
 
 

TABL. 6(184). 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 

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 2002 1278380,5 134824,1 11525,7 926708,7 5306,9 
 2003 1338680,5 110338,2 99399,4 873235,6 31824,0 

sektor publiczny ...................  50275,1 4144,9 530,4 30694,2 820,0 
public sector      
sektor prywatny....................  1288405,4 106193,3 98869,0 842541,4 31004,0 
private sector      

Górnictwo i kopalnictwo ......  189976,6 10737,2 - 168567,7 1548,1 
Mining and quarrying      
Przetwórstwo przemysłowe 1072297,6 99123,3 99271,9 657784,9 29618,4 
Manufacturing      
   w tym: 
   of which:      
Produkcja artykułów 

spożywczych i napojów........  27446,6 124,0 125,3 19229,0 135,2 
Manufacture of food products 

and beverages      
Włókiennictwo.........................  28349,3 8235,5 1195,4 14436,8 363,9 
Manufacture of textiles      
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich...........................  6027,6 - - 1643,0 113,3 
Manufacture of wearing 

apparel and furriery ∆      
Produkcja skór wyprawionych  

i wyrobów z nich ∆.................  62,0 - - 62,0 - 
Processing of leather and 

manufacture of leather 
products ∆      

Produkcja drewna i wyrobów  
z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ∆ ..................................  5334,9 - - 3823,9 - 

Manufacture of wood and 
wood, straw and wicker 
products ∆      

Produkcja masy włóknistej 
oraz papieru ∆..........................  2033,0 268,8 - 959,5 59,0 

Manufacture of pulp and 
paper∆      

Działalność wydawnicza; 
poligrafia i reprodukcja 
zapisanych nośników 
informacji..............................  2284,3 - - 2018,5 113,8 

Publishing, printing and 
reproduction of recorded 
media       



 
 

TABL. 6(184). 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 

na oprogra-
mowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w tys. zł   in thous. zl 
      

Przetwórstwo przemysłowe 

(cd.)      

Manufacturing (cont.)      

Produkcja wyrobów chemi-

cznych..................................  62807,2 19033,8 1154,6 23266,3 3709,2 

Manufacture of chemicals and 

chemical products      

Produkcja wyrobów gumo-

wych i z tworzyw sztucznych  42511,2 22,0 785,1 31073,6 745,5 

Manufacture of rubber and 

plastic products      

Produkcja wyrobów z surow-

ców niemetalicznych 

pozostałych ..........................  
21730,6 220,5 10,0 14548,1 18,0 

Manufacture of other non-

metallic mineral products 

     

Produkcja metali .....................  12705,6 1812,1 - 8437,6 - 

Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆ 46634,5 90,0 4160,1 32321,2 104,6 

Manufacture of metal 

products∆ 

     

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 137369,5 18724,1 2895,0 77470,8 2244,1 

Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 

     

Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆........................  133385,8 13849,8 87586,4 26446,5 708,8 

Manufacture of electrical 

machinery and apparatus 

n.e.c. 

     



 
 

TABL. 6(184). 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 

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 ..........  3123,9 1451,3 - 1362,2 14,7 

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

     

Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów  
i zegarków............................  14230,6 4558,3 - 8024,3 130,3 

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

Produkcja pojazdów mecha-
nicznych, przyczep i naczep  458328,1 19043,3 - 342721,8 20896,1 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ....................  20700,5 11649,8 1360,0 6820,0 80,3 

Manufacture of other transport 
equipment       

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆.....  46279,2 - - 42238,3 149,6 

Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.      

Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, 
gaz, wodę ............................  76406,3 477,7 127,5 46883,0 657,5 

Electricity, gas and water  
supply      

 


