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TABL. 8(192). WARTOŚĆ  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  WYROBÓW  NOWYCH   
I  MODERNIZOWANYCH  W  PRZEMYŚLE  W  2004  R. 

 VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  IMPROVED PRODUCTS  
IN  THE  INDUSTRY  IN  2004 

Wartość sprzedaży wyrobów, których 
produkcję uruchomiono w latach 

Value of sale of products, of chich 
production was activated in years 

ogółem 

grand total 

w tym eksport 
ogółem 

of which export 
total 

Value of sale of products, of which 
production was activated in years WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
    

O G Ó Ł E M ...........................................  9476,5 7182,2 T O T A L 

sektor publiczny ...................................  149,5 65,8 public sector 

sektor prywatny....................................  9327,0 7116,4 private sector 

W tym przetwórstwo przemysłowe .....  9444,3 7180,4 Of which manufacturing 

   w tym:      of which: 

Produkcja artykułów spożywczych  

i napojów..............................................  224,2 8,8 

Manufacture of food products and 

beverages 

Włókiennictwo .........................................  254,0 235,0 Manufacture of textiles 

Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich...........................................  - - 

Manufacture of wearing apparel and 

furriery ∆ 

Produkcja skór wyprawionych  

i wyrobów z nich ∆ ................................  - - 

Processing of leather and manufacture 

of leather products ∆ 

Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy  

i wikliny ∆ ..............................................  80,6 13,6 

Manufacture of wood and wood, straw 

and wicker products ∆ 

Produkcja masy włóknistej oraz papieru ∆. 23,0 9,7 Manufacture of pulp and paper ∆ 

Produkcja wyrobów chemicznych...........  348,3 35,8 

Manufacture of chemicals and chemical 

products 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 

sztucznych..................................................  361,8 276,1 

Manufacture of rubber and plastic 

products 

Produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych .................  100,0 39,3 

Manufacture of other non-metallic 

mineral products 

Produkcja metali .....................................  3,9 1,6 Manufacture of basic metals 
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TABL. 8(192). WARTOŚĆ  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  WYROBÓW  NOWYCH  
I  ZMODERNIZOWANYCH  W  PRZEMYŚLE  W  2004  R.  (dok.) 

 VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  IMPROVED PRODUCTS   
IN  THE  INDUSTRY  IN  2004  (cont.) 

Wartość sprzedaży wyrobów, których 
produkcję uruchomiono w latach 

Value of sale of products, of chich 
production was activated in years 

ogółem 

grand total 

w tym eksport 
ogółem 

of which export 
total 

SPECIFICATION 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
   

W tym przetwórstwo przemysłowe 
(dok.)   

Of which manufacturing  
(cont.) 

Produkcja wyrobów z metali ∆ ..................  193,9 171,7 Manufacture of metal products ∆ 

Produkcja maszyn  
i urządzeń ∆ ..........................................  583,1 304,2 

Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.� ∆ 

Produkcja maszyn i aparatury 
elektrycznej ∆........................................  202,7 145,3 

Manufacture of electrical machinery and 
apparatus n.e.c.� 

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych ..........................  17,3 0,5 

Manufacture of radio, television and 
communication equipment and 
apparatus 

Produkcja instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych, zegarów  
i zegarków ............................................  86,6 16,5 

Manufacture of medical, precision and 
optical instruments, watches and 
clocks 

Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep ................................  6072,9 5179,9 

Manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ....................................  505,1 503,4 

Manufacture of other transport 
equipment 

Produkcja mebli; pozostała działalność 
produkcyjna ∆ .......................................  359,7 232,5 

Manufacture of furniture; manufacturing 
n.e.c.� ∆ 

 

TABL. 9(193). WYNALAZKI  I  WZORY  UŻYTKOWE  KRAJOWE  
 DOMESTIC  INVENTIONS  AND  UTILITY  MODELS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     

Wynalazki:    Inventions: 

zgłoszone .................................. 219 230 259 patent applications 

udzielone patenty ...................... 90 83 62 patents granted 

Wzory użytkowe:    Utility models: 

zgłoszone .................................. . 66 36 utility model application 

udzielone prawa ochronne ........ . 57 87 rights of protection granted 
 

Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. 
S o u r c e: data of the Patent Office of the Republic of Poland. 


