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TABL. 4(236). PRODUKCJA  WAŻNIEJSZYCH  WYROBÓW a 
PRODUCTION  OF  MAJOR  PRODUCTS a 

WYROBY 2000 2005 2008 

2009 

PRODUCTS ogółem 

total 

udział  
w 

produk-
cji krajo-
wej w % 

share in 
domestic 
produc-
tion in % 

       
Węgiel brunatny w mln t  ..................  10,2 11,9 12,2 11,1 19,4 Lignite in mln t 

Rudy miedzi w mln t  .........................  28,5 32,0 30,9 31,3 100,0 Copper ores in mln t 

Produkty uboju b wliczane do wydaj-
ności poubojowej w tys. t:      

Slaughter products b included 
in slaughter capacity  
in thous. t: 

bydła i cieląt ...................................  3,9 3,1 3,3 2,9 1,6 cattle and calves 

trzody chlewnej ..............................  20,7 14,8 3,3 4,8 0,5 pigs 

Mleko płynne przetworzone w tys. hl  470,6 273,4 198,7 183,7 0,7 Processed liquid milk in thous. hl 

Masło oraz inne tłuszcze otrzymy-
wane z mleka w t  ..........................  1161 607 309 316 0,2 

Butter and other fats from  
milk in t 

Mąka w tys. t:   pszenna ...................  
                      żytnia........................  

267,5 337,8 197,8 219,3 9,8 Flour in thous. t.:   wheat 
                           rye 10,8 18,5 18,3 12,1 5,5 

Cukier (w przeliczeniu na cukier 
biały) w tys. t  .................................  241,2 210,1 105,0 79,0 5,2 

Sugar (in terms of white sugar) 
in thous. t 

Wódka czysta (w przeliczeniu na 
100%) w tys. hl ...............................  26,0 19,1 - 22,8 2,2 

Pure vodka (in terms of 100%) 
in thous. hl 

Piwo otrzymywane ze słodu  
w tys. hl ..........................................  1028,2 48,3 3,1 3,1 0,0 Beer from malt in thous. hl 

Obuwie z wierzchami wykonanymi 
ze skóry w tys. par .........................  987 966 1727 1417 12,4 

Footwear with leather uppers  
in thous. pairs 

Tarcica iglasta w dam3 ......................  136,3 126,5 104,6 79,1 2,5 Coniferous sawnwood in dam3 

Tarcica liściasta w dam3 ...................  31,2 24,1 12,1 43,2 9,8 Leafy sawnwood in dam3 

Koks i półkoks z węgla, lignitu lub 
torfu; węgiel retortowy w tys. t  ......  530,3 513,9 517,8 384,5 5,4 

Coke and semi-coke obtained 
from coal, lignite or peat; 
retort carbon in thous. t 

Zastawy stołowe i naczynia kuchen-
ne z porcelany w tys. szt  ...............  64943 37350 24033 21372 39,8 

Table sets and porcelain kit-
chenware in thous. units 

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Obejmują mięso, tłuszcze, podroby oraz 
części niejadalne (odpadki); w wadze poubojowej ciepłej.   

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Including meat, fats, offal animal disposal unfit for human consumption.   
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TABL. 4(236). PRODUKCJA  WAŻNIEJSZYCH  WYROBÓW a  (dok.) 
 PRODUCTION  OF  MAJOR  PRODUCTS a  (cont.) 

WYROBY 2000 2005 2008 

2009 

PRODUCTS ogółem 

total 

udział  
w produk 
cji krajo-
wej w % 

share in 
domestic 
produc-
tion in % 

       

Nawozy azotowe b w tys. t  ...............  2,6 2,4 3,3 2,2 0,1 
Chemical fertilizers  

nitrogenous b in thous. t 

Nawozy fosforowe b w tys. t  .............  4,7 0,9 - - - 
Chemical fertilizers  

phosphatic b in thous. t 

Preparaty do prania i preparaty do 
czyszczenia c w tys. t  ....................  77,8 24,1 26,2 32,1 5,4 

Agents for washing and 
cleaning c in thous. t 

Dachówki ceramiczne w tys. szt  ......  75768 96070 135948 69478 57,2 Cement tiles in thous. units 

Gąsiory dachowe ceramiczne 
 w tys. szt  ......................................  2106 2657 5906 3365 57,6 

Ceramic ridge tiles in thous. 
units 

Wapno w tys. t  .................................  38,3 27,2 38,6 32,8 1,9 Lime in thous. t 

Tokarki do metalu w szt  ...................  216 192 200 115 16,3 Lathes for metal in units 

Maszyny i urządzenia dla przemysłu 
spożywczego w szt  .......................  89816 98522 80827 . . 

Machinery and equipment for 
the food industry in units 

Chłodziarki i zamrażarki typu do-
mowego w tys. szt .........................  431,7 1045,3 1000,3 869,8 46,1 

Household refrigerators and 
freezers in thous. units 

Maszyny pralnicze typu domowego 
w tys. szt  .......................................  152,2 41,0 435,3 611,5 18,6 

Household washing machines 
in thous. units 

Energia elektryczna w GW·h  ...........  12493,3 15784,9 14774,1 . . Electricity in GW·h 

Ciepło w parze lub gorącej wodzie  
w TJ ................................................  36872,7 29391,2 27918,9 . . 

Thermal energy from steam 
or hot water in TJ 

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b W przeliczeniu na czysty składnik, łącznie 
 z wieloskładnikowymi. c Przeznaczone do sprzedaży detalicznej.  

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b In terms of pure ingredient, including mixed fertilizers. c Designated 
for retail sale.  


