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Przedmowa
Przekazuję Państwu publikację „Sytuacja społeczno-gospodarcza Katowic w 2020 r.”, ukazującą się po raz pierwszy
w serii wydawniczej „Informacje statystyczne”.
Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych o podstawowych aspektach funkcjonowania miasta
i życia jego mieszkańców. Publikacja jest kontynuacją pozycji wydawniczej Katowice – sytuacja społeczno-gospodarcza
w 2008 r. i obejmuje dane o podstawowych zjawiskach społecznych, gospodarczych, kulturalnych oraz dane
z ochrony środowiska i ﬁnansów publicznych. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 12 działach tematycznych
uzupełnionych graﬁczną prezentacją wybranych zagadnień w postaci wykresów. Dla uzyskania pełniejszego obrazu
przedstawiono dane dotyczące Katowic na tle województwa. Całość opracowania dopełniają uwagi zawierające
wyjaśnienia stosowanej terminologii i metodologii.
Wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl wraz z częścią
tabelaryczną w postaci tablic Excel, która stanowi integralną część niniejszego opracowania.
Wyrażam nadzieję, że opracowanie będzie stanowić cenną pozycję wśród wydawnictw popularyzujących wiedzę
o stolicy naszego województwa oraz okaże się cennym źródłem informacji dla osób prywatnych, studentów
jak i samorządu terytorialnego oraz potencjalnych inwestorów.
Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Katowicach

AURELIA HETMAŃSKA

Katowice, czerwiec 2021 r.

Preface
I present to you the publication „Socio-economic situation of Katowice in 2020”, appearing for the ﬁrst time
in the series „Statistical information”.
The study contains an extensive set of statistical information on the basic aspects of the city’s functioning
and the life of its inhabitants. The publication is a continuation of Katowice - socio-economic situation in 2008
and includes data on basic social, economic and cultural phenomena as well as data on environmental protection
and public ﬁnances. Detailed statistical data is grouped into 12 thematic sections supplemented with a graphic
presentation of selected issues in the form of charts. For a more complete picture, the data on Katowice against
the background of the voivodship are presented. The entire study is completed with comments explaining
the terminology and methodology that has been used.
The publication is available on the website of the Statistical Ofﬁce katowice.stat.gov.pl together with the tabular
part in the form of Excel tables, which is an integral part of this study.
I hope that the study will be a valuable item among publications popularizing knowledge about the capital
of our voivodship and will prove to be a valuable source of information for individuals, students, local government
and potential investors.
Director
of the Statistical Ofﬁce in Katowice

AURELIA HETMAŃSKA

Katowice, June 2021
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Objaśnienia znaków umownych
Symbols
Symbol
Symbol

Opis
Description

Kreska (–)

zjawisko nie wystąpiło.
magnitude zero.

Kropka (.)

oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji
jest niemożliwe albo niecelowe.
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible
or
purposeless.

Znak Δ

oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.
categories of applied classification are presented in abbreviated form.

„W tym”
„Of which”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
indicates that not all elements of the sum are given.

Ważniejsze skróty
Major abbreviations
Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

tys.

tysiąc
thousand

mln

milion
million

zł
PLN

złoty
zloty

r.

rok
year

wol
vol.

wolumin
volume

t

tona
tonne

ha

hektar
hectare

km2

kilometr kwadratowy
square kilometre

hm3

hektometr sześcienny
cubic hectometre

poz.

pozycja
item

p. proc

punkt procentowy
percentage point

tj.
i.e.

to jest
that is

np.
e.g.

na przykład
for example

m.in.
i.a.

między innymi
among others

Dz.U.

Dziennik Ustaw
Journal of Laws

PKD
NACE

Polska Klasyfikacja Działalności
Polish Classification of Activities
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Synteza
Liczba mieszkańców Katowic systematycznie zmniejsza się. Rok 2020 był kolejnym, w którym odnotowano spadek
liczby ludności w ujęciu rocznym (o 2,2 tys. osób). Na ubytek rzeczywisty ludności wpływ miał ujemny przyrost
naturalny (minus 1,8 tys. osób) oraz ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (minus
0,4 tys. osób). Ludność miasta z roku na rok starzeje się. W latach 2010-2020 mediana wieku (wiek środkowy)
wzrosła z 42,4 lat do 44,9 lat.
Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w 2019 r. wzrosło w porównaniu z 2018 r. (o 1,6%). Do wód lub
do ziemi odprowadzono mniej niż przed rokiem ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania (o 0,8%). Zmniejszyła się wielkość emitowanych zanieczyszczeń powietrza pyłowych (o 14,8%) i zwiększyła
gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (o 18,2%). Zwiększyła się ilość odpadów wytworzonych (o 3,2%). Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wzrosły o 78,0%, natomiast
gospodarce wodnej o 105,7%.
W 2020 r. w Katowicach odnotowano o 0,3 tys. mniej przestępstw stwierdzonych w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych był niższy i wyniósł 66,8% (67,6% w 2019 r.).
Zdecydowaną większość przestępstw stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym (72,4%).
Liczba pracujących w 2019 r. wzrosła w relacji do 2018 r. (o 1,9%), w tym w najwyższym stopniu w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, w obsłudze rynku nieruchomości (o 5,2%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2019 r. było wyższe niż przed rokiem (o 8,4%). Wzrost przeciętnej płacy brutto wystąpił
m.in. w pozostałych usługach oraz w przemyśle i budownictwie (odpowiednio o: 9,9% i 8,7%).
W końcu grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych i stopa bezrobocia były wyższe w porównaniu
z końcem grudnia 2019 r. odpowiednio o: 70,1% i 0,7 p. proc. Liczba osób nowo zarejestrowanych w 2020 r. przewyższała wyłączonych z ewidencji o 1,6 tys. Urzędy pracy dysponowały mniejszą niż w końcu 2019 r. (o 51,8%) liczbą
ofert pracy. Na 1 ofertę pracy przypadało więcej bezrobotnych (9 wobec 3 przed rokiem).
W 2020 r. na terenie Katowic oddano do użytkowania 3451 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 192,6 tys. m2
oraz liczbie izb równej 9525. Dominowały mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, które stanowiły ponad
94% wszystkich wybudowanych mieszkań w Katowicach. W mieszkaniach oddanych do użytkowania zmniejszyła
się przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania o 10,3 m2 oraz przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu o 0,2 izby.
Coraz więcej mieszkań jest lepiej wyposażonych w podstawowe instalacje sanitarno-techniczne.
W roku szkolnym 2019/20, w relacji do roku szkolnego 2018/19, w Katowicach odnotowano spadek liczby przedszkoli
(o 1,6%). W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/19 liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zmniejszyła
się (o 1,3%), natomiast liczba uczniów wzrosła (o 1,1%). W roku szkolnym 2019/20 odnotowano wzrost liczby szkół
ponadpodstawowych oraz liczby uczniów. W relacji do roku szkolnego 2018/19 odnotowano spadek liczby szkół
policealnych (o 18,4%), liczby uczniów (o 16,6%) i liczby absolwentów tych szkół (o 28,9%). W roku akademickim
2019/20 w odniesieniu do poprzedniego roku obniżyła się zarówno liczba uczelni, jak i liczba studentów.
W końcu 2019 r., w stosunku do danych sprzed roku, odnotowano większą o 8,3% liczbę lekarzy oraz mniejszą
o 0,1% liczbę pielęgniarek. W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zwiększyła się liczba przychodni o 3,6%, natomiast liczba praktyk lekarskich zmniejszyła się o 16,7%. Liczba porad wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim
o 3,1%. W skali roku zmniejszyła się liczba łóżek w szpitalach ogólnych o 6,6%. Liczba mieszkańców stacjonarnych
zakładów pomocy społecznej była niższa niż przed rokiem o 7,6%.
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executive summary
W końcu 2020 r. liczba instytucji kultury była niższa niż przed rokiem, z wyjątkiem galerii sztuki oraz teatrów
i instytucji muzycznych (bez zmian). W 2020 r., w porównaniu z 2019 r., zmniejszyła się liczba osób korzystających
z instytucji kultury m.in. zwiedzających muzea i oddziały muzealne (o 66,0%) oraz galerie sztuki (o 54,9%), widzów
i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych (o 62,1%) oraz widzów w kinach stałych (o 68,9%). W porównaniu
z końcem lipca 2019 r. zanotowano spadek liczby obiektów (o 5) oraz liczby miejsc noclegowych (o 326). Liczba osób
korzystających z noclegów oraz liczba udzielonych noclegów w 2020 r. były niższe niż przed rokiem (odpowiednio
o: 63,0% i 60,0%). Obniżył się stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 47,6% w 2019 r. do 21,6% w 2020 r.
W 2020 r. przychody z całokształtu działalności podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Katowicach wyniosły 63201,5 mln zł i obniżyły się w skali roku o 1,8%, a koszty ich uzyskania – 65142,1 mln zł i były wyższe o 4,3%.
Podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw w 2020 r. były mniej korzystne od uzyskanych w 2019 r.
Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Dochody ogółem budżetu miasta w 2019 r. wyniosły 2183,9 mln zł, a wydatki 2280,7 mln zł. W odniesieniu do 2018 r.
wzrosła zarówno wartość dochodów (o 11,5%), jak i wydatków (o 15,7%). Najwięcej wydatków miasto poniosło
na oświatę i wychowanie, transport i łączność, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową oraz administrację publiczną.
Na inwestycje przeznaczono 19,0% wydatków ogółem.
W 2019 r. wartość inwestycji zlokalizowanych w Katowicach, poniesionych przez przedsiębiorstwa wyniosła
2029,4 mln zł (w cenach bieżących), w tym 37,8% stanowiły nakłady przedsiębiorstw przemysłowych. W porównaniu
z 2018 r. kwota nakładów inwestycyjnych zwiększyła się o 14,9%. Według siedziby jednostki lokalnej wartość brutto
środków trwałych w przedsiębiorstwach na koniec 2019 r. wyniosła 35015,7 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych) i była większa niż przed rokiem o 5,8%.
Według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w Katowicach w końcu 2020 r.
zarejestrowanych było o 1,3 tys. więcej podmiotów niż w końcu 2019 r. Sektor prywatny skupiał 93,5% zarejestrowanych podmiotów ogółem. Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarki narodowej stanowiły jednostki należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (21,3%).
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Executive summary
The number of inhabitants of Katowice is systematically decreasing. 2020 was another year in which the population decreased on an annual basis (by 2.2 thousand people). The actual loss of population was influenced by the
negative natural increase (minus 1.8 thousand people) and the negative balance of internal and international
migration for permanent residence (minus 0.4 thousand people). The population of the city is aging every year.
In 2010-2020, the median age (middle age) increased from 42.4 to 44.9 years.
Water consumption for the needs of the economy and population increased in 2019 compared to 2018 (by 1.6%).
Less industrial and municipal wastewater requiring treatment (by 0.8%) was discharged into the waters or into the
ground. Emision of particulate polutants decreased (by 14.8%) and gaseous pollutants increased (excluding CO2)
from plants of significant nuisance to air quality (by 18.2%). The amount of generated waste increased (by 3.2%).
Outlays for fixed assets in environmental protection increased by 78.0%, while in water management by 105.7%.
In 2020, Katowice recorded 0.3 thousand fewer ascertained crimes compared to the previous year. The rate
of detectability of delinquents in ascertained crimes was lower and amounted to 66.8% (67.6% in 2019). The vast
majority of crimes were criminal offenses (72.4%).
The number of employed persons in 2019 increased compared to 2018 (by 1.9%), including the highest degree in
financial and insurance activities, real estate market service (by 5.2%). The average monthly gross salary in 2019
was higher than in the previous year (by 8.4%). The increase in the average gross salary was recorded, among
others, by in other services as well as in industry and construction (respectively by: 9.9% and 8.7%).
At the end of December 2020, the number of registered unemployed and the unemployment rate were higher than
at the end of December 2019 by 70.1% and 0.7 percentage point, respectively. The number of newly registered people in 2020 exceeded those excluded from the register by 1.6 thousand. Job centres had a smaller number of job
offers than at the end of 2019 (by 51.8%). There were more unemployed per 1 job offer (9 against 3 the year before).
In 2020, 3451 dwellings with a total useful floor area 192.6 thousand m2 and the number of rooms equal to 9525 were
completed in Katowice. Flats for sale or rent accounted for over 94% of the results in Katowice. In dwellings completed, the average useful floor area of 1 flat and the average number of rooms in 1 flat decreased by, respectively:
10.3 m2 and 0.2 room. More and more dwellings are better fitted with basic sanitary and technical installations.
In the 2019/20 school year, in relation to the 2018/19 school year, there was an decrease in nursery schools
(by 1.6%). Compared to the 2018/19 school year, the number of primary schools for children and youth decreased
(by 1.3%), while the number of pupils increased (by 1.1%). In the 2019/20 school year, an increase in the number
of post-primary schools and the number of pupils was recorded. In relation to the 2018/19 school year, there was
a decrease in the number of post-secondary schools (by 18.4%), the number of students (by 16.6%) and the number of graduates of these schools (by 28.9%). In the 2019/20 academic year, both the number of higher education
institutions and the number of students decreased compared to the previous year.
At the end of 2019, compared to the data from the previous year, the number of doctors was higher by 8.3% and
the number of nurses was lower by 0.1%. In out-patient health care, the number of outpatient departments increased by 3.6%, while the number of medical practices decreased by 16.7%. Compared to the previous year, the
number of consultations increased by 3.1%. Over the year, the number of beds in general hospitals decreased by
6.6%. The number of inhabitants of stationary social welfare institutions was lower by 7.6 than in the previous year.
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At the end of 2020, the number of cultural institutions was lower than in the previous year, with the exception
of art galleries, theaters and musical institutions (no changes). In 2020, compared to 2019, the number of people
using cultural institutions, e.g. museums and museum branches visitors (by 66.0%) and art galleries visitors
(by 54.9%), spectators and listeners in theaters and musical institutions (by 62.1%) and viewers in fixed cinemas
(by 68.9%) . Compared to the end of July 2019, there was a decrease in the number of facilities (by 5) and the number of bed places (by 326). The number of people accommodated and the number of overnight stays in 2020 were
lower than in the previous year (by 63.0% and 60.0% respectively). The occupancy rate of bed places decreased
from 47.6% in 2019 to 21.6% in 2020.
In 2020, revenues from the total activity of economic entities based in Katowice amounted to PLN 63,201.5 million
and decreased annually by 1.8%, and the costs of obtaining them – PLN 65,142.1 million and were higher by 4.3%.
The basic financial results of the surveyed enterprises in 2020 were less favorable than those obtained in 2019.
The basic economic and financial indicators also deteriorated.
The total revenue of the city budget in 2019 amounted to PLN 2,183.9 million, and the expenditure PLN 2,280.7
million. Compared to 2018, both the value of revenues (by 11.5%) and expenses (by 15.7%) increased. The city spent
most of its expenses on education, transport and communication, family, housing and public administration. 19.0%
of total expenditure was allocated to investments.
In 2019, the value of investments located in Katowice, incurred by enterprises, amounted to PLN 2,029.4 million
(in current prices), of which 37.8% were outlays by industrial enterprises. Compared to 2018, the investments
outlays increased by 14.9%. According to the seat of the local unit, the gross value of fixed assets in enterprises
at the end of 2019 amounted to PLN 35,015.7 million (in current registration prices) and was 5.8% higher than
in the previous year.
According to the National Official Bussines Register REGON in Katowice at the end of 2020, there were 1.3 thousand
more registered entities than at the end of 2019. The private sector concentrated 93.5% of registered entities
in total. The most numerous group of entities of the national economy were the units belonging to the section:
trade; repair of motor vehicles (21.3%).
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Rozdział 1. Ludność
Chapter 1. Population
Według stanu w końcu 2020 r. Katowice zamieszkiwało 290,6 tys. osób. To największe miasto i stolica województwa, skupiająca 6,5% ludności. Z roku na rok obserwujemy systematyczne zmniejszanie się liczby ludności
miasta, w latach 2010-2020 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 20,9 tys., tj. o 6,7% (średnio o 0,7% w ujęciu
rocznym). W 2020 r. w odniesieniu do roku poprzedniego liczba ludności obniżyła się o 0,8% (w województwie
spadek o 0,6%). Do zmniejszania się liczby ludności przyczyniły się utrzymujący się ujemny przyrost naturalny
oraz ujemne saldo migracji. Wraz ze spadkiem liczby ludności zmniejsza się gęstość zaludnienia miasta. W końcu 2020 r. na 1 km2 przypadało 1765 osób (prawie 5-krotnie więcej niż w województwie), tj. o 13 osób mniej niż
w 2019 r. i o 127 osób mniej niż w 2010 r.
Wykres 1. Liczba ludności
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 1. Population
As of 31 December
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Struktura ludności według płci od lat nie zmienia się. W ogólnej liczbie ludności przeważały kobiety i w końcu
2020 r. stanowiły 52,5% (51,8% w województwie). Współczynnik feminizacji wyniósł 110. Wartość współczynnika
feminizacji kształtowała się w zależności od wieku, i tak w młodszych grupach wiekowych odnotowano przewagę
mężczyzn, natomiast w starszych grupach wiekowych przewagę kobiet. Stałą przewagę kobiet nad mężczyznami
obserwuje się od wieku 45 lat. W grupie osób w wieku 65 lat i więcej kobiety stanowiły 60,6%.
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Wykres 2. Struktura ludności według płci i ekonomicznych grup wieku
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 2. Structure of population by sex and economic age groups
As of 31 December
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Analiza zmian w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje na postępujący proces starzenia
się mieszkańców Katowic. W województwie odnotowuje się podobne tendencje. W latach 2010 – 2020 obserwuje
się niekorzystne zjawisko systematycznego zmniejszania się liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W grupie ludności w wieku produkcyjnym, która liczyła 168,4 tys.,
tj. 57,9% ludności ogółem odnotowano spadek zarówno w skali roku o 0,7 p. proc., jak i w porównaniu z 2010 r.
o 6,8 p. proc. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym ukształtowała się na poziomie 77,9 tys. i stanowiła 26,8%
ludności ogółem, tj. o 0,4 p. proc. więcej niż przed rokiem i o 6,2 p. proc. więcej niż w 2010 r. Odnotowano natomiast pozytywną zmianę w grupie dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny), w przypadku której
nastąpiło odwrócenie negatywnej tendencji na rzecz niewielkiego, ale utrzymującego się od 2016 r. wzrostu liczby
ludności (po spadku w latach 2011 – 2015). W końcu 2020 r. liczba dzieci i młodzieży wyniosła 44,3 tys. i stanowiła
15,3% ludności ogółem (w 2019 r. – 15,1%). W odniesieniu do 2010 r. liczba ludności w tej grupie jest jednak w dalszym ciągu niższa (o 1,5 tys., tj. o 3,2%), zwiększył się natomiast jej udział w ogólnej liczbie ludności (o 0,6 p. proc.).
Wykres 3. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 3. Population at non-working age per 100 people in working age
As of 31 December
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rozdział 1. ludność
Miarą określającą relacje między poszczególnymi ekonomicznymi grupami wieku ludności jest współczynnik obciążenia demograficznego, obrazujący liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku
produkcyjnym. Współczynnik obciążenia demograficznego systematycznie rośnie, co wskazuje na pogłębianie się
niekorzystnych relacji. W 2020 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 73 osoby w wieku nieprodukcyjnym,
przed rokiem – 71, a w 2010 r. – 55.
Kolejnym wskaźnikiem wskazującym na proces starzenia się społeczeństwa w mieście jest mediana wieku (wiek
środkowy) oznaczająca, że połowa ludności danego wieku jeszcze nie osiągnęła, a połowa już go przekroczyła.
Na koniec 2020 r. wiek środkowy mieszkańca Katowic wyniósł 44,9 lat wobec 44,7 lat w 2019 r. i 42,4 lat w 2010 r.
Małżeństwa stanowią jeden z istotnych czynników wpływających m.in. na poziom urodzeń, a częstość zawieranych
małżeństw wynika zarówno ze struktury wieku ludności, jak również z wielu uwarunkowań pozademograficznych
m.in.: uwarunkowań kulturowych, tradycji i zwyczajów, światopoglądu oraz modelu formowania rodziny (związki
małżeńskie oraz związki kohabitacyjne będące niezalegalizowaną formą wspólnego życia). Analizując charakterystykę
małżeństw zawieranych w Katowicach, obserwujemy niekorzystne trendy związane z procesami tworzenia rodzin.
W 2020 r. w mieście zawarto 1,2 tys. małżeństw, tj. o 25,7% mniej niż w roku poprzednim, kiedy odnotowano spadek o 0,3% oraz mniej o 38,6% niż w 2010 r. Należy jednak zaznaczyć, że przyczyną tak dużego spadku w stosunku
do roku poprzedniego mogła być trwająca pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne, które odsunęły
w czasie decyzje części par o zawarciu związku małżeńskiego. Wśród zawartych związków małżeństwa wyznaniowe
stanowiły 43,8% (w 2019 r. – 50,3%, a w 2010 r. – 60,6%). Współczynnik małżeństw (liczba zawartych małżeństw
na 1000 ludności) wyniósł 3,9‰ (w 2019 r. – 5,3‰).
W 2020 r. rozwiodło się natomiast 0,4 tys. par małżeńskich, tj. o 27,6% mniej niż w 2019 r. i mniej o 34,2% niż
w 2010 r. Współczynnik rozwodów liczony jako liczba rozwodów na 1000 ludności w wieku 20 lat i więcej wyniósł
1,7 (w 2019 r. – 2,3).
W 2020 r. odnotowano także 7 separacji orzeczonych prawomocnie wobec 13 w 2019 r. i 25 w 2010 r. Na 100 tys.
ludności w wieku 20 lat i więcej orzeczono 2,9 separacji (w 2019 r. – 5,3, a w 2010 r. – 9,9).
Od wielu lat obserwowany jest systematyczny spadek udziału kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) w ogólnej liczbie kobiet. W 2020 r. odsetek w tej grupie wynosił 41,3%, przed rokiem – 41,6%, a w 2010 r. – 45,9%. Jest to kolejne
negatywne zjawisko, które znajduje swoje odbicie w spadku liczby urodzeń. W 2020 r. w Katowicach zarejestrowano
2,5 tys. urodzeń żywych, tj. mniej zarówno w odniesieniu do 2019 r., jak i do 2010 r. odpowiednio o: 4,1% i 14,9%.
Współczynnik urodzeń wyniósł 8,6‰ (w 2019 r. – 8,9‰, a w 2010 r. – 9,5‰). W strukturze urodzeń żywych według
kolejności urodzenia dziecka u matki w 2020 r. dzieci urodzone jako pierwsze lub drugie stanowiły 85,0%, dzieci
dalsze stanowiły 15,0% ogółu urodzeń (w 2019 r. – 84,4%, w 2010 r. – 88,2%). Najwyższą płodność kobiet odnotowano w grupie wieku 25-29 lat. W 2020 r. wskaźnik urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 25-29 lat wyniósł 95,38.
Najwięcej urodzeń odnotowano w grupach wiekowych 30-34 lata (37,4%), 25-29 lat (31,0%) oraz 35-39 lat (17,4%).
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Wykres 4. Przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony
Chart 4. Natural increase, live births and deaths
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Zgony są kolejnym, po urodzeniach elementem ruchu naturalnego, kształtującym stan i strukturę ludności.
W 2020 r. w Katowicach zmarło 4,3 tys. osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba zgonów była wyższa
o 18,4% (o 19,6% więcej niż w 2010 r.). Współczynnik zgonów ukształtował się na poziomie 14,8‰ (w 2019 r. – 12,4‰,
w 2010 r. – 11,5‰). W województwie był nieco niższy (13,3‰). Od wielu lat utrzymuje się ogólna niekorzystna tendencja związana z głównymi przyczynami zgonów. W 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej osób
zmarło z powodu chorób układu krążenia (40,3%) oraz chorób nowotworowych (29,4%).
Efektem utrzymującej się przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń był utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. Miał on wpływ na zmniejszanie się liczby ludności miasta. W 2020 r. przyrost naturalny ludności Katowic
ukształtował się na poziomie minus 1,8 tys. (w 2019 r. – minus 1,0 tys., a w 2010 r. – minus 0,6 tys.). Współczynnik
przyrostu naturalnego ludności wyniósł minus 6,1‰, (w 2019 r. – minus 3,5‰, a w 2010 r. – minus 2,1‰).
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Wykres 5. Ruch naturalny i saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności w 2020 r.
Chart 5. Vital statistics and net migration for permanent residence per 1000 population in 2020
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Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie dla stanu ludności miasta są migracje. W 2020 r. z Katowic wymeldowało się
z pobytu stałego łącznie 3,1 tys. mieszkańców, tj. o 20,0% mniej niż przed rokiem i o 20,7% mniej niż w 2010 r. W tym
samym okresie 2,7 tys. osób zameldowało się w Katowicach na pobyt stały (o 14,0% mniej niż w 2019 r. oraz o 3,1% mniej niż
w 2010 r.). W wyniku ruchu migracyjnego saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2020 r. było ujemne
i wyniosło minus 0,4 tys. osób (w 2019 r. – minus 0,7 tys., a w 2010 r. – minus 1,1 tys.).
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Rozdział 2. Stan i ochrona środowiska
Chapter 2. Environmental protection
W 2019 r. zużyto 17,3 hm3 wody (4,8% zużytej wody w województwie). Najwięcej wody przeznaczono na cele komunalne (eksploatacja sieci wodociągowej) – 95,6%, pozostałe 4,4% przypadało na potrzeby przemysłu. Gospodarstwa
domowe zużyły 11,1 hm3 wody.
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód są ścieki przemysłowe i komunalne. W 2019 r. do wód lub do ziemi
odprowadzono 31,0 hm3 ścieków wymagających oczyszczania. Były one w 79,5% oczyszczane. Na 1 km2 powierzchni
Katowic przypadało średnio 187,9 dam3 ścieków wymagających oczyszczania, w tym 38,5 dam3 nieoczyszczanych
(w województwie odpowiednio: 30,9 dam3/km2 i 4,6 dam3/km2).
Wykres 6. Struktura ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania odprowadzonych
do wód lub do ziemi w 2019 r.
Chart 6.
Structure of industrial and municipal wastewater requiring treatment discharged into waters or into
the ground in 2019
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Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2019 r. stanowiła 98,8% ogólnej liczby ludności (w 2018 r. – 98,4%).
W województwie wskaźnik ten wyniósł 81,7% (przed rokiem – 81,1%).
W 2019 r. zakłady z terenu Katowic uznane za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza wyemitowały 207 t
zanieczyszczeń pyłowych oraz 966492 t gazowych, w tym 95,0% to dwutlenek węgla. Na 1 km2 powierzchni miasta
przypadało 1,25 t zanieczyszczeń pyłowych rocznie (w województwie – 0,45 t/km2) oraz 5857,5 t zanieczyszczeń
gazowych, a nie wliczając dwutlenku węgla – 291,8 t (w województwie odpowiednio: 2629,7 t/km2 i 49,5 t/km2).
W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska w 2019 r. zatrzymano 99,8% wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych (w województwie – 99,7%) oraz 0,5% gazowych, bez dwutlenku
węgla (w województwie – 25,8%).
Zakłady zlokalizowane w Katowicach wytworzyły w 2019 r. 0,9 mln t odpadów (2,8% odpadów wytworzonych
w województwie). Na 1 km2 powierzchni przypadało przeciętnie 5,2 tys. t odpadów (w województwie – 2,5 tys. t).
Według stanu na koniec 2019 r. ilość nagromadzonych odpadów (z wyłączeniem komunalnych) na terenach własnych
zakładów wynosiła 2,9 mln t – 0,6% odpadów dotychczas składowanych w województwie. Na 1 km2 powierzchni
miasta przypadało 17,6 tys. t odpadów (w województwie – 37,7 tys. t/km2).
W 2019 r. zebrano 93,2 tys. t odpadów komunalnych zmieszanych, w tym 71,7 tys. t z gospodarstw domowych (dane
szacunkowe). Na 1 mieszkańca przypadało 318 kg odpadów (w województwie – 228 kg).
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rozdział 2 stan i ochrona środowiska
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w końcu 2019 r. wynosiła 231,0 ha,
co stanowiło 1,4% powierzchni miasta. Rezerwaty przyrody zajmowały 54,7% powierzchni prawnie chronionej,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – 43,5%, użytki ekologiczne – 1,8%. Na koniec 2019 r. lesistość w Katowicach
wynosiła 39,8% (w województwie – 32,1%) i był to największy wskaźnik wśród miast województwa o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.
W 2019 r. na środki trwałe służące ochronie środowiska przeznaczono 89,9 mln zł (w cenach bieżących), tj. 5,0%
nakładów na ten cel w województwie. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość nakładów wzrosła o 78,0%.
W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2019 r. dominowała gospodarka ściekowa i ochrona wód (77,0%). Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przypadało 14,5%, a na gospodarkę
odpadami – 0,6% nakładów.
Wykres 7. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska na 1 mieszkańca
Chart 7. Outlays on fixed assets for environmental protection per capita
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W 2019 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły 20,2 mln zł, które w całości przekazane
były na ujęcia i doprowadzenia wody. W odniesieniu do roku poprzedniego ich wartość wzrosła o prawie 106%.
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Rozdział 3. Bezpieczeństwo publiczne
Chapter 3. Public safety
W 2020 r. w Katowicach odnotowano 9,9 tys. przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przestępstw zmniejszyła się o 0,3 tys.
tj. o 3,3%. Udział przestępstw stwierdzonych w Katowicach w ogólnej liczbie przestępstw w województwie wyniósł
8,4%. W 2020 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych ogółem wyniósł 66,8% (67,6% w 2019r.).
Wykres 8. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję
Chart 8. Rate of detectability of deliquents in ascertained crimes by the Police
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Dominowały przestępstwa o charakterze kryminalnym ich liczba wyniosła 7,1 tys. i stanowiła 72,4% ogólnej liczby
przestępstw stwierdzonych. Liczba tego rodzaju przestępstw zmniejszyła się w skali roku o 0,9%. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym w Katowicach ukształtował się na poziomie 61,6% (61,2%
przed rokiem). W Katowicach 84,8% przestępstw o charakterze kryminalnym stanowiły przestępstwa przeciwko
mieniu. Liczba tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 6,1 tys. i wzrosła w odniesieniu do 2019 r. o 21,8%.
W 2020 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 57,3% (48,8% przed rokiem).
Liczba przestępstw o charakterze gospodarczym wyniosła 2,1 tys., co stanowiło 21,3% ogólnej liczby przestępstw
stwierdzonych w Katowicach, tj. więcej niż przed rokiem o 6,5%. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
o charakterze gospodarczym był na poziomie 77,0% (76,2% przed rokiem).
W 2020 r. w Katowicach stwierdzono 0,4 tys. przestępstw drogowych, tj. mniej niż przed rokiem o 33,1%. Udział
przestępstw drogowych w Katowicach w ogólnej liczbie przestępstw drogowych w województwie wyniósł 5,7%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych w Katowicach wyniósł 97,8% (99,3% w 2019 r.).
W 2020 r. w Katowicach Komenda Główna Policji zarejestrowała w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji
165 wypadków drogowych (6,9% ogólnej liczby wypadków w województwie), tj. o 25,3% mniej niż przed rokiem.
W wyniku wypadków drogowych 7 osób poniosło śmierć (12 osób przed rokiem), a 188 osób odniosło obrażenia
ciała, tj. mniej niż w 2019 r. o 26,8%. Wskaźnik liczby wypadków drogowych na 100 tys. ludności w Katowicach
wyniósł 56,6 (w województwie 52,9) i był niższy niż w 2019 r., kiedy osiągnął wartość (75,3). Przeciętna liczba
rannych na 100 wypadków drogowych w Katowicach wyniosła 113,9 (w województwie 113,9). Ofiar śmiertelnych
na 100 wypadków drogowych było 4,2 (w województwie 7,9). W ciągu 2020 r. w Katowicach zanotowano 5360 kolizji,
tj. o 21,3% mniej niż w 2019 r.
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Rozdział 4. Rynek pracy
Chapter 4. Labour market
Katowice, położone w centrum województwa śląskiego pełnią w regionie ważne funkcje administracyjne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, co wpływa na liczbę i strukturę pracujących. Według faktycznego miejsca pracy
w końcu 2019 r. liczba pracujących w podmiotach gospodarki narodowej (bez podmiotów gospodarczych
o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) wyniosła 171,8 tys., tj. o 1,9%
więcej niż przed rokiem. Katowice były powiatem o największej liczbie pracujących (13,6% ogółu pracujących).
Na 1000 mieszkańców przypadało 587 pracujących, wobec 279 w województwie. W sektorze prywatnym zatrudnionych było 67,1% pracujących (w województwie – 67,4%). Pracujące kobiety stanowiły 51,2% omawianej zbiorowości,
wobec 47,3% w województwie.
Wykres 9. Struktura pracujących według grup sekcji PKD w 2019 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 9. Structure of employed persons by groups of NACE sections in 2019
As of 31 December
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej
9 osób (według siedziby jednostki) w 2019 r. ukształtowało się na poziomie 6175,80 zł, tj. o 8,4% wyższym niż w 2018 r.
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W końcu grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach wyniosła 3,8 tys.
i zwiększyła się w porównaniu z końcem grudnia 2019 r. o 1,6 tys. (o 70,1%). Udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych
wyniósł 52,3% (51,7% w końcu grudnia 2019 r.).
Katowice charakteryzowały się niską stopą bezrobocia rejestrowanego, która w końcu grudnia 2020 r. wyniosła
1,7% (w województwie – 4,9%) i była wyższa niż w przed rokiem (o 0,7 p. proc.). W Katowicach stopa bezrobocia
była najniższa wśród miast na prawach powiatu i powiatów w województwie.
Wykres 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego
Stan w końcu miesiąca
Chart 10. Registered unemployment rate
As of end of the month
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W końcu grudnia 2020 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 3,2 tys. bezrobotnych, a ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 83,2% (82,8% w końcu grudnia 2019 r.).
Biorąc pod uwagę kryterium wieku bezrobotnych, najliczniejsze grupy tworzyły osoby w przedziale 35 – 44 lata oraz
25 – 34 lata. Ich liczba w końcu 2020 r. wzrosła w skali roku odpowiednio o: 85,1% i 79,6%. W majwiększym stopniu
wzrosła liczba bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej (o 94,9%).
W odniesieniu do roku poprzedniego największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i policealnym oraz średnim zawodowym odpowiednio o: 89,8% i 79,0%.
Najwięcej osób bezrobotnych poszukiwało pracę przez 6 – 12 miesięcy, w końcu 2020 r. było ich 1,1 tys.
(28,3% ogółu bezrobotnych), w roku poprzednim 0,3 tys. (11,7%). Najmniej bezrobotnych pozostawało bez pracy powyżej
24 miesięcy – 0,3 tys. (8,1%), przed rokiem – 0,3 tys. (14,2%).
W końcu 2020 r. wśród bezrobotnych dominowały osoby legitymujące się najkrótszym stażem pracy, tj. 1 rok
i mniej, ich liczba wyniosła 1,0 tys. (25,7% ogółu bezrobotnych), przed rokiem – 0,6 tys. (25,2%).
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Wykres 11. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 11. Structure of registered unemployed persons in December 2020
As of 31 December
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Wśród bezrobotnych wyodrębnia się osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które stanowiły
71,4% ogółu bezrobotnych (74,3% przed rokiem). Do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy zaliczane są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, których udział w bezrobotnych ogółem wyniósł w końcu
grudnia 2020 r. 32,7% (38,8% przed rokiem), a po 50. roku życia – 28,1% (32,1% przed rokiem).
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2020 r. liczba nowo zarejestrowanych
bezrobotnych wyniosła 5,5 tys. osób, tj. o 11,6% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r., w tym po raz pierwszy
– 1,5 tys. (o 11,6% więcej).
W 2020 r. z ewidencji bezrobotnych w Katowicach wyrejestrowano 4,0 tys. osób, tj. o 47,9% mniej niż w analogicznym
okresie 2019 r., w tym z tytułu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 2,6 tys. (o 16,8% mniej).
W końcu grudnia 2020 r. liczba ofert zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wyniosła 422 i była
o 51,8% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku. Na 1 ofertę pracy przypadało 9 bezrobotnych (3 przed rokiem).
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Rozdział 5. Mieszkania
Chapter 5. Dwellings
Według stanu w końcu 2019 r. zasoby mieszkaniowe Katowic liczyły 146,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni
8813,8 tys. m2. W odniesieniu do 2018 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań o 1,3 tys. (o 0,9%) oraz liczby powierzchni o 85,4 tys. m2 (o 1,0%).
Wykres 12. Mieszkania w zasobach mieszkaniowych wyposażone w instalacje w 2019 r.
Chart 12. Dwellings in dwelling stocks fitted with instalations in 2019
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W 2019 r. na terenie Katowic oddano do użytkowania 1344 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 88,9 tys. m2 oraz liczbie izb równej 4014. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku
odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 450 (o 50,3%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 23,3 tys. m2
(o 35,5%) oraz liczby izb – o 1427 (o 106,2%). Udział Katowic w wynikach budownictwa mieszkaniowego województwa wzrósł z 7,2% w 2018 r. do 9,6% w 2019 r. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem oddano
3251, co stanowiło ponad 94% wszystkich oddanych mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
wyniosła 55,8 m2 (w 2019 r. – 66,1 m2).
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Wykres 13. Struktura mieszkań oddanych do użytkowania według form budownictwa
Chart 13. Structure of dwellings completed by forms of construction
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W 2020 r. rozpoczęto budowę 1616 mieszkań, tj. o 1167 mieszkań (o 41,9%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem stanowiły 95,4% ogółu.
W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy 3116 mieszkań, tj. o 670 mieszkań (27,4%) więcej niż przed rokiem, z czego 99,4% to mieszkania w nowych
budynkach mieszkalnych.
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Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia w polskim systemie oświaty. W roku szkolnym 2019/20
w Katowicach funkcjonowało 139 placówek wychowania przedszkolnego (w województwie śląskim – 1936), z tego 126
przedszkoli (w województwie śląskim – 1568). W relacji do roku szkolnego 2018/19 liczba placówek wychowania przedszkolnego pozostała na tym samym poziomie, natomiast spadła liczba przedszkoli o 2, tj. o 1,6%. W roku szkolnym 2019/20
spośród 10,1 tys. (w województwie śląskim – 159,5 tys.) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym większość uczęszczała do przedszkoli – 9,7 tys. (w województwie śląskim – 147,4 tys.). W ramach rocznego przygotowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/20 do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 2,4 tys. dzieci sześcioletnich
(w województwie – 40,7 tys.), tj. mniej niż w poprzednim roku szkolnym (o 4,8%).

90,6%
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Children

5,8%
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Plac�wki
Establishments

3,6%

Wykres 14. Struktura placówek i dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w 2019 r.
Chart 14. Structure of pre-primary education establishments and children attending these establishments
in 2019
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W roku szkolnym 2019/20 w Katowicach działało 77 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (w województwie śląskim
– 1416), w tym 11 szkół specjalnych (w województwie śląskim – 101). W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/19 liczba
szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zmniejszyła się o 1,3%, natomiast zwiększyła się liczba szkół specjalnych
o 10,0%. W roku szkolnym 2019/20 w szkołach podstawowych Katowic uczyło się 20,3 tys. dzieci i młodzieży
(w województwie śląskim – 343,4 tys.), z tego w szkołach specjalnych 0,6 tys. (w województwie śląskim – 6,1 tys.).
W roku szkolnym 2019/20 w porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrosła
o 1,1%, w tym uczniów szkół specjalnych o 30,7%. Liczba absolwentów szkół podstawowych z roku szkolnego 2018/19
wyniosła 2,2 tys. (w województwie śląskim - 39,9 tys.).
W roku szkolnym 2019/20 w Katowicach funkcjonowało 12 szkół branżowych I stopnia dla młodzieży, do których
uczęszczało 0,7 tys. uczniów. W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/19 zwiększyła się zarówno liczba szkół, jak i liczba
uczniów (odpowiednio o: 20,0% i 99,5%). W roku szkolnym 2018/19 zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 0,1 tys. osób,
tj. o 20,5% mniej niż w roku poprzednim.
W 22 liceach ogólnokształcących dla młodzieży w roku szkolnym 2019/20 kształciło się 6,4 tys. uczniów (więcej
o 35,6% niż w roku szkolnym 2018/19). Szkoły dla młodzieży stanowiły 66,7% ogólnej liczby liceów ogólnokształcących. W roku szkolnym 2018/19 licea ogólnokształcące ukończyło 1,3 tys. uczniów (mniej o 15,7% niż w poprzednim
roku szkolnym).
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W roku szkolnym 2019/20 funkcjonowało 19 techników i 3 ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia
zawodowe. W technikach kształciło się 4,9 tys. uczniów, a w ogólnokształcących szkołach artystycznych dających
uprawnienia zawodowe 0,5 tys. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba techników pozostała na tym
samym poziomie, natomiast liczba uczniów zwiększyła się o 30,0%. Zarówno liczba ogólnokształcących szkół artystycznych i liczba uczniów zmniejszyła się (odpowiednio o: 25,0% i 3,4%). Liczba absolwentów techników z roku
szkolnego 2018/19 wyniosła 0,8 tys. i w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 9,1%, natomiast ogólnokształcące szkoły artystyczne ukończyło 80 osób, a ich liczba w skali roku zmniejszyła się o 19,2%.
W roku szkolnym 2019/20 w Katowicach w 31 szkołach policealnych (mniej o 7 szkół w skali roku) kontynuowało
naukę 3,6 tys. uczniów, tj. mniej o 0,7 tys. (o 16,6%) niż w roku szkolnym 2018/19. W szkołach policealnych dominowały kobiety (67,0%). Liczba absolwentów z roku szkolnego 2018/19 wyniosła 0,8 tys. osób i w porównaniu
z rokiem poprzednim obniżyła się o 28,9%.
Wykres 15. Struktura uczniów według typów szkół w roku szkolnym 2019/20
Chart 15. Structure of students by types of school in the school year 2019/20
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W roku akademickim 2019/20 w Katowicach w 11 uczelniach studiowało 50,6 tys. (w województwie śląskim
– 105,7 tys.) studentów, o 6,8% mniej niż w poprzednim roku akademickim. W 6 uczelniach publicznych kształciło
się 42,4 tys. osób, (83,7% ogólnej liczby studentów), w tym 34,7 tys. osób na studiach stacjonarnych. W 5 uczelniach niepublicznych kształciło się 8,2 tys. studentów (16,3% ogólnej liczby studentów), w tym 2,1 tys. na studiach
stacjonarnych. Liczba absolwentów uczelni z roku akademickiego 2018/19 wyniosła 13,6 tys. (w województwie
śląskim – 28,1 tys.) osób i była niższa o 5,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.
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Wykres 16. Struktura studentów uczelni według wybranych grup kierunków studiówa w roku akademickim 2019/20
Chart 16. Structure of the university students by selected study major groupsa in the academic year 2019/20
Kształcenie
Education
Nauki humanistyczne i sztuka
Arts and humanities

2,0%
3,5%

5,1%

6,8%
17,7%

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
Social sciences, journalism
and information
Biznes, administracja i prawo
Business, administration and law
Technologie teleinformacyjne
Information and Communication
Technologies (ICTs)

24,3%

14,1%

Zdrowie i opieka społeczna
Health and welfare

%

2,8

4,3%

Technika, przemysł, budownictwo
Engineering, manufacturing and construction

19,4%

Usługi
Services
Indywidualne studia międzyobszarowe
Individual interﬁeld studies
Pozostałe
Others

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013).
a According to the International Classification of Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).

W roku szkolnym 2019/20 w Katowicach funkcjonowało 13 szkół dla dorosłych (spadek o 23,5% w porównaniu
z rokiem poprzednim). W skład ogólnej liczby szkół wchodziły: 2 szkoły podstawowe (mniej o 33,3%) i 11 liceów
ogólnokształcących (mniej o 15,4%). W szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2019/20 uczyło się 2,1 tys. osób
(więcej o 1,2%). W roku szkolnym 2018/19 liczba absolwentów wynosiła 0,4 tys. osób, co stanowiło 9,1% ogółu absolwentów w województwie śląskim.
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Rozdział 7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Chapter 7. Health care and social welfare
Lekarze, pielęgniarki oraz inny personel medyczny są ważnym elementem systemu ochrony zdrowia. Na koniec
2019 r. w Katowicach bezpośrednio z pacjentem pracowało 2,1 tys. lekarzy (19,0% pracujących lekarzy w województwie) oraz 0,1 tys. lekarzy dentystów (9,8% pracujących lekarzy dentystów w województwie). Liczba lekarzy
zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,3%. Liczba pracujących pielęgniarek wyniosła 4,2 tys. (16,9%
pracujących pielęgniarek w województwie), położnych – 0,5 tys. (16,5% pracujących położnych w województwie).
Liczba pielęgniarek była mniejsza o 1,0% niż przed rokiem. W 2019 r. (według stanu na koniec roku) pracowało
0,4 tys. farmaceutów (10,6% pracujących farmaceutów w województwie), tj. o 3,1% więcej niż przed rokiem.
Wykres 17. Pracownicy medyczni na 10 tys. ludności w 2019 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 17. Medical personnel per 10 thousand population in 2019
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W końcu 2019 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowało 0,3 tys. przychodni (11,2% przychodni
w województwie), tj. o 3,6% więcej niż przed rokiem. Liczba praktyk lekarskich wyniosła 5 (1,8% praktyk lekarskich
w województwie). Liczba praktyk lekarskich ogółem, podobnie jak w województwie, wykazuje tendencję malejącą.
W porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się o 16,7%.
Ogółem w 2019 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 4,6 mln porad. Udzielone porady stanowiły 11,5%
porad w województwie. Liczba porad wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,1%. Przeciętna liczba udzielonych porad w Katowicach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 15,7.
W województwie śląskim na koniec 2019 r. funkcjonowało 21 stacjonarnych szpitali ogólnych (w województwie – 136),
dysponujących 3,4 tys. łóżek (w województwie – 23,3 tys.). W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się tendencję
malejącą liczby łóżek, która w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 6,6%. W 2019 r. w szpitalach
ogólnych hospitalizowano 151,8 tys. pacjentów (bez ruchu międzyoddziałowego), tj. 17,3% w skali województwa.
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W ramach systemu ratownictwa medycznego w końcu 2019 r. w Katowicach świadczeń medycznych udzielało
19 zespołów, w tym 4 specjalistyczne. Liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w 2019 r. wyniosła
39,7 tys.
Wykres 18. Struktura wyjazdów jednostek systemu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w 2019 r.
Chart 18. Structure of responses of emergency medical services by place of accident in 2019
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Na terenie Katowic na koniec 2020 r. działało 16 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których było
778 miejsc i przebywało 704 mieszkańców. W porównaniu z 2019 r. liczba zakładów pozostała na niezmienionym
poziomie, zwiększyła się o 1,4% liczba miejsc w tych zakładach, natomiast zmniejszyła się liczba mieszkańców o 7,6%.
Wykres 19. Struktura zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według typu placówki w 2020 r.
Chart 19. Structure of stationary social welfare facilities by type of facillity in 2020
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Domy pomocy społecznej
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a Plac�wki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
w ramach działalno�ci gospodarczej lub statutowej.
a Establishments ensuring 24-hour care for disabled persons, chronic patients, or ederly persons within the scope
of economic activity or their statutory activity.
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Rozdział 8. Kultura i turystyka
Chapter 8. Culture and tourism
Na terenie Katowic w końcu 2019 r. działało 37 bibliotek publicznych i filii, które posiadały w swoich zasobach
2821,8 tys. wol., co stanowiło około 17,8% ogółu zasobów bibliotecznych w województwie. Przeciętnie na 1 placówkę
biblioteczną w mieście przypadało 1770 czytelników, podczas gdy średnia dla województwa wynosiła 976. Wielkość
księgozbioru w przeliczeniu na 1 placówkę biblioteczną w Katowicach (76,3 tys. wol.) była prawie czterokrotnie
większa niż średnia dla województwa (20,8 tys. wol.).
Wykres 20. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności
Chart 20. Public libraries borrowers per 1000 population
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W 2019 r. w bibliotekach na terenie Katowic zarejestrowanych było 65,5 tys. czytelników, tj. o 9,0% mniej niż
w 2018 r. Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek z terenu Katowic łącznie 1173,3 tys. wol., co stanowiło 8,6% ogółu wypożyczeń w województwie. Wskaźnik wypożyczeń, liczony ilością wypożyczeń na 1 czytelnika, wyniósł 17,9 wol. (dla
województwa - 18,0 wol.).
W końcu 2020 r. na terenie Katowic działalność wystawienniczą prowadziło 9 muzeów i oddziałów muzealnych,
co stanowiło 10,8% wszystkich placówek tego typu w województwie. Muzea i oddziały muzealne zorganizowały
w 2020 r. łącznie 36 wystaw czasowych własnych i obcych, które zwiedziło 84,7 tys. osób, tj. 18,8% wszystkich odwiedzających wystawy muzealne w województwie.
Działalność wystawienniczą muzeów uzupełniało 12 galerii i salonów sztuki, które zorganizowały łącznie 55 wystaw,
z czego 3 z zagranicy. Liczba zwiedzających wystawy wynosiła 54,3 tys. osób i była o 54,9% niższa niż w 2019 r.
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Wykres 21. Korzystający z instytucji kultury na 1000 ludności
Chart 21. Persons attending cultural institutions per 1000 population
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W końcu 2020 r. w Katowicach działało 7 kin stałych, które w 50 salach projekcyjnych dysponowały łączną liczbą
9,3 tys. miejsc na widowni (22,2% ogółu miejsc w województwie). Wszystkie placówki kinowe przystosowane zostały
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2020 r. w kinach odbyło się 44,3 tys. seansów filmowych,
tj. 26,2% wszystkich pokazów filmowych w województwie, z czego 28,9% seansów dotyczyło filmów produkcji polskiej. W ciągu 2020 r. kina w Katowicach odwiedziło łącznie 553,4 tys. widzów, z tego 34,9% obejrzało filmy produkcji
polskiej. Frekwencja na 1 seans wynosiła 12 osób, tj. o 9 mniej niż w 2019 r.
W końcu 2020 r. w Katowicach działało 5 teatrów i instytucji muzycznych, z tego 1 teatr dramatyczny i 1 teatr lalkowy oraz 3 filharmonie, orkiestry i chóry. Liczba przedstawień i koncertów wyniosła 434, z czego 42,9% odbyło się
w teatrze dramatycznym, 17,5% w lalkowym oraz 39,6% zorganizowanych zostało przez filharmonie, orkiestry i chóry.
Liczba widzów odwiedzających teatry i instytucje muzyczne w Katowicach wyniosła 104,8 tys. Na 1 przedstawienie
przypadało średnio 241 widzów i słuchaczy.
Oprócz instytucji kultury oferujących ludności uczestnictwo w kulturze w charakterze widza i słuchacza, w Katowicach działały także liczne centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice propagujące aktywne formy uczestnictwa.
W 2020 r. w Katowicach funkcjonowało 25 domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Zorganizowały one łącznie
2266 imprez, a uczestniczyło w nich 569,1 tys. osób. W instytucjach tych działalność prowadziło 77 zespołów artystycznych, do których należało 806 członków. W 233 kołach (klubach/sekcjach) działało 3,1 tys. osób.
Według stanu z końca 2020 r. w Katowicach działało 115 klubów sportowych, tj. o 11 więcej niż w 2018 r. Zwiększyła
się również liczba sekcji i członków w klubach sportowych (odpowiednio o: 13,5% i 6,4%). Wyższe w porównaniu
z 2018 r. była także liczba trenerów (o 37 osób). Obserwuje się natomiast spadek liczby osób ćwiczących (o 12,2%).
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W końcu lipca 2020 r. baza noclegowa Katowic obejmowała 27 turystycznych obiektów noclegowych (tj. 4,4% bazy
wojewódzkiej), w tym 27 obiektów całorocznych. W porównaniu z 2019 r. liczba obiektów noclegowych turystyki
zmniejszyła się o 5. Przeważającą liczbę obiektów noclegowych turystyki w Katowicach stanowiły hotele (17), które
uzupełniały 3 inne obiekty hotelowe oraz 7 pozostałych obiektów. Baza turystyczna dysponowała łączną liczbą 4,5
tys. miejsc noclegowych (9,6% ogólnej liczby miejsc noclegowych w województwie), z tego 3,7 tys. zanotowano w
hotelach. W porównaniu z końcem lipca 2019 r. liczba miejsc noclegowych zmalała o 6,8% (w województwie o 9,1%).
W turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. przyjęto 167,7 tys. turystów, tj. o 63,0% mniej niż w 2019 r. Z ogólnej
liczby korzystających z noclegów w obiektach turystycznych w Katowicach 86,9% zatrzymało się w hotelach. W 2020 r.
w turystycznych obiektach noclegowych w Katowicach udzielono 329,0 tys. noclegów, tj. o 60,0% mniej niż w roku poprzednim. Przeważającą większość udzielonych noclegów (77,9%) stanowiły noclegi w hotelach. W 2020 r. w hotelach wynajęto
199,4 tys. pokoi. Przeciętny pobyt turysty w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 2 dni. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych mierzony stosunkiem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc
noclegowych (wyrażony w procentach) ukształtował się na poziomie 21,6% (w województwie – 23,3%).
W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 34,9 tys. turystów zagranicznych (o 70,0% mniej niż
w 2019 r.). Stanowili oni 20,8% ogółu osób korzystających z noclegów (rok wcześniej – 25,6%). Zdecydowana większość cudzoziemców (82,4%) zakwaterowano w hotelach. Wśród cudzoziemców ogółem najliczniejsza grupę tworzyli
mieszkańcy Europy (88,5%), natomiast niewielki odsetek stanowili mieszkańcy Azji (5,9%) oraz Ameryki Północnej (4,3%). Wśród przyjeżdżających z Europy do Katowic najwięcej turystów przybyło z Niemiec (7,8 tys.), Ukrainy
(6,0 tys.), Wielkiej Brytanii (2,4 tys.) oraz Włoch (2,0 tys.).
Wykres 22. Udzielone noclegi w wybranych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych
oraz stopień ich wykorzystania w 2020 r.
Chart 22. Nights spent in selected types of tourist accomodation facilities and occupancy rate in 2020
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Rozdział 9. Finanse przedsiębiorstw niefinansowych
Chapter 9. Finances of non-financial enterprises
W 2020 r. przychody z całokształtu działalności podmiotów gospodarczych (o liczbie pracujących przekraczającej 49) mających siedzibę w Katowicach wyniosły 63201,5 mln zł (ponad 18,8% przychodów takich przedsiębiorstw w województwie), a koszty ich uzyskania 65142,1 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów spadły o 3,4%, a koszty tej działalności były niższe o 1,4% od uzyskanych przed rokiem.
W ujęciu wartościowym spadek przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowano m.in. w: zakwaterowaniu i gastronomii (o 60,4%), przetwórstwie przemysłowym (o 19,5%), informacji
i komunikacji (o 11,4%) oraz budownictwie (o 8,8%). Wzrost przychodów wystąpił m.in. w: opiece zdrowotnej
i pomocy społecznej (o 37,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 32,9%) oraz obsłudze rynku
nieruchomości (o 16,3%).
Wykres 23. Struktura przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw według rodzajów działalności
w 2020 r.
Chart 23. Structure of revenues from business activity of enterprises by kind of activities in 2020
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∆
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W 2020 r. wynik finansowy brutto pogorszył się i wyniósł minus 1940,6 mln zł wobec 1888,4 mln zł w 2019 r. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie minus 1916,7 mln zł, tj. niższym od uzyskanego przed rokiem
(1361,9 mln zł). Zysk netto wykazało 74,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 78,7% przed rokiem).
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe w 2020 r. pogorszyły się w porównaniu do 2019 r. Zmniejszyły się
wskaźniki rentowności: sprzedaży brutto – 1,2% (wobec 3,3% przed rokiem), obrotu brutto – minus 3,1% (wobec 2,9%
przed rokiem) oraz obrotu netto – minus 3,0 (wobec 2,1% przed rokiem). Zwiększył się wskaźnik poziomu kosztów
z całokształtu działalności (z 97,1% do 103,1%). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 36,7% (wobec 32,9%
przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 78,9% (wobec 83,9% przed rokiem).
Wartość aktywów obrotowych badanych przedsiębiorstw w końcu 2020 r. wyniosła 21816,6 mln zł i była o 3,9%
wyższa niż przed rokiem. W skali roku wzrosła wartość: inwestycji krótkoterminowych (o 25,0%) i zapasów (o 1,7%)
zmalała natomiast wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (o 15,8%) oraz należności krótkoterminowych (o 7,4%).
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chapter 9. finances of non-financial enterprises
Wykres 24. Struktura aktywów obrotowych przedsiębiorstw w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 24. Structure of current assets of enterprises in 2020
As of 31 December
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Zobowiązania długo- i krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) w końcu 2020 r. wyniosły 36550,1 mln zł i były
o 2,1% wyższe niż przed rokiem. Zobowiązania długoterminowe stanowiły 43,8% ogółu zobowiązań (wobec 48,8%
w końcu 2019 r.), a ich wartość ukształtowała się na poziomie 16008,1 mln zł i była o 8,4% niższa niż przed rokiem.
Zobowiązania krótkoterminowe badanych przedsiębiorstw wyniosły 20542,0 mln zł i w skali roku wzrosły o 12,0%.
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Rozdział 10. Finanse publiczne
Chapter 10. Public finance
Katowice jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania z zakresu działania gminy oraz powiatu. Łącznie dochody miasta w 2019 r. wyniosły 2183,9 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 11,5%. Dochody ogółem
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6647 zł i były o 10,7% wyższe niż przed rokiem. Dochody własne, które
w strukturze dochodów miasta miały największy udział – ponad 63%, wyniosły 1381,4 mln zł, co oznaczało wzrost
o 4,9% w porównaniu z 2018 r. Dotacje ogółem wyniosły 450,8 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 41,8% (w tym
dotacje celowe z budżetu państwa – 320,2 mln zł, które w skali roku wzrosły o 28,5%). Subwencja ogólna z budżetu
państwa wyniosła 351,7 mln zł i wzrosła w skali roku o 8,8%.
Wykres 25. Struktura dochodów i wydatków budżetu miasta według rodzajów w 2019 r.
Chart 25. Structure of revenue and expenditure of city budget by types in 2019
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W 2019 r. wydatki z budżetu Katowic osiągnęły wartość 2280,7 mln zł i wzrosły o 15,7% w porównaniu z 2018 r.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta wydatki ogółem wyniosły 7767 zł, tj. o 16,4% więcej niż przed rokiem
(przeciętnie we wszystkich miastach na prawach powiatu województwa śląskiego – 6597 zł, tj. o 11,0% więcej niż
w 2018 r.). Wydatki majątkowe miasta wyniosły 461,1 mln zł (o 45,3% więcej niż przed rokiem), w tym na inwestycje przeznaczono 433,9 mln zł, tj. 19,0% wydatków ogółem. Wartość wydatków inwestycyjnych w porównaniu
z 2018 r. wzrosła o ponad 44%. Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca ukształtowały się na poziomie
1478 zł. Wydatki bieżące w 2019 r. zamknęły się kwotą 1819,6 mln zł (wzrost o 10,0% w porównaniu z 2018 r.), w której
największy udział stanowiły wydatki jednostek budżetowych – 63,5%, które na wynagrodzenia przeznaczyły 31,6%
tych środków, a na zakup materiałów i usług – 23,1%.
Analizując wydatki miasta pod względem Klasyfikacji Budżetowej stanowiącej systematyzację środków publicznych
oraz wydatków i rozchodów publicznych, najwięcej środków finansowych miasto rozdysponowało w 2019 r. na zadania realizowane w działach: oświata i wychowanie (mniej o 0,7 p. proc. niż w 2018 r.), transport i łączność (więcej
o 2,5 p. proc.), rodzina (więcej o 1,6 p. proc.), gospodarka mieszkaniowa (więcej o 0,3 p. proc.) oraz administracja
publiczna (mniej o 1,2 p. proc.) , które łącznie stanowiły 71,0% wydatków ogółem i zamknęły się kwotą 1619,6mln zł.
Wykres 26. Struktura wydatków budżetowych według działów w 2019 r.
Chart 26. Structure of budgetary expenditure by divisions in 2019
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Rozdział 11. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe
Chapter 11. Investments outlays and fixed assets
Według lokalizacji inwestycji w 2019 r. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (o liczbie pracujących większej od 9) wyniosły 2029,4 mln zł (w cenach bieżących) i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 14,9%.
W województwie zwiększyły się o 8,5%. Znaczny wzrost nakładów odnotowano między innymi w opiece zdrowotnej
i pomocy społecznej (o 94,9%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 55,0%) oraz w budownictwie (o 44,0%).
Wykres 27. Struktura nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwacha w 2019 r.
Chart 27. Structure of investment outlays in enterprisesa in 2019
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W Katowicach w 2019 r. koncentrowało się 7,9% nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w województwie. Najwięcej inwestowano w przemyśle, handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz w opiece zdrowotnej i pomocy
społecznej.
Wykres 28. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwacha na 1 mieszkańca
Chart 28. Investment outlays of enterprisesa per capita
w zł
in PLN
8500,0
8000,0
7500,0
7000,0

Katowice

6500,0

�����ie

6000,0
5500,0
5000,0
4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
a Ceny bieżące

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a Current prices.

41

chapter 11. investments outlays and fixed assets
Według siedziby jednostki lokalnej wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (o liczbie pracujących
większej od 9), na koniec 2019 r. wyniosła 35015,7 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych). W odniesieniu
do 2019 r. wzrosła o 5,8% (w województwie o 3,6%). Wartość środków trwałych zwiększyła się m.in. w transporcie
i gospodarce magazynowej (o 169,5%), natomiast spadła w przemyśle (o prawie 15%) i w administrowaniu i działalności wspierającej (o ponad 14%) oraz edukacji (o ponad 2%).
Wykres 29. Struktura wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha w 2019 r.
Chart 29. Structure of the gross value of fixed assets in enterprisesa in 2019
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Według stanu na koniec 2019 r. udział Katowic w wartości brutto środków trwałych przedsiębiorstw w województwie wyniósł 12,4%. Największa wartość majątku trwałego przypadała na jednostki przemysłu oraz informacji
i komunikacji.
Wykres 30. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha na 1 mieszkańca
Chart 30. Gross value of fixed asstes in enterprisesa per capita
w zł
in PLN
130000,0
120000,0
110000,0
100000,0

Katowice

90000,0

�����ie

80000,0
70000,0
60000,0
50000,0
40000,0

2010

a Bieżące ceny ewidencyjne
a Current book-keeping prices.

42

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rozdział 12. Podmioty gospodarki narodowej
Chapter 12. Entities of the national economy
Według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w Katowicach w końcu 2020 r.
zarejestrowanych było 49,8 tys. podmiotów, tj. więcej o 1,3 tys. (o 2,7%) niż w końcu 2019 r. Katowice zajmowały
1. miejsce w województwie pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów (10,1% ogółu podmiotów w województwie). Biorąc pod uwagę formę własności, sektor prywatny skupiał 46,5 tys. podmiotów gospodarczych (93,5%
zarejestrowanych podmiotów ogółem), a ich liczba wzrosła w skali roku (o 2,2%). Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą liczyły 28,6 tys. i stanowiły 61,5% jednostek sektora prywatnego. W sektorze publicznym
działało 1,4 tys. podmiotów, tj. więcej niż w końcu 2019 r. o 0,6%. Wśród jednostek tego sektora 1,1 tys. stanowiły
jednostki o przewidywanej liczbie pracujących do 9 osób.

3,9%

Wykres 31. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 31. Structure of entities of the national economy by the number of employed persons in 2020
As od 31 December
0,8%
95,1%

0-9

10 - 49

50 - 249

0,2%

250 i więcej
and more

Rozpatrując liczbę podmiotów w rejestrze REGON pod względem rodzaju prowadzonej działalności najliczniejszą grupę podmiotów gospodarki narodowej stanowiły jednostki należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów
samochodowych (10,6 tys.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,1 tys.), budownictwo (4,1 tys.) oraz
opieka zdrowotna (4,0 tys.).
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Wykres 32. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Chart 32. Structure of entities of the national economy by NACE sections in 2020
As od 31 December
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W końcu grudnia 2020 r. zarejestrowanych było 12,3 tys. spółek handlowych, w tym 1,3 tys. z udziałem kapitału zagranicznego i 3,7 tys. spółek cywilnych. W 2020 r. do rejestru REGON wpisano 3,2 tys. nowych podmiotów, tj. mniej
niż w 2019 r. o 8,4%, natomiast wyrejestrowano 1,8 tys. podmiotów, tj. mniej o 22,6% niż przed rokiem.
43

Uwagi metodologiczne
Źródła i zakres danych
Dane zamieszczone w publikacji – jeśli nie zaznaczono inaczej – podano w każdorazowym podziale administracyjnym kraju oraz zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym jednostek gospodarki narodowej.
Dane prezentuje się:
1) w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji
Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007, wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późniejszymi zmianami), która zastąpiła Polską Klasyfikację Działalności – PKD 2004. W ramach PKD 2007 wyodrębniono jako dodatkowe grupowania:
,,Przemysł’’, który obejmuje następujące sekcje:
,,Górnictwo i wydobywanie’’, ,,Przetwórstwo przemysłowe’’, ,,Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych’’ oraz ,,Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją’’,
sekcje G, H, I, J – „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”, „Transport
i gospodarka magazynowa”, „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”, „Informacja
i komunikacja”,
sekcje K, L – „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”, „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”.
Pod pojęciem „Pozostałe usługi” ujęte są sekcje:
„Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca”, „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”, „Edukacja”,
„Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”, „Pozostała działalność usługowa”, „Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby” oraz „Organizacje i zespoły eksterytorialne”.
2) według sektorów własności:
– sektor publiczny – grupujący własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność
jednostek samorządu terytorialnego oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora
publicznego,
– sektor prywatny – grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych),
własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów
sektora prywatnego i brakiem przewagi sektorowej w kapitale (mieniu) podmiotu.
Dane według sekcji PKD 2007 oraz w podziale terytorialnym opracowano – jeśli nie zaznaczono inaczej – tzw. metodą przedsiębiorstw. Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) oznacza przyjmowanie całych podmiotów gospodarki
narodowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących ich działalność według poszczególnych
poziomów klasyfikacyjnych i podziałów terytorialnych.
Informacje odnoszące się do sektora przedsiębiorstw, prezentuje się w oparciu o definicję przedsiębiorstwa
wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) Nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych
do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedsiębiorstwo jest traktowane jako 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
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i jest tworzone przez jednostkę prawną lub grupę jednostek prawnych. Sektor przedsiębiorstw obejmuje 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
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.
Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych
z większą dokładnością niż podano w tablicach.
Do przeliczeń danych według liczby ludności – jeśli nie zaznaczono inaczej – przyjęto liczbę ludności według krajowej definicji zamieszkania, opracowaną metodą bilansową.
Przy przeliczaniu na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności
według stanu w dniu 31 grudnia, a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku
(np. dochody i wydatki budżetów gmin, produkcja) – według stanu w dniu 30 czerwca.
Ludność na 1 km2 w przekroju jednostek podziału terytorialnego, w celu uzyskania dokładniejszego wyniku, obliczono na podstawie danych o powierzchni wyrażonej w hektarach.
Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych
wielkości „ogółem”.
W publikacji zastosowano skróty nazw niektórych poziomów klasyfikacyjnych; zestawienie zastosowanych skrótów
i pełnych nazw podaje się poniżej:
skrót

pełna nazwa

MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (X REWIZJA)
Objawy i stany niedokładnie określone

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej
niesklasyfikowane

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007)
sekcje
Handel; naprawa pojazdów samochodowych

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

Zakwaterowanie i gastronomia

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

Obsługa rynku nieruchomości

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Administrowanie i działalność wspierająca

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
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Objaśnienia podstawowych pojęć
Ludność
Dane o ludności zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji ludności.
Tablice działu opracowano na podstawie:
a. bilansów stanu i struktury ludności zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów
międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego,
b. rejestrów Ministerstwa Cyfryzacji – o migracjach wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały oraz czasowy,
c. sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego – o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach,
d. sprawozdawczości sądów – o prawomocnie orzeczonych rozwodach i separacjach.
Dane o liczbie i strukturze ludności nie uwzględniają osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast
ujmują stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek
18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat. Wśród ludności w wieku produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym,
tj. w wieku 18–44 lata i niemobilnym, tj. mężczyźni – 45–64 lata, kobiety – 45–59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym,
tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej.
Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano:
– małżeństwa – według miejsca zameldowania na pobyt stały męża przed ślubem (gdy mąż przed ślubem mieszkał
za granicą, przyjmuje się miejsce zameldowania żony przed ślubem);
– separacje – według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo (gdy osoba wnosząca powództwo mieszka
za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka; w przypadku zgodnego wniosku stron przyjmuje
się miejsce zamieszkania męża);
– rozwody – według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo (gdy osoba wnosząca powództwo mieszka
za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka);
– urodzenia – według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka;
– zgony – według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej.
Współczynniki reprodukcji ludności:
– współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15–49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne,
– współczynnik reprodukcji brutto przedstawia liczbę córek urodzonych przeciętnie przez kobietę przy założeniu, że kobieta w wieku rozrodczym będzie rodzić z częstością, jaką charakteryzują się wszystkie kobiety rodzące
w roku, dla którego oblicza się współczynnik reprodukcji (niezmienne współczynniki płodności),
– współczynnik dynamiki demograficznej jest to stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów w danym okresie.
Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.
Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku.
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Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Dane o migracjach wewnętrznych ludności opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniach osób na pobyt stały. Informacje te nie uwzględniają zmian adresu w obrębie tej samej gminy (miasta).
Dane o migracjach zagranicznych opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniu
osób przyjeżdżających do Polski na pobyt stały (imigracja) oraz o wymeldowaniach osób wyjeżdżających z Polski
za granicę na stałe (emigracja).

Stan i ochrona środowiska
Zużycie wody obejmuje ilość wody zużytej na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (zakładów przemysłowych,
do nawodnień gruntów rolnych i leśnych oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych, a także do eksploatacji
sieci wodociągowej), pochodzącej z ujęć własnych bądź z sieci wodociągowej lub zakupionej od innych jednostek.
Jako ścieki wymagające oczyszczania przyjęto ścieki odprowadzane siecią kanałów lub rowów otwartych bezpośrednio do wód lub do ziemi albo do sieci kanalizacyjnej z jednostek produkcyjnych (łącznie z zanieczyszczonymi wodami chłodniczymi oraz z zanieczyszczonymi wodami z zakładów górniczych), z innych jednostek oraz
z gospodarstw domowych.
Dane o ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków podano w oparciu o szacunek liczby ludności korzystającej
z oczyszczalni pracujących na sieci kanalizacyjnej i oczyszczających ścieki z miast i wsi (łącznie z ludnością korzystającą z oczyszczalni przemysłowych oczyszczających ścieki komunalne).
Informacje o wielkości emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości
powietrza oraz o stanie wyposażenia i efektach eksploatacji urządzeń do redukcji tych zanieczyszczeń dotyczą
jednostek ustalonych przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według
stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40, z późn. zm.).
Informacje o ilości i rodzajach odpadów dotyczą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1 tys. t odpadów lub nagromadziły 1 mln t i więcej odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych). Odpady oznaczają każdą
substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się których jest
obowiązany. Dane o odpadach od 2013 r. są opracowywane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
Przez odzysk odpadów rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły
użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte
do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym
zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Przez unieszkodliwianie odpadów rozumie się proces niebędący odzyskiem,
nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii. Dane o odpadach dotychczas składowanych (nagromadzonych) dotyczą ilości odpadów zdeponowanych na terenach własnych zakładów
w wyniku składowania w roku sprawozdawczym i w latach poprzednich.
Dane o odpadach komunalnych dotyczą odpadów powstających w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych pochodzących
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ich efektach rzeczowych
(według lokalizacji inwestycji) prezentuje się zgodnie z Polską Klasyfikacją Statystyczną Dotyczącej Działalności
i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 25, poz. 218).
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Bezpieczeństwo publiczne
Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym
potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo – zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. – jest to zbrodnia lub
występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym
– jest to przestępstwo skarbowe.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym okresie
(łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym okresie, powiększonej
o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu
niewykrycia sprawców.
Informacje o przestępstwach stwierdzonych i wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw pochodzą
z policyjnych systemów informacyjnych. Dane dotyczą spraw prowadzonych przez Policję lub powierzonych przez
prokuratora w całości do prowadzenia przez Policję.
Dane o wypadkach drogowych obejmują zdarzenia mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych,
w wyniku których nastąpiły śmierć lub uszkodzenie ciała osób. Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznano
osobę zmarłą (w wyniku doznanych obrażeń) na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni. Za ranną ofiarę wypadku
drogowego uznano osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała pomoc lekarską.

Rynek pracy
Pracujący

Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Prezentowane dane
nie obejmują pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
Dane nie obejmują fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych,
organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, rolników indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub stosunek
służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi
członkami ich rodzin),
b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z 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;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni powstałych
na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
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Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia ujmują wyłącznie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Informacje dotyczą pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Wynagrodzenia

Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty należne
pracownikom z tytułu pracy. Prezentowane dane nie obejmują wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych
prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (nominalne) przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:
– wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, a także osób
zatrudnionych za granicą,
– wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników
jednostek sfery budżetowej,
– honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, np. dziennikarzom,
realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych.
Dane o przeciętnych wynagrodzeniach dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach brutto przypadających na 1 zatrudnionego obejmują zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
(emerytalne, rentowe i chorobowe) płacone przez ubezpieczonego pracownika.
Bezrobocie

Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczące osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy prezentuje
się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1409, z późniejszymi zmianami).
Liczba bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających m.in. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych,
pracę społecznie użyteczną oraz osób skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu
do udziału w programach specjalnych i które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
spełniają co najmniej jedno z kryteriów:
– bezrobotni do 30. roku życia,
– długotrwale bezrobotni,
– bezrobotni powyżej 50 roku życia,
– bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
– bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
– bezrobotni niepełnosprawni.
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Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej
ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Mieszkania
Informacje o zasobach mieszkaniowych i mieszkaniach oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań, a także izb
i powierzchni użytkowej w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dane
nie obejmują lokali zbiorowego zamieszkania (hoteli pracowniczych, domów studenckich i internatów, domów
opieki społecznej i in.) i pomieszczeń nieprzeznaczonych na cele mieszkalne, a z różnych względów zamieszkanych
(pomieszczeń inwentarskich, barakowozów, statków, wagonów i in.).
Dane o zasobach mieszkaniowych opracowano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych według stanu
w dniu 31 grudnia.
Dane o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto dotyczą mieszkań: w nowych budynkach mieszkalnych,
w budynkach niemieszkalnych, uzyskanych w wyniku rozbudowy budynków (w części stanowiącej rozbudowę) oraz
uzyskanych w wyniku przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych.
Informacje o mieszkaniach oraz powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań
w budynkach nowo wybudowanych i rozbudowanych (w części stanowiącej rozbudowę) oraz uzyskanych w wyniku
przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych.

Edukacja
System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1481) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). Od 1 września 2017 r. rozpoczęto reformę systemu edukacji, która wprowadziła 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę
I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz zlikwidowała gimnazja. W wyniku wdrożenia nowego systemu
edukacji w roku szkolnym 2019/20 w klasie pierwszej szkół ponadpodstawowych naukę rozpoczęli absolwenci gimnazjów realizujący 3-letni program nauczania w liceach ogólnokształcących (4-letni w technikach) oraz absolwenci
szkół podstawowych realizujący 4-letni program nauczania w liceach ogólnokształcących (5-letni w technikach).
Prezentowane dane obejmują: 1) placówki wychowania przedszkolnego; 2) szkoły dla dzieci i młodzieży oraz dla
dorosłych: a) podstawowe, b) ponadpodstawowe; 3) szkoły policealne; 4) uczelnie;
Uczelnie realizują kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Informacje z zakresu uczelni:
1) obejmują cudzoziemców studiujących w Polsce (w tym studiujący w jednostkach zamiejscowych polskich uczelni
za granicą); 2) nie obejmują Polaków studiujących za granicą (z wyjątkiem osób studiujących w jednostkach zamiejscowych polskich uczelni za granicą); Studentów i absolwentów wykazano zgodnie z siedzibą poszczególnych
uczelni łącznie z filiami i wydziałami zamiejscowymi.
Dane dotyczące: 1) wychowania przedszkolnego, szkół (poza uczelniami) podano według stanu na początku roku
szkolnego; dane o absolwentach – na koniec roku szkolnego; 2) uczelni – prezentuje się według stanu w dniu
31 grudnia, 3) uczniów i absolwentów według podgrup kierunków kształcenia prezentowane są według Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013).
Prezentowane informacje, z wyjątkiem danych o uczelniach, opracowano na podstawie Systemu Informacji
Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od roku akademickiego 2017/18 dane
o uczelniach, z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe opracowano
na podstawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Dane o ochronie zdrowia – jeśli nie zaznaczono inaczej – podaje się łącznie z danymi o placówkach podległych
resortom zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji; z wyłączeniem ochrony zdrowia
w zakładach karnych.
Informacje o pracownikach medycznych dotyczą pracujących w: placówkach wykonujących działalność leczniczą,
praktykach zawodowych, aptekach oraz domach i zakładach pomocy społecznej, żłobkach i klubach dziecięcych.
Dane dotyczą pracujących bezpośrednio z pacjentem, tj. bez osób, dla których głównym miejscem pracy jest
uczelnia, jednostka administracji państwowej, samorządu terytorialnego lub NFZ.
Porady udzielone przez lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podano łącznie
z badaniami profilaktycznymi (z wyjątkiem porad udzielonych przez lekarza orzecznika) oraz bez porad lekarskich
udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych.
Dane o łóżkach w szpitalach ogólnych nie obejmują miejsc dziennych na oddziałach szpitalnych.
Jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są: szpitalne oddziały ratunkowe; zespoły ratownictwa
medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, z którymi zawarto umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
Dane o aptekach ogólnodostępnych nie obejmują aptek działających w strukturze i na potrzeby szpitali.
Dane o placówkach pomocy społecznej prezentuje się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 1876.).

Kultura i turystyka
Do księgozbioru bibliotek publicznych zaliczono książki i broszury oraz gazety i czasopisma. Czytelnik (użytkownik
aktywnie wypożyczający) to użytkownik zarejestrowany, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję
w ciągu roku.
Informacje dotyczące galerii sztuki obejmują jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest wystawiennictwo.
Informacje o teatrach i instytucjach muzycznych dotyczą profesjonalnych jednostek artystycznych i rozrywkowych
prowadzących regularną działalność sceniczną.
Informacje o kinach dotyczą działalności kin ogólnie dostępnych, tj. powołanych do publicznego udostępniania
filmów w formie projekcji na seansach filmowych, bez względu na rodzaj stosowanego nośnika filmu (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna eksploatowana w technice wideo, nośnik cyfrowy).
Termin „turystyka” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 obowiązującym
od 2012 r. oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym w celu służbowym,
wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego
miejsca.
Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych obiektów noclegowych, tj. obejmuje obiekty hotelowe i pozostałe
obiekty (do 2010 r. bez pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych). Do obiektów hotelowych zaliczamy hotele,
motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (np. zajazdy, gościńce). W informacjach o obiektach i miejscach noclegowych turystyki nie uwzględnia się obiektów i miejsc w obiektach przejściowo nieczynnych z powodu przebudowy,
remontu itp.
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych lub pokoi jest to stosunek liczby udzielonych noclegów lub wynajętych
pokoi w danym roku do nominalnej liczby miejsc noclegowych lub pokoi w danym roku. Przez nominalną liczbę
miejsc noclegowych lub pokoi rozumie się sumę miejsc noclegowych lub pokoi przygotowanych dla turystów
w każdym dniu działalności obiektu.

Finanse przedsiębiorstw niefinansowych
Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw dostosowano do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 217).
Przychody z całokształtu działalności (kwoty otrzymane i należne) obejmują:
– przychody netto ze sprzedaży (łącznie z dotacjami do produktów), wytworzonych przez podmiot produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów i usług), a także opakowań, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane
odbiorcom łącznie z produktami;
– przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów przez siebie wytworzonych, jeśli sprzedawane są one
w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji), łącznie z kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów
i materiałów, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone;
– pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z podstawową działalnością jednostki,
a w szczególności: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, w tym
w drodze darowizny aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących
wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków
trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa, przychody związane ze zdarzeniami losowymi;
– przychody finansowe, tj. przychody z tytułu dokonanych przez podmiot operacji finansowych: kwoty należne
z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki
za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji, zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego
lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi.
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują:
— koszt własny sprzedanych produktów (wyrobów i usług), tj., koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia
świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów;
– wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen zakupu (nabycia);
– pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i środków trwałych w budowie, amortyzację oddanych
w dzierżawę lub najem środków trwałych, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub w całości wierzytelności w związku
z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące
wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie
przekazane aktywa trwałe, straty związane ze zdarzeniami losowymi;
– koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych
przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Przychody i koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wpływające na wynik
finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem opustów, rabatów
i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT).
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uwagi metodologiczne
Wyniki finansowe:
– wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie (koszt własny sprzedanych
produktów, towarów i materiałów);
– wynik finansowy brutto (zysk lub strata) oblicza się jako różnicę ogółem i kosztów ogółem – w przypadku nadwyżki
kosztów ogółem nad przychodami ogółem wynik finansowy zapisuje się ze znakiem (-);
– wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia, które obejmują podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz inne płatności wynikające
z odrębnych przepisów.
Wskaźniki:
– wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jest to relacja wyniku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
– wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności;
– wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu
działalności;
– wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu
działalności;
– wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych;
– wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych.

Finanse publiczne
Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem,
a w szczególności: gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaciąganie
zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym
oraz rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. Podstawę prawną określającą te procesy stanowi ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) i przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1241, z późn. zm.). W przypadku gospodarki finansowej jednostek
samorządu terytorialnego również ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).
Prezentowane dane obejmują informacje dotyczące dochodów, wydatków i wyniku budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są określane w uchwale budżetowej przez właściwe organy stanowiące na rok kalendarzowy (budżetowy), w terminach i na zasadach określonych w ustawach
ustrojowych oraz ustawie o finansach publicznych. Miasto na prawach powiatu realizuje równocześnie zadania
z zakresu działania gminy oraz powiatu i sporządza jeden budżet, w którym określone są poszczególne dochody
z uwzględnieniem źródeł dochodów gminy i powiatu oraz wydatki realizowane łącznie przez gminę i powiat.
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Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o finansach publicznych, tj. w podziale na działy – określające rodzaj działalności oraz paragrafy – określające rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku. Dane opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
Prezentowane dane w zakresie wydatków według działów obejmują wszystkie paragrafy wydatkowe zrealizowane
w danym dziale.
Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaprezentowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Finansów.

Nakady inwestycyjne i środki trwałe
Nakłady inwestycyjne to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych
lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego,
a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki
trwałe oraz pozostałe nakłady. Pozostałe nakłady to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne
koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.
Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji PKD 2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności
inwestora (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiązane z jego podstawową
działalnością, które zaliczono do odpowiednich sekcji według kryterium przeznaczenia obiektu (dotyczy np.: budynków i lokali mieszkalnych, obiektów przeznaczonych dla potrzeb edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji).
Do środków trwałych zalicza się kompletne i nadające się do użytku składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, w tym również: drogi publiczne, ulice i place łącznie z poboczami i podbudową,
uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melioracje, budowle wodne, grunty, inwentarz żywy (stado podstawowe) oraz od 1 stycznia 2002 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo
do lokalu niemieszkalnego (użytkowego).
Dane o środkach trwałych nie obejmują: wartości gruntów, uznanych od 1 stycznia 1991 r. za środki trwałe zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz. U. poz. 529) oraz prawa użytkowania wieczystego
gruntu, uznanego od 1 stycznia 2002 r. za środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).
Wartość brutto środków trwałych jest to wartość równa nakładom poniesionym na ich zakup lub wytworzenie, bez
potrącenia wartości zużycia (umorzenia). Przez wartość brutto środków trwałych w bieżących cenach ewidencyjnych według stanu w dniu 31 grudnia należy rozumieć w zakresie środków trwałych przekazanych do eksploatacji:
przed 1 stycznia 1995 r. – wartość w cenach odtworzenia z września 1994 r., po 1 stycznia 1995 r. – wartość w cenach
bieżących nabycia lub wytworzenia; w podmiotach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR),
wprowadzone od 1 stycznia 2005 r. – również wycenę według wartości godziwej.

Podmioty gospodarki narodowej
Prezentowane dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON i obejmują osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, zaklasyfikowane do poszczególnych sekcji PKD 2007 według przeważającego rodzaju działalności.
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON, jest rejestrem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru określają przepisy ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 1068) oraz przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2009, z późniejszymi zmianami).
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Methodological notes
Data sources and range of data
Data in the publication, unless otherwise indicated, are presented according to the administrative division
of the country in a given period, as well as in accordance with the respective organisational status of units of the
national economy.
Data are presented:
1) according to the Polish Classification of Activities – PKD 2007, compiled on the basis of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007, introduced on 1st January 2008
by the decree of the Council of Ministers dated 24th December 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885, with later
amendments) which replaced the formerly applied Polish Classification of Activities – PKD 2004/NACE Rev. 1.1.
In the PKD 2007 additional groupings were introduced:
“Industry” including sections: “Mining and quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas, steam and air conditioning
supply” and “Water supply; sewerage, waste management and remediation activities”,
sections G, H, I, J – “Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles”, “Transportation and
storage”, “Accommodation and food service activities”, “Information and communication”,
sections K, L – “Financial and insurance activities”, “Real estate activities”.
The item “Other services” was introduced including sections: “Professional, scientific and technical activities”,
“Administrative and support service activities”, “Public administration and defence; compulsory social security”,
“Education”, “Human health and social work activities”, “Arts, entertainment and recreation”, “Other service
activities”, “Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of
households for own use” and “Activities of exterritorial organizations and bodies”.
2) according to ownership sectors:
– public sector – grouping state ownership (of the State Treasury and state legal persons), local government entity ownership as well as “mixed ownership” with a predominance of capital (property) of public sector entities,
– private sector – grouping private domestic ownership (of natural persons and other private entities), foreign
ownership (of foreign persons) as well as “mixed ownership” with a predominance of capital (property) of private
sector entities and lack of predominance of public or private sector in capital (property) of the entity.
Data according to the PKD 2007 sections as well as according to territorial division are compiled using the socalled enterprise method, unless otherwise noted. In the enterprise (entity) method, the entire organisational unit
of entities in the national economy is the basis for grouping all data describing their activity according to individual classification levels and territorial divisions.
Information relating to the enterprise sector is presented based on the definition of “enterprise” – introduced by
the regulation of the Council (EEC) No. 696/93 of 15th March 1993 on the statistical units for the observation and
analysis of the production system in the Community. In accordance with the above-mentioned Regulation the
enterprise is the smallest combination of legal units that is an organizational unit producing goods or services,
which benefits from a certain degree of autonomy in decision–making, especially for the allocation of its current
resources. An enterprise carries out one or more activities at one or more locations. An enterprise may be a sole
legal unit. Enterprise sector includes those entities, which carry out economic activities in the following areas:
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forestry and logging; marine fishing; mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply; sewerage, waste management and remediation activities; construction; wholesale
and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food
service activities; information and communication; real estate activities; legal and accounting activities; activities
of head offices; management consultancy activities; architectural and engineering activities; technical testing and
analysis; advertising and market research; other professional, scientific and technical activities; administrative and
support service activities; arts, entertainment and recreation; repair of computers and personal and household
goods; other personal service activities.
Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis of absolute data expressed with
higher precision than that presented in the tables.
For the purpose of calculating data by population number, unless otherwise indicated, the population number
according to the national definition of residence, compiled using the balance method, was adopted.
When computing data per capita (1000 population etc.) as of the end of a year, the population as of 31 December
was adopted, whereas data describing the magnitude of a phenomenon during a year (e.g. revenue and expenditure of local government units budgets, production) – as of 30 June.
Population per 1 km2 by territorial division units, in order to obtain a more accurate result, was calculated on the
basis of data on area in hectares.
Due to the rounding of data, in some cases sums of components may slightly differ from the amount given in the
item “total”.
The names of some classification levels used in the publication have been abbreviated; the abbreviated names
are marked with “Δ”. The list of abbreviations used and their full names are given below:
full name

abbreviation

INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES AND RALATED HEALTH PROBLEMS (ICD - 10 Revision)
Symptoms and ill-defined conditions

Symptoms signs and abnormal clinical and laboratory findings, not else where classified

POLISH CLASSIFICATION OF ACTIVITIES (PKD 2007)
sections
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Trade; repair of motor vehicles

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles

Accommodation and catering

Accommodation and food service activities

uwagi metodologiczne

Explanation of basic terms
Population
Data concerning population have been compiled on the basis of results of the Population and Housing Census
2011 as well as current reporting data on vital statistics and population migration.
Chapter tables were compiled on the basis of:
a. the balances of the size and structure of the population in a gmina. Population balances are compiled for periods between censuses on the basis of the last census,
b. the registers of the Ministry of Digital Affairs – on internal and international migration of population for permanent and temporary residence,
c. documentation of Civil Status Offices – regarding registered marriages, births and deaths,
d. documentation of courts – regarding legally valid decisions in actions for separations and divorces.
Data on the size and structure of the population do not include persons who have come from abroad for temporary stay, while they include permanent Polish residents staying temporarily abroad (regardless of the duration
of their absence).
The working age population refers to males, aged 18–64, and females, aged 18–59. In this category the age groups of mobility (i.e. 18–44) and non-mobility (i.e. 45–64 for males and 45–59 for females) are distinguished. The
non-working age population is defined as the pre-working age population, i.e., up to the age of 17 and the post-working age population, i.e., 65 and more for males and 60 and more for females.
Data regarding the vital statistics according to territorial division were compiled as follows:
– marriages – according to the husband’s place of permanent residence before the marriage (in cases when the
husband lived abroad before the marriage, the wife’s place of residence before the marriage is used);
– separations – according to the plaintiff’s place of residence (in case when person filling petition residing abroad, place of residence of a spouse has been taken; in cases unanimous petition of both of persons – residence
of husband is used);
– divorces – according to the plaintiff’s place of residence (in case when person filling petition residing abroad,
place of residence of a spouse has been taken);
– births – according to the mother’s place of permanent residence;
– deaths – according to the place of permanent residence of the deceased.
Reproduction rates:
– total fertility rate refers to the number of children which would be born to the average woman during the course of her entire reproductive period (15–49 years of age) assuming that in particular phases of this period she
would give births with an intensity observed during a given year, i.e., in assuming age-specific fertility rates for
this period to be constant,
– gross reproduction rate refers to the number of daughters which would be born to the average woman assuming
that a woman during her reproductive age will give births with an intensity which is characteristic for all women
giving births in the year for which the reproduction rate is calculated (constant fertility rates),
– demographic dynamics rate is the ratio of the number of live births to the number of deaths in a given period.
Natural increase of the population accounts for the difference between the number of live births and deaths
in a given period.
Infant is a child under the age of 1.
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Information on births and deaths (including infant deaths) is presented according to criteria of the definition
of infant births and deaths recommended by the World Health Organization (WHO).
Data regarding internal migration of the population were compiled on the basis of gmina documentation regarding the registration for permanent residence. This information does not include changes of address within the
same gmina (town).
Data regarding international migration were compiled on the basis of gmina documentation regarding the registration of people arriving to Poland for permanent residence (immigration) as well as regarding the removal
from registration of people leaving Poland for permanent residence abroad (emigration).

Environmental protection
Water consumption consists of the amount of water used for the needs of national economy and population
(industrial plants, irrigation of agricultural and forest land and for filling and replenishing fish ponds, as well as
for the operation of the water supply), coming from either own intakes or a water supply network or purehased
from other entities.
Wastewater requiring treatment is understood as wastewater discharged by means of channel or open ditch systems directly into waters, into the ground or to sewage network from production entities (including contaminated
cooling water and contaminated mining water), from other units and from households.
Data concerning the population connected to wastewater treatment plants are based on estimates of the number of population connected to wastewater treatment plants operating on sewage system treating urban and
rural wastewater (including population connected to industrial wastewater treatment plants treating municipal
wastewater).
Information on the amount of emission and reduction of air pollutants from plants of significant nuisance to air
quality as well as the systems reducing such pollutants and the effects of their utilization concerns units established by the then Minister of Environmental Protection and Natural Resources on the basis of the defined amount
of fees borne in 1986 for the annual emission of substances polluting the air, according to rates defined in the
Regulation of the Council of Ministers of 13 January 1986 on payments for economic use of the environment and
modifications to it (Journal of Laws No. 7, item 40 with later amendments).
Information regarding the quantity and type of waste concerns plants which generated over 1 thous. t of waste
in the course of the year or accumulated 1 mln t of waste and more (excluding municipal waste). Waste means
any substance or object which the holder discards, intends to discard, or is required to discard. Data on waste
since 2013 have been compiled on the basis of the Act of 14 December 2012 on Waste (Journal of Laws 2019 item
701, with later amendments)
Recovery of waste is understood as any process, the main result of which is waste serving a useful purpose
by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfill a particular function, or as a result
of which waste is being prepared to fulfill that function, in the plant or generally in the economy. Disposal of waste
is understood as a process which is not recovery even where the operation has as a secondary consequence the
reclamation of substances or energy. Waste storage is a temporary waste storage including: – preliminary storage
of waste by its producer, – temporary storage of waste by the one collecting waste, – storage of waste by the one
processing waste. Data regarding landfilled up to now (accumulated) waste concern the quantity of waste deposited on the grounds of the plants generating it as a result of depositing it during the reporting and previous years.
Data on municipal waste concern waste generated by households, excluding discarded vehicles, as well as waste not containing hazardous waste originating from other producers of waste, which, because of its character
or composition, is similar to waste from households.
Data regarding outlays on fixed assets and tangible effects of investments in environmental protection and water management (by investment location) are presented in accordance with the Polish Statistical Classification
of Environmental Protection and Facilities, introduced on the basis of the Regulation of the Council of Ministers
of 2 March 1999 (Journal of Laws No. 25, item 218).
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Public safety
An ascertained crime is an event, which after the completion of preparatory proceedings was confirmed as a crime. In connection with the Criminal Code of 1997 crime is a felony or misdemeanour prosecuted upon by public
accusation or private accusation, in connection with the Penal Fiscal Code – is a fiscal offence.
The rate of detectability of delinquents is the relation of the number of detected crimes in a given period (including those detected after resumption following discontinuance) to the total number of crimes ascertained in
a given period, plus the number of crimes recorded in commenced proceedings and discontinued in previous
years due to undetected delinquents.
Information regarding ascertained crimes and rates of detectability of delinquents in ascertained crimes are derived from police information systems. Data concern cases conducted by the Police or entrusted by the prosecutor
entirely to the Police conduction.
Data on road accidents include incidents related to the movements of vehicles on public roads resulting in death
or personal injury. A road accident fatality is understood as a person who died (as a result of injuries incurred)
at the scene of the accident or in the course of 30 days. A road accident injury is understood as a person who
incurred injuries and received medical attention.

Labour market
Employed persons

Data regarding employed persons concern persons performing work providing earnings or income. Presented
data do not include employed persons in budgetary entities conducting activities in the field of national defence
and public safety.
Data do not include foundations, associations, political parties, trade unions, social organisations, employers’
organisations, business and professional associations, private farms in agriculture, clergy and entities employing
up to 9 persons.
Employed persons include:
1) employees hired on the basis of an employment contract (labour contract, posting, appointment, election
or service relation);
2) employers and own-account workers, i.e.: a) owners, co-owners, and leaseholders of private farms in agriculture
(including contributing family workers), b) owners and co-owners (including contributing family workers; excluding
partners in companies who do not work in them) of entities conducting economic activity excluding private farms
in agriculture, c) other self-employed persons, e.g., persons practising learned professions;
3) outworkers;
4) agents (including contributing family workers and persons employed by agents);
5) members of agricultural production cooperatives (agricultural producers’ cooperatives and cooperatives established on their basis as well as agricultural farmers’ cooperatives);
6) clergy fulfilling priestly obligations.
Data concerning average paid employment include exclusively employees hired on the basis of an employment
contract. Information concerns full- and part-time paid employees in terms of full-time paid employees.
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Wages and salaries

Wages and salaries include monetary payments as well as the value of benefits in kind or their equivalents due
to employees for work performed. Presented data do not include wages and salaries of employees in budgetary
entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.
Average monthly (nominal) wages and salaries per paid employee were calculated assuming:
– personal wages and salaries, excluding wages and salaries of persons engaged in outwork as well as apprentices
and persons employed abroad,
– payments from profit and balance surplus in cooperatives,
– annual extra wages and salaries for employees of budgetary sphere entities,
– fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with a labour contract, e.g.
to journalists, film producers, radio and television programme producers.
Data regarding average wages and salaries concern full-time paid employees as well as part-time paid employees
converted into full-time paid employees.
Data regarding the average monthly gross wages and salaries per paid employee include deductions for personal
income tax and employee’s contributions to compulsory social security (retirement, other pension and illness)
paid by insured employee.
Unemployment

Data on the unemployed persons registered in the powiat labour offices are presented in accordance with the
Law of 20 April 2004 on Promotion of Employment and Labour Market Institutions (Journal of Laws 2020 item 1409,
with later amendments).
Registered unemployment do not include persons undergoing: a traineeship, an internship, occupational preparation of adults, doing social utility work and persons directed to the employment agency within the framework
of activation actions appointment.
Unemployed persons with a specific situation on the labour market are persons, who are entitled to priority
in appointment for participation in special programmes and who, in accordance with Law on Employment Promotion and Labour Market Institutions, fulfill at least one of the criteria:
– unemployed persons below 30 years of age,
– long-term unemployed,
–unemployed persons over 50 years of age,
– unemployed persons benefiting from social assistance,
— unemployed persons with at least one child under 6 years of age or at least one disabled child below 18 years
of age,
– disabled unemployed persons.
Registered unemployment rate was compiled as a ratio of the number of registered unemployed persons to the
economically active civilian population, i.e. excluding employees of budgetary entities conducting activity within
the scope of national defence and public safety.
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Dwellings
Information on dwelling stocks and dwellings completed concerns dwellings, rooms and useful floor area in these
dwellings, located in residential and non-residential buildings. Data do not include collective accommodation
facilities (employee hostels, student dormitories and boarding schools, social welfare homes and others) and
spaces not designed for residential purposes, but which for various reasons are inhabited (animal accommodations, caravans, ships, wagons and others).
Data regarding dwelling stocks have been compiled on the basis of the balance of dwelling stocks, as of 31 December.
Data on dwellings in which construction has begun concern dwellings: in new residential buildings, in non-residential buildings, dwellings created as a results of enlarging building (the enlarged part), created as a result
of adapting non-residential spaces.
Information on dwellings and useful floor area of dwellings completed concerns dwellings in newly built and
expanded buildings (the enlarged part), as well as dwellings obtained as a result of adapting non-residential spaces.

Education
The education system in Poland functions according to the Act of 14 December 2016, Law on School Education
(uniform text Journal of Laws 2019 item 1148, with later amendments), the Act of 7 September 1991 on the Education System (uniform text Journal of Laws 2019 item 1481) and the Act of 20 July 2018, Law on Higher Education
and Sciences (uniform text Journal of Laws 2018 item 1668, with later amendments). Since 1 September 2017, the
new school system has been implemented, introducing 8-year primary school, 4-year general secondary school,
5-year technical secondary school, 3-year stage I sectoral vocational school, 2-year stage II sectoral vocational
school. Lower secondary schools have been abolished. As a result of implementing the new education system
in the 2019/20 school year, the lower secondary school graduates following the 3-year curriculum in general
secondary schools (4-year in technical secondary schools) and the primary school graduates following 4-year
curriculum in general secondary schools (5-year in technical secondary schools) pursued their education in grade
1 of post-primary schools.
The presented data include: 1) pre-primary establishments; 2) schools for children and youth and for adults:
a) primary schools, b) post-primary schools; 3) post-secondary schools; 4) higher education institutions;
Higher education institutions provide full-time and part-time programmes of education. Data regarding higher
education institutions: 1) comprise foreigners studying in Poland (including students at branch units of Polish
higher education institutions operating abroad); 2) do not include Poles studying abroad (with an exception
of persons at branch units of Polish higher education institutions operating abroad); Data on students and graduates are given according to the seats of higher education institutions including their branches and branch basic
organisational units.
Data regarding: 1) pre-primary education, schools (excluding higher education institutions) are given as of the
beginning of the school year; data concerning graduates – as of the end of the school year; 2) higher education
institutions – are presented as of 31 December, 3) pupils and graduates by fields of education are presented according to the International Classification of Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).
The presented information, except for the data on higher education institutions, has been compiled on the basis
of the Educational Information System administered by the Ministry of National Education. Since the 2017/18 academic year, data on higher education institutions, except for the data on some higher schools run by churches and
other religious associations, have been compiled on the basis of POL-on, the Integrated System of Information
on Science and Higher Education, administered by the Ministry of Science and Higher Education.
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Health care and social welfare
Data concerning health care – unless otherwise stated – are given including health care units subordinated
to the Ministry of Health, the Ministry of National Defence, the Ministry of Interior and Administration; excluding
health care in prisons.
Information on medical personnel concerns persons employed in: units engaged in health care activities, professional practices, pharmacies as well as social welfare homes and facilities, nurseries and children’s clubs.
Data concern persons working directly with a patient, i.e., excluding persons for whom the primary workplace
is university, central or local government administration unit and the National Health Fund.
Consultations provided by doctors and dentists in the scope of outpatient health care are presented together with
preventive examinations (excluding consultations provided by medical experts), also together with consultations
provided in admission rooms in general hospitals.
Data regarding beds in general hospitals do not include day-time places in hospitals wards.
Units of the State Emergency Medical Services are: hospital emergency wards; emergency medical teams, including medical air rescue teams with which health care service contracts have been concluded. Trauma centres and
hospital organisational units specializing in providing health services necessary for medical rescue cooperate
with the system.
Generally available pharmacies do not include pharmacies, which operate in the structure and for needs of hospitals
Data concerning social welfare facilities are presented according to the Law on Social Assistance, dated 12 March
2004 (Journal of Laws 2020 item 1876).

Culture and tourism
Books and pamphlets as well as newspapers and magazines constitute the collection of public libraries. Reader/
borrower (user actively borrowing books) a person registered in the library, who borrowed at least one volume
in reported year
Information concerning art galleries includes entities, in which exhibiting is the basic type of activity.
Information regarding theatres and music institutions as well as entertainment enterprises concerns professional,
artistic and entertainment entities conducting regular performances.
Information regarding cinemas concerns the activity of public cinemas, i.e., established for the purpose of public
film screenings, regardless of the film carrier used (light-sensitive, magnetic tape and digital).
Tourism, in accordance with the Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council
in force since 2012, means the activity of visitors taking a trip to a main destination outside their usual environment, for less than a year, for any main purpose, including business, leisure or other personal purpose, other than
to be employed by a resident entity in the place visited.
Tourist accommodation establishments include hotels and similar facilities and other facilities (until 2010 excluding rooms for rent and agro tourism lodgings). Hotels and similar facilities cover: hotels, motels, boarding houses
and other hotel facilities (e.g. road houses, inns). Facilities and places temporarily unavailable due to expansion,
renovation, etc., are not included in data regarding facilities and the number of bed places for tourists.
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Occupancy rate of bed places or rooms is a relation of the number of overnight stays or rooms rented in a given
year to the nominal number of bed places or rooms in a given year. The nominal number of bed places or rooms
shall mean total bed places or rooms prepared for tourists each day of a facility’s operation.

Finances of non-financial enterprices
Data on financial results of enterprises are adjusted to the Accounting Act dated 29 September 1994 (uniform text
Journal of Laws 2021 item 217).
Revenues from total activity (sums received and due) include:
– net revenues from the sale of products which have been manufactured by the entity (goods, semi-finished goods and services) as well as packaging, equipment and services made by other contractors if the customers are
invoiced for the foregoing together with the purchased products, including subsidies on products;
– net revenues from the sale of goods and materials (including sums due from the sale of goods and materials,
regardless of whether or not they have been paid), i.e. current assets purchased for resale in a non-processed
condition and products manufactured by entity if they are sold by shops within the company’s network along with
goods manufactured by other manufacturers;
– other operating revenues, i.e. revenues indirectly related with the basic activity of the entity, in particular: profits from the sale of non-financial fixed assets (fixed assets, assets under construction, intangible fixed assets,
investments in real estate and rights), assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well
as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, revenues from
social activities, revenues from rent or lease of fixed assets and investments in real estate and rights, revenues
related to random events;
– financial revenues, i.e. revenues from financial operations conducted by an entity: amounts due in respect
of dividends and share in profits, interest on loans granted, interest on term deposits, default interest, profits
from the sale of investments, reduction of depreciation write-offs relating to investments due to the fact that the
reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus
of foreign exchange gains over losses.
Costs of obtaining revenues from total activity include:
– cost of products sold i.e. the total costs decreased by the costs of generating benefits for the needs of the entity
and corrected by charge in product stocks;
– value of goods and materials sold according to procurement (purchase) prices;
– other operating cost, i.e. cost indirectly related to operating activity of the entity, in particular: loss on the sale
of non-financial fixed assets and fixed assets under construction, depreciation of leased or rented fixed assets,
unplanned depreciation (impairment looses), fines, penalties and indemnities paid, partially or fully written-off
liabilities related to bankruptcy, composition or restructuring proceedings, reserves made for future certain
liabilities or liabilities which are likely to occur (loss on current business transaction in), write-offs updating the
value of non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity, donations or fixed assets
received free of charge, loss related to random events;
– financial cost, i.e., among others, things interest from contracted credits and loans, interest and discount
on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investments, write-offs updating the value
of investments, the surplus of foreign exchange losses over gains.
Revenues and costs of obtaining revenues from the sale of products, goods and materials which have an influence
on the financial result are expressed in actual sales prices, taking into account discounts, rebates and reductions,
excluding the value added tax (VAT).
63

methodological notes
Financial results:
– result from sale of products, goods and materials constitutes a difference between net revenues gained from
the sale of products, goods and materials and costs bore for their obtaining (cost of products sold, goods and
materials);
– gross financial result is calculated as the difference of total revenues and total costs – in case of surplus of total
costs over total revenues, the financial result is recorded with the sign (–);
– net financial result (profit and loss) is obtained after decreasing of the gross financial result by obligatory encumbrances, which include corporate and personal income tax as well as other payments resulting from separate
regulations.
Indices:
– the gross sales profitability indicator is the relation of the result on the sale of products, goods and materials
to net revenues from the sale of products, goods and materials;
– the cost level indicator constitutes the relation of the costs of obtaining revenues from total activity to revenues
from total activity;
– the profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to revenues from total
activity;
– the profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to revenues from total activity;
– liquidity ratio of the first degree constitutes the relations of short-term investments to short-term liabilities;
– liquidity ratio of the second degree constitutes the relations of short-term investments and short-term dues
to short-term liabilities.

Public finance
Public finance include the processes connected with accumulation and allocation of public funds, and particularly: collecting and accumulating revenue, spending public funds, financing of loan needs of the state budget
and of the budgets of local government units, incurring liabilities involving public funds, managing public funds
and public debt, as well as settlements with the European Union budget. The legal basis defining such processes
is the Act of 27 August 2009 on Public Finances (Journal of Laws 2019 item 869, with later amendments) and regulations introducing the Act on Public Finances (Journal of Laws 2009 item 1241, with later amendments). With
respect to the financial management of local government units, the legal basis is additionally provided by the
Act of 8 March 1990 on Gmina Local Government (Journal of Laws 2020 item 713, with later amendments), the Act
of 5 June 1998 on Powiat Local Government (Journal of Laws 2020 item 920), the Act of 5 June 1998 on Voivodship
Local Government (Journal of Laws 2019 item 512, with later amendments) as well as the Act of 13 November 2003
on Incomes of Local Government Units (Journal of Laws 2020 item 23, with later amendments).
The presented data include information regarding revenue, expenditure and budgets result of local government
units, taking into account the targeted grants from the state budget and general subvention from the state budget.
Revenue and expenditure of the budgets of local government units are determined in the budgetary law passed
by relevant councils for a period of one calendar year (a budgetary year) within the periods and in accordance
with the principles set forth in statutory acts and in the Act on Public Finances. City with powiat status fulfils the
tasks of a gmina as well as of a powiat. There is one budget drawn up every year, which consists of revenue (income
received by both the gmina and the powiat) as well as expenditure realized jointly by the gmina and the powiat.
Revenue and expenditure of the budgets of local government units are grouped in accordance with the provisions
set forth in the Act on Public Finances, i.e. they are grouped into divisions – defining types of activity, and into
paragraphs – defining types of revenue, income or expenditure. The data were compiled in accordance with the
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Regulation of the Minister of Finance of 2 March 2010 on Detailed Classification of Incomes, Expenses, Revenues
and Expenditures, and Funds from Foreign Resources (Journal of Laws 2014 item 1053, with later amendments).
The presented data on expenditure by divisions cover all the paragraphs of expenditure realized in that division.
Information concerning the budgets of local government units is presented on the basis of reporting by the
Ministry of Finance.

Investments outlays and fixed assets
Investment outlays are financial or material expenditures, aimed at creating new fixed assets or improving (rebuilding, enlargement, reconstruction or modernisation) existing fixed capital items as well as outlays on so-called
initial equipment for the investment. Investment outlays are divided into outlays on fixed assets and other outlays.
Other outlays are expenditures on so-called initial equipment for the investment and other costs related to the
implementation of the investment. These outlays do not increase the value of fixed assets.
Investment outlays are included into the appropriate sections of the NACE Rev. 2 in accordance with the classification of the investor’s activity (entity of the national economy), with the exception of outlays on structures
not connected with its basic activity, which were included into the appropriate sections according to the criteria
of structure destination (concerning e.g.: residential buildings and premises, buildings for education, health care,
sport and recreational purposes).
Fixed assets include asset components and other objects completed and ready for usage with an expected period
of utility exceeding 1 year, of which also: public roads, streets and squares together with shoulders and foundations, development of land tracts, long-term plantings, irrigation and drainage, water structures, land, livestock
(basic herd) as well as since 1 January 2002 cooperative ownership right to residential premises and cooperative
right to non-residential (of utility character) premises.
Data regarding fixed assets do not include: value of land recognised, since 1 January 1991, as fixed assets, in accordance with the Regulation of the Council of Ministers of 12 December 1990 (Journal of Laws item 529), – right
of perpetual usufruct of land, regarded as fixed assets since 1 January 2002, in accordance with Accounting Act
of 29 September 1994 (Journal of Laws 2019 item 351, with later amendments).
The gross value of fixed assets is the value equal to the outlays incurred on their purchase or manufacturing them,
without deducting consumption value (depreciation). The gross value of fixed assets at current book-keeping
prices is understood, as of 31 December: – within the scope of fixed assets designated for exploitation: before
1 January 1995 – as the value at replacement prices of September 1994, after 1 January 1995 – as the purchase
or manufacturing value at current prices; in units that use International Accounting Standards (IAS) implemented
since 1 January 2005 – also revaluation according to fair value.

Entities of the national economy
Presented data concern entities of the national economy entered in the REGON register and include legal persons,
organizational entities without legal personality and natural persons conducting economic activity, classified into
particular NACE Rev. 2 sections according to the predominant kind of activity.
The National Official Business Register, hereinafter referred to as the REGON register, is an administrative register
held by the President of the CSO. The rules for running the register are defined by the Law on Official Statistics,
dated 29th June 1995 (uniform text Journal of Laws 2016 item 1068) and the provisions of the decree of the Council
of Ministers of 30th November 2015 (Journal of Laws 2015, item 2009, with later amendments).
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