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Uwaga do tablic 6 – 8. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 
Note to tables 6 - 8. Data concern economic entities employing more than 49 persons. 
 

TABL. 6(196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE  (ceny  bieżące)  
EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY  (current  prices) 

W tym nakłady 
Of which expenditures 

Ogółem 

Total 

na działalność 
badawczą 

i rozwojową 

on research 
and 

development 
activity 

na zakup 
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumentacji  
i praw 

on the 
acquisition of 
disembodied 

technology and  
know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne  

i narzędzia oraz 
środki 

transportu 

capital – on the 
acquisition of 

instruments and 
equipment 
and means 
of transport 

na oprogra-
mowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w tys. zł   in thous. zl 
      

O G Ó Ł E M.................. 2000 803577,6 223407,2 12533,3 544150,2 8621,0 
T O T A L 2005 1153152,7 97497,1 27481,1 774817,7 25548,1 
 2006 1117905,3 110401,3 15729,0 643917,7 31480,2 

sektor publiczny ...................  89020,3 17101,2 1817,1 39517,9 13237,9 
public sector      
sektor prywatny....................  1028885,0 93300,1 13911,9 604399,8 18242,3 
private sector      

Górnictwo ..............................  211906,2 6812,3 770,6 144878,4 301,6 
Mining and quarrying      
Przetwórstwo przemysłowe 808434,8 101548,7 11384,7 440718,4 18630,6 
Manufacturing      
   w tym: 
   of which:      
Produkcja artykułów 

spożywczych i napojów........  52871,6 1157,4 13,4 35751,2 389,3 
Manufacture of food products 

and beverages      
Włókiennictwo.........................  108405,9 8061,8 673,4 74848,2 143,9 
Manufacture of textiles      
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich ..........................  2035,1 400,0 - 1389,6 - 
Manufacture of wearing 

apparel and furriery ∆      
Produkcja skór wyprawionych  

i wyrobów z nich ∆ ................  402,6 - - 399,1 - 
Processing of leather and manu-

facture of leather products ∆      
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ∆ ..............................  1935,6 - - 1675,6 176,1 

Manufacture of wood and 
wood, straw and wicker 
products ∆      

Produkcja masy włóknistej 
oraz papieru ∆ ......................  1203,8 - - 1153,1 - 

Manufacture of pulp and paper ∆      
Działalność wydawnicza; poli-

grafia i reprodukcja zapisa-
nych nośników informacji .....  3607,1 - - 3501,5 - 

Publishing, printing and repro-
duction of recorded media       
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TABL. 6(196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE  (cd.) 
 EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY  (cont.) 

W tym nakłady 

Of which expenditures 

Ogółem 

Total 

na działalność 
badawczą 

i rozwojową 

on research 
and 

development 
activity 

na zakup 
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumentacji  
i praw 

on the 
acquisition of 
disembodied 

technology and  
know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne  

i narzędzia oraz 
środki 

transportu 

capital – on the 
acquisition of 

instruments and 
equipment 
and means 
of transport 

na oprogra-
mowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w tys. zł   in thous. zl 
      

Przetwórstwo przemysłowe 

(cd.)      

Manufacturing (cont.)      

Produkcja wyrobów chemi-

cznych..................................  49754,4 13755,0 3196,4 12590,0 2115,7 

Manufacture of chemicals and 

chemical products      

Produkcja wyrobów gumo-

wych i z tworzyw sztucznych  99937,8 5688,6 6341,8 46966,1 1072,8 

Manufacture of rubber and 

plastic products      

Produkcja wyrobów z pozo-

stałych surowców nieme-

talicznych .............................  22172,9 537,3 61,0 16265,9 67,3 

Manufacture of other non- 

-metallic mineral products 

     

Produkcja metali .....................  8008,6 - 53,3 6787,4 217,6 

Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆ 67790,7 1029,2 334,4 42006,1 6238,0 

Manufacture of metal  

products ∆ 

     

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 162886,2 16973,7 37,2 77612,7 2463,7 

Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.  

     

Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆ .......................  35827,8 11120,0 466,3 19483,9 979,2 

Manufacture of electrical 

machinery and apparatus 

n.e.c. 
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TABL. 6(196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE  (dok.) 
 EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY  (cont.) 

W tym nakłady 

Of which expenditures 

Ogółem 

Total 

na działalność 
badawczą 

i rozwojową 

on research 
and 

development 
activity 

na zakup 
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumentacji  
i praw 

on the 
acquisition of 
disembodied 

technology and  
know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne  

i narzędzia oraz 
środki 

transportu 

capital – on the 
acquisition of 

instruments and 
equipment 
and means 
of transport 

na oprogra-
mowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w tys. zł   in thous. zl 
      

Przetwórstwo przemysłowe 
(dok.) 

     

Manufacturing (cont.)      

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych ..........  2572,5 818,6 - 1410,2 245,6 

Manufacture of radio, tele-
vision and communication 
equipment and apparatus  

     

Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów  
i zegarków............................  13763,9 5126,9 - 6042,8 1154,9 

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

Produkcja pojazdów samo-
chodowych, przyczep  
i naczep ...............................  109969,2 13502,2 - 71511,4 1053,3 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ....................  32185,2 21873,0 207,5 9012,6 166,9 

Manufacture of other transport 
equipment       

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆ ....  31966,1 1505,0 - 11300,8 2068,1 

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

Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, 
gaz, wodę............................  97564,3 2040,3 3573,7 58320,9 12548,0 

Electricity, gas and water  
supply      


