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TABL. 6(187). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNO ŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE  (ceny  bie żące)  
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 2004 1015905,6 123001,7 9597,9 847145,5 19465,7 
 2005 1153152,7 97497,1 27481,1 774817,7 25548,1 

sektor publiczny ...................  53431,8 7295,9 296,6 31363,1 2462,4 
public sector      
sektor prywatny....................  1099720,9 90201,2 27184,5 743454,6 23085,7 
private sector      

Górnictwo ..............................  252049,9 10832,7 3109,4 167535,8 8794,0 
Mining and quarrying      
Przetwórstwo przemysłowe 824243,1 83617,2 24169,7 557058,9 12830,6 
Manufacturing      
   w tym: 
   of which:      
Produkcja artykułów 

spożywczych i napojów........  23286,2 32,6 60,6 16032,3 721,7 
Manufacture of food products 

and beverages      
Włókiennictwo.........................  22856,5 5376,1 50,7 15957,6 91,0 
Manufacture of textiles      
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich...........................  806,5 - - 765,3 - 
Manufacture of wearing 

apparel and furriery ∆      
Produkcja skór wyprawionych  

i wyrobów z nich ∆ ................  - - - - - 
Processing of leather and 

manufacture of leather 
products ∆      

Produkcja drewna i wyrobów  
z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ∆ ..............................  2710,0 - - 1842,0 - 

Manufacture of wood and 
wood, straw and wicker 
products ∆      

Produkcja masy włóknistej 
oraz papieru ∆ ......................  3690,5 - - 2113,4 224,9 

Manufacture of pulp  
and paper ∆      

Działalność wydawnicza; 
poligrafia i reprodukcja 
zapisanych nośników 
informacji..............................  987,3 - 6,9 975,4 - 

Publishing, printing and 
reproduction of recorded 
media       
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TABL. 6(187). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNO ŚĆ  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..................................  52192,1 11723,5 2868,9 27577,6 969,1 

Manufacture of chemicals and 

chemical products      

Produkcja wyrobów gumo-

wych i z tworzyw sztucznych  38444,7 911,8 196,3 28922,8 708,5 

Manufacture of rubber and 

plastic products      

Produkcja wyrobów z pozo-

stałych surowców nieme-

talicznych .............................  
115861,5 291,6 17,4 103140,5 167,9 

Manufacture of other non- 

-metallic mineral products 

     

Produkcja metali .....................  13400,4 133,0 941,2 11676,3 146,5 

Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆ 133363,7 793,0 4347,0 83312,6 3919,5 

Manufacture of metal  

products ∆ 

     

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 67734,3 19810,0 1224,2 35729,2 2742,2 

Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. ∆ 

     

Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆ .......................  57284,7 10801,5 123,5 35928,1 326,6 

Manufacture of electrical 

machinery and apparatus 

n.e.c. ∆ 
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TABL. 6(187). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNO ŚĆ  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 ..........  3402,6 952,6 - 2218,3 176,6 

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

     

Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów  
i zegarków............................  6640,6 3033,1 - 2715,8 182,9 

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

Produkcja pojazdów samo-
chodowych, przyczep  
i naczep................................  233861,8 17037,3 14317,0 164869,5 1569,9 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ....................  21817,9 12656,1 - 7238,5 56,0 

Manufacture of other transport 
equipment       

Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna ∆ ....  25148,1 - 16,0 15457,6 754,7 

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

Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energi ę elektryczn ą, 
gaz, wod ę............................  76859,7 3047,2 202,0 50223,0 3923,5 

Electricity, gas and water  
supply      


