
 
 

 

TABL. 2(217). PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYSŁU a  (ceny  bieżące) 
SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY a  (current  prices) 

2000 2002 2003 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
w mln zł 

in mln zl 

2002 = 100 
(ceny stałe) 

(constant 
prices) 

w odsetkach 

in percent 

      
O G Ó Ł E M ........................................ 32644,7 34208,8 39915,5 115,4 100,0 

T O T A L      

sektor publiczny ................................ 6016,3 5935,8 5825,7 x 14,6 

public sector      

sektor prywatny ................................. 26628,4 28273,0 34089,8 x 85,4 

private sector      

Przetwórstwo przemysłowe .............. 22873,3 24574,1 29541,2 120,5 74,0 

Manufacturing      

   w tym:  
of which:      

Produkcja artykułów spożywczych 

i napojów ........................................... 2756,4 2690,4 2701,5 107,8 6,8 

Manufacture of food products and 

beverages      

Włókiennictwo ...................................... 966,2 1041,8 1267,5 119,9 3,2 

Manufacture of textiles      

Produkcja odzieży i wyrobów futrzar-
skich .................................................. 521,2 428,3 438,7 108,9 1,1 

Manufacture of wearing apparel and 
furriery ∆      

Produkcja skór wyprawionych  
i wyrobów z nich ∆ .............................. 115,5 179,7 257,3 132,0 0,6 

Processing of leather and manufacture 
of leather products ∆      

Produkcja drewna i wyrobów z drewna 
oraz ze słomy i wikliny ∆..................... 498,3 471,6 502,1 101,7 1,3 

Manufacture of wood and wood, straw 
and wicker products ∆      

Produkcja masy włóknistej oraz 
papieru ∆ ............................................ 394,8 306,3 307,7 97,1 0,8 

Manufacture of pulp and paper ∆      

Działalność wydawnicza; poligrafia 
i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji........................................... 373,3 326,9 336,4 105,3 0,8 

Publishing, printing and reproduction 
of recorded media      

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 



 

 

 

TABL. 2(217). PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYSŁU a  (cd.) 
SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY a  (cont.) 

2000 2002 2003 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
w mln zł 

in mln zl 

2002 = 100 
(ceny stałe) 

(constant 
prices) 

w odsetkach 

in percent 

      
Przetwórstwo przemysłowe (cd.)      
Manufacturing (cont.)      

Produkcja wyrobów chemicznych ........ 2459,6 2547,8 2579,0 98,2 6,5 
Manufacture of chemicals and chemi-

cal products      

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych...................... 745,2 1191,7 1615,3 130,6 4,0 

Manufacture of rubber and plastic 
products      

Produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych pozostałych............. 1478,5 1548,0 1836,1 117,3 4,6 

Manufacture of other non-metallic 
mineral products      

Produkcja metali................................... 594,1 536,6 752,2 133,2 1,9 
Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆............... 1081,4 1204,0 1594,4 132,3 4,0 
Manufacture of metal products ∆      

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ ............ 2252,6 2118,5 2623,2 120,9 6,6 
Manufacture of machinery and equip-

ment n.e.c.      

Produkcja maszyn i aparatury elek-
trycznej ∆............................................ 1200,5 1022,8 1266,3 127,6 3,2 

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

Produkcja sprzętu i urządzeń radio-

wych, telewizyjnych i telekomunika-

cyjnych .............................................. 161,5 145,8 125,7 95,6 0,3 

Manufacture of radio, television and 

communication equipment and ap-

paratus      

Produkcja instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarów 

i zegarków......................................... 417,0 505,9 581,4 116,3 1,5 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and 

clocks      

Produkcja pojazdów mechanicznych, 

przyczep i naczep ............................. 5153,7 6252,3 7412,2 125,0 18,6 

Manufacture of motor vehicles, trailers 

and semi-trailers      
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 



 
 

 

TABL. 2(217). PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYSŁU a  (dok.) 
SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY a  (cont.) 

2000 2002 2003 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
w mln zł 

in mln zl 

2002 = 100 
(ceny stałe) 

(constant 
prices) 

w odsetkach 

in percent 

      
Przetwórstwo przemysłowe (dok.)      

Manufacturing (cont.)      

Produkcja pozostałego sprzętu trans-

portowego ......................................... 409,9 460,9 931,7 189,0 2,3 

Manufacture of other transport equip-

ment      

Produkcja mebli; pozostała działalność 

produkcyjna ∆..................................... 900,6 1116,1 1873,0 155,5 4,7 

Manufacture of furniture; manufactu- 

ring n.e.c.      
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 


