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TABL. 10(202). WARTOŚĆ  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  WYROBÓW  NOWYCH I  ZMODERNIZOWANYCH   
W  PRZEMYŚLE

 a
  W  2007 R.  (dok.) 

 VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  IMPROVED RODUCTS  IN  
THE  INDUSTRY 

a
 IN  2007 (cont.) 

Wartość sprzedaży wyrobów, których produkcję 
uruchomiono w latach 2004-2007 

Value of sale of products, of which production was 
activated in years 2004-2007 

z tego wyroby nowe lub 
zmodernizowane 

of which products 
ogółem 

grand total 
dla rynku 

for a market 

dla 
przedsię- 
biorstwa 

for  
a company 

w tym 
eksport 
ogółem 

of which 
export total 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł   in mln zl 

SPECIFICATION 

     

W tym przetwórstwo 
przemysłowe (dok.)     

Of which manufacturing  
(cont.) 

Produkcja wyrobów z metali ∆ 286,4 169,7 116,7 231,9 
Manufacture of metal 

products ∆ 
Produkcja maszyn  

i urządzeń ∆ ........................  833,6 547,3 286,3 265,0 
Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c.   

Produkcja maszyn i apara-
tury elektrycznej ∆...............  103,3 46,4 53,9 48,3 

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

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych ........  550,9 219,3 331,6 65,1 

Manufacture of radio, 
television and 
communication equipment 
and apparatus 

Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów  
i zegarków ..........................  75,9 58,1 17,8 20,2 

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

Produkcja pojazdów mecha-
nicznych, przyczep  
i naczep..............................  1289,2 399,1 890,1 986,9 

Manufacture of motor 
vehicles, trailers and semi-
trailers 

Produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego......  490,9 488,2 2,7 346,6 

Manufacture of other 
transport equipment 

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆...  96,3 48,5 47,8 59,5 

Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.   

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

TABL. 11(203). WYNALAZKI  I  WZORY  UŻYTKOWE  KRAJOWE  
DOMESTIC  INVENTIONS  AND  UTILITY  MODELS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

     

Wynalazki:    Inventions: 

zgłoszone .................................  219 188 323 patent applications 

udzielone patenty .....................  90 105 219 patents granted 

Wzory użytkowe:    Utility models: 

zgłoszone .................................  . 39 25 utility model application 

udzielone prawa ochronne .......  . 61 33 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. 


