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Objaśnienia znaków umownych
Symbols
Symbol

Opis

Symbol
Kreska

(–)

Zero

(0)

Description
oznacza, że zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5
magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit
zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit
oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
data not available or not reliable
oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe
not applicable
oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych
data revised
oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji
categories of applied classification are presented in abbreviated form
oznacza, że dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania
tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej
data may not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality
in accordance with the Law on Official Statistics
rozwiązanie graficzne stosowane w główce tablicy; oznacza „w tym”, tj. nie podaje się
wszystkich składników sumy
graphic solution used in the table head; term ” of which’’, indicates that not all elements
of sum are given

(0,0)
Kropka

(.)

Znak

x

Znak

*

Znak

∆

Znak

#

╔

Ważniejsze skróty
Major abbreviation
Skrót

Pełna nazwa

Abbreviation
tys.
thous.
mln

Complete name
tysiąc
thousand
milion
milion
złoty
zloty
sztuka
pieces
gram
gram
kilogram
kilogram

zł
szt.
pcs
g
kg

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

Skrót

Pełna nazwa

Abbreviation

Complete name

dt

decytona
deciton

t

tona
tonne

m

metr
metre

m2

metr kwadratowy
square metre

ml

mililitr
mililitre

l

litr
litre

m3

metr sześcienny
cubic metre

cd.
cont.

ciąg dalszy
continued

dok.
cont.

dokończenie
continued

tabl.

tablica
table

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności
Polish Classification of Activities

PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
Polish Classification of Goods and Services
sekcje PKD
section of the NACE

wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodę
x

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacja
x

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
water supply; sewerage, waste management and remediation activities

handel; naprawa pojazdów samochodowych
trade; repair of motor vehicles

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

zakwaterowanie i gastronomia
accommodation and catering

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
accommodation and food service activities

obsługa rynku nieruchomości
x

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
real estate activities

administrowanie i działalność wspierająca
x

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administrative and support service activities

electricity, gas, steam and air conditioning supply
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MAJOR ABBREVIATION

Skrót

Pełna nazwa

Abbreviation

Complete name
działy PKD
divisions of the NACE

produkcja skór i wyrobów skórzanych
x

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
manufacture of pro-ducts of wood,
cork, straw and wicker

produkcja wyrobów z drewna, oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
manufacture of wood and of pro-ducts of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

produkcja wyrobów z metali

produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn
i urządzeń
manufacture of fabricated metal products, except machinery and
equipment

manufacture of metal products

manufacture of leather and related products

produkcja maszyn i urządzeń
x

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
manufacture of machinery and equipments n.e.c.

budowa budynków
x

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
construction of buildings

budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej
x

roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich
naprawa
x

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa
pojazdów samochodowych

handel hurtowy
wholesale trade

handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

handel detaliczny

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi
retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

retail trade

civil engineering

wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

Wyroby według PKWiU
Products of PKWiU
masło
butter

masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
butter and dairy spreads

ser niedojrzewający i twaróg

ser świeży (niedojrzewający i niekonserowowany), włącznie z serem
serwatkowym i twarogiem
fresh cheese (unripened or un-cured cheese), including whey cheese
and curd

cheese unripened fresh and curd
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