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TABL. 6(204). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE 
a 

  (ceny  bieżące)  
EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY

 a
  (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 
 2007 1451767,7 127440,2 29367,1 873859,3 39974,0 
 2008 1760560,8 149630,9 14763,1 990996,4 19231,8 

sektor publiczny ...................  140487,3 14457,3 3666,0 90045,4 1669,5 
public sector      
sektor prywatny....................  1620073,5 135173,6 11097,1 900951,0 17562,3 
private sector      

Górnictwo ..............................         380693,0           6285,0                   -        187833,0             580,0 
Mining and quarrying      
Przetwórstwo przemysłowe      1064736,2        142220,9         14306,1        613612,8         16720,4 
Manufacturing      
   w tym: 
   of which:      
Produkcja artykułów 

spożywczych i napojów........          38096,0             876,0             180,2         20903,5              27,4 
Manufacture of food products 

and beverages      
Włókiennictwo.........................          15910,0           9202,0                   -           4857,4              52,4 
Manufacture of textiles      
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich ..........................              482,5                   -                   -             297,0                   - 
Manufacture of wearing 

apparel and furriery ∆      
Produkcja skór wyprawionych  

i wyrobów z nich ∆ ................            1904,0           1508,0                   -             396,0                   - 
Processing of leather and manu-

facture of leather products ∆      
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ∆ ..............................              416,0                   -                   -             407,8                   - 

Manufacture of wood and 
wood, straw and wicker 
products ∆      

Produkcja masy włóknistej 
oraz papieru ∆ ......................          13866,3              22,8             232,0           9455,6              82,0 

Manufacture of pulp and paper ∆      
Działalność wydawnicza; poli-

grafia i reprodukcja zapisa-
nych nośników informacji .....            3728,8              25,5                   -           2845,5              17,1 

Publishing, printing and repro-
duction of recorded media       

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 
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TABL. 6(204). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE 
a
  (cd.) 

 EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY 
a
  (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..................................          70007,7         27070,7           2063,1         16649,6           1620,8 

Manufacture of chemicals and 
chemical products      

Produkcja wyrobów gumo-
wych i z tworzyw sztucznych          68478,0           7267,1                   -         36915,8             917,9 

Manufacture of rubber and 
plastic products      

Produkcja wyrobów z pozo-
stałych surowców nieme-
talicznych .............................          31170,6             444,3              15,0         24745,3              26,7 

Manufacture of other non- 
-metallic mineral products 

     

Produkcja metali .....................            1452,0                3,0                   -             222,0                   - 
Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆         46958,3             677,6           5811,0         27149,9           2686,1 
Manufacture of metal  

products ∆ 
     

Produkcja maszyn i urządzeń ∆        225957,7         41351,4           4880,8        115139,3           4244,4 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.  
     

Produkcja maszyn i aparatury 
elektrycznej ∆ .......................          57042,1           9542,6                   -         40530,4           1999,4 

Manufacture of electrical 
machinery and apparatus 
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. 
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TABL. 6(204). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE 
a
  (dok.) 

 EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY 
a
  (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 ..........          35417,0             464,4                   -         34532,8             236,9 

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

     

Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów  
i zegarków............................          12231,0           8066,5                   -           2929,7             858,2 

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

Produkcja pojazdów samo-
chodowych, przyczep  
i naczep ...............................         369938,7         21968,6           1124,0        240923,4           3640,7 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ....................          28584,9         13730,5                   -         11577,6             191,6 

Manufacture of other transport 
equipment       

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆ ....          42542,1                   -                   -         22671,3              55,0 

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

Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, 
gaz, wodę............................         315131,6           1125,0             457,0        189550,6           1931,5 

Electricity, gas and water  
supply      

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


