/WE, zgodnie z którą państwa członkowskie UE zobowiązane są do osiągnięcia do końca 
2015 r. dobrego stanu jednolitych części wód i ekosystemów od wód zależnych, a także promowania 
zrównoważonego korzystania z wód i zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa  
i przemysłu.

Środowisko i energia

miasto/wieś
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Pojęcie 
Ścieki
Za ścieki uważa się przede wszystkim wprowadzane do wód lub do ziemi:  

a wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze;

a wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,  
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni;

a ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego  
wykorzystania;

a wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych;

a wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych.

3

Miary związane z pojęciem

3.1 Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód  
lub do ziemi w ciągu roku

Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi oczyszczone  
w % ścieków wymagających oczyszczenia

Udział ścieków przemysłowych oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczania  
w ciągu roku

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa 
Wodna)

a Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komu- 
nalnych

a Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

a Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Środowisko i energia

3.2
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Miara
Ścieki przemysłowe i komunalne  
wymagające oczyszczania odprowadzone 
do wód lub do ziemi w ciągu roku
Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania, odprowadzonych do wód 
lub do ziemi w ciągu roku. Ścieki wymagające oczyszczania to ścieki, które przed odprowadzeniem  
do odbiornika powinny być w całości poddane procesom oczyszczania.

Ścieki oczyszczane to ścieki poddane procesowi dostosowania do standardów środowiskowych  
lub innych norm jakości. Wyróżnia się trzy metody oczyszczania: mechaniczne, biologiczne  
i o podwyższonym stopniu oczyszczania (w tym chemiczne).

Przekroje

Możliwe przeliczenia

w m3 na 
1 mieszkańca

3.1

Interpretacja miary

Wskaźnik umożliwia monitorowanie postępów w zakresie poprawy jakości wód. Spadek ilości  
ścieków wymagających oczyszczania, spadek ilości ścieków nieoczyszczanych oraz wzrost ilości ścieków  
oczyszczanych w oczyszczalniach o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania, umożliwiających 
zwiększoną redukcję azotu i fosforu (tzw. metodami z podwyższonym usuwaniem biogenów)  
to tendencje pozytywne. Mogą one wynikać z działań podejmowanych w celu doskonalenia procesów 
zbierania i oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę infrastruktury oczyszczania ścieków,  
co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska.

Wskaźnik może służyć do monitorowania realizacji wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej  
2000/60/WE, zgodnie z którą państwa członkowskie UE zobowiązane są do osiągnięcia do końca 
2015 r. dobrego stanu jednolitych części wód i ekosystemów od wód zależnych, a także  
do promowania zrównoważonego korzystania z wód i zaspokojenia zapotrzebowania na wodę  
ludności, rolnictwa i przemysłu. 

Środowisko i energia

miasto/wieś wg metody 
oczyszczania

ścieki przemysłowe 
wg sekcji PKD 2007

w dam3 na 1 km2 udział ścieków oczyszczanych w ściekach 
wymagających oczyszczania ogółem
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Miara
Odsetek ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków

Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków co najmniej II stopnia, tzn. biologicznych i z pod-
wyższonym usuwaniem biogenów w liczbie ludności ogółem.

Dane o ludności miast i wsi korzystającej z oczyszczalni ścieków oparte są o dane szacunkowe dotyczące 
liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej.

Szacunek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków dokonywany jest na podstawie umów  
na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczby przyłączy kanalizacyjnych, danych o ludności  
korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych projektowych 
oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może być większa 
od liczby ludności zamieszkałej w danej miejscowości. Liczba ta nie obejmuje ludności czasowo  
przebywającej na terenie danej miejscowości (np. w celach turystycznych).

Przekroje

3.2

Interpretacja miary

Wskaźnik umożliwia monitorowanie postępów w zakresie poprawy jakości wód. Wzrost liczby  
oczyszczalni ścieków oraz odsetka ludności korzystającej z tych oczyszczalni, a co za tym idzie spadek 
ilości ścieków nieoczyszczanych i wzrost ilości ścieków oczyszczanych (w tym w oczyszczalniach  
o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu 
tzw. metodami z podwyższonym usuwaniem biogenów) to tendencje pozytywne. Mogą one wynikać 
z działań podejmowanych w celu doskonalenia procesów zbierania i oczyszczania ścieków poprzez 
rozbudowę infrastruktury oczyszczania ścieków, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia  
obciążenia środowiska. Poprawa wyposażenia w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków przyczynia 
się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego ze ściekami do odbiorników. 

Środowisko i energia

miasto/wieś

Możliwe przeliczenia

nie występują
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Miary podobne

a Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej – wskaźnik dotyczy szacunkowej liczby  
ludności zamieszkałej w budynkach mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, przyłączonych  
do sieci kanalizacyjnej. Co do zasady, sytuacją idealną jest wartość wskaźnika równa 100, lecz może 
być ona osiągnięta tylko w warunkach racjonalnej i zwartej zabudowy. Przy analizie wskaźnika  
należy brać pod uwagę nie tylko możliwości inwestycyjne gmin, lecz również warunki naturalne 
oraz charakter zabudowy, co wpływa na niższe wartości wskaźnika na terenach wiejskich oraz  
terenach o urozmaiconej rzeźbie terenu.

Wskaźnik może służyć do monitorowania realizacji wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, 
zgodnie z którą państwa członkowskie UE zobowiązane są do osiągnięcia do końca 2015 r. dobrego 
stanu jednolitych części wód i ekosystemów od wód zależnych, a także do promowania zrównowa-
żonego korzystania z wód i zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu. 
Wskaźnik może również służyć monitorowaniu realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego w zakresie 
wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
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Pojęcie 
Emisja gazów cieplarnianych
Całkowita emisja gazów cieplarnianych wytworzonych ze źródeł antropogenicznych (tzw. „Koszyk  
z Kioto”) obejmująca: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) oraz tzw. F-gazy tj. 
wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6).

4

Miary związane z pojęciem

4.1 Całkowita emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie dwutlenku węgla 

Dynamika emisji gazów cieplarnianych (1988=100)

Dynamika emisji gazów cieplarnianych (1990=100)

Udział emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w całkowitej emisji gazów cieplarnianych

Źródła danych

a Instytut Ochrony Środowiska-PIB Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami  
(KOBiZE) 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, sporządzona w Nowym 
Jorku dnia 9 maja 1992 r.

a Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.

a Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji

a Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

a Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Środowisko i energia

325



Miara
Całkowita emisja gazów cieplarnianych 
w ekwiwalencie dwutlenku węgla 
Całkowita emisja gazów cieplarnianych to wielkość zagregowanej rocznej emisji gazów cieplarnianych, 
do których zalicza się: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluoro- 
węglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), sześciofluorek siarki (SF6), wyrażona w ekwiwalen-
cie dwutlenku węgla (CO2), ważona współczynnikami ocieplenia globalnego dla każdego gazu.

Przez ekwiwalent rozumie się jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla lub ilość innego gazu cieplarnia- 
nego, stanowiącą odpowiednik 1 Mg dwutlenku węgla, obliczoną z wykorzystaniem tzw. współczynników 
ocieplenia.

Możliwe przeliczenia

4.1

Interpretacja miary

Wskaźnik pokazuje wielkość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na dwutlenek węgla (CO2).  
Pozwala ocenić skuteczność działań podjętych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Oprócz prezentacji w podziale na poszczególne gazy, wskaźnik może być analizowany według kategorii 
źródeł emisji, do których zaliczane są: energia (w tym: przemysł energetyczny, przemysł wytwórczy i bu-
downictwo, transport), procesy przemysłowe i stosowanie produktów, rolnictwo, użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo, odpady.

Analizując wieloletni przebieg zmian emisji gazów cieplarnianych należy mieć na uwadze zmiany  
zachodzące w gospodarce oraz tempo wzrostu gospodarczego. 

Wskaźnik umożliwia monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. 

Środowisko i energia

w stosunku do roku 
bazowego 1988

w stosunku do roku 
bazowego 1990

Przekroje

w podziale na 
poszczególne gazy

wg kategorii  
źródeł emisji

326



Środowisko i energia

Miary podobne

a Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych oraz Emisja dwutlenku 
węgla z zakładów szczególnie uciążliwych – wskaźniki dotyczą emisji z zakładów szczególnie  
uciążliwych dla czystości powietrza, nie prezentują emisji całkowitej, tj. emisji ze wszystkich  
źródeł emisji. Dane te pochodzą z corocznej sprawozdawczości GUS i dotyczą zanieczyszczeń  
wprowadzonych do powietrza w sposób zorganizowany (tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń  
technologicznych i ogrzewczych za pośrednictwem emitorów-kominów, wyrzutni wentylacyjnych) 
oraz w sposób niezorganizowany (z hałd, składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich  
lub lotnych, z hal produkcyjnych itp.). Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza  
to punktowe źródła o największej w skali kraju emisji zanieczyszczeń do powietrza (głównie zakłady 
przemysłowe i energetyczne). Corocznie badaniem objętych jest ok. 1700 zakładów. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Pojęcie 
Bioróżnorodność
Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) oznacza zróżnicowanie żywych organizmów  
pochodzących między innymi z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów 
oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, 
pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami.

5

Miary związane z pojęciem

5.1 Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu

Powierzchnia parków krajobrazowych 

Pomniki przyrody

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej

Powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) w % powierzchni ogólnej

Powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) w % powierzchni ogólnej

Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego FBI (2000=100)

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie ochrony przyrody i różno- 
rodności biologicznej

a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

a Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa

a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych  
oraz dzikiej fauny i flory

Środowisko i energia

5.2
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Miara
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych to łączna powierzchnia następujących form ochrony 
przyrody:

a parki narodowe,

a rezerwaty przyrody, 

a parki krajobrazowe, 

a obszary chronionego krajobrazu, 

a stanowiska dokumentacyjne, 

a użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Wskaźnik nie uwzględnia obszarów sieci Natura 2000 (obejmuje tylko tę część obszarów sieci Natura 
2000, która mieści się w granicach innych obszarów prawnie chronionych).

Przekroje

5.1

Interpretacja miary

Wskaźnik umożliwia monitorowanie zmian zachodzących w wielkości powierzchni obszarów  
chronionych na tle powierzchni danego terytorium. Wzrost wskaźnika wynikający z tworzenia  
obszarów chronionych prawem jest zjawiskiem pozytywnym.

Na wielkość powierzchni obszarów chronionych mogą mieć wpływ:

a świadomość ekologiczna społeczeństwa (w sytuacji gdy społeczeństwo nie dostrzega korzyści  
dla siebie wynikających z istnienia obszarów chronionych, ich ochrona jest utrudniona);

a postępująca antropopresja, urbanizacja i uprzemysłowienie (zdobywanie nowych terenów dla  
rolnictwa, osadnictwa, rozbudowy przemysłu i górnictwa, budowanie obiektów infrastruktury  
technicznej).

Środowisko i energia

wg form 
ochrony przyrody

Możliwe przeliczenia

udział  w powierzchni 
ogółem

w m2 
na 1 mieszkańca
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Obszary chronione mają szczególne znaczenie w zapewnieniu warunków dla ochrony przyrody i różno-
rodności biologicznej, ponieważ zabezpieczają unikalne i zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt 
i roślin m.in. poprzez ochronę całych ekosystemów. Tworzy się je w celu zachowania różnorodności 
biologicznej metodą in-situ (tj. ochrony w miejscu naturalnego występowania danego elementu).

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje
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Miara
Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych 
krajobrazu rolniczego FBI (2000=100)
Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego FBI (2000=100) to zagregowany indeks 
liczebności populacji wybranej grupy pospolitych ptaków lęgowych, charakterystycznych dla krajobrazu 
rolniczego. Wskaźnik powstał poprzez uśrednienie informacji o indeksach liczebności 23 gatunków 
składowych. Listę gatunków tworzą: potrzeszcz, skowronek, świergotek łąkowy, makolągwa, bocian 
biały, trznadel, ortolan, pustułka, dzierlatka, dymówka, gąsiorek, gawron, rycyk, pliszka żółta, mazurek, 
pokląskwa, kląskawka, kulczyk, turkawka, szpak, cierniówka, dudek oraz czajka.

Za rok bazowy przyjęto 2000 r. 

Przekroje

5.2

Interpretacja miary

Posługiwanie się indeksem agregującym dane o liczebności wielu gatunków pozwala na uzyskanie  
obrazu tendencji zmian w zgrupowaniu ptaków krajobrazu rolniczego, a tym samym odzwierciedla 
wielkoskalowe zmiany w krajobrazie rolniczym. Wskaźnik ten jest traktowany jako wskaźnik stanu 
„zdrowia” ekosystemów użytkowanych rolniczo.

Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI) z założenia powinien  
odzwierciedlać wpływ intensyfikacji rolnictwa na populacje ptaków charakterystycznych dla terenów 
użytkowanych rolniczo.

Przy analizie zmian wartości wskaźnika należy mieć na uwadze:

a intensywność gospodarowania na gruntach ornych, mierzoną jako plon zbóż w roku  
poprzedzającym liczenie ptaków (wysokie plony zbóż negatywnie korelują z liczebnością  
ptaków następnej wiosny);

a warunki pogodowe (ostre zimy redukują liczebność ptaków, łagodne zimy wiążą się ze wzrostami 
wartości wskaźnika);

Środowisko i energia

nie występują

Możliwe przeliczenia

index 2000=100%  
(wartości od 0 do 100%)

index 2000=1 
(wartości od 0 do 1)
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a wieloletni trend spadkowy wskaźnika, niepowiązany z ww. czynnikami. Czynniki odpowiedzialne 
za istnienie tego trendu pozostają nierozpoznane. Najbardziej prawdopodobne wydają się  
czynniki związane z intensyfikacją rolnictwa, odmienne od tych wyrażających się w plonach zbóż,  
np. skumulowane i/lub odłożone w czasie efekty wzrostu mechanizacji rolnictwa. Ich identyfikacja 
wymaga dłuższej serii pomiarowej niż dostępna obecnie i lepszych danych o miarach intensywności 
rolniczego użytkowania gruntów.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych (Forest Bird Index)  – wskaźnik jest zagregowanym 
indeksem liczebności populacji wybranej grupy pospolitych ptaków lęgowych, charakterystycznych 
dla lasów. Wskaźnik powstał poprzez uśrednienie informacji o indeksach liczebności 34 gatunków 
składowych. Listę gatunków tworzą: bogatka, czarnogłówka, czubatka, czyż, dzięcioł czarny,  
dzięcioł duży, gil, grubodziób, kapturka, kos, kowalik, lerka, muchołówka mała, muchołówka żałobna, 
mysikrólik, paszkot, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, piecuszek, pierwiosnek, pleszka, pokrzywni-
ca, raniuszek, rudzik, sikora uboga, siniak, sosnówka, sójka, strzyżyk, śpiewak, świergotek drzewny,  
świstunka leśna, zięba, zniczek.
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Pojęcie 
Odpady
Przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamie-
rza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.

6

Miary związane z pojęciem

6.1 Odpady komunalne wytworzone

Odpady wytworzone (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów 
komunalnych wytworzonych

Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości odpadów komunalnych ogółem

Odsetek ludności objętej zbiórką odpadów komunalnych

Udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w ilości odpadów  
wytworzonych w ciągu roku

Recykling odpadów opakowaniowych

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

a Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

a Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Środowisko i energia

6.2

Źródła danych

a Sprawozdawczość: Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Środowiska i Głównego  
Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie gospodarowania  odpadami

6.3
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Miara
Odpady komunalne wytworzone
Odpady komunalne wytworzone to suma odpadów komunalnych zebranych przez jednostki zajmujące 
się zbiórką odpadów oraz oszacowanej masy wytworzonych odpadów komunalnych, które nie zostały 
objęte zbiórką, wyrażonych w jednostkach masy.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 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.

Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa  
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. 2014, poz. 1923). Zbierane informacje obejmują grupę odpadów z kodem 20: Odpady 
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz odpady z kodem 15 01: Odpady  
opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi odpadami komunalnymi), jeżeli pochodzą  
z sektora komunalnego. 

Przekroje

6.1

Interpretacja miary

Wskaźnik umożliwia monitorowanie postępów w dążeniu do zmniejszenia ilości wytwarzanych  
odpadów komunalnych, a tym samym zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów  
komunalnych na środowisko. Im większa ilość wytworzonych odpadów tym większa presja  
wywierana na środowisko (np. składowiska odpadów zajmują duże powierzchnie i mogą powodować 
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, natomiast spalanie odpadów może skutkować emisją  
niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza). Dlatego polityka UE w zakresie gospodarowania odpadami 
zmierza do ograniczenia wpływu odpadów na środowisko i zdrowie oraz do zwiększenia efektywności  
wykorzystania zasobów. Jej długoterminowym celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 
a jeśli ich wytwarzanie jest nieuniknione – promowanie ich wykorzystania jako zasobów, szersze  
upowszechnienie recyklingu i zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów. 

Środowisko i energia

Możliwe przeliczenia

w kg na  
1 mieszkańca

nie występują
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Ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na mieszkańca jest zależna od czynników ekonomicznych 
i społecznych, wśród których jako główne należy wymienić standard życia ludności oraz wielkość  
i intensywność konsumpcji produktów.

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Masa odpadów komunalnych zebranych – to ilość odpadów komunalnych zebranych przez  
jednostki zajmujące się zbiórką odpadów. Zbierane informacje obejmują grupę odpadów z ko-
dem 20: Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz odpady z kodem  
15 01: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymiodpadami komunalnymi), 
jeżeli pochodzą z sektora komunalnego.

 Od danych za 2014 r. pozycja ta obejmuje odpady odebrane od wszystkich mieszkańców i uzna-
wana jest za odpady wytworzone ze względu na objęcie od 1 lipca 2013 r. przez gminy systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości.
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Miara
Odpady wytworzone 
(z wyłączeniem odpadów komunalnych)
Odpady wytworzone (z wyłączeniem odpadów komunalnych) to ilość odpadów wytworzonych w ciągu 
roku wyrażona w jednostkach masy.

Wskaźnik wyliczany jest na podstawie danych pochodzących od zakładów wytwarzających w ciągu roku 
sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, z wyłącze-
niem odpadów komunalnych, lub posiadających 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych.

Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa  
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2014, poz. 1923). Zbierane informacje obejmują grupy odpadów 1–19 wg katalogu.

Przekroje

6.2

Interpretacja miary

Wskaźnik umożliwia monitorowanie postępów w dążeniu do zmniejszenia ilości wytwarzanych  
odpadów, a tym samym zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.  Im większa 
ilość wytworzonych odpadów tym większa presja wywierana na środowisko. Nieprawidłowe  
gospodarowanie odpadami wywiera negatywny wpływ bezpośrednio na jakość wszystkich elementów 
środowiska, a tym samym na kondycję ekosystemów i zdrowie ludzi. Wycieki z niewłaściwie zorganizo-
wanych składowisk odpadów mogą zanieczyszczać wodę i glebę. Składowiska mogą także powodować 
zanieczyszczenie powietrza poprzez emisję szkodliwych substancji lotnych oraz metanu, przyczyniając 
się do zmian klimatu. Składowiska odpadów zajmując duże tereny przyczyniają się również do utraty 

Środowisko i energia

Możliwe przeliczenia

w kg na  
1 mieszkańca

PKD 2007 wg rodzajów 
odpadów

wg katalogu 
odpadów

wg sposobu zagospodarowania: poddane 
odzyskowi, unieszkodliwione (w tym  

składowane), magazynowane czasowo

na 1 km2
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powierzchni (często cennej powierzchni biologicznie czynnej) oraz obniżenia estetycznych walorów 
krajobrazu. Nieracjonalne gospodarowanie odpadami jest też oznaką nieefektywnego pod względem 
ochrony środowiska wykorzystania zasobów.

Głównym czynnikiem warunkującym ilość wytwarzanych odpadów jest rozwój gospodarczy,  
wpływający na intensywność produkcji, poziom konsumpcji indywidualnej oraz wzorce tej konsump-
cji. Dlatego analizując dynamikę zmian ilości wytwarzanych odpadów, należy brać pod uwagę poziom 
PKB. Spadek lub stabilizacja ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym wzroście PKB może  
świadczyć o skuteczności działań podejmowanych w celu racjonalizacji gospodarki odpadami. 

Wzrost udziału odpadów poddawanych odzyskowi w ogólnej masie odpadów wytworzonych oraz  
spadek udziału odpadów składowanych to tendencje pozytywne. Zgodnie z przyjętymi priorytetami  
(w prawie krajowym i unijnym) należy w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów 
lub ograniczać ich ilość poprzez przygotowanie ich do ponownego użycia, poddawanie procesowi  
recyklingu, innym procesom odzysku lub unieszkodliwieniu. Deponowanie odpadów w środowisku  
tj. unieszkodliwianie ich poprzez składowanie, powinno być ostatecznym sposobem postępowania  
z odpadami. 

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym
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Miara
Recykling odpadów opakowaniowych
Recykling odpadów opakowaniowych to stosunek ilości odpadów opakowaniowych poddanych  
recyklingowi do ilości wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych.

Odpadami opakowaniowymi są wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku  
wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem 
odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Recykling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały  
lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne  
przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii  
i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów  
wypełniania wyrobisk. 

Przekroje

6.3

Interpretacja miary

Wskaźnik monitoruje poziom recyklingu (odzyskiwania) odpadów opakowaniowych i ograniczanie  
negatywnego wpływu na środowisko poprzez powtórne ich wykorzystanie. Wielokrotne użytkowanie 
surowców ogranicza zużycie zasobów i ma wpływ na zmniejszenie materiałochłonności produkcji.

Odpady opakowaniowe powstają w gospodarstwach domowych w wyniku konsumpcji dóbr,  
ale również w zakładach produkcyjnych, jednostkach handlowych, miejscach użyteczności publicznej, 
różnych gałęziach przemysłu itp. Odpady opakowaniowe wytwarzane są na wszystkich szczeblach  
łańcucha dostaw, ale przede wszystkim przez konsumentów jako użytkowników końcowych.

Środowisko i energia

Możliwe przeliczenia

masa odpadów poddanych 
recyklingowi w tonach 

wg rodzajów 
odpadów
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Środowisko i energia

Wskaźnik może służyć monitorowaniu efektów działań podejmowanych w celu zapobiegania  
powstawaniu odpadów, do których można zaliczyć m.in.:

a włączenie kryterium projektowania ekologicznego w rozwój nowych produktów;

a stosowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone przez nich na rynek 
opakowania;

a wydłużenie okresu użytkowania, zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowań  
wielokrotnego użytku;

a stosowanie oznakowania ekologicznego na opakowaniach, co pozwala konsumentom  
zidentyfikować produkty spełniające kryteria ekologiczne, tym samym udostępniając  
konsumentowi informacje o zapobieganiu powstawaniu odpadów w chwili zakupu danego  
produktu;

a rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów  
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych oraz w zakresie sortowania i recyklingu 
odpadów opakowaniowych. 
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Pojęcie 
Produktywność zasobów
Produktywność zasobów (resource productivity) jest miarą całkowitej ilości materiałów  
bezpośrednio wykorzystywanych przez gospodarkę (mierzonej jako krajowe zużycie materiałów 
DMC) w odniesieniu do działalności gospodarczej, najczęściej wyrażonej jako PKB.

7

Miary związane z pojęciem

7.1 Produktywność zasobów (PKB/DMC)

Krajowe zużycie materiałów (DMC) 

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.  
w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska

Środowisko i energia

Źródła danych

a Eurostat
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Miara
Produktywność zasobów
Wskaźnik produktywność zasobów jest obliczany jako stosunek produktu krajowego brutto (PKB)  
do krajowego zużycia materiałów (Domestic Material Consumption – DMC).

Krajowe zużycie materiałów mierzy całkowitą ilość materiałów zużywanych przez gospodarkę. Stanowi 
sumę materiałów pozyskanych na terytorium kraju oraz z importu pomniejszoną o materiały wysłane 
na eksport. 

Krajowe zużycie materiałów kalkulowane jest na podstawie Rachunków ogólnogospodarczych  
przepływów materialnych (MFA), które obejmują wszystkie materiały stałe, gazowe i ciekłe z wyjątkiem 
przepływów powietrza i wody (dla których przewidziano odrębne rachunki), mierzone w jednostkach 
masy rocznie. 

Produktywność zasobów jest prezentowana w euro na kg lub w PPS (Purchasing Power Standard) na kg.

Przekroje

7.1

Interpretacja miary

Produktywność zasobów (PKB/DMC) jako wskaźnik materiałochłonności gospodarki stanowi miarę  
całkowitej ilości materiałów bezpośrednio wykorzystywanych w gospodarce. Wskaźnik dostarcza  
informacji na temat tego, czy w danej gospodarce zachodzi rozdzielenie współzależności wzrostu  
gospodarczego od wzrostu zużycia zasobów naturalnych (tzw. decoupling) i ograniczanie negatywnego 
wpływu gospodarki na środowisko. Służy on monitorowaniu trendów w obszarze zrównoważonej  
konsumpcji i produkcji, a tym samym monitorowaniu postępów na drodze do zrównoważonego  
rozwoju. 

Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej materiałów wykorzystuje się na wytworzenie jednostki PKB. 
Niższa wartość wskaźnika świadczy o wysokiej materiałochłonności gospodarki.

Wzrost wartości wskaźnika może wynikać ze zmian struktury gospodarki i coraz powszechniejszego 
stosowania nowoczesnych technologii, umożliwiających zrównoważone wykorzystanie surowców.

Środowisko i energia

Możliwe przeliczenia

index w stosunku do roku 
bazowego 2005

nie występują
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Pojęcie 
Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 
urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji,  
do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej  
do uzyskania tego efektu.

8

Miary związane z pojęciem

8.1 ODEX (Zagregowany wskaźnik efektywności energetycznej, 2000=100)

Energochłonność gospodarki

Zużycie energii pierwotnej

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.  
w sprawie efektywności energetycznej

a Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

a Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

Środowisko i energia

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Gospodarki z zakresu  
gospodarki paliwowo-energetycznej

8.2

8.3
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Miara
ODEX (Zagregowany wskaźnik efektywności 
energetycznej, 2000=100)
ODEX (ODYSSEE Energy Efficiency Index) jest otrzymywany poprzez agregowanie zmian  
w jednostkowym zużyciu energii, obserwowanych w danym czasie na określonych poziomach  
użytkowania końcowego. Obliczony jest dla każdego roku jako iloraz rzeczywistego zużycia energii 
w danym roku i teoretycznego zużycia energii, nie uwzględniającego efektu zużycia jednostkowego 
(tzn. przy założeniu dotychczasowej energochłonności procesów produkcji danych wyrobów).  
W celu zmniejszenia przypadkowych wahań do analizy szeregów czasowych oblicza się 3-letnią średnią  
ruchomą.

Przekroje

8.1

Interpretacja miary

Wskaźnik ODEX służy monitorowaniu efektywności energetycznej. Nie pokazuje bieżącego poziomu 
intensywności energetycznej, lecz postęp w stosunku do roku bazowego. Spadek wartości wskaźnika 
oznacza wzrost efektywności energetycznej.

Wskaźnik służy monitorowaniu efektów działań podejmowanych na rzecz poprawy efektywności  
energetycznej, do których (zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030) zaliczono m.in.:

a ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej;

a stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia oraz odpowiednią politykę gmin;

a stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz mieszkań 
przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu;

a oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie  
minimalnych standardów dla produktów zużywających energię;

Środowisko i energia

Możliwe przeliczenia

wg sektorów: przemysł przetwórczy, 
gospodarstwa domowe, transport

nie występują
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a wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów preferencyjnych 
oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich;

a zastosowanie technik zarządzania popytem (Demand Side Management), stymulowane poprzez 
m.in. zróżnicowanie dobowe stawek opłat dystrybucyjnych oraz cen energii elektrycznej w oparciu 
o ceny referencyjne;

a kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzystanie energii.

Wskaźniki ODEX są przydatne do monitorowania realizacji celu indykatywnego w zakresie efektywności 
energetycznej, określonego w dyrektywie 2006/32/WE, dotyczącej m.in. efektywności końcowego  
wykorzystania energii i usług energetycznych. Zwiększanie efektywności energetycznej procesów  
wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii jest podstawą prowadzenia zrównoważonej polityki  
energetycznej.
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Miara
Energochłonność gospodarki
Energochłonność gospodarki to stosunek krajowego zużycia energii brutto, do produktu krajowego 
brutto. Krajowe zużycie energii brutto obejmuje sumę ilości dostarczonych na rynek krajowy poszcze-
gólnych nośników energii (pozyskanie + odzysk + import – eksport – bunkier), pomniejszoną o saldo 
zapasów krajowych. W celu dokonania przeliczeń energii pochodzącej z różnych nośników (np. węgiel, 
ropa naftowa, gaz ziemny, energia elektryczna, odnawialne źródła energii) za jednostkę miary przy-
jęto kilogram oleju ekwiwalentnego. Produkt krajowy brutto obliczony jest w cenach stałych z roku  
bazowego (2000 r.) i wyrażony w euro.

Przekroje

8.2

Interpretacja miary

Energochłonność gospodarki charakteryzuje efektywność energetyczną danego kraju. Im większa  
wartość tego wskaźnika, tym więcej przeciętnie energii zużywa się w celu wytworzenia jednostki PKB, 
tzn. towarów i usług o określonej wartości. Mając na uwadze zwiększanie konkurencyjności gospodarki 
oraz ochronę środowiska naturalnego celem jest ograniczanie energochłonności. 

Analizy dotyczące energochłonności gospodarki powinny być wzbogacone o wskaźniki wskazujące  
na jej zmianę w czasie, np.:   

a zmiana wskaźnika energochłonności gospodarki wyrażona w procentach – wskazuje czy  
efektywność energetyczna danego kraju wzrosła czy uległa obniżeniu w danym okresie czasu. 

Przy interpretacji tego wskaźnika należy wziąć pod uwagę fakt, że punkt odniesienia, czyli PKB jest 
obliczony w oparciu o rynkowy kurs wymiany. W przypadku porównań międzynarodowych istot-
nym jest także uwzględnienie siły nabywczej waluty, ponieważ poszczególne kraje różnią się  
poziomem cen towarów i usług. Ta sama fizyczna wielkość produkcji danego produktu (np. wyrażona 
w tonach) lub usługi w zależności od kraju będzie miała różną wartość wyrażoną w euro. 

Środowisko i energia

Możliwe przeliczenia

nie występują

nie występują
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Miary podobne

a Energochłonność finalna PKB – wskaźnik mierzy energochłonność finalną, tzn. bierze pod uwagę 
energię zużytą u odbiorców końcowych bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii.
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Miara
Zużycie energii pierwotnej
Zużycie energii pierwotnej jest to zużycie krajowe energii brutto, z wyłączeniem zużycia nieenergetycz-
nego (np. gaz ziemny używany nie do spalania, ale do produkcji chemikaliów). 

Krajowe zużycie energii brutto obejmuje sumę ilości dostarczonych na rynek krajowy poszczególnych 
nośników energii (pozyskanie + odzysk + import - eksport - bunkier), pomniejszoną o saldo zapasów 
krajowych. 

Przekroje

8.3

Środowisko i energia

wg nośników 
energii

348

Interpretacja miary

Wskaźnik służy monitorowaniu realizacji celów efektywności energetycznej. Wskaźnik pokazuje całko-
wite zapotrzebowanie kraju na energię, z wyłączeniem wykorzystania nośników energii na cele nieener-
getyczne. Ograniczenie zużycia energii pierwotnej (spadek wartości wskaźnika) w warunkach wzrostu 
gospodarczego oznacza poprawę efektywności energetycznej gospodarki.

Do najważniejszych czynników wpływających na wielkość zużycia energii pierwotnej należą:

a zużycie energii finalnej;

a wzrost zużycia energii elektrycznej (wpływa dodatkowo na zapotrzebowanie na energię pierwotną 
z uwagi na powstające straty przemian);

a sprawność elektrowni cieplnych (wzrost sprawności wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania  
na energię pierwotną);

a miks energetyczny (odnawialne źródła energii operujące przy umownej 100% sprawności powodują 
zmniejszenie zapotrzebowania);

a sprawność pozostałych przemian.

Zwiększanie efektywności energetycznej procesów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii jest 
podstawą prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej.

Możliwe przeliczenia

w GJ na 1 osobę



Środowisko i energia

Dostępność wyników na poziomie terytorialnym

Polska

Powiaty

PodregionyWojewództwa

Gminy Inne kraje

Miary podobne

a Zużycie finalne energii – obejmuje zużycie nośników energii na potrzeby technologiczne,  
produkcyjne i bytowe bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii. Wsad i potrzeby  
przemian energetycznych oraz straty powstałe u producentów i dystrybutorów są z zużycia  
końcowego wyłączone. Uwzględnia się natomiast zużycie paliw na produkcję ciepła, zużywanego  
w całości przez jego wytwórcę.
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Pojęcie 
Energia ze źródeł odnawialnych
Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się 
procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia wody, 
wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich oraz energia  
wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia otoczenia (środowiska 
naturalnego) wykorzystywana przez pompy ciepła).

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania  
słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych, 
biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

9

Miary związane z pojęciem

9.1 Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Wybrane akty prawne związane z pojęciem

Środowisko i energia

Źródła danych

a Sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Gospodarki z zakresu  
gospodarki paliwowo-energetycznej

9.2

a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie statystyki energii

a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

a Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

a Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

a Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

a Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia 
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 
energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzo-
nej w odnawialnym źródle energii.  
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Miara
Udział energii ze źródeł odnawialnych  
w końcowym zużyciu energii brutto

9.1

Środowisko i energia

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto to stosunek wartości 
końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych  do wartości końcowego zużycia energii 
brutto ze wszystkich źródeł.

Końcowe zużycie energii brutto oznacza nośniki energii dostarczane do celów energetycznych 
przemysłowi, sektorowi transportu, gospodarstwom domowym, sektorowi usług, w tym świadczą-
cemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycz-
nej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie  
ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas przesyłania i dystrybucji.

Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych wylicza się jako sumę:

a końcowego zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych;

a końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie;

a końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

Interpretacja miary

Wskaźnik informuje o stopniu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii  
w zużyciu końcowym energii w kraju. Służy monitorowaniu efektów działań podejmowanych  
w zakresie promowania produkcji i zużycia energii odnawialnej we wszystkich sektorach. Wzrost  
wartości wskaźnika jest tendencją pozytywną.

Rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz 
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Odnawialne źródła energii w czasie eksploatacji 

Przekroje

Możliwe przeliczenia

nie występują

nie występują
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są ogólnie uznawane za przyjazne dla środowiska dzięki niskiej emisji gazów cieplarnianych  
i zanieczyszczeń powietrza. 

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych kierunków działań 
polityki energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą poprawę efektywności 
zużycia energii, a także zmniejsza stopień uzależnienia się od dostaw energii z importu. 
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Miara
Produkcja energii elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych

Przekroje

9.2

Środowisko i energia

wg nośników 
energii

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii to suma produkcji energii elek-
trycznej pozyskanej z elektrowni wodnych (przepływowych), elektrowni wiatrowych i słonecznych 
oraz wyprodukowanej z biopaliw stałych, odnawialnych odpadów komunalnych,  biogazów i biopły-
nów. Miara zwykle jest prezentowana w gigawatogodzinach (GWh).

w podziale na energetykę zawodową 
i przemysłową

Możliwe przeliczenia

udział  w produkcji energii 
elektrycznej ogółem

Interpretacja miary

Wskaźnik służy monitorowaniu efektów działań podejmowanych w zakresie promowania produkcji  
i zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wzrost wartości wskaźnika jest tendencją  
pozytywną. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe 
oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. 

Rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz 
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Odnawialne źródła energii w czasie eksploatacji 
są ogólnie uznawane za przyjazne dla środowiska dzięki niskiej emisji gazów cieplarnianych  
i zanieczyszczeń powietrza. 

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych kierunków działań 
polityki energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą poprawę efektywności 
zużycia energii, a także zmniejsza stopień uzależnienia się od dostaw energii z importu.
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Nierównowagi  
makroekonomiczne UE
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy zapoczątkowany w 2007 r. wpłynął negatywnie m.in.  
na kondycję finansów publicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ta sytuacja przyczyniła 
się do wdrożenia inicjatyw, w tym legislacyjnych, których celem jest zapobieganie występowaniu 
podobnych zjawisk w przyszłości oraz zwiększenie efektywności koordynacji polityk fiskalnych  
i gospodarczych krajów UE. Jednym z instrumentów opracowanych na bazie tych doświadczeń 
jest Procedura Nierównowag Makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalance Procedure   
– MIP) wprowadzona przez Komisję Europejską w 2011 r. Jej celem jest umożliwienie wczesnego  
wykrywania zagrożeń związanych z utrzymaniem stabilności gospodarczej i finansowej krajów UE, 
zapobiegania występowaniu poważnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz przeciw-
działania już zaistniałym. 

Ogólne ramy prawne dla Procedury Nierównowag Makroekonomicznych określone są m.in. 
przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a precyzyjnie zawarto je w tzw. „sześciopaku”,  
który zawiera następujące akty prawne: 

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z 16 listopada 2011 r.  
w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro,

2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listopada 2011 r.  
w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi  
makroekonomicznej w strefie euro,

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16 listopada 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji  
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych,

4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 16 listopada 2011 r.  
w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania,

5. rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu,

6. dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych 
państw członkowskich

Na potrzeby stałego monitorowania stabilności sytuacji gospodarczej opracowano zestaw wskaź-
ników: 
a Saldo rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB (średnia z trzech lat)
a Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w relacji do PKB
a Realny efektywny kurs walutowy (zmiana w % w okresie trzech lat)
a Udział w rynkach eksportowych (zmiana w % w okresie pięciu lat)

Nierównowagi makroekonomiczne UE
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a Nominalne jednostkowe koszty pracy (zmiana w % w okresie trzech lat)
a Zdeflowany wskaźnik zmian cen nieruchomości mieszkalnych  (zmiana w % w stosunku do  

poprzedniego roku)
a Przepływy kredytowe sektora prywatnego w relacji do PKB
a Zadłużenie kredytowe sektora prywatnego w relacji do PKB
a Zobowiązania ogółem sektora finansowego (zmiana w % w stosunku do poprzedniego roku)

  Stopa bezrobocia (średnia z trzech lat)
  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB

Wskaźniki te umożliwiają identyfikację potencjalnych obszarów problemowych i wyłonienie krajów,  
których sytuacja gospodarcza i finansowa wymaga przeprowadzenia pogłębionych analiz  
w celu rozpoznania ewentualnych zagrożeń i opracowania planu przeciwdziałania tym zagrożeniom.  
Z Procedurą Nierównowag Makroekonomicznych związana jest Procedura Nadmiernych  
Zakłóceń Równowagi (Excessive Imbalance Procedure), pozwalająca na wymuszenie przez  
Komisję Europejską uruchomienia przez rządy poszczególnych krajów działań o charakterze  
korekcyjnym w przypadku wystąpienia niepokojących zjawisk. 
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Miara
Saldo rachunku obrotów bieżących  
w relacji do PKB
Rachunek obrotów bieżących stanowi część bilansu płatniczego podsumowującego wszystkie  
transakcje danej gospodarki z resztą świata w danym okresie. W skład rachunku obrotów bieżą-
cych wchodzi saldo obrotów towarowych (bilans importu i eksportu), saldo usług, saldo dochodów  
pierwotnych oraz saldo dochodów wtórnych. 

Prezentacja salda rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB umożliwia skorygowanie wpływu  
wielkości gospodarki i ułatwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Na potrzeby procedury 
nierównowag makroekonomicznych wskaźnik jest wyliczany jako średnia arytmetyczna z trzech lat. 

Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

nie występują

Możliwe przeliczenia

1

Interpretacja miary
Saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego dostarcza informacji na temat ekonomicznych relacji 
kraju z zagranicą. Deficyt na rachunku bieżącym może oznaczać, że dany kraj jest dłużnikiem netto  
i że jego import przeważa nad eksportem. Zbyt wysoki deficyt stwarza więc poważne ryzyko dla  
równowagi makroekonomicznej, m.in. wskazując na uzależnienie gospodarki od zagranicznych  
kredytów czy uruchamiając negatywny potencjał nierównowag wewnętrznych, np. związany ze 
wzrostem cen aktywów. Wysoka nadwyżka rachunku obrotów bieżących, choć mniej groźna dla  
stabilności gospodarczej niż deficyt, może również świadczyć o niekorzystnych tendencjach  
w gospodarce np. związanych ze zbyt niskim popytem wewnętrznym. Interpretując ten wskaźnik  
należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że o realnym wpływie nadwyżki/deficytu na gospodarkę nie  
decyduje jedynie jego nominalna wartość; wynik na rachunku bieżącym należy analizować  
w szerszym kontekście sytuacji gospodarczej kraju i jego powiązań z otoczeniem międzynarodowym. 
Przyjęcie średniej z trzech lat jako podstawy do wyliczenia wartości wskaźnika jest spowodowane 
potrzebą śledzenia trwałego trendu, a nie krótkookresowych wahań handlu zagranicznego i przepływów  
finansowych.
Progi ostrożnościowe dla tego wskaźnika zostały ustalone na 6% dla nadwyżki i -4% dla deficytu,  
a ich przekroczenie może świadczyć o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. 

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują
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Miara
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna  
netto w relacji do PKB
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w relacji do PKB – to odniesiona do produktu krajowego 
brutto różnica pomiędzy wielkością aktywów i pasywów zagranicznych. Informuje, czy kraj jest wie-
rzycielem czy dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy. Jeśli w wyniku odjęcia pasywów (zobowiązań 
międzynarodowych, np. zagranicznych inwestycji) od posiadanych aktywów zagranicznych (inwestycji 
za granicą) wartość netto jest dodatnia, oznacza to, że kraj jest wierzycielem wobec zagranicy. Jeżeli 
wartość ta jest ujemna świadczy to o tym, że kraj ten ma więcej zobowiązań – jest dłużnikiem.

Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

nie występują

Możliwe przeliczenia

2

Interpretacja miary

Wskaźnik ,,Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w relacji do PKB” pozwala na monitorowanie 
powiązań finansowych danego kraju z gospodarką światową w odniesieniu do jego zagranicznych  
zobowiązań i wierzytelności. W szczególności umożliwia określenie stopnia zależności od zagraniczne-
go kapitału oraz związanego z tym zadłużenia. 

Prezentacja wskaźnika w relacji do PKB umożliwia skorygowanie go o wpływ wielkości gospodarki  
i ułatwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Przykładowo, dwa kraje o podobnej międzyna-
rodowej pozycji inwestycyjnej netto wyrażonej w euro mogą znajdować się w zupełnie innej sytuacji,  
w zależności od względnej wielkości ich zobowiązań w odniesieniu do PKB.

Próg ostrożnościowy dla tego wskaźnika został ustalony na -35%, a jego przekroczenie może  
świadczyć o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. Analizując międzynarodową pozycję  
inwestycyjną danego kraju, warto zwrócić uwagę na kompozycję jego zobowiązań międzynarodowych.  
Pewne rodzaje pasywów mogą generować większe zagrożenie dla gospodarki (np. te, które wymagają 
spłaty należności głównej lub odsetek), a inne mniejsze.

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują
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Miara
Realny efektywny kurs walutowy
Realny efektywny kurs walutowy prezentuje relację zmiany kursu waluty danego kraju do średniej 
zmiany poziomów cen dla grupy 42 krajów – 28 krajów UE oraz 14 krajów uprzemysłowionych spoza 
tego ugrupowania.  

Zmiana kursu waluty jest ustalana jako średnia ważona ze zmian kursu danej waluty względem  
koszyka wybranych walut światowych. Zmiany poziomów cen dla krajów UE określono za pomocą  
zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP). W przypadku pozostałych krajów  
zastosowano wskaźnik inflacji o zbliżonej metodologii.

W celu wyeliminowania krótkookresowych wahań, jako podstawę do obliczenia wartości wskaźnika 
przyjęto okres 3 lat.

Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

nie występują

Możliwe przeliczenia

3

Interpretacja miary

Celem wskaźnika jest ocena konkurencyjności cenowej i kosztowej kraju względem jego konkurentów 
na rynkach światowych. Wzrost wartości wskaźnika tzn. aprecjacja waluty przewyższająca wzrost inflacji 
w 42 wybranych krajach może oznaczać spadek konkurencyjności danej gospodarki. Spadek wartości 
wskaźnika jest zjawiskiem pozytywnym i oznacza zazwyczaj wzrost konkurencyjności. Jeśli jednak  
będzie on nadmierny (np. spadek poniżej progu ostrożnościowego), to może wskazywać na niekorzyst-
ne tendencje w gospodarce, takie jak np. problemy z popytem wewnętrznym lub zagrożenie gwałtow-
nie przebiegającymi procesami wyrównywania poziomów cen.

Progi ostrożnościowe dla tego wskaźnika zostały ustalone na +/–5% i na +/–11% odpowiednio dla  
krajów strefy euro i dla krajów, które nie przyjęły wspólnej waluty, a ich przekroczenie może świadczyć 
o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. 

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują
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Miara
Udział w rynkach eksportowych
Wskaźnik prezentuje zmianę udziału ogólnej wartości eksportu danego kraju (na podstawie danych  
z bilansu płatniczego) w ogólnej wartości eksportu światowego. W celu wyeliminowania krótko- 
okresowych wahań, jako podstawę do obliczenia jego wartości przyjęto okres pięciu lat.

 Źródłem danych dla tego wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

w  podziale na 
eksport dóbr  

i usług.

Możliwe przeliczenia

4

Interpretacja miary

Wskaźnik pozwala na obserwację pozycji kraju na rynkach globalnych. Udział danego kraju  
w światowym eksporcie może się zmniejszyć nie tylko w przypadku spadku wartości jego eksportu,  
ale również wtedy, gdy jego eksport rośnie wolniej niż eksport globalny. Długookresowy spadek 
udziału kraju w eksporcie często jest związany ze spadkiem konkurencyjności kraju, jednak na obroty  
w handlu zagranicznym wpływa wiele czynników, m.in.: główne kierunki geograficzne handlu, stopień  
koncentracji partnerów handlowych czy struktura towarowa handlu. Pełna interpretacja wskaźnika 
wymaga więc uwzględnienia innych wskaźników z zakresu handlu zagranicznego, a także opisują-
cych produktywność gospodarki, międzynarodową pozycję inwestycyjną, czy saldo rachunku obrotów  
bieżących. 

Próg ostrożnościowy dla tego wskaźnika został ustalony na –6%, a jego przekroczenie może świadczyć 
o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. 

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują
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Miara
Nominalne jednostkowe koszty pracy
Nominalne jednostkowe koszty pracy to relacja kosztów pracy na 1 zatrudnionego do wartości produktu 
krajowego brutto w przeliczeniu na 1 pracującego. 

Koszty pracy definiuje się jako sumę wynagrodzeń (łącznie ze składkami społecznymi) zatrudnionych 
we wszystkich sektorach gospodarki. 

Na potrzeby procedury nierównowag makroekonomicznych wskaźnik jest przedstawiany jako zmiana 
w okresie trzech lat. Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

5

Interpretacja miary

Wzrost wartości wskaźnika może oznaczać, że wzrost kosztów pracy przekroczył wzrost  
produktywności (np. pensje pracowników rosną szybciej niż ich wydajność). Jeśli wzrost nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy przekroczy pewien poziom i utrzyma się przez dłuższy okres czasu, 
może w poważny sposób osłabić konkurencyjność danej gospodarki. 

Progi ostrożnościowe dla tego wskaźnika zostały ustalone na  9% i 12%, odpowiednio dla krajów  strefy 
euro i krajów, które nie przyjęły wspólnej waluty. Ich przekroczenie może świadczyć o zagrożeniu  
dla równowagi makroekonomicznej. Wskaźnik ,,Nominalne jednostkowe koszty pracy” powinien być  
analizowany łącznie z innymi wskaźnikami odnoszącymi się do konkurencyjności gospodarki, takimi jak 
np. wskaźnik realnego kursu walutowego.

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują

nie występują
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Miara
Zdeflowany wskaźnik zmian cen  
nieruchomości mieszkalnych
Zdeflowany wskaźnik zmian cen nieruchomości mieszkalnych (w przeliczeniu na ceny stałe, zmiana 
w % w stosunku do poprzedniego roku) – relacja wskaźnika zmian cen nieruchomości mieszkalnych 
(HPI - House Price Index) do deflatora spożycia prywatnego. Celem jest zaprezentowanie zmian cen na 
rynku nieruchomości mieszkalnych skorygowanych o zmiany w poziomach cen związanych z wydat-
kami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz 
gospodarstw domowych.

W obliczeniach HPI uwzględnia się zmiany cen rynkowych wszystkich nieruchomości mieszkalnych 
(mieszkań, domów jednorodzinnych, domów szeregowych itp.), zarówno nowych, jak i z rynku wtórne-
go. W przypadku Polski domy jednorodzinne nie są brane pod uwagę.

Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat

Przekroje

Możliwe przeliczenia

6

Interpretacja miary

Monitorowanie cen nieruchomości mieszkalnych ma specjalne znaczenie w kontekście równowagi  
makroekonomicznej, ponieważ wahania na rynku nieruchomości mieszkalnych na wiele sposobów 
wpływają na realną gospodarkę. Wzrost cen nieruchomości mieszkalnych przewyższający wzrost  
kosztów stymuluje rozwój sektora budowlanego (z uwagi na większą opłacalność). Nagły spadek 
cen nieruchomości mieszkalnych może natomiast doprowadzić do spowolnienia w budownictwie,  
zmniejszenia poziomu inwestycji i w rezultacie do ogólnego spowolnienia gospodarczego. 

Ceny na rynku nieruchomości mieszkalnych łączy się także z przepływami środków między sekto-
rem dóbr podlegających wymianie międzynarodowej („tradable goods”) a sektorem budownictwa.  
Przy wysokich cenach nieruchomości mieszkalnych sektor budowlany przyciąga kapitał kosztem  
sektora dóbr podlegających wymianie międzynarodowej. W sytuacji krachu na rynku nieruchomości 
mieszkalnych sektor dóbr podlegających wymianie międzynarodowej nie zawsze jest w stanie szybko 
skompensować spadki w sektorze budowlanym, co przyczynia się do wzrostu bezrobocia i zahamowa-
nia dynamiki PKB.

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują

nie występują
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Próg ostrożnościowy dla tego wskaźnika został ustalony na 6%, a jego przekroczenie może świadczyć 
o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. 
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Miara
Przepływy kredytowe sektora prywatnego 
w relacji do PKB
Wskaźnik prezentuje kwotę netto zobowiązań sektora prywatnego (kredytów i zobowiązań innych  
niż akcje) poniesionych w danym roku, wyrażoną w procentach PKB. Dane są skonsolidowane,  
tzn. wyeliminowane zostały wzajemne należności poszczególnych podmiotów. 

Sektor prywatny obejmuje następujące sektory instytucjonalne (według metodologii ESA 2010): 

a przedsiębiorstw niefinansowych 

a gospodarstw domowych,

a instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (np. instytucje  
dobroczynne, kościoły, związki zawodowe itd.).

Źródłem danych dla wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

7

Interpretacja miary

Dodatnia wartość tego wskaźnika oznacza, że w danym roku zadłużenie sektora prywatnego  
zwiększyło się. Utrzymujący się wysoki poziom przepływów kredytowych sektora prywatnego (lub też 
ich wysoki wzrost) może być pierwszym symptomem kryzysu finansowego. Nadmierna ekspansja  
kredytowa, sprzyjająca zadłużeniu, może powodować zagrożenie dla systemu bankowego związane  
z pogorszeniem się standardów przyznawania pożyczek. Wzrost zadłużenia sektora prywatnego 
może mieć również niekorzystny wpływ na równowagę w obrocie  nieruchomościami przyczyniając 
się do wzrostów cen. W odniesieniu do nierównowag w relacjach zagranicznych, zadłużenie może  
stymulować wzrost importu i prowadzić do ewentualnego pogłębienia się deficytu rachunku bieżącego.

Próg ostrożnościowy dla tego wskaźnika został ustalony na 14%, a jego przekroczenie może świadczyć 
o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. 

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują

sektory 
instytucjonalne
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Miara
Zadłużenie kredytowe sektora prywatnego 
w relacji do PKB
Zadłużenie kredytowe sektora prywatnego w relacji do PKB to wskaźnik prezentujący ogólną  
wartość zobowiązań (kredytów i zobowiązań innych niż akcje)  sektora prywatnego w relacji do PKB, 
wyrażoną w procentach. Dane są skonsolidowane, tzn. wyeliminowane zostały wzajemne należności  
poszczególnych podmiotów. 

Sektor prywatny obejmuje następujące sektory instytucjonalne (według metodologii ESA 2010): 

a przedsiębiorstw niefinansowych, 

a gospodarstw domowych,

a instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (np. instytucje  
dobroczynne, kościoły, związki zawodowe itd.). 

Źródłem danych dla tego wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

8

Interpretacja miary

Wzrost wartości wskaźnika oznacza wzrost zadłużenia prywatnego w danym okresie czasu.  
Nadmierne zadłużenie zwiększa wrażliwość kraju na szoki gospodarcze oraz stwarza ryzyko dla rozwoju  
gospodarczego oraz stabilności finansowej.

Próg ostrożnościowy dla tego wskaźnika został ustalony na 133%, a jego przekroczenie może  
świadczyć o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. 

Nierównowagi makroekonomiczne UE

nie występują

sektory  
instytucjonalne
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Miara
Zobowiązania ogółem sektora  
finansowego
Zobowiązania ogółem sektora finansowego (zmiana w stosunku do poprzedniego roku, dane  
nieskonsolidowane) – wskaźnik mierzy zmianę wartości zobowiązań (tj. gotówki i depozytów, dłużnych 
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, udziałów kapitałowych i udziałów lub jednostek  
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, systemów ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych  
i standaryzowanych gwarancji, instrumentów pochodnych i opcji na akcje dla pracowników   
oraz pozostałych kwot do zapłacenia) w sektorze finansowym.

Wskaźnik opiera się na danych nieskonsolidowanych, tzn. uwzględniających wzajemne zobowiązania 
podmiotów z sektora finansowego.

Źródłem danych dla tego wskaźnika jest Eurostat.

Przekroje

Możliwe przeliczenia

9

Interpretacja miary

Wzrost wartości wskaźnika oznacza zwiększenie zobowiązań sektora finansowego, co w nadmiernej  
skali może powodować zagrożenie dla systemu finansowego i często stanowi jeden z pierwszych  
symptomów kryzysu.

Próg ostrożnościowy dla tego wskaźnika został ustalony na 16,5%, a jego przekroczenie może  
świadczyć o zagrożeniu dla równowagi makroekonomicznej. Pełna analiza kondycji sektora  
finansowego (w wymiarze jego bezpieczeństwa) wymaga jednakże uwzględnienia innych kryteriów,  
np. wskaźnika dźwigni finansowej, określającego stosunek zadłużenia do kapitału własnego instytucji 
finansowych.

Nierównowagi makroekonomiczne UE

w relacji do PKB

podsektory 
sektora  

finansowego

w podziale  
na instrumenty  

finansowe
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Słowniczek
Cena bazowa 

definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymywana przez producenta od nabywcy za jednostkę 
produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszona o podatki od produktu i powiększona o dotacje  
otrzymywane do produktu. Kategoria podatków od produktów obejmuje następujące podatki:
a podatek od towarów i usług – VAT (od produktów krajowych i z importu),
a podatek akcyzowy (od wyrobów krajowych, importowanych i nabytych wewnątrzwspólnotowo),
a cła i inne opłaty importowe,
a podatki od niektórych rodzajów usług (np. od gier losowych i zakładów wzajemnych).

Ceny bieżące 

to ceny faktycznie stosowane przy transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług dokonywanych 
w danym okresie.

Ceny stałe 

to ceny roku bazowego. Ich zastosowanie pozwala na eliminację wpływu cen w kolejnych okresach 
oraz obserwację zmian w czasie.

Dynamika 

określa zmianę poziomu badanej wielkości w czasie. Wskaźniki dynamiki są liczbami względnymi, 
przedstawiającymi stosunek poziomu zjawiska w okresie badanym do poziomu zjawiska w okresie 
podstawowym (równym 100).

Klasy wielkości przedsiębiorstw

są określone na podstawie liczby pracujących w danym przedsiębiorstwie. Wyodrębnia się klasy  
o liczbie pracujących:
a 0–9 osób – przedsiębiorstwa mikro,
a 10–49 osób – przedsiębiorstwa małe, 
a 50–249 osób – przedsiębiorstwa średnie,
a 250 i więcej osób – przedsiębiorstwa duże.

Sektor przedsiębiorstw

obejmuje podmioty produkujące wyroby lub świadczące usługi, osiągające korzyści z pewnego 
stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji o sposobie prowadzenia działalności.  
Do sektora tego zaliczane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa  
i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa 
przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz 
działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy  
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pojazdów  samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności  
związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności 
związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej  
i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego  
z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych;  
reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej  
i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności 
związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Skale ekwiwalentności 

Potrzeby poszczególnych członków danego gospodarstwa domowego różnią się od siebie – inne 
są potrzeby (i środki służące ich zaspokojeniu) osoby dorosłej, a inne dziecka; w gospodarstwie 
domowym więcej niż jednoosobowym nie wszyscy równomiernie są obciążeni zaspokojeniem  
niektórych potrzeb (takich jak np. opłaty za mieszkanie). Ujednolicenia potrzeb, tj. nadania równej 
wagi poszczególnym członkom gospodarstwa domowego dokonuje się przy zastosowaniu tzw. skal 
ekwiwalentności.
Są to parametry pozwalające porównywać ze sobą sytuację gospodarstw domowych różniących 
się wielkością i strukturą demograficzną. Skala ekwiwalentności dla gospodarstwa domowego  
danego typu mówi, ile razy należałoby zmniejszyć lub zwiększyć jego dochód, aby osiągnęło ono ten 
sam poziom zaspokojenia potrzeb, co gospodarstwo standardowe stanowiące punkt odniesienia  
porównań. W literaturze wyróżnia się dwa główne rodzaje skal ekwiwalentności – subiektywne  
i obiektywne. Skale subiektywne opracowywane są w oparciu o subiektywne granice ubóstwa,  
przy wykorzystaniu osobistych wartościowań dochodów przez gospodarstwa domowe. Skale  
obiektywne są szacowane bez odniesienia się do wartościowań swoich dochodów przez  
gospodarstwa domowe i dzielą się na normatywne (ustalane arbitralnie przez ekspertów) oraz  
empiryczne (wyznaczane na podstawie zachowań konsumpcyjnych – dochodów lub wydatków –  
w oparciu o modele ekonometryczne). 
W badaniach GUS stosuje się normatywną zmodyfikowaną skalę OECD, gdzie wagę 1 przypisuje 
się pierwszej osobie dorosłej w gospodarstwie, 0,5 – każdemu kolejnemu członkowi gospodarstwa  
w wieku 14 lat i więcej, 0,3 – każdemu dziecku w wieku poniżej 14 lat.

Parytety siły nabywczej 

to umowne przeliczniki (jednostki) walutowe, eliminujące różnice poziomów cen miedzy krajami.  
Są uzyskiwane poprzez porównanie ceny reprezentatywnego koszyka dóbr i usług w różnych krajach. 
Wskaźniki prezentowane w oparciu o parytet siły nabywczej w umownych jednostkach walutowych  
(jak np. standard siły nabywczej stosowany przez Eurostat, czy dolar międzynarodowy używany 
przez Bank Światowy lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy) pozwalają na redukcję wpływu cen, 
w tym także kursów walut. 

Terytorium ekonomiczne kraju

jako pojęcie stosowane w rachunkach narodowych, określa granice gospodarki narodowej. Jest to 
obszar (terytorium geograficzne) podlegający faktycznej administracji i nadzorowi gospodarczemu 
rządu danego kraju, do którego zalicza się:

a strefy wolnocłowe,
a narodową przestrzeń powietrzną, wody terytorialne oraz szelf kontynentalny leżący na wodach  

międzynarodowych, do których dane państwo posiada wyłączne prawa, 
a enklawy terytorialne za granicą użytkowane na mocy traktatów międzynarodowych i porozumień  

między państwami przez przedstawicielstwa danego państwa (ambasady, konsulaty, bazy  
wojskowe, stacje naukowe itp.),

376



Wybrane klasyfikacje i nomenklatury stosowane  
w statystyce

PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalności) 

Została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności – PKD ( Dz. U. Nr 251, poz.1885), zastępując klasyfikację PKD 2004. 
Jest to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności 
społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). Klasyfikacja PKD 2007 
została opracowana na podstawie przyjętej na poziomie Unii Europejskiej statystycznej klasyfikacji 
działalności gospodarczej NACE Rev2. Zachowuje z nią pełną spójność i porównywalność metodo-
logiczną, pojęciową, zakresową i kodową. 

Głównymi grupowaniami PKD są sekcje:

a) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
b) Górnictwo i wydobywanie
c) Przetwórstwo przemysłowe
d) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę*
e) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja*
f) Budownictwo
g) Handel; naprawa pojazdów samochodowych*
h) Transport i gospodarka magazynowa
i) Zakwaterowanie i gastronomia*
j) Informacja i komunikacja,
k) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
l) Obsługa rynku nieruchomości*
m) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
n) Administrowanie i działalność wspierająca*
o) Administracja i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
p) Edukacja
r) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
s) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
t) Pozostała działalność usługowa
u) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzające produkty na własne potrzeby*
w) Organizacje i zespoły eksterytorialne

* Nazwy skrócone
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a złoża ropy, gazu ziemnego itp. w wodach międzynarodowych, położone poza szelfem konty-
nentalnym, eksploatowane przez jednostki będące rezydentami na terytorium zdefiniowanym 
w powyższych podpunktach.

Terytorium ekonomiczne kraju nie obejmuje enklaw eksterytorialnych. Wyłączone są z niego także 
części terytorium geograficznego państwa wykorzystywane przez następujące podmioty:

a przedstawicielstwa innych państw,
a instytucje i organy Unii Europejskiej,
a organizacje międzynarodowe działające na podstawie traktatów międzynarodowych między  

państwami.



Przemysł to grupowanie sztuczne utworzone z sekcji od B do E.
Do kolejnych poziomów klasyfikacji należą: dział, grupa, klasa i podklasa.

PKWiU 2008 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług)

Została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.  
(Dz. U. Nr 207, poz. 1293). Struktura klasyfikacji oparta jest na statystycznej klasyfikacji działalności 
gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – NACE Rev.2 oraz Klasyfikacji Produktów wg Działalności 
– CPA. 

Głównymi grupowaniami PKWiU 2008 są sekcje:

a) Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające
b) Produkty górnictwa i wydobywania
c) Produkty przetwórstwa przemysłowego,
d) Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
e) Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją
f) Obiekty budowlane i roboty budowlane
g) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
h) Transport i gospodarka magazynowa
i) Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne
j) Usługi w zakresie informacji i komunikacji
k) Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
l) Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
m) Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne
n) Usługi  administrowania i usługi wspierające
o) Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń  

społecznych
p) Edukacja
r) Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
s) Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne
t) Pozostałe usługi
u) Usługi gospodarstw domowych
w) Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

Zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym 
odpowiednich pozycji Nomenklatury Scalonej CN.

PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych)

Została opracowana na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej 
z zaleceniami Narodów Zjednoczonych. Służy ona potrzebom statystyki działalności budowla-
nej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów  
budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów 
budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania,  
modernizacji obiektu budowlanego. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) została 
wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112,  
poz. 1316). W 2002 r. zostały do niej wprowadzone zmiany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
12 lutego (Dz. U. Nr 18, poz. 170). 
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PKOB stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych (produktów finalnych działalności  
budowlanej), dzieląc je na dwie sekcje:

1. Budynki
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Do kolejnych poziomów klasyfikacji należą: dział, grupa i klasa.
 
SITC – Standard international Trade Classification (Międzynarodowa Standardowa  
Klasyfikacja Handlu)

Została ona opracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest wykorzystywana do staty-
styki handlu zagranicznego, umożliwiając analizę eksportu i importu poszczególnych grup towarów.

Do głównych kategorii klasyfikacji należą sekcje:

0. Żywność i zwierzęta żywe
1. Napoje i tytoń
2. Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 
3. Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
4. Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne
5. Chemikalia i produkty pokrewne 
6. Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca
7. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
8. Różne wyroby przemysłowe
9. Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 

Do kolejnych poziomów klasyfikacji należą: dział towarowy, grupa towarowa, podgrupa towarowa  
oraz pozycja towarowa. 

CN – The Combined Nomenclature (Nomenklatura Scalona CN) 

Jest to ośmiopoziomowa, podlegająca corocznej weryfikacji, klasyfikacja towarów utworzona  
na potrzeby:

a Wspólnej Taryfy Celnej, ustalającej cła na produkty importowane do Unii Europejskiej oraz  
Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich integrującej wszystkie europejskie taryfy celne  
i środki w zakresie gospodarki rolnej i handlu, które stosowane są do produktów przywożonych 
do Unii i wywożonych z niej;

a statystyki handlu zagranicznego. 

Do sekcji CN należą:

I. Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
II. Produkty pochodzenia roślinnego
III. Tłuszcze i oleje*
IV. Przetwory spożywcze*
V. Produkty mineralne
VI. Produkty przemysłu chemicznego*
VII. Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
VIII. Skóry i artykuły z nich*
IX. Drewno i artykuły z drewna*
X. Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich*
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XI. Materiały i artykuły włókiennicze
XII. Obuwie, nakrycia głowy itp.*
XIII. Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
XIV. Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich*
XV. Metale nieszlachetne i artykuły z nich*
XVI. Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny*
XVII. Sprzęt transportowy*
XVIII. Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne itp.*
XIX. Broń i amunicja*
XX. Artykuły przemysłowe różne
XXI. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

* Nazwy skrócone

COICOP – Classification of Individual Consumption According to Purpose (Klasyfikacja 
Spożycia Indywidualnego według Celu)

Jest to jedna z klasyfikacji spożycia według celu, opracowanych i rekomendowanych przez ONZ. 
COICOP stosowana jest w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, zarów-
no krajowych (CPI – Consumer Price Index), jak i zharmonizowanych (HICP – Harmonized Index  
of Consumer Prices), a także w innych ważnych obszarach statystyki, np. rachunkach narodo-
wych, badaniu budżetów gospodarstw domowych (HBS) i badaniu parytetu siły nabywczej (PPP).  
Klasyfikacja ta, zarówno w badaniu HBS, PPP jak i HICP jest zgodna z obowiązującą wersją  
COICOP opublikowaną przez ONZ, na szczeblach dwu-, trzy- i czterocyfrowym, jednak dla każdego  
z tych trzech obszarów statystyki opracowano wersje bardziej szczegółowe niż ONZ COICOP,  
dostosowując tę klasyfikację do potrzeb poszczególnych badań statystycznych (COICOP/HICP,  
COICOP/HBS i COICOP/PPP).

W skład COICOP wchodzi 12 działów:

1. Żywność i napoje bezalkoholowe 
2. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
3. Odzież i obuwie
4. Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
5. Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
6. Zdrowie
7. Transport
8. Łączność
9. Rekreacja i kultura
10. Edukacja
11. Restauracje i hotele
12. Inne towary i usługi

Do kolejnych poziomów klasyfikacji należą: grupa, klasa, podklasa oraz grupa elementarna.

COFOG – Classification of the Functions of Government (Klasyfikacja wydatków sektora 
instytucji rządowych i samorządowych według funkcji) 

ustanowiona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 549/2013 z dnia 21 
maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii  
Europejskiej Dz. Urz. UE. L. 2013.174.1.

Klasyfikacja ta jest jednym z głównych narzędzi służących do opisu i analizy finansów sektora  
instytucji rządowych i samorządowych. Wykorzystuje się ją do sklasyfikowania spożycia  
indywidualnego i spożycia ogólnospołecznego w sektorze instytucji rządowych i samorządowych.
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W ramach COFOG wyróżnia się 10 głównych kategorii:

1. Działalność ogólnopaństwowa
2. Obrona narodowa
3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
4. Sprawy gospodarcze
5. Ochrona środowiska
6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
7. Ochrona zdrowia
8. Organizacja wypoczynku, kultura i religia
9. Edukacja
10. Ochrona socjalna.

COPNI – Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households  
(Klasyfikacja Wydatków Sektora Instytucji Niekomercyjnych Działających na Rzecz  
Gospodarstw Domowych według Celu)

Została opracowana przez ONZ. Wyodrębnia 9 podstawowych celów, na które przeznaczane są 
wydatki tego sektora:

1. Użytkowanie mieszkania lub domu
2. Zdrowie
3. Rekreacja i kultura
4. Edukacja 
5. Ochrona socjalna
6. Religia
7. Partie polityczne, organizacje pracownicze i zawodowe
8. Ochrona środowiska
9. Usługi gdzie indziej niesklasyfikowane
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