
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1163 

z dnia 15 lipca 2015 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
zakresie wykazu grup podstawowych wykorzystywanych do celów parytetów siły nabywczej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustana
wiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i 
rozpowszechniania (1), w szczególności jego art. 12 ust. 3 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 definiuje „grupę podstawową” jako najniższy poziom agregacji 
PKB według grup artykułów, dla których wylicza się parytety siły nabywczej. 

(2)  Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 zawiera wykaz grup podstawowych. 

(3)  Klasyfikacja spożycia w sektorze gospodarstw domowych jest wykorzystywana do celów rozporządzenia (WE) 
nr 1445/2007 i rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 (2). Wprowadzenie bardziej szczegółowej klasyfikacji 
powinno zwiększyć spójność danych i ułatwić gromadzenie danych w państwach członkowskich. Taka 
szczegółowa klasyfikacja powinna stanowić dalszy podział klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu 
(COICOP) określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (3). 

(4)  W związku z wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 549/2013 konieczne jest dostosowanie wykazu grup 
podstawowych w ramach spożycia sektora instytucji rządowych i samorządowych i w ramach nakładów brutto 
na środki trwałe. 

(5)  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1209/2014 (4) konieczne jest dostosowanie 
wykazu grup podstawowych w ramach nakładów brutto na środki trwałe. 

(6)  W związku z wprowadzeniem ulepszonej metodologii wyliczeń parytetów siły nabywczej w obszarach ochrony 
zdrowia, edukacji i budownictwa należy dostosować grupy podstawowe w tych obszarach. 

(7)  Należy zatem zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

16.7.2015 L 188/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 336 z 20.12.2007, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsump

cyjnych (Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu 

rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej („ESA 2010”) (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1). 
(4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 451/2008 ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 336 z 22.11.2014, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Grupy podstawowe zdefiniowane w art. 3 lit. e) 

Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3)  

SPOŻYCIE INDYWIDUALNE GOSPODARSTW DOMO
WYCH      

Żywność i napoje bezalkoholowe      

Żywność      

Pieczywo i produkty zbożowe     

1 Ryż 01.1.1.1    

2 Mąka i pozostałe zboża 01.1.1.2    

3 Pieczywo 01.1.1.3    

4 Pozostałe wyroby piekarskie 01.1.1.4    

5 Pizza i inne półprodukty mączne 01.1.1.5    

6 Makarony i produkty makaronowe 01.1.1.6    

7 Płatki śniadaniowe 01.1.1.7    

8 Pozostałe produkty zbożowe 01.1.1.8     

Mięso     

9 Mięso wołowe i cielęce 01.1.2.1    

10 Mięso wieprzowe 01.1.2.2    

11 Mięso baranie i kozie 01.1.2.3    

12 Mięso drobiowe 01.1.2.4    

13 Pozostałe mięsa 01.1.2.5    

14 Podroby i przetwory podrobowe 01.1.2.6    

15 Wędliny 01.1.2.7    

16 Pozostałe przetwory mięsne 01.1.2.8     

Ryby i owoce morza     

17 Ryby świeże lub chłodzone 01.1.3.1    

18 Ryby mrożone 01.1.3.2    

19 Owoce morza świeże lub chłodzone 01.1.3.3    
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3) 

20 Owoce morza mrożone 01.1.3.4    

21 Ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone 01.1.3.5    

22 Pozostałe przetwory z ryb i owoców morza 01.1.3.6     

Mleko, sery i jaja     

23 Mleko świeże pełne 01.1.4.1    

24 Mleko świeże niskotłuszczowe 01.1.4.2    

25 Mleko zagęszczone i w proszku 01.1.4.3    

26 Jogurt 01.1.4.4    

27 Sery i twarogi 01.1.4.5    

28 Pozostałe produkty mleczne 01.1.4.6    

29 Jaja 01.1.4.7     

Oleje i tłuszcze     

30 Masło 01.1.5.1    

31 Margaryna i inne tłuszcze roślinne 01.1.5.2    

32 Oliwa z oliwek 01.1.5.3    

33 Pozostałe oleje jadalne 01.1.5.4    

34 Pozostałe tłuszcze zwierzęce 01.1.5.5     

Owoce     

35 Owoce świeże lub chłodzone 01.1.6.1    

36 Owoce mrożone 01.1.6.2    

37 Owoce suszone i orzechy 01.1.6.3    

38 Przetwory owocowe 01.1.6.4     

Warzywa     

39 Warzywa świeże lub chłodzone inne niż ziemniaki 
lub pozostałe warzywa bulwiaste 

01.1.7.1    

40 Warzywa mrożone inne niż ziemniaki lub pozos
tałe warzywa bulwiaste 

01.1.7.2    

41 Warzywa suszone i pozostałe przetwory warzywne 01.1.7.3    

16.7.2015 L 188/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3) 

42 Ziemniaki 01.1.7.4    

43 Chipsy 01.1.7.5    

44 Pozostałe warzywa bulwiaste i przetwory z warzyw 
bulwiastych 

01.1.7.6     

Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze     

45 Cukier 01.1.8.1    

46 Dżemy, marmolady i miód 01.1.8.2    

47 Czekolada 01.1.8.3    

48 Wyroby cukiernicze 01.1.8.4    

49 Lody 01.1.8.5    

50 Sztuczne substytuty cukru 01.1.8.6     

Wyroby żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowane     

51 Sosy, przyprawy 01.1.9.1    

52 Sól, przyprawy korzenne i zioła kulinarne 01.1.9.2    

53 Żywność dla dzieci 01.1.9.3    

54 Gotowe dania 01.1.9.4    

55 Inne artykuły żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

01.1.9.9     

Napoje bezalkoholowe      

Kawa, herbata i kakao     

56 Kawa 01.2.1.1    

57 Herbata 01.2.1.2    

58 Kakao i czekolada w proszku 01.2.1.3     

Wody mineralne, napoje bezalkoholowe, soki owocowe i wa
rzywne     

59 Wody mineralne lub źródlane 01.2.2.1    

60 Napoje orzeźwiające 01.2.2.2    

61 Soki owocowe i warzywne 01.2.2.3     

Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narko
tyki      

Napoje alkoholowe     
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3)  

Napoje spirytusowe     

62 Napoje spirytusowe 02.1.1.0     

Wino     

63 Wino 02.1.2.0     

Piwo     

64 Piwo 02.1.3.0     

Wyroby tytoniowe      

Wyroby tytoniowe     

65 Wyroby tytoniowe 02.2.0.0     

Narkotyki      

Narkotyki     

66 Narkotyki 02.3.0.0     

Odzież i obuwie      

Odzież      

Materiały odzieżowe     

67 Materiały odzieżowe 03.1.1.0     

Odzież     

68 Odzież męska 03.1.2.1    

69 Odzież damska 03.1.2.2    

70 Odzież niemowlęca (od 0 do 2 lat) i dziecięca (od 3 
do 13 lat) 

03.1.2.3     

Pozostałe artykuły odzieżowe i wyroby pasmanteryjne     

71 Pozostałe artykuły odzieżowe i wyroby pasmanteryjne 03.1.3.0     

Czyszczenie, naprawa i wypożyczanie odzieży     

72 Czyszczenie, naprawa i wypożyczanie odzieży 03.1.4.0     

Obuwie      

Buty i inne obuwie     

73 Obuwie męskie 03.2.1.1    

16.7.2015 L 188/11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3) 

74 Obuwie damskie 03.2.1.2    

75 Obuwie dziecięce 03.2.1.3     

Naprawa i wypożyczanie obuwia     

76 Naprawa i wypożyczanie obuwia 03.2.2.0     

Użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie 
w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa      

Rzeczywiste czynsze mieszkaniowe      

Rzeczywiste czynsze mieszkaniowe     

77 Rzeczywiste czynsze mieszkaniowe 04.1.0.0     

Przypisane umownie czynsze mieszkaniowe      

Przypisane umownie czynsze mieszkaniowe     

78 Przypisane umownie czynsze mieszkaniowe 04.2.0.0     

Naprawy i konserwacja mieszkania lub domu      

Materiały do napraw i konserwacji mieszkania lub domu     

79 Materiały do napraw i konserwacji mieszkania lub 
domu 

04.3.1.0     

Usługi związane z naprawami i konserwacją mieszkania lub 
domu     

80 Usługi związane z naprawami i konserwacją miesz
kania lub domu 

04.3.2.0     

Zaopatrzenie w wodę i pozostałe usługi związane z 
użytkowaniem mieszkania lub domu      

Zaopatrzenie w wodę     

81 Zaopatrzenie w wodę 04.4.1.0     

Wywóz śmieci     

82 Wywóz śmieci 04.4.2.0     

Usługi kanalizacyjne     

83 Usługi kanalizacyjne 04.4.3.0     

Pozostałe usługi związane z użytkowaniem mieszkania lub 
domu, gdzie indziej niesklasyfikowane     

84 Pozostałe usługi związane z użytkowaniem mieszkania 
lub domu, gdzie indziej niesklasyfikowane 

04.4.4.0    
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3)  

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa      

Energia elektryczna     

85 Energia elektryczna 04.5.1.0     

Gaz     

86 Gaz ziemny i gaz miejski 04.5.2.1    

87 Węglowodory ciekłe (butan, propan itd.). 04.5.2.2     

Paliwa płynne     

88 Paliwa płynne 04.5.3.0     

Paliwa stałe     

89 Paliwa stałe 04.5.4.0     

Energia cieplna     

90 Energia cieplna 04.5.5.0     

Wyposażenie mieszkania lub domu i prowadzenie 
gospodarstwa domowego      

Meble i wyposażenie mieszkania lub domu, dywany i 
inne wykładziny podłogowe      

Meble i wyposażenie mieszkania lub domu     

91 Meble do mieszkania lub domu 05.1.1.1    

92 Meble ogrodowe 05.1.1.2    

93 Sprzęt oświetleniowy 05.1.1.3    

94 Pozostałe meble i wyposażenie mieszkania lub 
domu 

05.1.1.9     

Dywany i inne wykładziny podłogowe     

95 Dywany i inne wykładziny podłogowe 05.1.2.0     

Naprawa mebli, wyposażenia mieszkania lub domu oraz 
wykładzin podłogowych     

96 Naprawa mebli, wyposażenia mieszkania lub domu 
oraz wykładzin podłogowych 

05.1.3.0     

Artykuły włókiennicze dla gospodarstwa domowego      

Artykuły włókiennicze dla gospodarstwa domowego     

97 Tkaniny tapicerskie i zasłony 05.2.0.1    

98 Bielizna pościelowa 05.2.0.2    
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3) 

99 Bielizna stołowa i bielizna łazienkowa 05.2.0.3    

100 Naprawa artykułów włókienniczych dla gospodar
stwa domowego 

05.2.0.4    

101 Pozostałe artykuły włókiennicze dla gospodarstwa 
domowego 

05.2.0.9     

Sprzęt gospodarstwa domowego      

Duży elektryczny i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domo
wego     

102 Lodówki, zamrażarki i chłodziarkozamrażarki 05.3.1.1    

103 Urządzenia do prania, suszenia, zmywania 05.3.1.2    

104 Kuchenki 05.3.1.3    

105 Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne 05.3.1.4    

106 Sprzęt czyszczący 05.3.1.5    

107 Pozostały duży sprzęt gospodarstwa domowego 05.3.1.9     

Mały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego     

108 Mały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 05.3.2.0     

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego     

109 Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego 05.3.3.0     

Wyroby szklane, zastawa stołowa i artykuły użytku 
domowego      

Wyroby szklane, zastawa stołowa i artykuły użytku domo
wego     

110 Wyroby szklane, kryształowe, ceramiczne i porcela
nowe 

05.4.0.1    

111 Sztućce i srebro stołowe 05.4.0.2    

112 Nieelektryczne sprzęty i artykuły kuchenne 05.4.0.3    

113 Naprawa wyrobów szklanych, zastawy stołowej i 
artykułów użytku domowego 

05.4.0.4     

Narzędzia i sprzęt dla domu i ogrodu      

Duże narzędzia i sprzęt     

114 Duże narzędzia i sprzęt 05.5.1.0     

Małe narzędzia i akcesoria     

115 Małe narzędzia i akcesoria 05.5.2.0    
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3)  

Artykuły i usługi związane z prowadzeniem gospo
darstwa domowego      

Nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego     

116 Środki czyszczące i konserwujące 05.6.1.1    

117 Pozostałe małe, nietrwałe artykuły gospodarstwa 
domowego 

05.6.1.2     

Usługi domowe i usługi związane z prowadzeniem gospo
darstwa domowego     

118 Usługi domowe świadczone przez opłacany perso
nel 

05.6.2.1    

119 Sprzątanie i czyszczenie 05.6.2.2    

120 Wynajem mebli i wyposażenia mieszkania lub 
domu 

05.6.2.3    

121 Pozostałe usługi domowe i usługi związane z pro
wadzeniem gospodarstwa domowego 

05.6.2.9     

Zdrowie – gospodarstwo domowe      

Wyroby, przyrządy i urządzenia medyczne      

Wyroby farmaceutyczne     

122 Wyroby farmaceutyczne 06.1.1.0     

Pozostałe wyroby medyczne     

123 Pozostałe wyroby medyczne 06.1.2.0     

Urządzenia i sprzęt terapeutyczny     

124 Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 06.1.3.0     

Usługi ambulatoryjne      

Usługi lekarskie     

125 Usługi lekarskie 06.2.1.0     

Usługi stomatologiczne     

126 Usługi stomatologiczne 06.2.2.0     

Usługi paramedyczne     

127 Usługi paramedyczne 06.2.3.0     

Usługi szpitalne      

Usługi szpitalne     

128 Szpitale ogólne 06.3.0.1    

129 Szpitale psychiatryczne i odwykowe 06.3.0.2    
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3) 

130 Szpitale specjalistyczne 06.3.0.3    

131 Stacjonarne zakłady opieki pielęgnacyjnej i długo
terminowej 

06.3.0.4     

Transport      

Zakup środków transportu      

Samochody osobowe     

132 Samochody osobowe nowe 07.1.1.1    

133 Samochody osobowe używane 07.1.1.2     

Pojazdy silnikowe jednośladowe     

134 Pojazdy silnikowe jednośladowe 07.1.2.0     

Rowery     

135 Rowery 07.1.3.0     

Pojazdy ciągnione przez zwierzęta     

136 Pojazdy ciągnione przez zwierzęta 07.1.4.0     

Eksploatacja prywatnych środków transportu      

Części zamienne i akcesoria do prywatnych środków trans
portu     

137 Opony 07.2.1.1    

138 Części zamienne do prywatnych środków trans
portu 

07.2.1.2    

139 Akcesoria do prywatnych środków transportu 07.2.1.3     

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu     

140 Olej napędowy 07.2.2.1    

141 Benzyna 07.2.2.2    

142 Pozostałe paliwa do prywatnych środków trans
portu 

07.2.2.3    

143 Smary 07.2.2.4     

Konserwacja i naprawa prywatnych środków transportu     

144 Konserwacja i naprawa prywatnych środków trans
portu 

07.2.3.0    
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Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3)  

Inne usługi związane z prywatnymi środkami transportu     

145 Inne usługi związane z prywatnymi środkami trans
portu 

07.2.4.0     

Usługi transportowe      

Transport pasażerski szynowy     

146 Transport pasażerski kolejowy 07.3.1.1    

147 Transport pasażerski metrem i tramwajem 07.3.1.2     

Transport pasażerski drogowy     

148 Transport pasażerski autobusem i autokarem 07.3.2.1    

149 Transport pasażerski taksówką lub wynajętym sa
mochodem z kierowcą 

07.3.2.2     

Transport pasażerski powietrzny     

150 Transport pasażerski powietrzny 07.3.3.0     

Transport pasażerski morski i śródlądowy     

151 Transport pasażerski morski i śródlądowy 07.3.4.0     

Transport pasażerski mieszany     

152 Transport pasażerski mieszany 07.3.5.0     

Pozostałe zakupione usługi transportowe     

153 Pozostałe zakupione usługi transportowe 07.3.6.0     

Łączność      

Usługi pocztowe      

Usługi pocztowe     

154 Usługi pocztowe 08.1.0.0     

Urządzenia telefoniczne i telefaksowe      

Urządzenia telefoniczne i telefaksowe     

155 Urządzenia telefoniczne i telefaksowe 08.2.0.0    

16.7.2015 L 188/17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3)  

Usługi telefoniczne i telefaksowe      

Usługi telefoniczne i telefaksowe     

156 Usługi telefonii stacjonarnej 08.3.0.1    

157 Usługi telefonii komórkowej 08.3.0.2    

158 Usługi internetowe 08.3.0.3    

159 Usługi telekomunikacyjne w pakiecie 08.3.0.4    

160 Pozostałe usługi przesyłania informacji 08.3.0.5     

Rekreacja i kultura – gospodarstwo domowe      

Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i służący do 
przetwarzania informacji      

Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz 
dźwięku i obrazu     

161 Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania 
dźwięku 

09.1.1.1    

162 Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania 
dźwięku i obrazu 

09.1.1.2    

163 Przenośne odtwarzacze dźwięku i obrazu 09.1.1.3    

164 Pozostały sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwa
rzania dźwięku i obrazu 

09.1.1.9     

Sprzęt fotograficzny i kinematograficzny oraz przyrządy op
tyczne     

165 Sprzęt fotograficzny i kinematograficzny oraz przy
rządy optyczne 

09.1.2.0     

Sprzęt służący do przetwarzania informacji     

166 Komputery osobiste 09.1.3.1    

167 Akcesoria do sprzętu służącego do przetwarzania 
informacji 

09.1.3.2    

168 Oprogramowanie 09.1.3.3    

169 Kalkulatory i pozostały sprzęt służący do przetwa
rzania informacji 

09.1.3.4     

Nośniki nagrane i do nagrywania     

170 Nośniki nagrane 09.1.4.1    
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171 Nośniki do nagrywania 09.1.4.2    

172 Pozostałe nośniki nagrane i do nagrywania 09.1.4.9     

Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i służą
cego do przetwarzania informacji     

173 Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego 
i służącego do przetwarzania informacji 

09.1.5.0     

Inny duży sprzęt trwałego użytku związany z rekrea
cją i kulturą      

Duży sprzęt trwałego użytku do rekreacji na wolnym powie
trzu     

174 Duży sprzęt trwałego użytku do rekreacji na wol
nym powietrzu 

09.2.1.0     

Instrumenty muzyczne i duży sprzęt trwałego użytku do re
kreacji w pomieszczeniach     

175 Instrumenty muzyczne i duży sprzęt trwałego 
użytku do rekreacji w pomieszczeniach 

09.2.2.0     

Konserwacja i naprawa innego dużego sprzętu trwałego 
użytku związanego z rekreacją i kulturą     

176 Konserwacja i naprawa innego dużego sprzętu 
trwałego użytku związanego z rekreacją i kulturą 

09.2.3.0     

Pozostały sprzęt rekreacyjny, artykuły ogrodnicze i 
zwierzęta domowe      

Gry, zabawki i artykuły kolekcjonerskie     

177 Gry i artykuły kolekcjonerskie 09.3.1.1    

178 Zabawki i artykuły okolicznościowe 09.3.1.2     

Sprzęt sportowy, kempingowy i służący do rekreacji na wol
nym powietrzu     

179 Sprzęt sportowy, kempingowy i służący do rekrea
cji na wolnym powietrzu 

09.3.2.0     

Ogrody, rośliny i kwiaty     

180 Artykuły ogrodnicze 09.3.3.1    

181 Rośliny i kwiaty 09.3.3.2     

Zwierzęta domowe i artykuły dla zwierząt domowych     

182 Zwierzęta domowe i artykuły dla zwierząt domo
wych 

09.3.4.0    
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Usługi weterynaryjne i pozostałe usługi dla zwierząt domo
wych     

183 Usługi weterynaryjne i pozostałe usługi dla zwie
rząt domowych 

09.3.5.0     

Usługi w zakresie rekreacji i kultury      

Usługi w zakresie rekreacji i sportu     

184 Usługi w zakresie rekreacji i sportu 09.4.1.0     

Usługi związane z kulturą     

185 Kina, teatry, koncerty 09.4.2.1    

186 Muzea, biblioteki, ogrody zoologiczne 09.4.2.2    

187 Opłaty radiowo-telewizyjne 09.4.2.3    

188 Wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów związanych z 
kulturą 

09.4.2.4    

189 Usługi fotograficzne 09.4.2.5    

190 Pozostałe usługi związane z kulturą 09.4.2.9     

Gry hazardowe     

191 Gry hazardowe 09.4.3.0     

Gazety, książki i artykuły piśmienne      

Książki     

192 Książki 09.5.1.0     

Gazety i czasopisma     

193 Gazety 09.5.2.1    

194 Magazyny i czasopisma 09.5.2.2     

Druki różne     

195 Druki różne 09.5.3.0     

Artykuły piśmienne, malarskie i kreślarskie     

196 Artykuły piśmienne, malarskie i kreślarskie 09.5.4.0     

Imprezy turystyczne      

Imprezy turystyczne     

197 Imprezy turystyczne 09.6.0.0    
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Edukacja – gospodarstwo domowe      

Edukacja – gospodarstwo domowe      

Edukacja – gospodarstwo domowe     

198 Edukacja – gospodarstwo domowe 10.0.0.0     

Restauracje i hotele      

Usługi gastronomii      

Restauracje, kawiarnie itp.     

199 Restauracje, kawiarnie i lokale dansingowe 11.1.1.1    

200 Restauracje szybkiej obsługi i żywność kupowana 
na wynos 

11.1.1.2     

Stołówki     

201 Stołówki 11.1.2.0     

Usługi zakwaterowania      

Usługi zakwaterowania     

202 Hotele, motele i podobne usługi zakwaterowania 11.2.0.1    

203 Ośrodki wypoczynkowe, kempingi, pola namio
towe, schroniska młodzieżowe i podobne usługi za
kwaterowania 

11.2.0.2    

204 Pozostałe usługi zakwaterowania 11.2.0.3     

Pozostałe towary i usługi      

Pielęgnacja ciała      

Salony fryzjerskie i kosmetyczne     

205 Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i dzieci 12.1.1.1    

206 Usługi fryzjerskie dla kobiet 12.1.1.2    

207 Usługi kosmetyczne 12.1.1.3     

Urządzenia elektryczne do pielęgnacji ciała     

208 Urządzenia elektryczne do pielęgnacji ciała 12.1.2.0    
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Pozostałe urządzenia, artykuły i produkty do pielęgnacji 
ciała     

209 Urządzenia nieelektryczne 12.1.3.1    

210 Artykuły do higieny osobistej i odnowy biologicz
nej, produkty ezoteryczne i kosmetyki 

12.1.3.2     

Prostytucja      

Prostytucja     

211 Prostytucja 12.2.0.0     

Artykuły użytku osobistego, gdzie indziej niesklasyfi
kowane      

Biżuteria, zegary i zegarki     

212 Biżuteria 12.3.1.1    

213 Zegary i zegarki 12.3.1.2    

214 Usługi jubilerskie, naprawa zegarów i zegarków 12.3.1.3     

Pozostałe artykuły użytku osobistego     

215 Pozostałe artykuły użytku osobistego 12.3.2.0     

Ochrona socjalna      

Ochrona socjalna     

216 Ochrona socjalna 12.4.0.0     

Ubezpieczenia      

Ubezpieczenie na życie     

217 Ubezpieczenie na życie 12.5.1.0     

Ubezpieczenie związane z mieszkaniem i zamieszkiwaniem     

218 Ubezpieczenie związane z mieszkaniem i zamiesz
kiwaniem 

12.5.2.0     

Ubezpieczenie związane ze zdrowiem     

219 Ubezpieczenie związane ze zdrowiem 12.5.3.0     

Ubezpieczenie związane z transportem     

220 Ubezpieczenie związane z transportem 12.5.4.0     

Pozostałe ubezpieczenia     

16.7.2015 L 188/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Numer 
GP Opis COICOP (1) COPNI (2) COFOG (2) CPA 2008 (3) 

221 Pozostałe ubezpieczenia 12.5.5.0     

Usługi finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane      

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FI
SIM)     

222 Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośred
nio (FISIM) 

12.6.1.0     

Inne usługi finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane     

223 Inne usługi finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 12.6.2.0     

Pozostałe usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane      

Pozostałe usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane     

224 Pozostałe usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane 12.7.0.0     

Zakupy za granicą netto      

Zakupy za granicą netto      

Zakupy za granicą netto     

225 Zakupy za granicą netto      

SPOŻYCIE INDYWIDUALNE W INSTYTUCJACH NIEKO
MERCYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ GOSPODAR
STW DOMOWYCH      

Użytkowanie mieszkania lub domu – instytucje 
niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 
domowych      

Użytkowanie mieszkania lub domu – instytucje nie
komercyjne działające na rzecz gospodarstw domo
wych      

Użytkowanie mieszkania lub domu – instytucje niekomer
cyjne działające na rzecz gospodarstw domowych     

226 Użytkowanie mieszkania lub domu – instytucje nie
komercyjne działające na rzecz gospodarstw domo
wych  

01    

Zdrowie – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych      

Zdrowie – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych      

Zdrowie – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gos
podarstw domowych     

227 Zdrowie – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych  

02    

Rekreacja i kultura – instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz gospodarstw domowych      

Rekreacja i kultura – instytucje niekomercyjne dzia
łające na rzecz gospodarstw domowych      

Rekreacja i kultura – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych     
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228 Rekreacja i kultura – instytucje niekomercyjne dzia
łające na rzecz gospodarstw domowych  

03    

Edukacja – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych      

Edukacja – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych      

Edukacja – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gos
podarstw domowych     

229 Edukacja – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych  

04    

Ochrona socjalna – instytucje niekomercyjne dzia
łające na rzecz gospodarstw domowych      

Ochrona socjalna – instytucje niekomercyjne działa
jące na rzecz gospodarstw domowych      

Ochrona socjalna – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych     

230 Ochrona socjalna – instytucje niekomercyjne dzia
łające na rzecz gospodarstw domowych  

05    

Pozostałe usługi – instytucje niekomercyjne dzia
łające na rzecz gospodarstw domowych      

Pozostałe usługi – instytucje niekomercyjne działa
jące na rzecz gospodarstw domowych      

Pozostałe usługi – instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych     

231 Pozostałe usługi – instytucje niekomercyjne działa
jące na rzecz gospodarstw domowych  

06–09    

SPOŻYCIE INDYWIDUALNE W SEKTORZE INSTYTUCJI 
RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH      

Użytkowanie mieszkania lub domu – sektor insty
tucji rządowych i samorządowych      

Użytkowanie mieszkania lub domu – sektor instytu
cji rządowych i samorządowych      

Użytkowanie mieszkania lub domu – sektor instytucji rzą
dowych i samorządowych     

232 Użytkowanie mieszkania lub domu – sektor insty
tucji rządowych i samorządowych   

10.6.0   

Zdrowie – sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych      

Zdrowie – sektor instytucji rządowych i samorządo
wych      

Zdrowie – sektor instytucji rządowych i samorządowych     

233 Zdrowie – sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych   

07   

Rekreacja i kultura – sektor instytucji rządowych 
i samorządowych     
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Rekreacja i kultura – sektor instytucji rządowych i 
samorządowych      

Rekreacja i kultura – sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych     

234 Rekreacja i kultura – sektor instytucji rządowych i 
samorządowych   

08   

Edukacja – sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych      

Edukacja – sektor instytucji rządowych i samorządo
wych      

Edukacja – sektor instytucji rządowych i samorządowych     

235 Edukacja – sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych   

09   

Ochrona socjalna – sektor instytucji rządowych i 
samorządowych      

Ochrona socjalna – sektor instytucji rządowych i sa
morządowych      

Ochrona socjalna – sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych     

236 Ochrona socjalna – sektor instytucji rządowych i 
samorządowych   

10 z wyłącze
niem 10.6   

SPOŻYCIE OGÓLNOSPOŁECZNE W SEKTORZE INSTYTU
CJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH      

Spożycie ogólnospołeczne w sektorze instytucji 
rządowych i samorządowych      

Spożycie ogólnospołeczne w sektorze instytucji rządo
wych i samorządowych      

Spożycie ogólnospołeczne w sektorze instytucji rządowych i 
samorządowych     

237 Wynagrodzenia pracowników (usługi ogólnospo
łeczne)     

238 Zużycie pośrednie     

239 Nadwyżka operacyjna brutto     

240 Podatki związane z produkcją w ujęciu netto     

241 Przychody ze sprzedaży      

AKUMULACJA BRUTTO      

Nakłady brutto na środki trwałe      

Maszyny i urządzenia      

Wyroby metalowe, maszyny i urządzenia     

242 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń (CPA 25, oprócz 25.4)    

25, z wyłącze
niem 25.4 

243 Sprzęt informatyczny i (tele)komunikacyjny (CPA 
26.1, 26.2 i 26.3)    

26.1–26.3 
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244 Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne (CPA 
26.4–26.8)    

26.4–26.8 

245 Urządzenia elektryczne (CPA 27)    27 

246 Maszyny ogólnego przeznaczenia (CPA 28.1 i 28.2)    28.1 i 28.2 

247 Maszyny specjalnego przeznaczenia  
(CPA 28.3–28.9)    

28.3–28.9  

Sprzęt transportowy     

248 Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 
(CPA 29)    

29 

249 Pozostały sprzęt transportowy (CPA 30)    30  

Budownictwo      

Budynki mieszkalne     

250 Budynki mieszkalne (CPA 41)    41  

Budynki niemieszkalne     

251 Budynki niemieszkalne (CPA 41)    41  

Obiekty inżynierii lądowej     

252 Obiekty inżynierii lądowej (CPA 42)    42  

Pozostałe produkty      

Pozostałe produkty     

253 Meble i pozostałe wyroby (CPA 31 i 32)    31 i 32 

254 Oprogramowanie komputerowe (CPA 58.2 i 62.01)    58.2 i 62.01 

255 Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane    Pozostałe  

Przyrost rzeczowych środków obrotowych      

Przyrost rzeczowych środków obrotowych      

Przyrost rzeczowych środków obrotowych     

256 Przyrost rzeczowych środków obrotowych      

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie akty
wów o wyjątkowej wartości      

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o 
wyjątkowej wartości      

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjąt
kowej wartości     

257 Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie akty
wów o wyjątkowej wartości     
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SALDO EKSPORTU I IMPORTU      

Saldo eksportu i importu      

Saldo eksportu i importu      

Saldo eksportu i importu     

258 Saldo eksportu i importu     

(1)  Dalszy podział klasyfikacji COICOP zdefiniowanej w rozdziale 23 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013. 
(2)  Zgodnie z definicją w rozdziale 23 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013. 
(3)  Zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1209/2014.   
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