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UWAGI OGÓLNE
W opracowaniu zamieszczono dane o produkcji dla ok. 240 wyrobów lub grup
asortymentowych klasyfikowanych według nomenklatury PRODPOL opartej na Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2009 r.
do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także
w urzędowych

rejestrach

i

systemach

informacyjnych

administracji

publicznej

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 października 2008, Dz. U. Nr 207, poz. 1293) oraz
Liście PRODCOM.
Prezentowane wyroby reprezentują ważniejsze branże produkcji przemysłowej.
Dane o produkcji w miesiącu sprawozdawczym oraz w tzw. okresie narastającym
(tj. od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego) dotyczą producentów wyrobów
przemysłowych sektora publicznego i prywatnego, w których liczba pracujących wynosi
50 osób i więcej, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Obejmują
produkcję wyrobów gotowych w fizycznych jednostkach miary przeznaczonych na sprzedaż,
jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca
własnego lub powierzonego – według stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego.
Ponadto prezentowane są wskaźniki dynamiki produkcji w odniesieniu do miesiąca
poprzedniego oraz do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźniki dynamiki
zamieszczone w publikacji uwzględniają korekty, które dotyczą poprzednich okresów.
Dane opublikowane mogą ulec zmianie w kolejnych okresach sprawozdawczych,
ale nie będą korygowane w publikacjach archiwalnych.

GENERAL NOTES

Publication contains production data for about 240 products or assortment groups
classified in accordance with PRODPOL Nomenclature based on Polish Classification
of Products and Services (PKWiU), introduced 1.01.2009 for use in statistics, recording,
documentation and accountancy and in government registers and information systems
(the legal act is Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 października 2008, Dz. U. Nr 207,
poz.1293) and PRODCOM List.
These products are representative for main branches of industrial production.
Production data concerning reference month or so-called cumulative period (from
the beginning of the year up to the end of reference month) are collected from industrial
goods producers from public and private sector, with 50 or more employees, regardless
of the registered main economical activity type. Data cover production of final products
presented in physical measurement units, which are intended for sale as well as for further
processing in the same enterprise, manufactured by enterprise from its own or supplied raw
materials, on the end of ference month.
Moreover, there are presented production dynamics indices with the previous month
base and the corresponding month of the previous year base. Indices includes data corrections
in previous periods.
Published data could be revised in the next reference periods, but they are not
corrected in archival publications.

