


Ważniejsze skróty  Major abbreviations 
tys.            = tysiąc  thous.        = thousand 
mln            = milion  mln            = million 
zł               = złoty  zl               = zloty 
dolar USA = dolar amerykański  US dollar   = United States dollar 

Znaki umowne  Symbols 
Kreska (—) — zjawisko nie wystąpiło;  (—) — magnitude zero; 
Kropka (.)    — zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych;  (.)   — data not available or not reliable; 
Znak x        — wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.  (x)  — not applicable; 
  (,)   — used in figures represents decimal point. 

Uwaga 
� Dane w folderze prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności — PKD 2007, 

opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie 
Europejskiej — Statistical Classification of Economic Activities in the European Community — NACE 
Rev. 2. 

� Dane o ludności opracowano na podstawie bilansów ludności w oparciu o wyniki Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011). 

� Dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności opracowano na podstawie reprezentacyjnego 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i uogólniono w oparciu o bilanse ludności 
na bazie wyników NSP 2011. 

� Źródłem informacji o warunkach bytu ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego, 
wydatków oraz spożyciu wybranych artykułów żywnościowych jest reprezentacyjne badanie bud-
żetów gospodarstw domowych. 

� Niektóre dane za 2014 r. mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w kolejnych opracowaniach 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Note 
� Data contained in the folder are presented in accordance with the Polish Classification of 

Activities — PKD 2007, compiled on the basis of a publication of the Statistical Classification 
of Economic Activities in the European Community — NACE Rev. 2. 

� Data concerning the population were compiled on the basis of population balances based on the 
results of the Population and Housing Census 2011. 

� Data concerning economic activity of the population were compiled on the basis of sample 
Labour Force Survey (LFS). Data were generalized based on population balances on the basis of 
Population and Housing Census 2011.  

� Source of information regarding the living conditions of the population, i.e. the level structure of 
available income, expenditure as well as consumption of selected foodstuffs is a sample survey 
of household budgets. 

� Some data of 2014 are preliminary and may be changed in other publications of the Central Statistical 
Office. 





2PODSTAWOWE DANE O POLSCE
BASIC DATA ABOUT POLAND

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie — widok z Katedry św. Jakuba
The Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin — view from St. Jacob’s Cathedral

(fot. photo Cezarde62)

 2014  

Powierzchnia kraju ogółem w tys. ha ........ 31268 Total area of Poland in thous. ha 

Ludność w tys. .............................................. 38479 Population in thous. 

Stolica ............................................................ Warszawa Capital city 

Ludność stolicy w tys. ..................................... 1735 Population of capital city in thous. 
   

Dynamika PKB (ceny stałe) — rok poprzed-
ni=100 ......................................................... 103,4 

Indices of GDP (constant prices) — previ-
ous year=100 

PKB na 1 mieszkańca w PPS (UE 28=100) 67a GDP per capita in PPS (EU 28=100) 

Wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych — rok poprzedni=100 ................. 100,0 

Price index of consumer goods and ser-
vices — previous year=100 

Stopa bezrobocia — na podstawie BAEL 8,1 Unemployment rate — on the LFS basis 

Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
w złotych:  

Average exchange rate of the National Bank
of Poland in zlotys: 

euro ............................................................. 4,1852 euro 

dolara USA ................................................. 3,1551 US dollar 

franka szwajcarskiego .............................. 3,4460 Swiss franc 

a W 2013 r. 
a In 2013. 
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PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2014 R.      
MAIN DATA BY VOIVODSHIPS IN 2014

 

Województwa (NTS 2) 
Voivodships (NUTS 2) 

Powierzchnia
ogólna (stan

w dniu 31 XII)
w km2 

Total area 
(as of 31 XII)

in km2 

Ludność 
(stan w dniu
31 XII) w tys. 
Population 

(as of 31 XII)
in thous. 

PKB na 1 
mieszkańcaa

(ceny bieżące)
Polska=100 

GDP per capitaa

(current prices)
Poland=100 

Miasto — siedziba 
wojewody 

City — voivode seat 

ludność 
(stan w dniu
31 XII) w tys. 
population 

(as of 31 XII)
in thous. 

Dolnośląskie ................. 19947 2908,5 112,1 Wrocław 634,5
Kujawsko-pomorskie .... 17972 2090,0 82,4 Bydgoszcz 357,7
Lubelskie ...................... 25122 2147,7 70,6 Lublin 341,7
Lubuskie ....................... 13988 1020,3 83,7 Gorzów Wielkopolski 124,1
Łódzkie ......................... 18219 2504,1 93,3 Łódź 706,0
Małopolskie .................. 15183 3368,3 88,3 Kraków 761,9
Mazowieckie ................. 35558 5334,5 159,1 Warszawa 1735,4
Opolskie ....................... 9412 1000,9 80,8 Opole 119,6
Podkarpackie ............... 17846 2129,2 71,1 Rzeszów 185,1
Podlaskie ...................... 20187 1191,9 72,8 Białystok 295,5
Pomorskie .................... 18310 2302,1 96,7 Gdańsk 461,5
Śląskie .......................... 12333 4585,9 104,2 Katowice 301,8
Świętokrzyskie .............. 11711 1263,2 73,0 Kielce 198,9
Warmińsko-mazurskie  24173 1444,0 72,0 Olsztyn 173,8
Wielkopolskie ............... 29826 3472,6 108,0 Poznań 545,7
Zachodniopomorskie .... 22892 1715,4 84,1 Szczecin 407,2

a W 2013 r. 
a In 2013.



4STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 2010 2012 2013  

 

w tys. ha   in thous. ha 

w % powierz-
chni ogól-
nej kraju 

in % of total
country area  

Obszary o szczególnych walo- 
rach przyrodniczych prawnie 
chronione (stan w dniu 31 XII)     

Areas of special nature value
under legal protection (as of
31 XII)

O g ó ł e m .................................  10143,1 10149,5 10164,8 32,5 T o t a l  
Parki narodowe .........................  314,5 314,6 314,6 1,0 National parks 
Rezerwaty przyrody ...................  164,2 165,5 165,7 0,5 Nature reserves 
Parki krajobrazowe ....................  2529,0 2528,6 2530,9 8,1 Landscape parks 
Obszary chronionego krajobrazu 6990,0 6992,1 7006,2 22,4 Protected landscape areas 
Użytki ekologiczne ....................  51,0 52,2 50,6 0,2 Ecological areas 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 93,5 95,5 95,8 0,3 Landscape-nature complexes 
Stanowiska dokumentacyjne .....  0,9 0,9 0,9 0,0 Documentation sites 

  

 2010 2012 2013  

Zanieczyszczenie środowiska Environmental pollutants 
Odpady wytworzone w ciągu roku (bez

odpadów komunalnych) w tys. t ......... 113479 123124 130593
Waste generated  during the year (exclud-

ing municipal waste) in thous. t 
poddane odzyskowi ........................... 84287 89009 90585 recovered 
unieszkodliwione ................................ 25971 31495 37376 treated 
magazynowane czasowo ................... 3221 2620 2632 temporarily stored 

Odpady komunalne wytworzone w ciągu 
roku: w tys. t ......................................... 12038 12085 11295

Municipal waste generated during the 
year: in thous. t  

na 1 mieszkańca w kg ................ 315 314 293 in kg per capita



Ścieki przemysłowe i komunalne odpro-
wadzone do wód lub do ziemi wymaga-
jące oczyszczania w hm3 ................... 2309,4 2199,3 2167,5

Industrial and municipal wastewater dis-
charged into waters or into the ground
requiring treatment in hm3 

w tym oczyszczane ............................ 2133,7 2055,2 2039,1 of which treated 
w % ogółem: in % of total: 

mechanicznie .................................. 26,7 26,1 24,3 mechanically 
chemiczniea .................................... 5,3 4,8 4,9 chemicallya 
biologicznie ..................................... 15,7 15,0 15,7 biologically 
z podwyższonym usuwaniem bioge-

nów ............................................. 44,8 47,6 49,2 with increased biogene removal 
Oczyszczalnie ścieków: Wastewater treatment plants: 

przemysłowych .................................. 1155 1093 1032 industrial 
komunalnych ...................................... 3136 3191 3264 municipal 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ście-
ków w % ludności ogółem ................. 65,2 68,6 70,3

Population connected to wastewater
treatment plants in % of total popula-
tion 

Emisja zanieczyszczeń powietrzab w tys. t: Emission of air pollutantsb in thous. t: 
pyłowych ............................................ 63 52 50 particulates 
gazowych (bez dwutlenku węgla) ...... 1704 1627 1591 gases (excluding carbon dioxide) 

Zanieczyszczenia zatrzymane w urządze-
niach do redukcji zanieczyszczeń w %
zanieczyszczeń wytworzonychb:  

Pollutants retained in pollutant reduc-
tion systems in % of pollutants pro-
duced 

b: 
pyłowych ............................................ 99,7 99,7 99,8 particulates 
gazowych (bez dwutlenku węgla) ...... 57,4 58,5 59,1 gases (excluding carbon dioxide) 

a Dotyczy tylko ścieków przemysłowych. b Z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza. 
a Concerns only industrial wastewater. b From plants of significant nuisance to air quality. 5



 2010 2013 2014 
 

Ludność    Population 

O g ó ł e m (stan w dniu 31 XII) w tys.  38530 38496 38479 T o t a l (as of 31 XII) in thous. 

mężczyźni .......................................... 18653 18630 18620 males  

kobiety ............................................... 19877 19866 19859 females 

W % ogółem: In % of total: 

miasta ............................................. 60,8 60,4 60,3 urban areas 

wieś ................................................ 39,2 39,6 39,7 rural areas 

ludność w wieku: population of age: 

przedprodukcyjnym ........................ 18,8 18,2 18,0 pre-working age 

produkcyjnym ................................. 64,4 63,4 63,0 working age 

poprodukcyjnym ............................. 16,8 18,4 19,0 post-working age 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym ....... 55,2 57,6 58,8

Non-working age population per 100 
persons of working age 

Kobiety na 100 mężczyzn ..................... 107 107 107 Females per 100 males 

miasta ................................................ 111 111 111 urban areas 

wieś .................................................... 101 101 101 rural areas 

Na 1000 ludności: Per 1000 population: 

urodzenia żywe .................................. 10,7 9,6 9,7 live births 

zgony ................................................. 9,8 10,1 9,8 deaths 

6LUDNOŚĆ
POPULATION
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przyrost naturalny .............................. 0,9 –0,5 –0,0 natural increase 

małżeństwa ........................................ 5,9 4,7 4,9 marriages 

rozwody ............................................. 1,6 1,7 1,7 divorces 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 5,0 4,6 4,2 Deaths of infants per 1000 live births 

Współczynnik dzietności ogólnej 
a ......... 1,376 1,256 1,290 Total fertility rate 

a 

Przeciętna liczba lat trwania życia: Life expectancy (in years): 

mężczyźni .......................................... 72,1 73,1 73,8 males 

kobiety ............................................... 80,6 81,1 81,6 females 

Migracje zagraniczne na pobyt stały w tys.: 
International migration for permanent 

residence in thous.: 

imigranci ............................................ 15,2 12,2 12,3 immigrants 

emigranci ........................................... 17,4 32,1 28,1 emigrants 

saldo migracji ..................................... –2,1 –19,9 –15,8 net migration 

Wskaźnik obciążenia demograficznego b

(stan w dniu 31 XII) w % .................... 40,1 42,3 43,4 Dependency ratio b (as of 31 XII) in % 

a Oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15—49 lat), przy przyję- 
ciu cząstkowych współczynników płodności za niezmienne. b Relacja liczby ludności w wieku 0—14 lat oraz 65 lat i więcej 
do liczby ludności w wieku 15—64 lata. 

a It means the number of children that would be born on average by a woman during the whole her reproduction age 
(15—49), the age-specific fertility rates are treated as constant. b Relation of the number of population aged 0—14 and 65 
years and more to the number of population aged 15—64. 



 2010 2013 2014  

Aktywność ekonomiczna ludności
w wieku 15 lat i więcej (przeciętne
w roku)    

Economic activity of population aged
15 and more (annual averages)  

Aktywni zawodowo w tys. .....................  17123 17361 17428 Economically active persons in thous. 

w tym kobiety ..............................  7677 7793 7835 of which women 

w tym w wieku produkcyjnyma ........  16691 16883 16911 of which of working agea 

pracujący ...........................................  15473 15568 15862 employed persons 

w tym kobiety ..............................  6908 6927 7084 of which women 

w pełnym wymiarze czasu pracy ....  14174 14354 14628 full-time employed 

w tym kobiety ..............................  6105 6159 6300 of which women 

w niepełnym wymiarze czasu pracy  1299 1215 1234 part-time employed 

w tym kobiety ..............................  803 768 784 of which women 

bezrobotnib .........................................  1650 1793 1567 unemployed personsb 

w tym kobiety ..................................  769 866 752 of which women 

Bierni zawodowo w tys. .........................  13832 13676 13556 Economically inactive persons in thous. 

w tym kobiety .....................................  8456 8389 8321 of which women 

Współczynnik aktywności zawodowej w %  55,3 55,9 56,2 Activity rate in % 

Wskaźnik zatrudnienia w % ...................  50,0 50,2 51,2 Employment rate in % 

8RYNEK PRACY
LABOUR MARKET
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Struktura pracujących (przeciętne w roku) 100,0 100,0 100,0
Structure of employed persons (annual

averages) 
według statusu zatrudnienia: by employment status: 

pracownicy najemni .....................  77,0 78,2 78,6 paid employees 
pracodawcy i pracujący na włas-

ny rachunek .............................  19,1 18,5 18,3
employers and own-account work-

ers 
pomagający członkowie rodzin .... 3,9 3,3 3,1 contributing family workers 

według sekcji: by sections: 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ry-

bactwo .........................................  13,1 12,0 11,5 agriculture, forestry and fishing 
przemysł i budownictwo .................  30,3 30,5 30,5 industry and construction 
usługi ..............................................  56,6 57,5 58,0 services 

Stopa bezrobocia w % .......................... 9,6 10,3 9,0 Unemployment rate in % 
w tym kobiety ..................................... 10,0 11,1 9,6 of which women 

Długotrwale bezrobotni (w % ogółu bez-
robotnych) .......................................... 25,5 36,5 36,2

Long-term  unemployed  (in  % of total
unemployed persons) 

Emeryci i renciści (przeciętne w roku) 
Retirees  and  pensioners  (annual

averages) 
O g ó ł e m  w tys. .................................. 9244 8952 8870 T o t a l  in thous. 
Objęci pozarolniczym systemem ubez-

pieczeń społecznych .......................... 7869 7706 7659
Covered by the non-agricultural social

security system 
w tym emeryci .................................... 5256 5244 5236 of which retirees 

Rolnicy indywidualni .............................. 1375 1246 1212 Farmers  
w tym emeryci .................................... 1097 986 952 of which retirees 

a Mężczyźni w wieku 18—64 lata, kobiety w wieku 18—59 lat. b Osoby w wieku 15—74 lata. 
a Men aged 18—64, women aged 18—59. b Persons aged 15—74. 



 2010 2013 2014  

Wskaźniki cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych (rok poprzedni=100)    

Price indices of consumer goods and 
services (previous year=100) 

O g ó ł e m ............................................. 102,6 100,9 100,0 T o t a l 

w tym: of which: 

Żywność i napoje bezalkoholowe .......... 102,7 102,0 99,1 Food and non-alcoholic beverages 

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe  105,3 103,5 103,7 Alcoholic beverages, tobacco 

Odzież i obuwie ..................................... 96,2 95,1 95,3 Clothing and footwear 

Użytkowanie mieszkania lub domu i noś-
niki energii .......................................... 103,8 102,0 101,4

Housing, water, electricity, gas and other 
fuels 

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego .................. 101,2 100,8 99,9

Furnishings, household equipment and 
routine household maintenance 

Zdrowie ................................................. 102,9 101,8 100,2 Health 

Transport ............................................... 106,2 98,2 97,7 Transport 

Rekreacja i kulturaa ............................... 99,7 102,8 101,0 Recreation and culturea 

Edukacja ................................................ 102,7 99,7 96,2 Education 

Inne towary i usługi ............................... 102,1 100,7 99,8 Miscellaneous goods and services 

10WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI
LIVING CONDITIONS OF POPULATION
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Wynagrodzenia    Wages and salaries 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto ogółem w zł ............................. 3224,13 3659,40 3783,46

Average monthly gross wages and sal-
aries in total in zl 

sektor publiczny ................................. 3757,86 4249,19 4358,43 public sector 

sektor prywatny .................................. 2952,38 3389,76 3610,25 private sector 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto  ogółem  —  rok poprzedni=100:   

Average monthly gross wages and sal-
aries in total — previous year=100: 

nominalne ....................................... 103,9 103,7 103,4 in nominal terms 

realne ............................................. 101,4 102,8 103,4 in real terms 

Emerytury i renty Retirement pay and pensions 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta 
nominalna brutto w zł:   

Average monthly nominal gross retire-
ment pay and pension in zl: 

z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 
społecznych .................................... 1642,90 1921,25 1991,14

from non-agricultural social security
system 

rolników indywidualnych .................... 954,68 1121,52 1144,73 farmers 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta 
realna brutto — rok poprzedni=100: 

Average monthly real gross retirement 
pay and pension — previous year=100: 

z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 
społecznych ........................................ 103,6 104,4 103,6

from non-agricultural social security 
system 

rolników indywidualnych .................... 101,9 105,1 102,1 farmers 

a W latach 2010 i 2013 łącznie z niektórymi opłatami internetowymi. 
a In 2010 and 2013 including some of the Internet fees. 



 2010 2013 2014  

Gospodarstwa domowe Households 
Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 

domowym .......................................... 2,89 2,76 2,73 Average number of persons in  househo l d 
Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę

w gospodarstwie domowym:   
Average monthly income per capita in 

household: 
dochód rozporządzalny w zł .............. 1192,82 1299,07 1340,44 available income in zl 

w tym w %: of which in %: 
z pracy najemnej ............................ 53,4 53,1 54,0 from hired work 
z gospodarstwa indywidualnego w rol-

nictwie ............................................. 4,2 4,4 3,3 from a private farm in agriculture 
z pracy na własny rachunek ............. 9,2 8,6 8,5 from self-employment 
ze świadczeń społecznych ............... 24,9 29,1 28,9 from social benefits 

dochód do dyspozycji w zł ................. 1147,18 1254,89 1293,32 disposable income in zl 
Przeciętne miesięczne wydatki na 1 gos-

podarstwo domowe w zł .................... 2805,48 2980,63 3028,78
Average monthly expenditures per house-

hold in zl 
pracowników na stanowiskach: of employees in: 

robotniczych ................................... 2725,33 2946,97 3006,51 manual labour positions 
nierobotniczych .............................. 3843,55 3957,70 4006,13 non-manual labour positions 

rolników ............................................. 3283,92 3423,13 3474,83 of farmers 
pracujących na własny rachunek ....... 4095,00 4207,98 4325,97 of the self-employed 
emerytów ........................................... 2054,65 2284,51 2292,13 of retirees 
rencistów ............................................ 1594,39 1795,47 1800,35 of pensioners 

Przeciętne miesięczne spożycie niektórych
artykułów żywnościowych na 1 osobę: 

Average monthly consumption of select-
ed foodstuffs per capita:

pieczywo i produkty zbożowe w kg .... 7,01 6,45 6,26 bread and cereals in kg 
mięso w kg ......................................... 5,57 5,26 5,29 meat in kg 
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ryby i owoce morza w kg ................... 0,45 0,34 0,33 fish and seafood in kg 
mleko w l ............................................ 3,51 3,35 3,26 milk in l 
sery i twarogi w kg ............................. 0,95 0,83 0,82 cheese and curd in kg 
jaja w szt. ........................................... 12,81 12,17 12,02 eggs in units 
oleje i tłuszcze w kg ........................... 1,35 1,23 1,21 oils and fats in kg 
owoce w kg ........................................ 3,43 3,43 3,59 fruit in kg 
warzywa w kg .................................... 9,95 8,97 8,99 vegetables in kg 
cukier,  dżem, miód, czekolada i wyro-

by cukiernicze w kg ........................ 1,76 1,89 1,89
sugar, jam, honey, chocolate and con-

fectionery in kg 
wody mineralne lub źródlane w l ........ 3,85 4,09 4,17 mineral or spring waters in l 

 2010 2012 2013  

Zagrożenie ubóstwem Risk of poverty 
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem — w % 

ogółu osób w gospodarstwach domo-
wych o wydatkach poniżej:  

At-risk-of-poverty rates — in % of total
persons in households with expend-
itures below: 

relatywnej granicy ubóstwaa .............. 17,4 16,3 16,2 relative poverty threshold 

a 
miasta ............................................. 11,9 11,0 11,2 urban areas 
wieś ................................................ 25,9 24,5 24,0 rural areas 

minimum egzystencjib ........................ 5,8 6,8 7,4 subsistence minimumb 
miasta ............................................. 3,4 4,3 4,6 urban areas 
wieś ................................................ 9,6 10,6 11,6 rural areas 

a Ustalonej na poziomie 50% średnich miesięcznych wydatków ekwiwalentnych gospodarstw domowych. b Szacowanego 
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego. 

a 50% of the mean equivalised monthly expenditures. b Estimated by Institute of Labour and Social Studies for 1-person 
employee’s household. 13



 2010 2012 2013  

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane 
i niezamieszkane (stan w dniu 31 XII)

Dwelling stocks inhabited and unin-
habited (as of 31 XII) 

Mieszkania: w tys. ................................. 13470 13723 13853 Dwellings: in thous. 
 na 1000 ludności ............... 350 356 360 per 1000 population 

Izby w mln ............................................. 51,3 52,3 52,9 Rooms in mln 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mie-

szkania w m2  .....................................  72,3 72,8 73,1
Average useful floor area per dwelling

in m2 

 2010 2013 2014  

Mieszkania oddane do użytkowania Dwellings completed 
Mieszkania: Dwellings: 

ogółem w tys. .....................................  135,8 145,1 143,2 total in thous. 
miasta ............................................. 86,1 88,5 90,0 urban areas 
wieś ................................................ 49,7 56,6 53,2 rural areas 

w % ogółem: in % of total: 
indywidualne ................................... 51,9 56,0 53,2 private 
przeznaczone na sprzedaż lub wy-

najem .......................................... 39,4 38,9 41,3 for sale or rent 
spółdzielcze .................................... 3,7 2,4 2,4 cooperative 
społeczne czynszowe ..................... 2,3 0,9 1,2 public building society 
komunalne ...................................... 2,5 1,5 1,5 municipal 
zakładowe ...................................... 0,2 0,4 0,4 company 

na 1000 zawartych małżeństw ........... 595 805 760 per 1000 marriages contracted 
Izby w tys. ............................................. 584,3 619,4 594,7 Rooms in thous. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mie-

szkania w m2 ...................................... 106,1 104,6 100,8
Average useful floor area per dwelling

in m2 
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 2010/11 2013/14 2014/15  

Edukacja Education
Uczniowie i studenci według szczebli

kształcenia w szkołach w tys.: 
Pupils and students by educational level

at schools in thous.:  
podstawowych ................................... 2191,7 2152,6 2306,1 primary 
gimnazjach ......................................... 1261,4 1124,0 1105,9 lower secondary 
ponadgimnazjalnycha.......................... 1464,9 1277,7 1247,6 upper secondarya 
policealnych ....................................... 298,8 279,0 264,6 post-secondary 
wyższych ............................................ 1841,3 1549,9 1469,4 tertiary 

Uczniowie szkół dla dorosłych w tys. .... 289,2 240,3 208,1 Students of schools for adults in thous. 
Uczniowie  i  studencib  według  grup

wieku w stosunku do ludności danej
grupy wieku w %: 

Pupils and studentsb by age groups in %
of population of a given age group: 

7—12 lat ........................................... 95,7 94,5 94,1 7—12 
13—15 ............................................... 96,5 95,3 95,0 13—15 
16—18 ............................................... 94,9 94,2 94,2 16—18 
19—24 ............................................... 57,3 54,6 47,8 19—24 
25—29 ............................................... 9,8 8,2 6,6 25—29 
30 lat i więcej ..................................... 1,2 1,0 0,7 30 and more 

Studencib na 10 tys. ludności ................ 493,4 393,3 369,9
Studentsb in higher education institu-

tions per 10 thous. population 
Kobiety w % ogólnej liczby studentów  58,2 58,4 58,1 Women in % of tertiary students 

a Bez uczniów w szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe, realizujących wyłącznie kształcenie artys- 
tyczne. b Bez cudzoziemców. 

a Excluding students in art schools leading to professional certification, providing art education only. b Excluding for- 
eigners. 



 2010 2012 2013  

Ochrona zdrowia (stan w dniu 31 XII) Health care (as of 31 XII) 
Pracownicy medycznia: Medical personnel a: 

lekarze ............................................... 83201 85025 85246 doctors 
lekarze dentyści ................................. 12549 12491 12322 dentists 
farmaceuci ......................................... 25203 26843 27446 pharmacists 
pielęgniarki ......................................... 200769 211628 200587 nurses 

Szpitale ogólne: General hospitals: 
zakłady ............................................... 836 913 966 facilities 
łóżkab ................................................. 190387 188820 187763 bedsb 
leczeni (bez międzyoddziałowego ru-

chu chorych) w tys. ......................... 7759 7898 7868
in-patients (excluding inter-ward pa-

tients transfer) in thous. 
Ambulatoryjna opieka zdrowotna: Out-patient health care: 

przychodnie ....................................... 16903 19412 19529 out-patient departments 
praktyki lekarskie ............................... 6927 6290 6028 medical practices 

porady udzielone na 1 mieszkańca .... 7,5 7,9 8,0 per capita consultations provided 
Apteki ogólnodostępne .......................... 11297 11999 12221 Generally available pharmacies 
Wydatki na ochronę zdrowia w % PKBc 6,9 6,7 . Expenditure on health care in % of GDP 

c

Pomoc społeczna (stan w dniu 31 XII) Social welfare (as of 31 XII) 
Domy i zakłady stacjonarnej pomocy spo-

łecznej (bez filii) .................................. 1421 1564 1599
Homes and facilities of stationary social 

welfare (excluding branches) 
Mieszkańcy na 10 tys. ludności ............. 26,3 27,1 27,1 Residents per 10 thous. population 

a Bez osób, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka administracji państwowej lub samorządu tery- 
torialnego albo NFZ. b Łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków. c W oparciu o Narodowy Rachunek Zdrowia. 

a Excluding persons for whom the primary workplace is university, units of state or local self-government administration 
or the National Health Fund. b Including beds and incubators for newborns. c On the basis of the National Health Account. 
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 2010 2013 2014  

Turystyka    Tourism
Baza noclegowa turystyki 

a: Tourist accommodation establishments a: 
obiekty (stan w dniu 31 VII) ................ 7206 9775 9885 facilities (as of 31 VII) 

w tym: of which: 
hotele .............................................. 1796 2107 2250 hotels 
motele ............................................. 123 116 110 motels 
pensjonaty ...................................... 293 307 337 boarding houses 
domy wycieczkowe ......................... 52 48 47 excursion hostels 
schroniska młodzieżoweb ............... 346 319 312 youth hostels 

b 
kempingi i pola biwakowe ............... 314 316 306 camping and tent camp sites 
ośrodki wczasowe .......................... 1154 1047 1017 holiday centres 

miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII)
w tys. .............................................. 610,1 679,4 694,0 bed places (as of 31 VII) in thous. 
w tym całoroczne ........................... 408,9 464,7 479,0 of which open all year 

korzystający z noclegów w tys. .......... 20461,5 23401,1 25084,0 tourists accommodated in thous. 
w tym turyści zagraniczni ................ 4135,0 5243,0 5470,3 of which foreign tourists 

Stopień wykorzystania miejsc noclego-
wych 

a w % ......................................... 34,3 33,8 34,8 Occupancy rate of bed places  

a in % 
Uczestnictwo Polaków w wieku 15 lat 

i więcej w wyjazdach turystycznych 
(w % badanej populacji): 

Participation of Poles aged 15 and more 
in tourist trips (in % of surveyed popu-
lation): 

wyjeżdżający ...................................... 45 56 53 travellers 
niewyjeżdżający ................................. 55 44 47 non-travellers 

a W latach 2013 i 2014 dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych oraz obejmują pokoje 
gościnne i kwatery agroturystyczne. b W tym szkolne schroniska młodzieżowe. 

a In years 2013 and 2014 data concern facilities with 10 and more bed places as well as include rooms for rent and 
agrotourism lodgings. b Of which school youth hostels. 17



 2010 2012 2013  

Kultura    Culture 
Instytucje kultury (stan w dniu 31 XII):    Institutions (as of 31 XII): 

teatry .................................................. 114 104 102 theatres 
opery i operetki ................................... 25 25 24 operas and operettas 

filharmonie, orkiestry i chóry .............. 41 42 41
philharmonic halls, orchestras and 

choirs 
kina stałe ............................................ 438 447 469 cinemas fixed 
muzea ................................................. 782 768 822 museums 
biblioteki publiczne i filie ..................... 8342 8182 8112 public libraries and branches 

Na 1000 ludności:  Per 1000 population: 
widzowie i słuchacze w teatrach i insty-

tucjach muzycznych ........................ 302 277 298
audience in theatres and music insti-

tutions 
widzowie w kinach .............................. 987 973 960 audience in cinemas 
nakład   książek   i  broszur  wydanych

w  tys.  egzemplarzy ......................... 2,2 2,1 . 
number of published copies of books 

and pamphlets in thous. 
czytelnicy bibliotek publicznych ......... 170 168 167 borrowers of public libraries 
abonenci (stan w dniu 31 XII) w tys.: subscribers (as of 31 XII) in thous.: 

radiowi ............................................ 6939 6930 6983 radio 
telewizyjni ....................................... 6707 6677 6718 television 

uczestnicy imprez masowych ............. 419a 571 549 mass events participants 

a W 2011 r. 
a In 2011. 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TECHNICAL INFRASTRUCTURE

 2010 2012 2013  

Infrastruktura techniczna Technical infrastructure 
Linie kolejowe na 100 km2 powierzchni

ogólnej w km ...................................... 6,5 6,4 6,2 Railway lines per 100 km 

2 in km 

Linie kolejowe zelektryfikowane w % ogól-
nej długości linii kolejowych normal-
notorowych ........................................ 59,3 59,7 61,6

Electrified railway lines in % of total stand-
ard gauge railway lines 

Drogi  publiczne  o twardej nawierzchni na
100 km2 powierzchni ogólnej w km ....  87,6 89,8 91,2

Hard surface public roads per 100 km 

2 

in km 
Autostrady w km .................................... 857 1365 1482 Motorways in km 
Samochody osobowe na 1000 ludności 

w szt. .................................................. 451 486 504
Passenger cars per 1000 population in

units 
Trasy lotnicze w tys. km ........................ 343 196 177 Air routes in thous. km 

w tym zagraniczne ............................. 341 190 171 of which foreign 
Drogi wodne śródlądowe żeglowne w km  3659 3659 3655 Inland waterways in km 
Morska flota transportowa: Maritime transport fleet: 

statki .................................................. 121 110 110 vessels 
nośność w tys. DWT .......................... 2942 3045 3036 DWT in thous. 

Moc zainstalowana w elektrowniach w MW 36214 38207 38647 Installed capacity in power plants in MW 
Telefoniczne łącza głównea w tys. ......... 8245 6177 5830 Telephone main lines 

a in thous. 
Abonenci telefonii komórkowej w tys. ..... 47477 54278 56511 Mobile telephony subscribers in thous. 

a Obejmują standardowe łącza główne (abonenci telefonii przewodowej) oraz łącza w dostępach ISDN (telefoniczną sieć 
cyfrową z integracją usług). 

a Includes standard main line (fixed line telephone subscribers) and accessible ISDN (Integrated Services Digital Network). 



 2010 2013 2014  

Wyposażenie  w  wybrane  technologie
informacyjno-telekomunikacyjne w %
ogółu: 

Equipped  with  selected  Information
and  Communication  Technologies
in % of total: 

gospodarstw domowycha: households 

a: 

komputery stacjonarne lub przenośne 69,0 74,7 77,1
computers (desktops or portable com-

puters) 
dostęp do Internetu ........................ 63,4 71,9 74,8 Internet access 

w tym szerokopasmowy .............. 56,8 68,8 71,1 of which broadband Internet access 
w tym mobilny .......................... 10,3 21,8 24,6 of which mobile access 

przedsiębiorstwb: enterprisesb: 

komputery stacjonarne lub przenośne 97,1 95,0 94,4
computers (desktops or portable com-

puters) 
dostęp do Internetu ........................ 95,8 93,6 93,1 Internet access 

w tym szerokopasmowy .............. 69,0 82,6 90,4 of which broadband Internet access 
w tym mobilny .......................... 20,8 44,0 61,0 of which mobile access 

Wykorzystanie Internetu w kontaktach 
z administracją publiczną w % ogółu:

 Internet use for interaction with public
administration in % of total: 

osób w wieku 16—74 lata .................. 28,1 22,6 26,9 individuals aged 16—74 
przedsiębiorstwb ................................. 92,0 88,0 . enterprisesb 

Wykorzystanie Internetu dla celów pry-
watnychc (w % ogółu osób w wieku 
16—74 lata): 

Using the Internet for private purposesc

(in % of individuals aged 16—74): 
wysyłanie/odbieranie  poczty elektro-

nicznej ............................................ 47,8 51,5 52,9 sending/receiving e-mails 
telefonowanie przez Internet .............. 20,0 24,1 27,5 telephoning over the Internet 
udział w czatach lub forach dyskusyj-

nych i korzystanie z serwisów spo-
łecznościowych .............................. 32,2 37,3 38,9

participating in chats or discussion
forums and using social net-works 
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wyszukiwanie  informacji o towarach
lub usługach .................................. 39,2 45,5 50,1

finding information about goods or ser-
vices 

zakup towarów i usług .................... 20,2 22,6 24,5 purchase of goods and services 
sprzedaż towarów i usług ............... 7,9 7,6 11,6 selling of goods and services 
pobieranie programów komputerowych 16,5 14,5 14,9 downloading software 
czytanie on-line, pobieranie plików z ga-

zetami lub czasopismami ............... 17,4 26,8 47,2
reading or downloading online news-

papers or magazines 

korzystanie z serwisów turystycznych 17,4 11,9 13,8
using services related to travel or ac-

commodation 
korzystanie z usług bankowych ......... 25,3 32,0 32,6 using Internet banking 
granie w gry komputerowe, pobieranie

plików z grami, muzyką, grafiką itp. 22,0 25,3 27,6
playing or downloading games, music,

images etc. 
poszukiwanie informacji dotyczących

edukacji lub ofert szkoleniowych .... 13,5 17,5 17,9
looking for information about education,

 training or course offers 
szukanie pracy, wysyłanie ofert doty-

czących zatrudnienia ...................... 10,4 11,2 11,6
looking for a job or sending a job appli-

cation 
Powody braku dostępu do Internetu w do-

mu (w % ogółu gospodarstw domo-
wycha bez dostępu do Internetu): 

Reasons for not having access to the Inter-
net at home (in % of total number of
householdsa without Internet access): 

brak potrzeby korzystania z Internetu  53,1 64,9 59,1 no need to use the Internet 
brak odpowiednich umiejętności ........ 29,9 35,8 44,8 lack of skills 
zbyt wysokie koszty sprzętu .............. 25,9 28,0 28,7 equipment costs too high 
zbyt wysokie koszty dostępu ............. 20,9 21,9 22,4 access costs too high 
niechęć do Internetu .......................... 3,8 4,7 5,7 reluctance to the Internet 
względy bezpieczeństwa .................. 1,4 1,4 2,3 security concerns 

a Dane dotyczą gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16—74 lata. b Dane dotyczą podmiotów, w których 
liczba pracujących przekracza 9 osób. c Jedna osoba może być wykazana więcej niż jeden raz, jeśli korzystała z Internetu w więcej niż 
jednym miejscu i w więcej niż jednym celu. 

a Data concern households with at least one person aged 16—74. b Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
c One person may be indicated more than once if he or she used the Internet in more than one place and for more than one purpose. 21



 2010 2013 2014  

Rachunki narodowe    National accounts 

Dochód narodowy brutto (ceny bieżące)
w milionach złotych ......................... 1383611 1601916 . 

Gross national income (current prices)
in million zlotys 

Produkt krajowy brutto (ceny bieżące): Gross domestic product (current prices): 
w milionach złotych ..................... 1437357 1662678 1728677 in million zlotys 
w milionach dolarów USA ............ 476625 526031 547899 in million US dollars 
w milionach euro .......................... 359825 396111 413045 in million euro 

w tym wartość dodana brutto w mi-
lionach złotych ............................. 1265904 1477161 1534718

of which gross value added in mil-
lion zlotys 

Dynamika produktu krajowego brutto
(ceny stałe) — rok poprzedni=100 103,7 101,7 103,4

Indices of gross domestic product (con-
stant prices) — previous year=100 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
(ceny bieżące): 

Gross domestic product per capita (cur-
rent prices): 

w złotych ......................................... 37317 43184 44919 in zlotys 
w dolarach USA (według parytetu siły

nabywczej) ................................... 20502 23698 24761
in US dollars (according  to the pur-

chasing power parity — PPP) 

Struktura wartości dodanej brutto (ceny
bieżące) .......................................... 100,0 100,0 100,0

Structure of gross value added (current
prices) 

według sektorów instytucjonalnych:  by institutional sectors: 
przedsiębiorstw ........................ 49,7 50,5 . non-financial corporations 
instytucji finansowych i ubezpie-

czeniowych ........................... 4,1 4,2 . financial corporations 
instytucji rządowych i samorzą-

dowych ................................. 15,3 14,2 . general government 
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gospodarstw domowych .......... 30,4 30,6 . households 
instytucji niekomercyjnych ....... 0,5 0,5 . non-profit institutions 

według wybranych sekcji: by selected sections: 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ry-

bactwo ...................................... 3,0 3,3 3,4 agriculture, forestry and fishing 
przemysł ...................................... 24,7 24,9 25,1 industry 
budownictwo ............................... 8,3 7,4 7,5 construction 
handel; naprawa pojazdów samo-

chodowych ............................... 19,4 19,1 19,2 trade; repair of motor vehicles 
transport  i  gospodarka  magazy-

nowa .................................... 5,3 6,0 6,6 transportation and  storage 
obsługa rynku nieruchomości ...... 5,3 5,1 5,1 real estate activities 

administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne ................... 6,1 5,7 5,7

public administration and defence;
compulsory social security 

opieka  zdrowotna  i  pomoc  spo-
łeczna ...................................... 4,2 4,3

4,2 human health and social work ac-
tivities 

Dynamika popytu krajowego (ceny sta-
łe) — rok poprzedni=100 ................ 104,2 100,4 104,9

Indices of domestic demand (constant
prices) — previous year=100 

spożycie .......................................... 102,8 101,4 103,4 final consumption expenditure 
w tym spożycie w sektorze  gospo-

darstw  domowych..................... 102,5 101,2 103,1
of which consumption expenditure

of the households sector 
akumulacja brutto ........................... 109,7 96,5 111,4 gross capital formation 

w   tym  nakłady  brutto  na  środki
trwałe ................................... 99,6 101,1 109,2

of which gross fixed capital forma-
tion 



 2010 2013 2014  

Rolnictwo    Agriculture 

Użytki  rolne  ogółem (stan w czerwcu)
w tys. ha .......................................... 14859,7 14609,2 14558,4

Total  agricultural  land  (as  of  June) 
in  thous. ha 

w % ogółem: in % of total: 

pod zasiewami ................................ 69,8 70,6 71,6 sown area 

grunty ugorowane ........................... 2,9 3,1 3,3 fallow land 

uprawy trwałe .................................. 2,6 2,8 2,6 permanent crops 

w tym sady .................................. 2,5 2,5 2,3 of which orchards 

ogrody przydomowe ....................... 0,2 0,2 0,2 kitchen gardens 

łąki trwałe ........................................ 17,4 17,6 18,1 permanent meadows 

pastwiska trwałe ............................. 4,4 4,4 3,3 permanent pastures 

pozostałe ........................................ 2,8 1,4 0,9 others 

Zbiory w mln t: Production in mln t: 

zboża .............................................. 27,2 28,4 31,9 cereals 

w tym: of which: 

pszenica ...................................... 9,4 9,5 11,6 wheat 

żyto .............................................. 2,9 3,4 2,8 rye 

jęczmień ...................................... 3,4 2,9 3,3 barley 

owies ........................................... 1,5 1,2 1,5 oats 

pszenżyto .................................... 4,6 4,3 5,2 triticale 
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ziemniaki ......................................... 8,2 7,1 7,4 potatoes 
buraki cukrowe ................................ 10,0 11,2 11,5 sugar beets 
oleiste ............................................. 2,3 2,7 3,3 oil-bearing 
warzywa gruntowe .......................... 4,2 4,0 4,6 ground vegetables 
owoce z drzew ................................ 2,2 3,5 3,6 tree fruit 

Zwierzęta gospodarskie (stan w czerw-
cu) w mln szt.:   Farm animals (as of June) in mln heads: 
bydło ............................................... 5,7 5,9 5,9 cattle 

w tym krowy ................................. 2,6 2,5 2,5 of which cows 
trzoda chlewna ................................ 15,2 11,2 11,7 pigs 

Produkcja zwierzęca:   Animal output: 

żywiec rzeźny (w wadze żywej) w mln t 5,2 5,2 5,8
animals for slaughter (in live weight)

in mln t 
mleko krowie w mln l ....................... 11921 12348 12607 milk in mln l 
jaja kurze w mld szt. ........................ 11,1 10,0 10,2 hen eggs in bn units 

 2010/11 2012/13 2013/14  

Zużycie nawozów w przeliczeniu na
czysty  składnik na 1 ha użytków rol-
nych w kg:

Consumption of fertilizers in terms of
pure ingredient per 1 ha of agricul-
tural land in kg: 

mineralne lub chemicznea ............... 119,2 133,0 132,9 mineral and chemical  

a 
wapnioweb ...................................... 39,8 43,4 47,9 lime 

b 

a Łącznie z wieloskładnikowymi. b Łącznie z wapnem defekacyjnym. 
a Including mixed fertilizers. b Including defecated lime. 25



 2010 2013 2014  

Przemysł 

a Industry 
a 

Produkcja sprzedana przemysłu ogó-
łem (ceny bieżące) w mln zł ............ 945306,9 1148985,4 1166591,0

Sold  production  of  industry  in total
(current prices) in mln zl 

w % ogółem: in % of total: 
górnictwo i wydobywanie ................ 5,3 4,6 4,0 mining and quarrying 
przetwórstwo przemysłowe ............ 83,0 84,5 85,4 manufacturing 
wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę .............................. 9,5 8,7 8,3

electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply  

dostawa wody; gospodarowanie ście-
kami i odpadami; rekultywacja  ...... 2,2 2,2 2,3

water supply; sewerage, waste man-
agement  and  remediation  activ-
ities 

Dynamika produkcji sprzedanej prze-
mysłu ogółem (ceny stałe): 

Indices of total sold production of in-
dustry (constant prices): 

2010=100 ........................................ 100,0 111,0 114,7 2010=100 
rok poprzedni=100 .......................... 109,2 102,2 103,3 previous year=100 

według głównych grupowań prze-
mysłowych: 

by  Main  Industrial  Groupings
(MIGs): 

dobra zaopatrzeniowe .............. 116,6 101,6 106,3 intermediate goods 
dobra inwestycyjne .................. 110,3 103,9 107,4 capital goods 
dobra konsumpcyjne trwałe ..... 111,9 104,0 105,7 durable consumer goods 
dobra konsumpcyjne nietrwałe 104,4 104,0 100,7 non-durable consumer goods 

dobra związane z energią ......... 98,8 99,7 96,3 energy 

26



27

według sekcji i wybranych działów: by sections and selected divisions: 

górnictwo i wydobywanie ............ 101,3 103,7 94,0 mining and quarrying 

przetwórstwo przemysłowe ......... 111,1 102,3 104,6 manufacturing 

w tym: of which: 

produkcja artykułów spożywczych 106,7 102,5 100,0 manufacture of food products 

produkcja napojów ................... 92,3 99,5 99,9 manufacture of beverages 

produkcja wyrobów tekstylnych 107,4 104,7 110,5 manufacture of textiles 

produkcja odzieży .................... 100,0 102,8 98,9 manufacture of wearing apparel 

produkcja skór i wyrobów skó-
rzanych .............................. 108,6 106,8 105,9

manufacture of leather and re-
lated products 

produkcja wyrobów z drewna,
słomy i wikliny .......................... 110,5 106,8 107,1

manufacture of products of wood, 
cork, straw and wicker  

produkcja koksu i produktów ra-
finacji ropy naftowej ................. 96,5 98,7 99,7

manufacture of coke and refined 
petroleum products  

produkcja chemikaliów i wyrobów
chemicznych ............................ 112,0 97,1 98,1

manufacture of chemicals and
chemical products 

produkcja wyrobów z gumy i two-
 rzyw sztucznych ...................... 115,7 106,1 106,3

manufacture of rubber and plas-
tic products 

produkcja metali .......................... 120,9 96,8 106,2 manufacture of basic metals 
produkcja wyrobów z metali ........ 113,8 102,4 107,3 manufacture of metal products  

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, a w zakresie produkcji
wybranych wyrobów w 2014 r. — 49 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons, while in regard to the production of selected products
in 2014 — more than 49 persons. 



 2010 2013 2014  

Przemysł 
a (dok.)    Industry 

a (cont.) 

Dynamika produkcji sprzedanej prze-
mysłu  ogółem  (ceny  stałe) — rok po-
przedni=100 (dok.) 

Indices of total sold production of in-
dustry  (constant  prices)  — previous
year=100 (cont.) 

według sekcji i wybranych działów
(dok.): 

by sections and selected divisions
(cont.): 

przetwórstwo przemysłowe (dok.) manufacturing (cont.) 
produkcja komputerów, wyrobów

elektronicznych i optycznych 147,1 92,4 112,0
manufacture of computer, elec-

tronic and optical products 

produkcja urządzeń elektrycznych 115,4 108,3 107,0
manufacture of electrical equip-

ment 

produkcja maszyn i urządzeń ... 98,6 94,0 109,5
manufacture  of  machinery  and

equipment n.e.c. 
produkcja pojazdów samochodo-

wych, przyczep i naczep ....... 115,9 106,3 105,1
manufacture of motor vehicles,

trailers and semi-trailers 
produkcja mebli ........................ 94,9 106,4 115,6 manufacture of furniture 

wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz, parę wod-
ną i gorącą wodę ...................... 100,1 99,4 95,9

electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply  

dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja ............................................. 106,3 104,3 103,0

water  supply;  sewerage,  waste
management and remediation
activities 

Produkcja wybranych wyrobów: Production of selected products: 
węgiel kamienny w mln t ................. 76,7 77,1 73,0 hard coal in mln t 
węgiel brunatny w mln t ................... 56,5 65,8 63,9 lignite in mln t 
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gaz ziemny w hm3 ........................... 5666 5790 5362 natural gas in hm3 

tarcica w dam3 ................................. 4220 4321 2730 sawnwood in dam3 

włókna chemiczne w tys. t .............. 48,4 47,3 41,0 chemical fibres in thous. t 

opony w tys. szt. ............................. 40840 44478 42898 tyres in thous. units 

cement w mln t ................................ 15,8 14,8 15,4 cement in mln t  

stal surowa w mln t ......................... 8,0 8,2 8,8 crude steel in mln t 

chłodziarki i zamrażarki w tys. szt. 1867 2885 3182
refrigerators  and  freezers  in thous.

units 

pralki automatyczne w tys. szt. ....... 4025 5634 6366
automatic washing machines in thous.

units  

kuchnie gazowe z piekarnikiem ty-
pu domowego w tys. szt. ............. 646 581 555

household  gas  stoves  with  oven
in thous. units 

komputery w tys. szt. ...................... 6361 4093 3796 computers in thous. units 

odbiorniki telewizyjne (łącznie z mo-
nitorami ekranowymi) w tys. szt.  26349 18693 19630

television receivers (including moni-
tors) in thous. units 

samochody osobowe ogólnego prze-
znaczenia w tys. szt. .................... 785 475 473

general  purpose  passenger  cars
in thous. units 

energia elektryczna w TWh ............. 158 165 159 electricity in TWh 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, a w zakresie produkcji 
wybranych wyrobów w 2014 r. — 49 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons, while in regard to the production of selected products 
in 2014 — more than 49 persons. 29



 2010 2013 2014  

Budownictwoa Construction 

a 
Sprzedaż produkcji budowlano-monta-

żowej (ceny bieżące) w mln zł ......... 82579,6 82937,6 85103,7
Sale of construction and assembly pro-

duction (current prices) in mln zl 
Dynamika produkcji budowlano-monta-

żowej (ceny stałe) — rok poprzedni=
=100 ................................................ 103,5 88,0 103,6

Indices of construction and assembly 
production (constant prices) — pre-
vious year=100 

 2010 2012 2013  

Transport Transport 
Sprzedaż wyrobów i usług transportu 

i gospodarki magazynowej (ceny bie-
żące) w mln zł ................................. 127560 157905 166345

Sale of transportation and storage prod-
ucts and services (current prices) in
mln zl 

Dynamika sprzedaży wyrobów i usług 
transportu i gospodarki magazynowej 
(ceny stałe) — rok poprzedni=100 105,1 103,0 101,8

Indices of sale of transportation  and stor-
age products and services (constant
prices) — previous year=100 

Przewozy ładunków 

b w mln t ............. 1795,6 1789,3 1848,3 Transport of goods 
b in mln t 

w tym transportem: of which:  
kolejowymb ...................................... 234,6 230,9 232,6 railway transport 

b 

samochodowym .............................. 1491,3 1493,4 1553,1 road  transport 
rurociągowym ................................. 56,2 53,0 50,7 pipeline transport 

Przeładunek w morskich portach hand-
lowych w mln t ................................ 59,5 58,8 64,1

Goods loaded and unloaded in commer-
cial seaports in mln t 

Przewozy pasażerów (bez komunikacji
miejskiej) w mln osób ...................... 838,0 779,8 739,6

Transport of passengers (without trans-
port by urban road) in mln persons 

w tym transportem:   of which: 
kolejowym ....................................... 261,3 273,2 269,8 railway transport 
samochodowym .............................. 569,7 497,3 459,9 road transport 
lotniczym ......................................... 5,0 7,2 7,6 air transport 
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W laboratorium
In laboratory

(fot. photo Fotolia)

Działalność badawcza i rozwojowa 
(B+R) 

Research and development activity 
(R&D) 

Zatrudnieni w działalności B+R: Employment in R&D activity: 
w ekwiwalentach pełnego czasu pracy 81843 90716 93751 in full-time equivalents 
w tysiącach ...................................... 129,8 139,7 145,6 in thousands 
w % ludności aktywnej zawodowo 0,73 0,81 0,84 in % of economically active persons 

Nakłady na działalność B+R (ceny bie-
żące): 

Gross domestic expenditures on R&D 
activity (current prices): 

w milionach zł .................................. 10416,2 14352,9 14423,8 in million zl 
w % PKB ......................................... 0,72 0,89 0,87 in % of GDP 

Struktura nakładów wewnętrznych na 
działalność B+R według źródeł finan-
sowania (ceny bieżące) ................... 100,0 100,0 100,0

Structure of gross domestic internal ex-
penditures on R&D activity by source
of funds (current prices) 

sektor: sector: 
rządowy ........................................... 61,0 51,4 47,3 government 
przedsiębiorstw ............................... 24,4 32,3 37,3 business enterprises 
szkolnictwa wyższego ..................... 2,5 2,6 2,1 higher education 
prywatnych instytucji niekomercyjnych 0,3 0,4 0,2 private non-profit 
zagranica ......................................... 11,8 13,3 13,1 abroad 

Wynalazki krajowe: Resident inventions: 
zgłoszone ........................................ 3203 4410 4237 patent applications 

na 1 mln mieszkańców ................. 83,9 114,4 110,0 per 1 mln of population 
udzielone patenty ............................ 1385 1848 2339 patents granted 

na 1 mln mieszkańców ................. 36,5 48,0 60,7 per 1 mln of population 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Bez przewozów manewro- 
wych w transporcie kolejowym. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Excluding shunting in railway transport. 



 2010 2013 2014  

Handel detaliczny Retail trade 
Sprzedaż  detaliczna  (ceny  bieżące)

w mln zł ...................................... 592958,4 685658,7 696823,8 Retail sales (current prices) in mln zl 
Dynamika sprzedaży detalicznej (ceny 

stałe) — rok poprzedni=100 ............ 99,0 101,3 102,7
Indices of retail sales (constant prices) 

— previous year=100  

Handel zagraniczny Foreign trade 
Import — cif (ceny bieżące): Imports — cif (current prices): 

w milionach złotych ......................... 536220,6 656098,2 692572,8 in million zlotys 
w milionach dolarów USA ............... 178062,9 208780,4 222155,2 in million US dollars 
w milionach euro ............................. 134188,4 156978,0 165572,6 in million euro 

Eksport (ceny bieżące): Exports (current prices): 
w milionach złotych ......................... 481058,2 647878,8 682360,0 in million zlotys 
w milionach dolarów USA ............... 159757,6 206138,0 218891,8 in million US dollars 
w milionach euro ............................. 120373,1 154994,0 163126,2 in million euro 

Saldo obrotów handlu zagranicznego
(ceny bieżące): 

Balance of foreign trade turnover (cur-
rent prices): 

w milionach złotych ......................... –55162,4 –8219,4 –10212,8 in million zlotys 
w milionach dolarów USA ............... –18305,3 –2642,4 –3263,4 in million US dollars 
w milionach euro ............................. –13815,3 –1984,0 –2446,4 in million euro 

Import (ceny bieżące) na 1 mieszkańca
w euro ............................................. 3484 4077 4302

Imports  (current  prices)  per  capita
in euro 

Eksport (ceny bieżące) na 1 mieszkańca
w euro ............................................. 3125 4026 4239

Exports  (current  prices)  per  capita 
in euro 
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 2010 2013 2014  

Wyniki finansowe przedsiębiorstwa Financial results of enterprisesa 
Wybrane dane w mln zł: Selected data in mln zl: 

przychody z całokształtu działalności ...... 2396643 2843727 2920070 revenues from total activity 
koszty uzyskania przychodów z całokształ-

tu działalności ....................................... 2270112 2716861 2792420
costs  of  obtaining  revenues  from  total

activity 
wynik finansowy:    financial result: 

na działalności gospodarczej ............... 126531 126866 127650 on economic activity 
brutto .................................................... 126349 126910 127822 gross 
netto ...................................................... 105259 108165 109208 net 

Wskaźniki w %:    Indicators in %: 
poziomu kosztów ...................................... 94,7 95,5 95,6 cost level indicator 
rentowności obrotu:    turnover profitability rate: 

ze sprzedaży ......................................... 5,1 4,3 4,5 from sale 
brutto .................................................... 5,3 4,5 4,4 gross 
netto ...................................................... 4,4 3,8 3,7 net 

płynności finansowej:    financial liquidity indicator of: 
I stopnia ................................................ 39,4 35,9 39,3 the first degree 
II stopnia ............................................... 106,3 99,4 104,5 the second degree 

Nakłady  inwestycyjne  w  przedsiębior-
stwacha    Investment outlays in enterprises 

a 
O g ó ł e m  (ceny bieżące) w mln zł ............ 100967 115017 131848 T o t a l  (current prices) in mln zl 
W tym na środki trwałe ................................. 100917 114935 131702 Of which on fixed assets 

w tym:    of which: 
budynki i budowle ..................................... 44455 48576 54589 buildings and structures 
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 43661 52438 59362 machinery, technical equipment and tools 
środki transportu ....................................... 11616 13076 16225 transport equipment

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem dzia- 
łalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji „Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo” oraz „Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa”), w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern economic entities keeping accounting ledgers (with the exception of entities in which the principal activity is classified 
as ”Agriculture, forestry and fishing” and ”Financial and insurance activities” according to the NACE), in which the number of employed persons 
exceeds 9 persons. 33
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 2010 2013 2014  

Rachunek  bieżący  bilansu  płatni-
czego 

Current account of balance of pay-
ments 

O g ó ł e m  w mln dolarów USA ........ –26863 –6856 –7578 T o t a l  in mln US dollars 
Towary (saldo) .................................... –13777 833 –2133 Goods (net) 

eksport ............................................ 156349 197787 208838 exports 
import .............................................. 170126 196954 210971 imports 

Usługi (saldo) ..................................... 4397 10495 12057 Services (net) 
przychody ....................................... 35352 44899 48094 credit 
rozchody ......................................... 30955 34404 36037 debit 

Dochody pierwotnea (saldo) ............... –17365 –17644 –16940 Primary income 

a (net) 
przychody ....................................... 12774 15785 14449 credit 
rozchody ......................................... 30139 33429 31389 debit 

Dochody wtórne (saldo) ..................... –118 –540 –562 Secondary income (net) 
przychody ....................................... 6836 8028 7866 credit 
rozchody ......................................... 6954 8568 8428 debit 

Relacja eksportu towarów i usług do
PKB (ceny bieżące) w % ................. 40,2 46,1 47,0

Relation of exports of goods and ser-
vices to GDP (current prices) in % 

Średni  kurs  Narodowego  Banku
Polskiego  w  zł: 

Average exchange rate of the Na-
tional Bank of Poland in zl: 

100 dolarów USA ............................... 301,57 316,08 315,51 100 US dollars 
100 euro ............................................. 399,46 419,75 418,52 100 euro 
100 franków szwajcarskich ................. 289,51 341,00 344,60 100 Swiss francs 

a Łącznie z dochodami majątkowymi i odsetkami. 
a Including investment and interest income. 

34FINANSE
FINANCE



2010 2013 2014 
 

w mln zł   in mln zl 
w odsetkach
in percent 

 

Budżet państwa The state budget 
Dochody ....................................  250302,8 279151,2 283542,7 100,0 Revenue 

w tym:  of which: 
podatki pośrednie ..................  165189,6 175368,6 187067,4 66,0 indirect taxes 
podatek dochodowy od osób 

prawnych ............................  21769,9 23075,3 61570,4 21,7 corporate income tax 
podatek dochodowy od osób 

fizycznych ...........................  35592,6 41290,5 23266,2 8,2 personal income tax 
wpływy z cła ...........................  1663,7 2022,1 27231,9 9,6 receipts from customs duties 
dochody państwowych jedno- 

stek budżetowych i inne do- 
chody niepodatkowe ...........  11176,9 19431,3 . . 

revenue of state budgetary units
and other non-tax revenue 

środki  z  UE  i  innych źródeł nie- 
podlegające zwrotowi .........  3248,5 1524,3 1529,9 0,5

non-returnable funds from the
EU  and  other sources 

Wydatki .....................................  294893,9 321345,3 312520,2 100,0 Expenditure 
w tym:  of which: 

obsługa długu publicznego ....  34143,0 42460,1 34455,9 11,0 public debt servicing 
krajowego ...........................  26757,4 32340,7 24848,4 7,9 domestic  
zagranicznego ....................  7385,6 10119,4 9607,5 3,1 foreign 

dotacje dla: grants for: 
Funduszu Emerytalno-Ren- 

towego ..........................  14935,8 15853,1 16095,8 5,1 Pension Fund 
Funduszu Ubezpieczeń Spo- 

łecznych ..........................  38111,7 37113,9 30362,8 9,7 Social Insurance Fund 35



2010 2013 2014 
 

w mln zł   in mln zl 
w odsetkach
in percent 

 

Budżet państwa (dok.) The state budget (cont.)
Wydatki (dok.) Expenditure (cont.) 

subwencja ogólna dla jedno- 
stek samorządu terytorial- 
nego .................................  46910,1 50965,4 51203,6 16,4

general subvention for local gov-
ernment units 

wydatki bieżące jednostek bu- 
dżetowych ..........................  53906,9 58423,3 . . 

current expenditure of budget-
ary units 

środki  własne UE ..................  14345,4 18129,2 17259,9 5,5 EU own resources 
Wynik budżetu państwa (deficyt) –44591,1 –42194,1 –28977,5 x State budget result (deficit) 
Wynik budżetu środków europej- 

skich (deficyt) .........................  –10416,0 62490,0 . . 
European funds budget result

(deficit) 
Finansowanie deficytu budżetu 

państwa i budżetu środków eu- 
ropejskich: 

State budget and European funds
budget deficit financing: 

źródła krajowe ........................  23769,5 19783,7 . x domestic sources 
źródła zagraniczne .................  31237,6 16161,4 . x foreign sources 

Relacja do PKB (ceny bieżące) 
w %: 

Relation to GDP (current prices)
in %: 

Dochodów budżetu państwa .....  17,4 16,8 16,4 x Revenue of the state budget 
w tym dochodów podatkowych 15,5 14,5 14,8 x of which tax revenue 

Wydatków budżetu państwa .....  20,5 19,3 18,1 x State budget expenditure 
Wyniku budżetu państwa (deficyt) –3,1 –2,5 –1,7 x State budget result (deficit) 
Państwowego długu publicznego 52,0 53,1 47,8 x Public debt 

w tym długu Skarbu Państwa 48,8 50,4 47,0 x of which debt of State Treasury 
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 2010 2013 2014  

Podmioty gospodarki narodoweja

zarejestrowane w urzędowym 
rejestrze REGON (stan w dniu
31 XII)    

Entities of the national economy 
a

recorded in  the  official  REGON  
register (as of 31 XII) 

O g ó ł e m .......................................... 3909802 4070259 4119671 T o t a l 

sektor: publiczny ............................. 121948 122759 122079 sector: public 

prywatny .............................. 3787854 3947500 3996274 private 

W tym według wybranych form organi-
zacyjno-prawnych: 

Of which by selected organizational
and legal forms: 

przedsiębiorstwa państwowe .......... 246 165 160 state owned enterprises 

spółki handlowe .............................. 303040 382526 413813 commercial companies 

w tym z udziałem kapitału zagra-
nicznego ................................... 68325 78926 83552

of which with foreign capital par-
ticipation 

spółki cywilne .................................. 271869 284009 285448 civil law partnerships 

spółdzielnie ..................................... 17156 17422 17605 cooperatives 

fundacje .......................................... 12444 17098 19304 fundations 

osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą ....................... 2942965 2961733 2961239

natural persons conducting economic 
activity 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; w podziale na sektory własności — w 2014 r. bez pod- 
miotów, dla których informacja o formie własności nie występuje w rejestrze REGON.

a Excluding persons tending private farms in agriculture; divided by ownership sectors — in 2014 excluding entities for 
which an information about forms of ownership is not included in REGON register. 
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Browar Książęcy w Tychach
Browar Książęcy in Tychy

(fot. photo POT)



UNIA EUROPEJSKA W 2014 R. — WYBRANE DANE 
THE EUROPEAN UNION IN 2014 — SELECTED DATA 

K r a j e 

Powierzchnia
ogólna 

w tys. km2 
Land area

in thous. km2

Ludnośća 
w tys. 
(stan 

w dniu 1 I) 
Populationa

in thous. 
(as of 1 I) 

Zharmonizo-
wana stopa
bezrobocia

w % 
Harmonized
unemploy- 
ment rate 

in % 

Zharmo- 
nizowany 
wskaźnik 
cen kon- 

sumpcyjnych 
(2013=100) 
Harmonized 
index of con- 
sumer prices 
(2013=100) 

PKB 
(ceny bieżące)
w mld euro 

GDP 
(current 
prices) 

in bn euro 

PKB na 
1 mieszkańca
wg parytetu

siły 
nabywczej 

bc

UE—28=100
GDP per 
capita at 

purchasing
power parity  

bc

EU—28=100 

PKB 
(ceny stałe) 
2013=100 

GDP 
(constant 

prices) 
2013=100 

Nakłady 
na działal-
ność B+R 

w % PKB 
w 2013 r. 

Gross 
domestic 

expenditure
on R&D  

in % of GDP
in 2013 

Eksport 
towarów 

i usług (ceny
bieżące) 
w % PKB 
Exports 
of goods 

and services
(current 
prices) 

in % of GDP 

Nadwyżka/
/deficyt 

d 
w % PKB 
Surplus/ 
/deficit 

d 
in % of GDP 

Długd 
w % PKB 

Debt 
d 

in % of GDP 

C o u n t r i e s 

UE—28 4463,7 506825 10,2 100,6 13920,5 100 101,3 2,01 42,9 –2,9 86,8 EU—28 
w tym strefa euro

— 19 ............... . 337397 11,6 100,4 10110,9 107 100,9 2,09 44,4 –2,4 91,9 
of  which  euro 

area — 19 
Austria ................. 83,9 8507 5,6 101,5 329,0 128 100,3 2,81 53,4 –2,4 84,5 Austria 
Belgia .................. 30,5 11204 8,5 100,5 402,3 119 101,0 2,28 83,2 –3,2 106,5 Belgium 
Bułgaria ............... 111,0 7246 11,4 98,4 42,0 45 101,7 0,65 67,9 –2,8 27,6 Bulgaria 
Chorwacja ........... 56,6 4247 17,3 100,2 43,1 61 99,6 0,81 45,7 –5,7 85,0 Croatia 
Cypr .................... 9,3 858 16,1 99,7 17,5 89 97,7 0,48 55,4 –8,8 107,5 Cyprus 
Czechy ................ 78,9 10512 6,1 100,4 154,9 82 102,0 1,91 83,6 –2,0 42,6 Czech Republic 
Dania ................... 42,9 5627 6,6 100,3 257,4 124 101,1 3,06 53,7 1,2 45,2 Denmark 
Estonia ................ 45,2 1316 7,4 100,5 19,5 73 102,1 1,74 84,6 0,6 10,6 Estonia 
Finlandia ............. 338,4 5451 8,7 101,2 204,0 113 99,9 3,31 37,3 –3,2 59,3 Finland 
Francja ................ 632,8 65836 10,3 100,6 2142,0 107 100,4 2,23 28,4 –4,0 95,0 France 
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Grecja .................. 132,0 10904 26,5 98,6 179,1 73 100,8 0,80 33,0 –3,5 177,1 Greece 
Hiszpania ............. 506,0 46512 24,5 99,8 1058,5 94 101,4 1,24 32,0 –5,8 97,7 Spain 
Holandia .............. 41,5 16829 7,4 100,3 655,4 131 100,9 1,98 83,1 –2,3 68,8 Netherlands 
Irlandia ................. 69,8 4606 11,3 100,3 185,4 130 104,8 1,58e 112,1 –4,1 109,7 Ireland 
Litwa .................... 65,3 2943 10,7 100,2 36,3 73 102,9 0,95 81,8 –0,7 40,9 Lithuania 
Luksemburg ......... 2,6 550 5,9 100,7 45,3c 257 102,0c 1,16 203,3c 0,6 23,6 Luxembourg 
Łotwa ................... 64,6 2001 10,8 100,7 24,1 64 102,4 0,60 58,0 –1,4 40,0 Latvia 
Malta .................... 0,3 425 5,9 100,8 8,0 86 103,5 0,85 147,0 –2,1 68,0 Malta 
Niemcy ................ 357,3 80767 5,0 100,8 2903,8 122 101,6 2,85 45,7 0,7 74,7 Germany 
P o l s k a ............ 312,7 38018 9,0 100,1 413,1 67 103,4 0,87 46,9 –3,2 50,1 P o l a n d 
Portugalia ............ 92,2 10427 14,1 99,8 173,1 79 100,9 1,36 39,9 –4,5 130,2 Portugal 
Rumunia .............. 238,4 19947 6,8 101,4 150,0 55 102,6 0,39 41,1 –1,5 39,8 Romania 

Słowacja .............. 49,0 5416 13,2 99,9 75,2 75 102,4 0,83 91,9 –2,9 53,6 Slovakia 
Słowenia .............. 20,3 2061 9,7 100,4 37,2 82 102,6 2,59 76,8 –4,9 80,9 Slovenia 
Szwecja ............... 438,6 9645 7,9 100,2 429,5 127 102,1 3,30 44,6 –1,9 43,9 Sweden 
Węgry .................. 93,0 9877 7,7 100,0 103,3 66 103,6 1,41 91,1 –2,6 76,9 Hungary 
Wielka Brytania .... 248,5c 64308 6,1 101,5 2222,4 109 102,8 1,63 28,3 –5,7 89,4 United Kingdom 
Włochy .................          302,1 60783 12,7 100,2 1616,0 99 99,6 1,26 29,4 –3,0 132,1 Italy 

a Ludność rezydująca (obliczona według międzynarodowej definicji zamieszkania). b Relacja obliczona z PPS. c W 2013 r. d Sektora instytucji rządowych i samorządowych. e W 2012 r. 
Ź r ó d ł o: dane pobrano ze strony internetowej Eurostatu w dniu 23.04.2015 r. 

a Usual resident population (calculated according to international definition of residence). b Relation computed from PPS. c In 2013. d Of the general government sector. e In 2012. 
S o u r c e: data extracted from the Eurostat’s website on 23.04.2015. 
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