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TABL. 6(196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a   (ceny  bieżące)  
EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY a  (current  prices) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

W tym nakłady 
Of which expenditures 

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  

w tys. zł        in thous. zl 
      

O G Ó Ł E M ..................   2005 1138595 96852 26540 763978 25280 
T O T A L 2008 1745621 141272 14763 986308 19164 
 2009 1392004 148348 32370 858965 50431 

sektor publiczny ....................  54966 6938 134 32482 6600 
public sector      
sektor prywatny .....................  1337039 141410 32236 826483 43831 
private sector      

Górnictwo i wydobywanie .....  377154 5503 - 271688 6569 
Mining and quarrying      

Przetwórstwo przemysłowe ....  931838 138537 32254 533888 37085 
Manufacturing      
   w tym: 
   of which:      

Produkcja artykułów  
spożywczych .........................  13571 228 1 5514 135 

Manufacture of food products      

Produkcja wyrobów 
tekstylnych ............................  33328 7685 - 12273 31 

Manufacture of textiles      

Produkcja odzieży....................  191 - - 191 - 
Manufacture of wearing 

apparel      

Produkcja wyrobów z drewna, 
korka, słomy i wikliny Δ ..........  105 - - 103 1 

Manufacture of products of 
wood, cork, straw and wicker Δ      

Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru ...............................  344 53 - 248 - 

Manufacture of paper and 
paper products      

Poligrafia i reprodukcja 
zapisanych nośników 
informacji...............................  6442 450 - 5840 20 

Printing and reproduction 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(196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a  (cd.) 
 EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY a  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

W tym nakłady 

Of which expenditures 

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  

w tys. zł        in thous. zl 
Przetwórstwo przemysłowe 

(cd.)      
Manufacturing (cont.)      

Produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej Δ .........  1074 - - 1074 - 

Manufacture of coke and refi-
ned petroleum products      

Produkcja chemikaliów  
i wyrobów chemicznych ........    119987 6465 49 84044 - 

Manufacture of chemicals and 
chemical products      

Produkcja wyrobów farma- 
ceutycznych Δ ........................  43987 15843 4328 6449 1599 

Manufacture of pharma-
ceutical products Δ      

Produkcja wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych ............  34267 2456 10 26529 1281 

Manufacture of rubber and 
plastic products 

     

Produkcja wyrobów z pozosta-
łych mineralnych surowców 
niemetalicznych ....................  39009 312 40 35648 1293 

Manufacture of other non- 
-metallic mineral products 

     

Produkcja metali ......................  3600 - - 3570 29 
Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali Δ ..  110965 3193 2875 83870 933 
Manufacture of metal products Δ      

Produkcja komputerów, wyro-
bów elektronicznych  
i optycznych ..........................  68221 8522 5964 41027 430 

Manufacture of computer, 
electronic and optical 
products 

     

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(196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a  (dok.) 
 EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY a  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

W tym nakłady 

Of which expenditures 

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  

w tys. zł        in thous. zl 
Przetwórstwo przemysłowe 

(dok.) 
     

Manufacturing (cont.)      

Produkcja urządzeń  
elektrycznych ........................    113316 11659 17969 50818 13811 

Manufacture of electrical 
equipment 

     

Produkcja maszyn i urządzeń Δ ....  74730 12227 163 46880 2071 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.      
Produkcja pojazdów samo-

chodowych,przyczep  
i naczep Δ ..............................  167778 55362 244 109252 854 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego .....................  34092 12881 29 6064 13882 

Manufacture of other transport 
equipment      

Produkcja mebli  ......................  55282 481 - 6873 - 
Manufacture of furniture      
Pozostała produkcja wyrobów  .  1993 720 583 - 447 
Other manufacturing      
Naprawa, konserwacja  

i instalowanie maszyn  
i urządzeń .............................  9554 - - 7621 265 

Repair and installation of 
machinery and equipment      

Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektry-
czną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę Δ   ..................  52457 2901 64 44057 4017 

Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply      

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja Δ ...........  30555 1407 52 9331 2760 

Water supply; sewerage,  
waste management and 
remediation activities      

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


