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PRZEDMOWA 
 

Przekazuję Państwu wydawnictwo „Nauka, technika i innowacyjność w województwie 
dolnośląskim w latach 2005 – 2008” w polsko – angielskiej wersji językowej. 

Opracowanie to w kompleksowy sposób prezentuje informacje dotyczące nauki i techniki 
oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST) i rozwoju innowacyjności. 

Zwiększające się znaczenie tych zagadnień powoduje wzrost zapotrzebowania na dane 
statystyczne z tego zakresu. Dane te służą do opracowywania i monitorowania strategii rozwoju 
gospodarki w kraju i na poziomie regionalnym. Badania prowadzone przez GUS oparte są na 
międzynarodowych zaleceniach metodologicznych opracowanych przez OECD oraz Eurostat 
i publikowane w serii podręczników zwanych Frascati Family Manuals. 

W publikacji zamieszczono wyniki badań statystycznych za lata 2005–2008, które 
zaprezentowano w czterech grupach tematycznych: działalność badawcza i rozwojowa, 
działalność innowacyjna przedsiębiorstw w przemyśle i środki automatyzacji, społeczeństwo 
informacyjne, zasoby ludzkie dla nauki i techniki. 

Każda z tych grup składa się z podstawowych pojęć i definicji, wyników badań – syntezy 
oraz części tabelarycznej. Wybrane zjawiska i relacje zilustrowane zostały na wykresach 
i mapach. Dane prezentowane są w różnych przekrojach, w zależności od tematu i możliwości. 

Informacje o działalności badawczo-rozwojowej opracowano według rodzajów jednostek, 
sektorów instytucjonalnych, sektorów i form własności, kierunków działalności, źródeł 
finansowania oraz województw. 

W części dotyczącej działalności innowacyjnej zamieszczono dane z zakresu udziału 
przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie jednostek oraz ich struktury, a także kategorii 
nakładów według sektorów i form własności, kierunków działalności, klas wielkości jednostek 
oraz oceny celów działalności innowacyjnej i środków automatyzacji procesów produkcyjnych. 

W ramach społeczeństwa informacyjnego zaprezentowano wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych 
oraz komputeryzację w szkołach. 

Analiza wielkości i struktury zasobów ludzkich dla nauki prowadzona jest w oparciu o różne 
źródła. W tym opracowaniu wykorzystano dane dotyczące szkolnictwa wyższego (studentów, 
absolwentów, studiów doktoranckich i podyplomowych), o tytułach naukowych z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wybrane dane o placówkach Polskiej Akademii Nauk 
i o bezrobociu ( z BAEL). 

 
Tegoroczna edycja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Internetowej 

GUS http:\\www.stat.gov.pl. oraz na płycie CD w postaci plików w formie pdf. 
Będziemy wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom za nadsyłanie uwag, które w miarę 

możliwości będą uwzględniane w następnych edycjach. 
 
 

 
Dyrektor Urzędu Statystycznego  

           we Wrocławiu 
 
 

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka 
 

 

 

Wrocław, kwiecień 2010 r. 



PREFACE 
 

I am very pleased to present the publication “Science, technology and innovativeness in 
dolnośląskie voivodship in years 2005-2008”, which is available both in Polish and English 
language versions.  

The publication thoroughly presents information on science and technology as well as 
human resources for science and technology (HRST) and development of innovativeness. 

Increasing importance of those issues causes the growth in demand for statistical data from 
this area. The data are used to draw up and monitor the strategy of development of economy in 
the country and at regional level. The research done by Central Statistical Office is based on 
international methodological guidelines worked out by OECD and Eurostat and published in  
a series of manuals called Frascati Family Manuals.  

The publication contains results from statistical research for years 2005-2008, and they 
have been presented in four thematic groups: research and development activity, innovative 
activity of enterprises in industry and means of automation, information society, human 
resources for science and technology.  

Each of the above groups consists of basic notions and definitions, results from research – 
– synthesis as well as of a tabular part. Some selected phenomena and relations have been 
illustrated in graphs and maps. The data are presented in different profiles, depending on the 
topic and the scope.  

The information on research and development activity was worked out by types of units, 
institutional sectors, sectors and forms of ownership, economic activity, sources of fund, and 
voivodships. 

The part on innovative activity provides data on the proportion of innovative enterprises in 
the total number of units, their structure, the category of outlays by sectors and forms of 
ownership, directions of activities, size classes of units, assessments of objectives of innovative 
activity, and means of automation of manufacturing processes.  

Within information society, we presented the use of information and communication 
technologies (ICT) in enterprises and households as well as computerization in schools. 

The analysis of size and structure of human resources for science is conducted on the basis 
of different sources. This publication exploits data concerning higher education (students, 
graduates, doctoral studies and postgraduate studies) on degrees from the Ministry of Science 
and Higher Education as well as selected data on units of Polish Academy of Sciences, and 
unemployment (from LFS).  

 
This year’s edition is also available in electronic version on the website of Central Statistical 

Office http:\\www.stat.gov.pl as well as on CDROM in pdf file. 
We shall be grateful to all persons and institutions for sending us any comments, which,  

if possible, will be included in subsequent editions.  
 
 

 
Director of the Statistical Office  

in Wrocław 
 
 

             Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Ph.D. 

 

Wrocław, April 2010 
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I. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA 
(B+R)  

 

Podstawowe pojęcia i definicje 
 

Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone 

prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze 

i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.  

Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań: 
a) badania podstawowe, tj. prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede 

wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, 
bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie, 

b) badania przemysłowe (dawniej stosowane), tj. to badania mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; bada-
nia te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do 
oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem 
prac rozwojowych; do 2006 r. pod nazwą „stosowane”, zgodnie z ustawą z dnia 15 VI 2007 r. 
o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795),  

c)  prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie do-
stępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospo-
darczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projek-
towania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace roz-
wojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, 
nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
Informacje dotyczące działalności badawczej i rozwojowej obejmują następujące grupy 

jednostek prowadzących tę działalność: 
a) jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. jednostki, których podstawowym rodzajem 

działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych:  
- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
- jednostki badawczo-rozwojowe, tj. jednostki państwowe działające na podstawie 

ustawy z dnia 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (jednolity tekst 
Dz. U. 2001 Nr 33, poz. 388 z późniejszymi zmianami), 

- inne, tj. jednostki prywatne, zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności PKD 2004 do działu 73 ,,Działalność badawczo-rozwojowa”; 

b) jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa naukowe, stowarzyszenia naukowe 
i inne jednostki obsługi nauki); 

c) jednostki rozwojowe – podmioty gospodarcze, przede wszystkim przedsiębiorstwa prze-
mysłowe posiadające własne zaplecze badawczo- rozwojowe (laboratoria, biura konstruk-
cyjne, zakłady rozwoju techniki itp.), prowadzące działalność badawczą i rozwojową głów-
nie o charakterze prac rozwojowych, obok swojej podstawowej działalności; 

d) szkoły wyższe; 
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e) pozostałe jednostki – m.in. szpitale prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok swojej 
podstawowej działalności, z wyjątkiem klinik akademii medycznych (uniwersytetów) 
i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ujętych w kategorii ,,szkoły wyższe’’ 
oraz szpitali posiadających status instytutów naukowo-badawczych ujętych w kategorii 
,,jednostki badawczo-rozwojowe’’. 
Dane dotyczące zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej obejmują wyłącznie 

pracowników bezpośrednio z nią związanych, poświęcających na tę działalność co najmniej 

10% nominalnego czasu pracy. Liczbę zatrudnionych (z wyjątkiem danych w tabl. 1.1; 1.6 

i 1.8) podano w tzw. ekwiwalentach pełnego czasu pracy (osobolatach).  

Ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) są to jednostki przeliczeniowe służące do usta-

lenia faktycznego zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej. Jeden ekwiwalent pełne-

go czasu pracy oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącznie na działalność badawczą i roz-

wojową. 

Do zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej zaliczono w kategorii: 
a) pracowników naukowo-badawczych: 

- pracowników naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych 
z wykształceniem wyższym zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Aka-
demii Nauk i w jednostkach badawczo-rozwojowych, 

- pracowników naukowych i innych z wykształceniem wyższym zatrudnionych 
w działalności badawczej i rozwojowej w jednostkach rozwojowych, 

- pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-technicznych 
z wykształceniem wyższym zatrudnionych w szkołach wyższych; 

b) techników i pracowników równorzędnych: 
- pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych z wykształceniem 

policealnym i średnim, wykonujących zadania polegające na praktycznym zastoso-
waniu określonych koncepcji i metod; 

c) pozostały personel: 
-  pracowników na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-ekonomicznych 

uczestniczących w realizacji prac badawczo-rozwojowych lub bezpośrednio z nimi 
związanych. 

Nakłady (wewnętrzne) na działalność B+R – nakłady poniesione w roku sprawozdaw-
czym na prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodze-
nia środków. Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe 
związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Nakłady we-
wnętrzne na działalność B+R badane są według kategorii kosztów oraz według źródeł finan-
sowania, czyli źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na tę działalność przez jednostki 
ją wykonujące. 

Nakłady bieżące na działalność B+R – nakłady osobowe, a także koszty zużycia materia-
łów, przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: 
obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, in-
formatyczne, wydawnicze, komunalne itp., koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty 
bieżące obejmujące w szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, 
ubezpieczenia majątkowe i ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą 
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działalności B+R. Nakłady bieżące ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych, 
a także podatku VAT. 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R podaje się łącznie 
z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania 
określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków 
trwałych (rozporządzenie Przewodniczącego KBN z 30 XI 2001 r. Dz. U. Nr 146, poz. 1642 
§13); do 2002 r. koszty te ujmowane były w nakładach bieżących na działalność badawczą 
i rozwojową 

Nakłady zewnętrzne na działalność B+R – nakłady na prace B+R nabyte od innych wy-
konawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych, łącznie ze składkami i innymi 
środkami - w części dotyczącej działalności B+R – przekazywanymi na rzecz międzynarodo-
wych organizacji i stowarzyszeń naukowych, takich jak np. CERN, ESA czy Zjednoczony 
Instytut Badań Jądrowych. 

Wartość brutto środków trwałych jest to wartość równa nakładom poniesionym na zakup 
lub wytworzenie, bez potrąceń wartości zużycia (umorzenia), aparatury naukowo-badawczej 
zaliczonej do ośrodków trwałych, stosowanej przy pracach B+R.  

Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej jest to stosunek procentowy wartości 
zużycia do wartości brutto środków trwałych.  

Przychód obejmuje koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej zaliczonej do środków 
trwałych oraz wartość aparatury otrzymanej nieodpłatnie w roku sprawozdawczym.  

Wyróżnia się następujące sektory instytucjonalne:  
a) sektor przedsiębiorstw – obejmuje jednostki rozwojowe (przedsiębiorstwa) oraz jednostki 

badawczo-rozwojowe, w których prace badawcze i rozwojowe finansowane są w przewa-
żającej mierze ze środków innych niż budżetowe; 

b) sektor  rządowy – obejmuje placówki naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe, 
w których prace badawcze i rozwojowe finansowane są w przeważającej mierze ze środ-
ków budżetowych; 

c) sektor szkolnictwa wyższego.  
Wyodrębniono podstawowe dziedziny nauk: 

a) przyrodnicze, do których zaliczono nauki: matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, 
nauki o Ziemi; 

b) techniczne (łącznie z wojskowymi); 
c) medyczne (łącznie z naukami farmaceutycznymi i o kulturze fizycznej); 
d) rolnicze (łącznie z leśnymi i weterynaryjnymi); 
e) społeczne, do których zaliczono nauki ekonomiczne, prawne oraz humanistyczne (łącznie 

z naukami teologicznymi i sztuki: filmowe, muzyczne, plastyczne, teatralne). 
Tablice wynikowe opracowano na podstawie sprawozdawczości bieżącej – badań 

o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) realizowanych przez GUS na formularzach 
PNT-01 i PNT-01/s (mutacja dla szkół wyższych), opartych na obecnie obowiązującej mię-
dzynarodowej metodologii zawartej w podręczniku Frascati Manual, stosowanej w krajach 
członkowskich OECD i UE (Decyzja nr 1608/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki). 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY (R&D) 
 
Basic definitions and terms 
 

Research and development activity ( R&D) includes systematically conducted creative 

work, undertaken in order to increase knowledge, including knowledge about man, culture and 

society as well as for discovering new uses for this knowledge. 

Research and development activity includes 
a) basic research, i.e. experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new 

knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any 
particular application or use in view; 

b) industrial research (previously applied research) – is the research undertaken in order to 
acquire new knowledge and skills which are directed to developing new products, processes 
or services, or to their  substantial improvement; the research includes developing compo-
nent parts of complex systems, particularly to assess usability of generic technology, except 
for prototypes being in the course of developmental works; until 2006 defined as “applied 
research”, according to the Law dated 15 June 2007 on the amendment of the Law on Rules 
of Financing of Science (Journal of Laws No. 115, item 795); 

c) experimental development, include purchasing, combining, developing and using already 
available knowledge and skills from the field of science, technology and economic activity 
as well as other  knowledge and skills in order to plan production as well as to develop and 
design new, changed or improved products, processes or services. Experimental develop-
ment does not include routine and periodical changes introduced to products, production 
lines, productive processes, already existing services as well as other operations in process, 
even if such changes mean improvement. 

Information regarding research and development activity includes the following groups of 

entities conducting this activity: 
a) scientific and research-development units, i.e. units whose main activity is performing 
R&D activity: 

- scientific units of the Polish Academy of Sciences, 
- branch research-development units, i.e. state owned units working on the basis of the 

Law of 25 VII 1985 on the Branch R&D Units (uniform text Journal of Laws 2001 
No. 33,  item 388 with later amendments), 

- others, i.e. private units whose main activity is performing R&D (NACE rev. 1.1 di-
vision 73’’Research and development’’); 

b) science support units (scientific libraries, scientific archives, scientific societies and other 
’’auxiliary’’ units); 
c) development units — economic entities, primarily industrial enterprises, with their own 

R&D facilities (laboratories, design offices, technical development plants, etc.), performing 
research and development activity mainly with an experimental development character 
along with their principal activity; 

d) higher education institutions; 
e) other units — among others cover hospitals conducting R&D activity along with their prin-

cipal activity, excluding clinics of medical academies (universities) and the Medical Centre 
for Postgraduate Education included in the category ’’higher education institutions’’ as 
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well as hospitals having the status of research institutes included in the category ’’branch 
research-development units’’. 
Data regarding employment in R&D activity include exclusively persons employed directly 

on this activity (or providing direct services for R&D) and spending at least 10 per cent of 

their normal working time on R&D. The number of persons (excluding data in table 1.1; 1.6 

and 1.8) engaged in R&D is expressed in full-time equivalents(FTE).  

Full-time equivalents (FTE) are calculating units used to establish the actual time spent 

on research and development work. One FTE equals one person-year spent exclusively on 

R&D. 

Employment in R&D activity includes: 
a) researchers (RSE), i.e. professionals (scientists and engineers) having higher education 

degrees engaged in the conception or creation of new knowledge, products, processes, 
methods, and systems, and in the management of the projects concerned; 

b) technicians and equivalent staff are persons whose main tasks require technical knowl-
edge 

- and experience in one or more fields of engineering, physical and life sciences, or 
social sciences and humanities. They participate in R&D by performing scientific 
and technical tasks involving the application of concepts and operational methods, 
normally under the supervision of researchers; 

c) other  
- supporting staff include skilled and unskilled craftsmen, secretarial and clerical staff 

participating in R&D projects or directly associated with such projects. 
Intramural expenditures on R&D Expenditures incurred in a reporting year on R&D ac-

tivity in the reported entity, irrespective of origin of such the funds. They cover both current 

expenditures and investment outlays on fixed assets related to R&D activity, but do not cover 

depreciation of these assets. Intramural expenditures on R&D activity are surveyed according 

to costs category and according to sources of financing, i.e. sources of funds for this activity by 

entities conducting it. 

Current expenditures on R&D activity - personnel outlays and costs of consumption of 

materials, nondurable objects and energy, costs of services made by other contractions (other 

than R&D) including: third party processing, transport, repair, bank, postal, telecommunica-

tion, information technology, publishing, municipal, etc. services, costs of business trips and 

other current costs including in particular taxes and fees charged on costs of operating activity 

and profits, property insurance and equivalent for the benefit of employees – in the part in 

which they are related to R&D activity. Total current expenditures do not include depreciation 

of fixed assets and VAT tax. 

Capital expenditures on fixed assets comprise expenditures on purchase or manufacture of 

research equipment, necessary for performing particular R&D projects, meeting the criteria 

for inclusion in fixed assets, but — according to the regulation in force — until completion of 

the projects not included in fixed assets but treated as current assets (decree of the Chairman 

of the State Committee for Scientific Research from 30 XI 2001, Journal of Laws No. 146, item 
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1642, §13); until 2002, expenditures on such equipment were included in current expenditures 

on R&D. 

Extramural expenditures on R&D activity – expenditures on R&D works acquired from 

other domestic and foreign contractors (subcontractors) together with contributions and other 

resources – in part related to R&D activity - on international organizations and scientific 

associations, such as: CERN, ESA or Joint Institute for Nuclear Research. 

Gross value of fixed assets is the value of expenditure to purchase or manufacture without 

deducting consumption value (depreciation). 

Degree of consumption of research equipment is the percentage relation of the value of 

consumption to the gross value of research equipment. 

Revenue includes costs of purchase of research equipment included into fixed assets and 

the value of research equipment obtained gratuitously in reporting year. 

The following institutional sectors were listed:  

a) business enterprises sector – includes development units (enterprises) and research- 

-development units in which research works and experimental development are mainly 

conducted from nonbudgetary means; 

b) government sector – includes units of Polish Academy of Sciences (PAN) and research- 

-development units in which research works and experimental development are mainly 

conducted from budgetary means; 

c) higher education sector.  

Five main fields of science were listed: 

a) natural sciences, which include mathematics, physics, chemistry, biology, Earth and related 

environmental sciences; 

b) technical sciences (including military); 

c) medical sciences (including pharmaceutics and physical education); 

d) agricultural science, 

e) social sciences, which include economics, law, as well as the humanities (including theology 

and arts: film, music, plastic arts, theatre). 

Tables are compiled based on current reporting – survey of research and development ac-

tivity (R&D) realized by Central Statistical Office on PNT-01 and PNT-01/s (for higher educa-

tion institutions) questionnaire, based on existing international methodologies presented in the 

Frascati Manual, applicable in the member states of OECD and UE. 

 

 
 

 
 
 



Wyniki badań - synteza  
 
Wprowadzenie 

Zgodnie z koncepcją gospodarki opartej na wiedzy (GOW), jednym z ważniejszych czyn-
ników determinujących tempo i poziom rozwoju gospodarczego regionu jest innowacyjność, 
transfer i wykorzystanie wiedzy. Warunkiem dynamiki innowacyjnej gospodarki regionu, 
generowania podaży nowych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych jest 
natomiast działalność badawczo-rozwojowa, szeroki dostęp do oryginalnych rozwiązań nau-
kowo-badawczych, usług technologicznych, doradztwa i edukacji. 

W celu uzyskania danych o prowadzonych pracach twórczych podjętych dla zwiększenia 
zasobu wiedzy,  jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy w ramach 
działalności badawczej i rozwojowej GUS corocznie przeprowadza badanie statystyczne Dzia-
łalność badawcza i rozwojowa (B+R). Badanie to oparte jest na obecnie obowiązującej mię-
dzynarodowej metodologii w zakresie zbierania, analizowania, interpretowania i zastosowania 
danych statystycznych, dotyczących działalności badawczej i rozwojowej, zawarte w podręcz-
niku metodologicznym Frascati Manual, stosowanym w krajach członkowskich OECD i UE. 
Tym samym dane uzyskane w wyniku tego badania umożliwiają dokonywanie porównań 
z analogicznymi danymi w innych krajach i ułatwiają określenie miejsca nauki polskiej na 
arenie międzynarodowej. 

Dane wynikowe są wykorzystywane do analiz i porównań międzynarodowych w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej. Na poziomie krajowym dane służą między innymi do 
opracowywania i monitorowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Narodowej 
Strategii Spójności oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich (np. Re-
gionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, Strategia 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020). 
 
Charakterystyka badanej zbiorowości 

Według stanu w dniu 31 XII 2008 r. badaniem z zakresu działalności badawczo- 
-rozwojowej, prowadzonej na terenie województwa dolnośląskiego objętych zostało 99 jed-
nostek, tworzących tzw. sferę B+R. Pod względem liczby jednostek sfery B+R województwo 
dolnośląskie  plasowało się na 4. miejscu wśród województw (po mazowieckim, śląskim 
i wielkopolskim). Jednostki te stanowiły w 2008 r. 8,6% ogółu polskich podmiotów działają-
cych w Polsce w tym obszarze, a w 2005 r. – 7,5%. 

W ogólnej liczbie jednostek objętych badaniem największą zbiorowość stanowiły jednostki 
rozwojowe czyli podmioty gospodarcze (przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe) 
prowadzące, obok swojej podstawowej działalności, działalność badawczą i rozwojową, głów-
nie o charakterze prac rozwojowych – 62 jednostki, tj, 62,6% ogółu jednostek. Połowa z nich 
zlokalizowana była we Wrocławiu (18 jednostek) oraz w podregionie wrocławskim1 (13 jed-
nostek). 

                                                           
1 Obejmuje powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski. 
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Szkoły wyższe (publiczne 
i prywatne) prowadzące dzia-
łalność badawczo-rozwojową 
stanowiły 19,2% ogółu jedno-
stek. Zdecydowana większość 
szkół wyższych wchodzących 
w skład sfery B+R siedzibę 
miała we Wrocławiu (14 
szkół, tj. 84,2%). 

W porównaniu do stanu 
w dniu 31XII 2007 r. liczba 
jednostek sfery B+R zwięk-
szyła się ogółem o 9 jedno-
stek, a w porównaniu do stanu 
w dniu 31 XII 2005  r. – o 17 
jednostek.  

 
Zatrudnieni w działalności B+R 

W dniu 31 XII 2008 r. zbiorowość osób zatrudnionych w działalności B+R2 liczyła 

w województwie dolnośląskim 8520 osób, w tym w badanych szkołach wyższych 6807 osób. 

W porównaniu do sytuacji sprzed roku liczba zatrudnionych uległa zmniejszeniu o 56 osób (tj. 

o 0,7%), w tym w szkołach wyższych o 120 osób (o 1,7%), a w stosunku do analogicznego stanu 

w 2005 r. odnotowano spadek liczby zatrudnionych – o 621 osób (tj. o 6,8%), w tym w szkołach 

wyższych o 675 osób (o 0,9%). 

W celu ustalenia faktycznego za-

trudnienia w działalności badawczo-

rozwojowej stosuje się jednostki prze-

liczeniowe ekwiwalenty pełnego cza-

su pracy (EPC). Miernik ten pozwala 

na uniknięcie przeszacowania liczby 

personelu B+R, wynikającego z faktu, 

że wiele osób związanych z tą dzia-

łalnością część swojego czasu pracy 

przeznacza na zajęcia inne niż B+R. 

Jeden ekwiwalent pełnego czasu pra-

cy oznacza jeden osoborok.  

 

                                                           
2 Dane dotyczą wyłącznie pracowników dla których jednostka jest głównym miejscem pracy; zatrudnionych na pod-
stawie stosunku pracy. 

Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R) 
w latach 2005-2008 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 

Ogółem ............................................... 82 81 90 99 

Jednostki naukowe i badawczo- 
 -rozwojowe ........................................ 11 14 12 14 
Placówki naukowe PAN ..................... 3 3 3 3 

instytuty naukowe .......................... 2 2 2 2 
samodzielne zakłady naukowe ...... 1 1 1 1 

Jednostki badawczo-rozwojowe ......... 8 7 6 7 
instytuty naukowo-badawcze ......... 4 5 4 4 
centralne laboratoria ...................... 1 1 1 1 
ośrodki badawczo-rozwojowe ....... 3 1 1 2 

Inne ..................................................... - 4 3 4 

Jednostki rozwojowe ........................ 55 51 61 62 

Szkoły wyższe .................................... 14 13 14 19 

Pozostałe jednostki ........................... 2 3 3 4 
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W 2008 roku zatrudnienie w działalności B+R wyrażone w ekwiwalentach pełnego czasu3 

pracy kształtowało się na poziomie 5996 osobolat, tj. o 185 więcej niż w 2007 r. (o 3,2% wyż-

sze) i o 816 osobolat więcej niż w 2005 r. (czyli o 15,8% więcej). Na 10 tys. aktywnych zawo-

dowo4 przypadało średnio w 2008 r. 47 zatrudnionych w  działalności B+R (w EPC), plasując 

woj. dolnośląskie na 3. miejscu w kraju po woj. mazowieckim i śląskim. Wśród pozostałych 

województw wskaźnik ten przyjmował wartości od 13 osobolat – świętokrzyskie do 92 –  

– mazowieckie. 

W latach 2005-2008 wzrosła 

liczba osób zatrudnionych w B+R 

w stosunku do aktywnych zawodo-

wo. Na 10 tys. aktywnych zawodo-

wo przypadało w 2005 r. 38 pracu-

jących w B+R, a w 2008 r. – 47 

(czyli o 9 pracujących więcej). 

Według stanu w dniu 31 XII 2008 r. 

w ogólnej liczbie zatrudnionych 

w B+R dominowali pracownicy 

naukowo-badawczy – 7360 osób  

i stanowili oni 86,4%. 

 

W porównaniu do stanu w dniu 31 XII 2005 roku liczba pracowników naukowo- 

-badawczych uległa zmniejszeniu o 240 osób (tj. o 3,2%), techników i pracowników równo-

rzędnych – o 167 osób (tj. o 17,3%) oraz pozostałego personelu o 214 osób (tj. o 37,3%).  

Analizując strukturę zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej według wy-

kształcenia, obserwuje się, że w 2008 r. średnio na 100 pracowników przypadało 9 osób 

z tytułem naukowym profesora, 11 – ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 45 – ze 

stopniem naukowym doktora oraz 26 osób z tytułem zawodowym magistra, inżyniera, lekarza, 

licencjata. 

W ogólnej liczbie osób zatrudnionych w działalności B+R przeważali mężczyźni – (5155 

osób), stanowiąc w 2008 r. 60,5% (kobiet było 3365, czyli  39,5%). Nadwyżka liczby męż-

czyzn nad liczbą kobiet wynosiła 1790 osób, czyli na 100 mężczyzn przypadało 65 kobiet. 

 Im wyższy poziom wykształcenia tym niższy był odsetek kobiet. Wśród 747 zatrudnionych  

z tytułem naukowym profesora kobiety stanowiły 21,2%, natomiast wśród 945 osób ze stop-

niem naukowym doktora habilitowanego – 30,9%, ze stopniem naukowym doktora – 42,2% 

i wśród 2242 osób z tytułem zawodowym magistra, inżyniera, lekarza, licencjata kobiety sta-

nowiły 40,5%. 

                                                           
3
 Obejmuje zatrudnionych w działalności B+R w roku sprawozdawczym, łącznie z wykonującymi prace B+R  

na podstawie  umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
4
 Aktywni zawodowo – na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). 
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W porównaniu do stanu z końca 2005 r. liczba zatrudnionych w działalności B+R zwięk-

szyła się tylko w przypadku osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz doktora 

(odpowiednio o: 12,4% i 5,1%), natomiast liczba osób z tytułem naukowym profesora uległa 

zmniejszeniu o 3,7%, a z tytułem zawodowym magistra, inżyniera, lekarza, licencjata – o 20,7%. 

 

Nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe 
Według danych za 2008 r. łączna wartość nakładów wewnętrznych poniesionych na prace 

B+R wykonane w jednostkach sprawozdawczych, niezależnie od źródła pochodzenia środków5 

wyniosła w województwie dolnośląskim 457,4 mln zł i w porównaniu do poprzedniego roku 

była wyższa o 63,8 mln zł (o 16,2%), a w porównaniu do 2005 r. – wyższa o 110,9 mln zł 

(o 32,0%). 

W 2008 r. udział województwa 

w ogólnych nakładach wewnętrz-

nych na działalność B+R w Polsce 

wyniósł 5,9%, wobec 6,2% w 2005 r. 

(5. lokata). Największe nakłady na 

działalność badawczo-rozwojową, 

podobnie jak w latach wcześniej-

szych, odnotowano w wojewódz-

twie mazowieckim – 3322,0 mln zł 

(stanowiących 43,1% krajowych 

nakładów), natomiast najmniejsze  

w lubuskim – 28,2 mln zł, tj. 0,4%.  

 

Według danych za 2008 r. w województwie dolnośląskim przeszło połowę nakładów na 

działalność badawczo-rozwojową poniosły badane szkoły wyższe – 243,7 mln zł (tj. 53,3% 

ogółu nakładów w województwie), 

następnie jednostki rozwojowe –  

– 120,2 mln zł (tj. 26,3%) i jednostki 

badawczo-rozwojowe – 77,3 mln zł 

(tj. 16,9%). 

Podstawowymi wskaźnikami cha-

rakteryzującymi aktywność w za-

kresie działalności badawczo-roz-

wojowej są m.in. nakłady na działal-

ność B+R na 1 mieszkańca lub  

1 zatrudnionego oraz relacja nakła-

dów na działalność B+R do PKB.  

                                                           
5 Nie obejmują amortyzacji środków trwałych. 
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W przeliczeniu na 1 mieszkańca nakłady na działalność badawczo-rozwojową kształtowały 

się w woj. dolnośląskim na poziomie 159 zł (6. miejsce w kraju). Podobnie jak w latach po-

przednich, była to wartość znacznie niższa od średniej dla Polski (w 2008 r. wynosiła 202 zł). 

W porównaniu do 2007 roku wartość tego wskaźnika uległa zwiększeniu – o 22 zł,  

tj. o 16,3% (średnio w Polsce o 27 zł, tj. o 15,4%), a w porównaniu do 2005 r. wskaźnik ten 

wzrósł o 39 zł, tj. o 32,5% (w Polsce o 56 zł, tj. o 38,4%).  

Na 1 pracującego w B+R przypadało w 2008 r. średnio 53,7 tys. zł nakładów wewnętrz-

nych na działalność badawczo- rozwojową (7. miejsce wśród województw) – o 7,8 tys. zł wię-

cej niż w 2007 r. i o 15,8 tys. zł więcej niż w 2005 r. Również na 7. miejscu w kraju plasowało 

się województwo dolnośląskie pod względem relacji nakładów finansowych na działalność B+R 

do PKB – 0,4% (średnia w Polsce – 0,6%) 

Wyniki badania struktury nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową 

według kategorii nakładów wskazują, iż podobnie jak w poprzednich latach, głównie domi-

nowały nakłady bieżące, które nie obejmują amortyzacji środków trwałych, a także podatku 

VAT, a dotyczą nakładów osobowych (obejmujących m.in. wynagrodzenia brutto, narzuty na 

wynagrodzenia obciążające pracodawcę, w tym ubezpieczenia społeczne, a także stypendia 

uczestników studiów doktoranckich prowadzących prace B+R), a także zużycia materiałów, 

przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych (innych niż B+R).  

W 2008 r. nakłady bieżące wynosiły 348,0 mln zł, stanowiąc 76,1% ogółu nakładów we-

wnętrznych (w kraju odsetek ten wynosił 77,6%), przy czym na nakłady osobowe przeznaczo-

no łącznie 171,6 mln zł, tj. blisko połowę nakładów bieżących. 

Pozostałe środki finansowe o wartości 109,3 mln zł (23,9% ogółu nakładów wewnętrz-

nych) rozdysponowano na  nakłady inwestycyjne, obejmujące zarówno nakłady na środki 

trwałe związane z działalnością B+R oddane do użytku w roku sprawozdawczym, jak też na-

kłady poniesione w tym okresie na inwestycje niezakończone (tj. na przyszłe środki trwałe 

związane z działalnością B+R). Wśród jednostek sfery B+R najwyższy udział nakładów inwe-

stycyjnych w wartości nakładów wewnętrznych wystąpił w 2008 r. w przypadku szkół wyż-

szych (28,5%), a najniższy – w jednostkach badawczo-rozwojowych (12,9%), przy czym  

w 2005 r. najwyższym udziałem nakładów inwestycyjnych wyróżniały się jednostki rozwojo-

we (46,2%), a najniższym – również jednostki badawczo-rozwojowe (19,7%). 

W 2008 r. w porównaniu do 2005 r. odnotowano wzrost faktycznie poniesionych nakładów 

bieżących o 113,7 mln zł (tj. o 48,5%) oraz spadek poniesionych nakładów inwestycyjnych na 

środki trwałe – o 2,8 mln zł (tj. 2,5%). Oprócz województwa dolnośląskiego spadek nakładów 

inwestycyjnych odnotowano jeszcze tylko w województwach lubuskim i pomorskim. W Pol-

sce w 2008 r. przeznaczono o 48,3% więcej środków finansowych na nakłady inwestycyjne niż 

w 2005 r.  

W województwie dolnośląskim wyróżnione jednostki tworzące sferę B+R charakteryzowa-

ły się znacznym zróżnicowaniem pod względem dynamiki nakładów inwestycyjnych. W latach 

2005-2008 w badanych szkołach wyższych nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 49,8%, 

natomiast w jednostkach rozwojowych – zmniejszeniu o 46,2% oraz w jednostkach nauko-
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wych i badawczo-rozwojowych – również zmniejszeniu o 9,9%, przy czym w jednostkach 

badawczo-rozwojowych nakłady inwestycyjne stanowiły w 2008 r. tylko 33,0% poziomu 

z 2005 r., a w placówkach naukowych PAN – 227,7%. 
 
Rodzaje badań 

Biorąc pod uwagę rodzaje badań, na które kierowane są nakłady na prowadzenie działalno-

ści badawczej i rozwojowej, stwierdzono, iż w województwie dolnośląskim w 2008 r. najwięk-

sza część  środków finansowych przeznaczana była  na badania podstawowe (prace ekspery-

mentalne lub teoretyczne) – 157,3 mln zł, stanowiąc 45,2% ogółu nakładów bieżących.  

W dalszej kolejności  znaczną część nakładów przeznaczono na prace rozwojowe, obejmu-

jące nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umie-

jętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 

ulepszonych produktów, procesów lub usług – łącznie 141,7 mln zł (40,7%).  Na badania 

przemysłowe, mające na celu opracowywanie nowych produktów, procesów i usług lub wpro-

wadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług  przeznaczono  

49,0 mln zł (14,1%). 

Struktura nakładów bieżących we-

dług rodzaju badań kształtowała się 

odmiennie w zależności od rodzaju 

jednostek tworzących sferę B+R. 

Jednostki naukowe i badawczo-roz-

wojowe wyróżniały się najwyższymi 

odsetkami nakładów na badania pod-

stawowe (w 2008 r. – 58,2%) i najniż-

szymi – na badania przemysłowe 

(9,6%); jednostki rozwojowe odzna-

czały się najniższymi udziałami na-

kładów w zakresie badań podstawo-

wych (7,5%) i najwyższymi w zakre-

sie prac rozwojowych (79,6%). 

W przypadku szkół wyższych odno-

towano najniższy udział nakładów na prace rozwojowe (24,5%) i wysoki udział nakładów 

w zakresie badań podstawowych (57,8%). 

Na tle kraju struktura nakładów bieżących według rodzaju badań w województwie dolno-

śląskim wyróżniała się wyższym odsetkiem badan podstawowych (o 7,0 pkt. proc.) i niższym –  

– badań przemysłowych (o 8,3 pkt proc). 

W porównaniu do 2005 r. wzrosły nakłady na badania podstawowe (o 70,8%) i na prace 

rozwojowe (o 68,8%), natomiast zmniejszyły sie nakłady na badania przemysłowe (stosowane) 

o 16,0%.  
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Nakłady wewnętrzne według źródeł finansowania 
W badaniu działalności B+R prowadzonym przez GUS wyróżnione zostały, zgodnie z za-

leceniami metodologii Frascati, następujące kategorie źródeł finansowania (rodzaje instytucji 
finansujących badania): 
− środki z budżetu państwa, 
− środki placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych, 
− środki szkół wyższych, 
− środki przedsiębiorstw, 
− środki prywatnych instytucji niedochodowych, 
− środki pochodzące z  zagranicy ( w tym Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodo-

wych, własne), 
− środki własne jednostek prowadzących działalność B+R. 

W strukturze finansowania nakładów na działalność badawczą i rozwojową w woje-
wództwie dolnośląskim, podobnie jak w skali całego kraju, w 2008 r. największy udział środ-
ków pochodził z budżetu państwa – 243,2 mln zł, tj. 53,2% ogółu nakładów wewnętrznych  
 (w 2005 r. – 180,0 mln zł, tj. 52,0%). W dalszej kolejności znaczącym źródłem finansowania 
nakładów były własne środki – 172,9 mln zł, stanowiące 37,8% (w 2005 r. – 130,1 mln zł; 
37,5%). Natomiast nadal w finansowaniu działalności B+R utrzymywał się niewielki udział 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 14,2 mln zł, tj. 3,1% (w 2005 r. – 12,0 
mln zł, tj. 3,5%). 

W ogólnej wartości środków zagranicznych poniesionych w 2008 r. na działalność badaw-
czo-rozwojową 78,6% pochodziło z Komisji Europejskiej, przy czym w przypadku nakładów 
bieżących – 77,0%, w przypadku nakładów inwestycyjnych – 93,0%.  
 
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową według dziedzin nauk  

W analizowanym badaniu prowadzonym przez GUS respondenci w ostatnim pytaniu for-
mularza poproszeni zostali o określenie dziedziny nauki, na rzecz której prowadzona jest 
przeważająca część działalności B+R w jednostce.  

 
W 2008 r. dziedziną, która 

skupiała największą część na-
kładów na działalność badaw-
czo rozwojową były nauki 
techniczne – o wartości 276,9 
mln zł, które stanowiły 60,5% 
ogółu nakładów wewnętrznych 
(8. lokata w kraju). W woje-
wództwach udział nauk tech-
nicznych w ogólnych nakładach 

na działalność badawczo-rozwojową kształtował się od 7,4% w warmińsko-mazurskim do 
82,8% w zachodniopomorskim (przeciętny odsetek w kraju wynosił 52,2%). Znaczna część 

Nakłady na działalność B+R według dziedzin nauk na tle 
kraju w 2008 r. 

Woj. dolnośląskie Polska 
Wyszczególnienie 

w mln zł w % w mln zł w % 

Ogółem.......................  457,4,1 100,0 7706,2 100,0 
nakłady na nauki:     

Techniczne ..................  276, 9 60,5 4024,3 52,2 
Przyrodnicze ...............  102,5 22,4 1748,6 22,7 
Społeczno- 

-humanistyczne.........  26,8 5,9 662,4 8,6 
Pozostałe .....................  51,1 11,2 1 271,0 16,5 
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nakładów finansowych przeznaczona była również na działalność badawczo-rozwojową  
w zakresie nauk przyrodniczych6 – 102,5 mln zł, stanowiących 22,4% ogółu nakładów (po-
równywalny poziom do przeciętnej wielkości w kraju – 22,7%). Pod względem tego odsetka 
województwa odznaczały się mniejszym zróżnicowaniem niż nauk technicznych; odnotowano 
wartości z przedziału od 3,2% w podkarpackim do 30,9% w lubelskim. 

Dziedziną nauki, na rozwój której skierowano w województwie dolnośląskim stosunkowo 
najmniej środków finansowych były nauki społeczno-humanistyczne7 – 26,8 mln zł i stano-
wiące 5,9% ogółu nakładów (12. lokata wśród województw). Niższe od poziomu 
w województwie dolnośląskim odsetki nakładów na badania w obszarze nauk społeczno- 
-humanistycznych wystąpiły w województwach: zachodniopomorskim (4,6%), lubuskim 
(4,5%), pomorskim (3,7%) i śląskim (1,8%). 

W przypadku badanych szkół wyższych udział nauk społeczno-humanistycznych w ogól-
nych nakładach na działalność B+R był znacznie wyższy  – w 2008 r. stanowił 19,8% (48,3 
mln zł). Na badania w obszarze nauk przyrodniczych przeznaczono 76,3 mln zł (tj. 31,3%), 
a w obszarze nauk technicznych i rolniczych – 92,8 mln zł (tj. 38,1%). 

 
Wartość brutto, stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej 

 

Według stanu w dniu 31 XII 2008 r. wartość aparatury naukowo-badawczej zaliczonej do 

środków trwałych i stosowanej przy pracach B+R wynosiła 577,3 mln zł, w tym 476,4 mln zł  

w szkołach wyższych (82,5% ogółu wartości środków trwałych jednostek sfery B+R) oraz 

66,9 mln zł w jednostkach rozwojowych (11,6%) i 30,0 mln zł w jednostkach naukowych 

i badawczo-rozwojowych (5,2%). 

Wartość zużycia (umorzenia) w sto-

sunku do wartości brutto środków 

trwałych (czyli stopień zużycia apara-

tury naukowo-badawczej) w 2008 r. 

wynosiła 81,0% (w 2005 r. – 84,1%).  

W jednostkach naukowych i ba- 

dawczo-rozwojowych stopień zużycia 

aparatury naukowo-badawczej w dzia-

łalności B+R wyniósł 86,3%, w szko-

łach wyższych – 81,4%, a w jednost-

kach rozwojowych – 73,4% (w 2005 r. 

odpowiednio: 81,6%; 86,6% i 57,6%). 

                                                           
6 Do dziedziny nauk przyrodniczych należy zaliczyć nauki: matematyczno-fizyczne i astronomię, chemiczne, nauki 
o Ziemi, biologiczne i środowiska naturalnego oraz pozostałe nauki przyrodnicze 
7 Do nauk społecznych  zalicza się nauki ekonomiczne, prawne, psychologię, socjologię i pedagogikę oraz pozostałe 
nauki społeczne; a do nauk humanistycznych: filozofię, religioznawstwo i teologię, językoznawstwo i literaturoznaw-
stwo, bibliotekarstwo i informację naukowo techniczną, archeologię i historię, kulturoznawstwo i sztuki piękne oraz 
pozostał nauki humanistyczne 



ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI B+R WEDŁUG WOJEWÓDZTW
I SEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W 2008 R.

a

EMPLOYMENT IN R&D
BY VOIVODSHIPS AND INSTITUTIONAL SECTORS IN 2008

a

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

0,4 i mniej
and less

(0,4; 0,6] (0,6; 0,8] (0,8; 1,0]

Udział zatrudnionych w działalności B + R w pracujących ogółem (wg BAEL)
Share of employment in R&D activity in total employed (LFS)

%

więcej niż 1,0
more than

Zachodniopomorskie

przedsiębiorstw
enterprises

rządowym
government

szkolnictwa wyższego
higher education

ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI B+R NA 1000 OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2005 I 2008 R.

EMPOYMENT IN R&D ACTIVITY PER 1000 ECONOMICALLY ACTIVE PERSONS
BY VOIVODSHIPS IN 2005 AND 2008

2005 2008

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

ŁÓDZKIE

PODLASKIE

OPOLSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

LUBUSKIE

PODKARPACKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

10,5

6,8

3,8

3,6

5,2

3,5

3,2

3,2

2,9

3,5

2,6

2,4

2,0

1,9

1,6

1,2

9,2

5,3

4,7

4,7

4,2

3,7

3,6

3,1

3,1

2,9

2,8

2,1

2,1

1,8

1,6

1,3

Zatrudnieni w B+R :w sektorze
Employed in R&D in :sector

78,2%

83,2%

89,3%

89,3%

64,3%

70,6%

33,7%

75,0%

35,1%

67,8%

70,9%

63,1%

87,6%

79,5%

58,0%

94,1%

4,4 4,3

a Stan w dniu 31 XII.
a As of 31 XII.



NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ
WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW W 2005 I 2008 R. (ceny bieżące)

GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON R&D ACTIVITY
BY TYPE OF COSTS IN 2005 AND 2008 (current prices)

bieżące
current
67,6%

bieżące
current
76,1%

inwestycyjne na środki trwałe
capital
32,4%

inwestycyjne na środki trwałe
capital
23,9%

2005 2008bieżące
current

w tym osobowe
of which labour costs

inwestycyjne
na środki trwałe
capital

w tym maszyny
i urządzenia techniczne
of which instruments
and equipment

234348,1 tys. zł
thous. zl

112109,1 tys. zł
thous. zl

348033,2 tys. zł
thous. zl

109324,9 tys. zł
thous. zl

STRUKTURA NAKŁADÓW WEWNĘTRZNYCH BIEŻĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ B+R
WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ ORAZ JEDNOSTEK W 2005 I 2008 R. (ceny bieżące)

STRUCTURE OF CURRENT EXPENDITURES
BY TYPE OF R&D ACTIVITIES AND TYPE OF UNITS IN 2005 AND 2008 (current prices)

Jednostki naukowe
i badawczo-rozwojowe

Scientific
and research-development units

Jednostki rozwojowe
Development units

Szkoły wyższe
Higher education

Institutions

(30,5%)

24280,4 7107,1 13758,8
(53,8%) (15,7%) (13,4%)

66178,3 42562,7 16770,2
(52,7%) (33,9%)(83,9%)

1622,3 8615,6 53297,0
(2,6%) (13,6%)

(32,2%)

39160,1 6426,9 21699,0
(58,2%) (9,6%) (24,5%)

100568,3 30839,6 42728,6
(57,8%) (17,7%)(79,6%)

6830,9 11707,0 72317,1
(7,5%) (12,9%)

2005

2008

55,7%

50,3%
49,3%

79,3%

tys. zł
thous. zl

tys. zł
thous. zl

Badania podstawowe
Basic research

Przemysłowe (stosowane)
Industrial (applied)

Prace rozwojowe
Experimental development



NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2008 R. (ceny bieżące)

GROSS DOMESTIC EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY
BY VOIVODSHIPS IN 2008 (current prices)

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

30,0 i mniej
and less

30,0; 45,0) [45,0; 60,0) [60,0; 75,0]

Nakłady na działalność B+R na 1 zatrudnionego
w B+R (w tys. zł)
Gross domestic expenditure on R&D activity
per 1 employment in R&D (in thous. zl)

powyżej 75,0
more than

Zachodniopomorskie

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

STRUKTURA NAKŁADÓW WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ B+R
WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW I WOJEWÓDZTW W 2005 I 2008 R.

STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON R&D ACTIVITY
BY TYPE OF EXPENDITURES AND VOIVODSHIPS IN 2005 AND 2008

Nakłady na działalność badawczą
i rozwojową na 1 mieszkańca (w zł)
Gross domestic expenditure on research
and development activity per capita (in zł)

zł
zl

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

ŁÓDZKIE

PODLASKIE

OPOLSKIE

LUBUSKIE

PODKARPACKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

20 04060
%

80100 200 40 60 80 100

bieżące
current

w tym środki budżetowe
of which budgetary means

inwestycyjne na środki trwałe
capital

bieżące
current

w tym bieżące środki budżetowe
of which current budgetary means

inwestycyjne na środki trwałe
capital

%

2005 2008

tys. zł
thous. zl

32,4

28,0

12,6

56,5

15,4

22,7

16,3

14,7

23,3

37,5

20,0

26,9

16,7

30,8

28,8

20,8 36,3

30,5

30,3

5,7

22,0

18,5

35,7

34,4

22,7

21,6

18,8

27,8

37,0

14,2

31,3

23,9



NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W SZKOŁACH WYŻSZYCH
WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW I DZIEDZIN NAUK W 2008 R. (ceny bieżące)

GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON R&D ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS BY TYPE OF COSTS AND FIELD OF SCIENCE IN 2008 (current prices)

Nauki medyczne
Medical sciences

26356,3 tys. zł
thous. zl

Nauki humanistyczne i społeczne
Humanities and social sciences

48258,3 tys. zł
thous. zl

Nauki przyrodnicze
Natural sciences
76269,5 tys. zł

thous. zl

70,6%

29,4%

67,4%

32,6%

74,1%

25,9%

bieżące
current

w tym osobowe
of which labour costs

inwestycyjne na środki trwałe
capital

w tym maszyny i urządzenia
techniczne
of which instruments
and equipment

ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI B+R WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W 2005 I 2008 R.
Stan w dniu 31 XII

EMPLOYMENT IN R&D ACTIVITY BY EDUCATIONAL LEVEL IN 2005 AND 2008
As of 31 XII

776 747
841

945

3658
3843

2828

2242

1038

743

Ze stopniem
naukowym dr hab.

With scientific degree
habilitated doctor (hd)

Z tytułem
naukowym profesora
With title of

professor
scientific

Ze stopniem naukowym dr
with scientific

degree doctor (phd)

Pozostałe
z wykształceniem wyższym

Others with
higher educational level

Z wykształceniem
pozostałym
With other

educational level

2005

2008

94,5% 93,6% 95,6% 94,4% 95,7% 94,6% 68,2% 54,3% 49,8% 49,0%

w tym w szkołach wyższych
of which in higher education institutions

Nakłady wewnętrzne:
Gross domestic expenditures:

Dziedziny nauk:
Fields of science:
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Tabl. 1. 1.  JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ W LATACH 2005- 2008 
Stan w dniu 31XII 
UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN 2005-2008 
As of 31 XII 

Jednostki 
Units 

Zatrudnieni 
Employment WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

O G Ó Ł E M ................................................................... 82 81 90 99 9141 8819 8576 8520 
T O T A L         
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe................ 11 14 12 14 733 719 720 750 
Scientific and research-development units         
Placówki naukowe PAN .................................................. 3 3 3 3 310 307 313 302 
Scientific units of Polish Academy of Sciences         

instytuty naukowe .................................................... 2 2 2 2 # # # # 
scientific institutes         
samodzielne zakłady naukowe ................................ 1 1 1 1 # # # # 
independent research departments         

Jednostki badawczo-rozwojowe ..................................... 8 7 6 7 423 400 394 406 
Branch research-development units         

instytuty naukowo-badawcze ................................... 4 5 4 4 233 230 229 237 
research institutes         
centralne laboratoria ................................................ 1 1 1 1 # # # # 
central laboratories         
ośrodki badawczo-rozwojowe .................................. 3 1 1 2 # # # # 
research-development centres         

Inne ................................................................................. - 4 3 4 - 12 13 42 
Others         
Jednostki rozwojowe .................................................... 55 51 61 62 921 780 857 870 
Development units         
Szkoły wyższe ............................................................... 14 13 14 19 7482 7262 6927 6807 
Higher education institutions         
Pozostałe jednostki ...................................................... 2 3 3 4 # 58 72 93 
Others units         
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Tabl. 1. 2.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN 2005-2008 ( current prices)  

Nakłady ogółem w tys. zł  
Expenditures total in thous. zl 

W tym inwestycyjne na środki trwałe w tys. zł 
Of which capital on fixed assets in thous. zl 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

O G Ó Ł E M ................................................................... 346457,2 298160,3 393539,7 457358,1 112109,1 66350,0 111504,4 109324,9 

T O T A L         

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe................ 56221,2 54584,6 49276,2 77259,2 11074,9 5522,4 6435,3 9973,2 

Scientific and research-development units         

Placówki naukowe PAN .................................................. 26601,5 29446,6 30868,3 34592,5 3137,2 4128,9 4644,6 7143,7 

Scientific units of Polish Academy of Sciences         

Jednostki badawczo-rozwojowe ..................................... 29619,7 24349,3 17120,4 33165,3 7937,7 1357,1 1766,5 2619,6 

Branch research-development units         

w tym instytuty naukowo-badawcze ........................ 21574,6 19599,8 11463,1 21252,9 7610,8 1265,6 1302,6 1173,0 

of which research institutes         

Inne ................................................................................. - 788,7 1287,5 9501,4 - 36,4 24,2 209,9 

Others         

Jednostki rozwojowe .................................................... 118149,9 68889,1 121855,5 120246,9 54615,0 17856,1 41975,1 29391,9 

Development units         

Szkoły wyższe ............................................................... 171930,4 174017,3 209882,2 243693,7 46419,2 42907,5 52027,5 69557,2 

Higher education institutions         

Pozostałe jednostki ...................................................... # 669,3 12525,8 16158,3 - 64,0 11066,5 402,6 

Others units         

a Bez amortyzacji środków trwałych. 

a Exluding depreciation of fixed assets. 
 
 
 



 

 

3
5

 
R

e
se

a
rch

 a
n

d
 d

e
v
e

lo
p

m
e

n
t a

ctiv
ity

Tabl. 1. 3.  JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W LATACH 2005-2008 
UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY VOIVODSHIPS IN 2005-2008 

Jednostki
a
 

Units
a
 

Zatrudnieni
b
 

Personnel
b
 

WOJEWÓDZTWA 

VOIVODSHIPS 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

POLSKA  POLAND.................................. 1097 1085 1144 1157 76761 73554 75309 74596 

Dolnośląskie............................................ 82 81 90 99 5180 5126 5811 5996 

Kujawsko-pomorskie................................. 37 38 43 43 2841 2951 2941 3101 

Lubelskie................................................... 40 42 42 39 3457 3319 3265 3338 

Lubuskie.................................................... 17 18 18 19 924 792 785 789 

Łódzkie...................................................... 79 76 79 76 4337 4342 4556 4120 

Małopolskie ............................................... 100 96 102 94 10063 8007 8405 7362 

Mazowieckie ............................................. 322 320 317 335 24939 24337 24681 24418 

Opolskie .................................................... 18 21 21 16 962 949 962 912 

Podkarpackie ............................................ 53 54 56 49 1474 1526 1461 1552 

Podlaskie .................................................. 22 21 26 26 1285 1310 1270 1566 

Pomorskie ................................................. 54 53 58 58 4704 4425 4212 3741 

Śląskie....................................................... 132 126 135 130 7072 6868 6589 7145 

Świętokrzyskie .......................................... 16 18 18 18 790 771 816 887 

Warmińsko-mazurskie .............................. 22 16 18 23 1221 1183 1182 1283 

Wielkopolskie ............................................ 86 88 105 112 5486 5399 6421 6440 

Zachodniopomorskie................................. 17 17 16 20 2026 2249 1952 1946 

a  Stan w dniu 31 XII.   b  W tzw. ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC). 

a  As of 31 XII.   b  In full-time equivalents (FTE). 
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Tabl. 1. 4.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ NA 1000 OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO a ORAZ 
NAKŁADY b NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ NA 1 MIESZKAŃCA WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W LATACH 2005-2008 
EMPLOYMENT IN RESEARCH a AND DEVELOPMENT ACTIVITY a PER 1000 ECONOMICALLY ACTIVE PERSONS AND 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY (CURRENT PRICES) 
PER CAPITA BY VOIVOSHIPS IN 2005-2008 

Zatrudnieni na 1000 osób aktywnych zawodowo 

Employment per 1000 economically active persons 

Nakłady na B+R  na 1 mieszkańca w zł 

Gross domestic expenditure on R&D per capita 
WOJEWÓDZTWA 

VOIVODSHIPS 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

POLSKA .................................................  4,4 4,3 4,4 4,3 146,0 154,6 175,1 202,1 

Dolnośląskie..........................................  3,8 3,8 4,6 4,7 120,0 103,5 136,7 159,0 

Kujawsko-pomorskie...............................  3,2 3,4 3,7 3,6 55,0 84,9 53,0 62,6 

Lubelskie.................................................  3,2 3,3 3,1 3,1 84,0 83,3 113,6 111,0 

Lubuskie..................................................  1,9 1,6 1,7 1,8 35,0 23,6 25,7 28,0 

Łódzkie....................................................  3,5 3,4 3,2 2,9 124,0 138,4 145,9 166,6 

Małopolskie .............................................  6,8 5,4 5,8 5,3 224,0 222,1 243,9 272,4 

Mazowieckie ...........................................  10,5 9,8 9,6 9,2 451,0 475,9 528,5 638,3 

Opolskie ..................................................  2,4 2,4 2,4 2,1 27,0 34,9 35,0 39,1 

Podkarpackie ..........................................  1,6 1,7 1,6 1,6 53,0 75,0 74,6 84,5 

Podlaskie ................................................  2,6 2,8 2,4 2,8 51,0 51,0 46,5 62,7 

Pomorskie ...............................................  5,2 5,4 5,0 4,2 132,0 139,4 154,2 179,4 

Śląskie.....................................................  3,5 3,5 3,3 3,7 93,0 106,1 126,1 131,1 

Świętokrzyskie ........................................  1,2 1,2 1,2 1,3 15,0 16,8 27,9 72,4 

Warmińsko-mazurskie ............................  2,0 2,0 2,0 2,1 46,0 38,7 67,6 56,4 

Wielkopolskie ..........................................  3,6 3,5 4,6 4,7 129,0 134,6 166,5 180,0 

Zachodniopomorskie...............................  2,9 3,4 3,2 3,1 41,0 48,2 65,5 73,9 

a  Zatrudnieni - w ekwiwalentach pełnego czasu pracy; aktywni zawodowo (wszystkie osoby pracujące i uznane za bezrobotne) - na podstawie badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL). b  Bez amortyzacji środków trwałych; ceny bieżące. 

a  Employment - in full-time equivalents, economically active persons (including employed and unemployed persons) - on the basis of the Labour Force Survey (LFS).     
b  Excluding depreciation of fixed assets; current prices. 
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Tabl. 1. 5.  NAKŁADYa  NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW ORAZ WOJEWÓDZTW 
W 2008 R. (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF COSTS  
AND VOIVODSHIPS IN 2008 (current prices) 

Nakłady   Expenditures 

bieżące 
current 

inwestycyjne na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total 

w tym 
osobowe 
of which  

labour costs 

razem 
total 

w tym maszyny, 
urządzenia techniczne 

i narzędzia oraz 
środki transportu  

of which instruments 
and equipment and 
means of transport 

WOJEWÓDZTWA 
VOIVODSHIPS 

w mln zł    in mln zl 

POLSKA          POLAND................ 7706,2 5980,0 3196,4 1726,3 1169,8 
Dolnośląskie.................................. 457,4 348,0 171,6 109,3 86,7 
Kujawsko-pomorskie....................... 129,4 88,8 40,7 40,6 24,3 
Lubelskie......................................... 239,9 205,8 97,3 34,2 28,4 
Lubuskie.......................................... 28,2 17,8 9,0 10,5 6,0 
Łódzkie............................................ 424,7 332,8 202,6 91,8 64,5 
Małopolskie ..................................... 895,3 646,2 365,8 249,1 157,6 
Mazowieckie ................................... 3322,1 2697,5 1429,5 624,6 430,9 
Opolskie .......................................... 40,4 31,3 14,4 9,2 8,9 
Podkarpackie .................................. 177,4 116,3 73,5 61,1 36,6 
Podlaskie ........................................ 74,7 48,0 20,3 26,7 11,9 
Pomorskie ....................................... 398,2 324,7 182,8 73,5 65,4 
Śląskie............................................. 609,2 475,0 237,4 134,2 92,6 
Świętokrzyskie ................................ 92,2 86,9 69,0 5,3 3,5 
Warmińsko-mazurskie .................... 80,5 56,2 25,6 24,4 20,4 
Wielkopolskie .................................. 611,5 424,9 223,9 186,6 99,6 
Zachodniopomorskie....................... 125,2 79,7 33,2 45,5 32,5 

a  Bez amortyzacji środków trwałych. 

a  Excluding depreciation of fixed assets. 
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Tabl. 1. 6.  JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG GRUP STANOWISK  
W LATACH 2005- 2008 
Stan w dniu 31XII 
UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY GROUPS OF POSITIONS IN 2005-2008 
As of 31 XII 

Z ogółem  
Of total 

pracownicy naukowo- 
-badawczy 
researchers 

technicy i pracownicy  
równorzędni 
technicians  

and equivalent staff 

pozostały personel 
other  

supporting staff 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ilość 
jednostek 
Number 
of units 

Ogółem 
Grand 
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

2005 

O G Ó Ł E M ....................................................  82 9 141 3653 7600 2784 967 508 574 361 
T O T A L          
Jednostki naukowe i badawczo- 

-rozwojowe...................................................  11 733 279 483 147 104 51 146 81 
Scientific and research-development units          
Placówki naukowe PAN...................................  3 310 168 232 110 47 34 31 24 
Scientific units of Polish Academy  

of Sciences          
Jednostki badawczo-rozwojowe ......................  8 423 111 251 37 57 17 115 57 
Branch research-development units          

w tym instytuty naukowo-badawcze.............  4 233 51 163 20 26 5 44 26 
of which research institutes          

Inne ..................................................................  - - - - - - - - - 
Others          
Jednostki rozwojowe.....................................  55 921 231 514 102 308 93 99 36 
Development units          
Szkoły wyższe ................................................  14 7482 3140 6598 2532 555 364 329 244 
Higher education institutions          
Pozostałe jednostki .......................................  2 # # # # # # # # 
Other units          
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Tabl. 1. 6.  JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG GRUP STANOWISK  
W LATACH 2005- 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31XII 
UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY GROUPS OF POSITIONS IN 2005-2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Z ogółem  
Of total 

pracownicy naukowo- 
-badawczy 
researchers 

technicy i pracownicy  
równorzędni 
technicians  

and equivalent staff 

pozostały personel 
other  

supporting staff 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ilość 
jednostek 
Number 
of units 

Ogółem 
Grand 
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

2006 

O G Ó Ł E M ....................................................  81 8819 3651 7234 2798 1054 565 531 288 
T O T A L          
Jednostki naukowe i badawczo- 

-rozwojowe...................................................  14 719 275 478 146 101 46 140 83 
Scientific and research-development units          
Placówki naukowe PAN...................................  3 307 165 231 110 46 33 30 22 
Scientific units of Polish Academy  

of Sciences          
Jednostki badawczo-rozwojowe ......................  7 400 107 239 35 52 12 109 60 
Branch research-development units          

w tym instytuty naukowo-badawcze.............  5 230 52 146 18 34 7 50 27 
of which research institutes          

Inne ..................................................................  4 12 3 8 1 3 1 1 1 
Others          
Jednostki rozwojowe.....................................  51 780 215 459 121 256 78 65 16 
Development units          
Szkoły wyższe ................................................  13 7262 3133 6243 2505 697 441 322 187 
Higher education institutions          
Pozostałe jednostki .......................................  3 58 28 54 26 - - 4 2 
Other units          
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Tabl. 1. 6.  JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG GRUP STANOWISK  
W LATACH 2005- 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31XII 
UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY GROUPS OF POSITIONS IN 2005-2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Z ogółem  
Of total 

pracownicy naukowo- 
-badawczy 
researchers 

technicy i pracownicy  
równorzędni 
technicians  

and equivalent staff 

pozostały personel 
other  

supporting staff 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ilość 
jednostek 
Number 
of units 

Ogółem 
Grand 
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

2007 

O G Ó Ł E M ....................................................  90 8576 357 7384 357 835 357 357 357 
T O T A L          
Jednostki naukowe i badawczo- 

-rozwojowe...................................................  12 720 285 484 155 101 47 135 83 
Scientific and research-development units          
Placówki naukowe PAN...................................  3 313 171 236 116 48 35 29 20 
Scientific units of Polish Academy  

of Sciences          
Jednostki badawczo-rozwojowe ......................  6 394 110 235 35 53 12 106 63 
Branch research-development units          

w tym instytuty naukowo-badawcze.............  4 229 50 145 17 35 7 49 26 
of which research institutes          

Inne ..................................................................  3 13 4 13 4 - - - - 
Others          
Jednostki rozwojowe.....................................  61 857 253 562 142 239 71 56 40 
Development units          
Szkoły wyższe ................................................  14 6927 2917 6277 2528 495 292 155 97 
Higher education institutions          
Pozostałe jednostki .......................................  3 72 36 61 30 0 0 11 6 
Other units          
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Tabl. 1. 6.  JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG GRUP STANOWISK  
W LATACH 2005- 2008 (dok.) 
Stan w dniu 31XII 
UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY GROUPS OF POSITIONS IN 2005-2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Z ogółem  
Of total 

pracownicy naukowo- 
-badawczy 
researchers 

technicy i pracownicy  
równorzędni 
technicians  

and equivalent staff 

pozostały personel 
other  

supporting staff 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ilość 
jednostek 
Number 
of units 

Ogółem 
Grand 
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

2008 

O G Ó Ł E M ....................................................  99 8520 3365 7360 2770 800 402 360 193 
T O T A L          
Jednostki naukowe i badawczo- 

-rozwojowe...................................................  14 750 291 509 165 97 42 144 84 
Scientific and research-development units          
Placówki naukowe PAN...................................  3 302 160 229 110 44 30 29 20 
Scientific units of Polish Academy  

of Sciences          
Jednostki badawczo-rozwojowe ......................  7 406 106 245 35 53 12 108 59 
Branch research-development units          

w tym instytuty naukowo-badawcze.............  4 237 47 149 14 36 7 52 26 
of which research institutes          

Inne ..................................................................  4 42 25 35 20 - - 7 5 
Others          
Jednostki rozwojowe.....................................  62 870 223 595 131 181 65 94 27 
Development units          
Szkoły wyższe ................................................  19 6807 2804 6168 2431 522 295 117 78 
Higher education institutions          
Pozostałe jednostki .......................................  4 93 47 88 43 - - 5 4 
Other units          
 



 

 

4
2

D
zia

ła
ln

o
ść b

a
d

a
w

cza
 i ro

zw
o

jo
w

a
 

Tabl. 1. 7.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG GRUP STANOWISK W EKWIWALENTACH 
PEŁNEGO CZASU PRACY (EPC) W ROKU 2005 I 2008 
EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY GROUPS OF POSITIONS IN FULL-TIMES EQUIVALENTS 
(FTE) IN 2005 AND 2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

Pracownicy 
naukowo 

-badawczy 

Researchers 

Technicy  
i pracownicy 
równorzędni 

Technicians  
and equivalent staff 

Pozostały  
personel 

Other  
supporting staff 

2005 

O G Ó Ł E M ...........................................................................................  5180,2 4487,3 537,5 155,4 

T O T A L     

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.......................................  542,8 437,1 58,9 46,8 

Scientific and research-development units     

Placówki naukowe PAN..........................................................................  259,5 213,3 28,2 18,0 

Scientific units of Polish Academy of Sciences     

Jednostki badawczo-rozwojowe .............................................................  283,3 223,8 30,7 28,8 

Branch research-development units     

w tym instytuty naukowo-badawcze.................................................... 173,3 141,1 14,1 18,1 

of which research institutes     

Inne .........................................................................................................  - - - - 

Others     

Jednostki rozwojowe............................................................................  674,7 418,3 210,4 46,0 

Development units     

Szkoły wyższe .......................................................................................  3959,0 3628,2 268,2 62,6 

Higher education institutions     

Pozostałe jednostki ..............................................................................  # # - - 

Other units     
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Tabl. 1. 7.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG GRUP STANOWISK W EKWIWALENTACH 
PEŁNEGO CZASU PRACY (EPC) W ROKU 2005 I 2008 (dok.) 
EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY GROUPS OF POSITIONS IN FULL-TIMES EQUIVALENTS 
(FTE) IN 2005 AND 2008 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

Pracownicy 
naukowo 

-badawczy 

Researchers 

Technicy  
i pracownicy 
równorzędni 

Technicians  
and equivalent staff 

Pozostały  
personel 

Other  
supporting staff 

2008 

O G Ó Ł E M ...........................................................................................  5995,6 5336,0 506,0 153,6 

T O T A L     

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.......................................  568,8 457,8 60,2 50,8 

Scientific and research-development units     

Placówki naukowe PAN..........................................................................  248,9 208,2 24,9 15,8 

Scientific units of Polish Academy of Sciences     

Jednostki badawczo-rozwojowe .............................................................  278,4 214,6 35,3 28,5 

Branch research-development units     

w tym instytuty naukowo-badawcze.................................................... 178,9 131,4 24,9 22,6 

of which research institutes     

Inne .........................................................................................................  41,5 35,0 - 6,5 

Others     

Jednostki rozwojowe............................................................................  703,7 491,2 149,0 63,5 

Development units     

Szkoły wyższe .......................................................................................  4691,3 4357,5 296,8 37,0 

Higher education institutions     

Pozostałe jednostki .............................................................................. 31,8 29,5 - 2,3 

Other units     
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Tabl. 1. 8.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG PŁCI ORAZ POZIOMU WYKSZTAŁCENIA  
W ROKU 2005 I 2008 
Stan w dniu 31XII 
EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SEX AND EDUCATIONAL LEVEL IN 2005 AND 2008 
As of 31 XII 

Z ogółem         Of total 
ze stopniem naukowym 

with scientific degree 

z tytułem 
naukowym 
profesora 
with title of 
professor 

doktora  
habilitowanego 

habilitated 
doctor 

doktora 
doctor 

z tytułem 
zawodowym 

magistra, inży-
niera, lekarza, 

licencjata 
with other uni-
versity degrees 
below the PhD 
level (master, 
bachelor and 
equivalent) 

z pozostałym 
other 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogó-
łem 

Grand 
total 

W tym 
kobiety 

Of 
which  
fema-

les 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  
which 

females 

2005 

O G Ó Ł E M ......................................................... 9141 3653 776 169 841 233 3658 1454 2828 1247 1038 550 
T O T A L                   
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe 733 279 43 5 37 8 141 54 324 117 188 95 
Scientific and research-development units                   
Placówki naukowe PAN....................................... 310 168 36 5 31 7 91 51 91 56 61 49 
Scientific units of Polish Academy of Sciences                   
Jednostki badawczo-rozwojowe .......................... 423 111 7 - 6 1 50 3 233 61 127 46 
Branch research-development units                    

w tym instytuty naukowo-badawcze................. 233 51 5 - 2 1 36 3 137 28 53 19 
of which research institutes             

Inne ......................................................................             
Others             
Jednostki rozwojowe.......................................... 921 231 - - - - 16 6 572 123 333 102 
Development units                   
Szkoły wyższe ..................................................... 7482 3140 733 164 804 225 3500 1394 1928 1004 517 353 
Higher education institutions                   
Pozostałe jednostki ............................................ # # # # # # # # # # # # 
Other units             
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Tabl. 1. 8.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ WEDŁUG PŁCI ORAZ POZIOMU WYKSZTAŁCENIA  
W ROKU 2005 I 2008 (dok.) 
Stan w dniu 31XII 
EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SEX AND EDUCATIONAL LEVEL IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Z ogółem         Of total 
ze stopniem naukowym 

with scientific degree 

z tytułem 
naukowym 
profesora 
with title of 
professor 

doktora  
habilitowanego 

habilitated 
doctor 

doktora 
doctor 

z tytułem 
zawodowym 

magistra, inży-
niera, lekarza, 

licencjata 
with other uni-
versity degrees 
below the PhD 
level (master, 
bachelor and 
equivalent) 

z pozostałym 
other 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogó-
łem 

Grand 
total 

W tym 
kobiety 

Of 
which  
fema-

les 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of 
which 

females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  
which 

females 

2008 

O G Ó Ł E M ......................................................... 8520 3365 747 158 945 292 3843 1622 2242 908 743 385 
T O T A L             
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe 750 291 40 6 48 13 127 49 369 143 166 80 
Scientific and research-development units             
Placówki naukowe PAN........................................ 302 160 33 6 43 13 68 40 88 53 70 48 
Scientific units of Polish Academy of Sciences             
Jednostki badawczo-rozwojowe ........................... 406 106 7 - 5 - 55 8 245 67 94 31 
Branch research-development units             

w tym instytuty naukowo-badawcze.................. 237 47 3 - 2 - 33 2 141 30 58 15 
of which research institutes             

Inne ....................................................................... 42 25 - - - - 4 1 36 23 2 1 
Others             
Jednostki rozwojowe.......................................... 870 223 - - - - 26 14 641 142 203 67 
Development units             
Szkoły wyższe ..................................................... 6807 2804 699 150 892 278 3635 1529 1210 612 371 235 
Higher education institutions             
Pozostałe jednostki ............................................ 93 47 8 2 5 1 55 30 22 11 3 3 
Other units             
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Tabl. 1. 9.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF COSTS AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) 

Nakłady            Expenditures        
bieżące 
current 

inwestycyjne  na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total 

w tym  
osobowe 

of which labour 
costs 

razem 
total 

w tym na maszy-
ny, urządzenia 
techniczne i na- 

rzędzia oraz 
środki trans- 

portu 
of which  

instruments and  
equipment and 

means of 
transport 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2005 

O G Ó Ł E M ............................................................................  346457,2 234348,1 117787,2 112109,1 62420,1 
T O T A L      
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe........................  56221,2 45146,3 24679,4 11074,9 5037,1 
Scientific and research-development units      
Placówki naukowe PAN...........................................................  26601,5 23464,3 14276,9 3137,2 3137,2 
Scientific units of Polish Academy of Sciences      
Jednostki badawczo-rozwojowe ..............................................  29619,7 21682,0 10402,5 7937,7 1899,9 
Branch research-development units      

w tym instytuty naukowo-badawcze.....................................  21574,6 13963,8 6314,1 7610,8 1573,0 
of which research institutes      

Inne ..........................................................................................  - - - - - 
Others      
Jednostki rozwojowe.............................................................  118149,9 63534,9 37745,5 54615,0 34908,1 
Development units      
Szkoły wyższe ........................................................................  171930,4 125511,2 55229,0 46419,2 22474,9 
Higher education institutions      
Pozostałe jednostki ...............................................................  # # # - - 
Other units      

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 9.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (cd.) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF COSTS AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

Nakłady            Expenditures        
bieżące 
current 

inwestycyjne  na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total 

w tym  
osobowe 

of which labour 
costs 

razem 
total 

w tym na maszy-
ny, urządzenia 
techniczne i na- 

rzędzia oraz 
środki trans- 

portu 
of which  

instruments and  
equipment and 

means of 
transport 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2006 

O G Ó Ł E M ............................................................................  298160,3 231810,3 117425,5 66350,0 38772,3 
T O T A L      
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe........................  54584,6 49062,2 25910,9 5522,4 4936,6 
Scientific and research-development units      
Placówki naukowe PAN...........................................................  29446,6 25317,7 15416,6 4128,9 4108,0 
Scientific units of Polish Academy of Sciences      
Jednostki badawczo-rozwojowe ..............................................  24349,3 22992,2 10105,7 1357,1 792,2 
Branch research-development units      

w tym instytuty naukowo-badawcze.....................................  19599,8 18334,2 7304,8 1265,6 700,7 
of which research institutes      

Inne ..........................................................................................  788,7 752,3 388,6 36,4 36,4 
Others      
Jednostki rozwojowe.............................................................  68889,1 51033,0 30860,1 17856,1 9979,1 
Development units      
Szkoły wyższe ........................................................................  174017,3 131109,8 60076,6 42907,5 23856,6 
Higher education institutions      
Pozostałe jednostki ...............................................................  669,3 605,3 577,9 64,0 - 
Other units      

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 9.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (cd.) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF COSTS AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

Nakłady            Expenditures        
bieżące 
current 

inwestycyjne  na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total 

w tym  
osobowe 

of which labour 
costs 

razem 
total 

w tym na maszy-
ny, urządzenia 
techniczne i na- 

rzędzia oraz 
środki trans- 

portu 
of which  

instruments and  
equipment and 

means of 
transport 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2007 

O G Ó Ł E M ............................................................................  393539,7 282035,3 129912,1 111504,4 83049,7 
T O T A L      
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe........................  49276,2 42840,9 14573,4 6435,3 6049,6 
Scientific and research-development units      
Placówki naukowe PAN...........................................................  30868,3 26223,7 6067,1 4644,6 4644,6 
Scientific units of Polish Academy of Sciences      
Jednostki badawczo-rozwojowe ..............................................  17120,4 15353,9 8002,8 1766,5 1380,8 
Branch research-development units      

w tym instytuty naukowo-badawcze.....................................  11463,1 10160,5 5356,2 1302,6 916,9 
of which research institutes      

Inne ..........................................................................................  1287,5 1263,3 503,5 24,2 24,2 
Others      
Jednostki rozwojowe.............................................................  121855,5 79880,4 43559,3 41975,1 27315,1 
Development units      
Szkoły wyższe ........................................................................  209882,2 157854,7 70556,2 52027,5 38618,5 
Higher education institutions      
Pozostałe jednostki ...............................................................  12525,8 1459,3 1223,2 11066,5 11066,5 
Other units      

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 9.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (dok.) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF COSTS AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

Nakłady            Expenditures        
bieżące 
current 

inwestycyjne  na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total 

w tym  
osobowe 

of which labour 
costs 

razem 
total 

w tym na maszy-
ny, urządzenia 
techniczne i na- 

rzędzia oraz 
środki trans- 

portu 
of which  

instruments and  
equipment and 

means of 
transport 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2008 

O G Ó Ł E M ............................................................................  457358,1 348033,2 171622,9 109324,9 86704,2 
T O T A L      
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe........................  77259,2 67286,0 35397,1 9973,2 9896,3 
Scientific and research-development units      
Placówki naukowe PAN...........................................................  34592,5 27448,8 12171,7 7143,7 7143,7 
Scientific units of Polish Academy of Sciences      
Jednostki badawczo-rozwojowe ..............................................  33165,3 30545,7 17510,9 2619,6 2542,7 
Branch research-development units      

w tym instytuty naukowo-badawcze.....................................  21252,9 20079,9 9679,7 1173,0 1161,0 
of which research institutes      

Inne ..........................................................................................  9501,4 9291,5 5714,5 209,9 209,9 
Others      
Jednostki rozwojowe.............................................................  120246,9 90855,0 53186,3 29391,9 24248,8 
Development units      
Szkoły wyższe ........................................................................  243693,7 174136,5 76504,0 69557,2 52156,5 
Higher education institutions      
Pozostałe jednostki ...............................................................  16158,3 15755,7 6535,5 402,6 402,6 
Other units      

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 10.  NAKŁADY BIEŻĄCEa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ ORAZ 
RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) 
CURRENT EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF ACTIVITY AND TYPE 
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) 

Badania          Research 

Ogółem 
Total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industrial 
(applied) 

Prace rozwojowe 
Experimental 
development 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2005 

O G Ó Ł E M .................................................................................. 234348,1 92081,0 58285,4 83981,7 

T O T A L     

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.............................. 45146,3 24280,4 7107,1 13758,8 

Scientific and research-development units     

Placówki naukowe PAN................................................................. 23464,3 21209,1 2255,2 - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences     

Jednostki badawczo-rozwojowe .................................................... 21682,0 3071,3 4851,9 13758,8 

Branch research-development units     

w tym instytuty naukowo-badawcze........................................... 13963,8 - 4400,5 9563,3 

of which research institutes     

Inne ................................................................................................ - - - - 

Others     

Jednostki rozwojowe................................................................... 63534,9 1622,3 8615,6 53297,0 

Development units     

Szkoły wyższe .............................................................................. 125511,2 66178,3 42562,7 16770,2 

Higher education institutions     

Pozostałe jednostki ..................................................................... # - - # 

Other units     

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 10.  NAKŁADY BIEŻĄCEa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ ORAZ 
RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (cd.) 
CURRENT EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF ACTIVITY AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

Badania          Research 

Ogółem 
Total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industrial 
(applied) 

Prace rozwojowe 
Experimental 
development 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2006 

O G Ó Ł E M .................................................................................. 231810,3 104689,9 52829,4 74291,0 

T O T A L     

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.............................. 49062,2 26263,6 5569,7 17228,9 

Scientific and research-development units     

Placówki naukowe PAN................................................................. 25317,7 23036,4 2281,3 - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences     

Jednostki badawczo-rozwojowe .................................................... 22992,2 3186,2 3241,6 16564,4 

Branch research-development units     

w tym instytuty naukowo-badawcze........................................... 18334,2 42,7 3241,6 15049,9 

of which research institutes     

Inne ................................................................................................ 752,3 41,0 46,8 664,5 

Others     

Jednostki rozwojowe................................................................... 51033,0 1134,8 10471,6 39426,6 

Development units     

Szkoły wyższe .............................................................................. 131109,8 77291,5 36343,1 17475,2 

Higher education institutions     

Pozostałe jednostki ..................................................................... 605,3 - 445,0 160,3 

Other units     

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 10.  NAKŁADY BIEŻĄCEa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ ORAZ 
RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (cd.) 
CURRENT EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF ACTIVITY AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

Badania          Research 

Ogółem 
Total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industrial 
(applied) 

Prace rozwojowe 
Experimental 
development 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2007 

O G Ó Ł E M .................................................................................. 282035,3 132097,8 51350,6 98586,9 

T O T A L     

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.............................. 42840,9 30702,8 4264,6 7873,5 

Scientific and research-development units     

Placówki naukowe PAN................................................................. 26223,7 23832,3 2391,4 - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences     

Jednostki badawczo-rozwojowe .................................................... 15353,9 5690,6 1853,1 7810,2 

Branch research-development units     

w tym instytuty naukowo-badawcze........................................... 10160,5 2143,6 1853,1 6163,8 

of which research institutes     

Inne ................................................................................................ 1263,3 1179,9 20,1 63,3 

Others     

Jednostki rozwojowe................................................................... 79880,4 9485,9 12494,1 57900,4 

Development units     

Szkoły wyższe .............................................................................. 157854,7 91781,7 34591,9 31481,1 

Higher education institutions     

Pozostałe jednostki ..................................................................... 1459,3 127,4 - 1331,9 

Other units     

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 10.  NAKŁADY BIEŻĄCEa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ ORAZ 
RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (dok.) 
CURRENT EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF ACTIVITY AND TYPE  
OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

Badania          Research 

Ogółem 
Total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industrial 
(applied) 

Prace rozwojowe 
Experimental 
development 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2008 

O G Ó Ł E M .................................................................................. 348033,2 157318,3 48973,5 141741,4 

T O T A L     

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.............................. 67286,0 39160,1 6426,9 21699,0 

Scientific and research-development units     

Placówki naukowe PAN................................................................. 27448,8 25094,5 2354,3 - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences     

Jednostki badawczo-rozwojowe .................................................... 30545,7 5090,2 3888,9 21566,6 

Branch research-development units     

w tym instytuty naukowo-badawcze........................................... 20079,9 836,6 3491,1 15752,2 

of which research institutes     

Inne ................................................................................................ 9291,5 8975,4 183,7 132,4 

Others     

Jednostki rozwojowe................................................................... 90855,0 6830,9 11707,0 72317,1 

Development units     

Szkoły wyższe .............................................................................. 174136,5 100568,3 30839,6 42728,6 

Higher education institutions     

Pozostałe jednostki ..................................................................... 15755,7 10759,0 - 4996,7 

Other units     

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 11.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ I KATEGORII 
NAKŁADÓW W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF FUNDS   
IN 2005-2008 (current prices)   

Bieżące (w tys. zł) 

Current  (in thous. zl) 

Inwestycyjne na środki trwałe (w tys. zł) 

Capital on fixed assets (in thous. zl) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

O G Ó Ł E M .................................. 234348,1 231810,3 282035,3 348033,2 112109,1 66350,0 111504,4 109324,9 

T O T A L         

w tym:         

of chich:         

Budżetowe ..................................... 129468,2 134122,5 146686,7 173988,5 50538,8 43816,1 49122,1 69190,1 

Budgetary         

Placówek naukowych PAN  

i jednostek badawczo- 

-rozwojowych ............................... 202,7 370,8 450,3 280,1 - - - - 

Scientific units of the Polish 

Academy of Sciences  

and branch research- 

-development units         

Szkół wyższych .............................. 99,6 97,8 188,6 98,2 - 4,5 12,3 - 

Higher education institutions         

Przedsiębiorstw .............................. 23569,2 21917,1 17273,5 25940,8 45,2 49,6 125,6 512,4 

Enterprices         

Pochodzące z zagranicy ................ 11264,5 14436 16835,8 12798,9 799,2 869,6 3712,6 1432,4 

From abroad         

Własne ........................................... 69330,6 60356,7 99998,9 134674,0 60720,5 21540,2 54158,7 38187,4 

Own funds         

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 12.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008  (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF FUNDS AND 
TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) 

W tym            Of which 

Ogółem 
Total budżetowe 

budgetary 

placówek 
naukowych  

PAN  
i jednostek 
badawczo-

rozwojowych 
scientific units 

of Polish 
Academy  

of Sciences 
and branch 
research- 

-development 
units 

szkół  
wyższych 

higher 
education 
institutions 

przedsię-
biorstw 

enterprises 

pochodzące  
z zagranicy 
from abroad 

własne 
own funds 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2005 

O G Ó Ł E M ...............................................................  346457,2 180007,0 202,7 99,6 23614,4 12063,7 130051,1 
T O T A L        
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...........  56221,2 39853,9 14,6 2,6 7790,8 2066,6 6274,9 
Scientific and research-development units        
Placówki naukowe PAN..............................................  26601,5 24943,0 - - 35,0 584,4 821,3 
Scientific units of Polish Academy of Sciences        
Jednostki badawczo-rozwojowe .................................  29619,7 14910,9 14,6 2,6 7755,8 1482,2 5453,6 
Branch research-development units        

w tym instytuty naukowo-badawcze........................  21574,6 12040,3 14,6 2,6 4711,9 646,6 4158,6 
of which research institutes        

Inne .............................................................................  - - - - - - - 
Others        
Jednostki rozwojowe................................................  118149,9 275,7 - - 140,0 1638,1 116096,1 
Development units        
Szkoły wyższe ...........................................................  171930,4 139721,7 188,1 97,0 15683,6 8359,0 7680,1 
Higher education institutions        
Pozostałe jednostki ..................................................  # # # # # # # 
Other units        

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 12.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008  (ceny bieżące) (cd.) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF FUNDS AND 
TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

W tym            Of which 

Ogółem 
Total budżetowe 

budgetary 

placówek 
naukowych  

PAN  
i jednostek 
badawczo-

rozwojowych 
scientific units 

of Polish 
Academy  

of Sciences 
and branch 
research- 

-development 
units 

szkół  
wyższych 

higher 
education 
institutions 

przedsię-
biorstw 

enterprises 

pochodzące  
z zagranicy 
from abroad 

własne 
own funds 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2006 
O G Ó Ł E M ...............................................................  298160,3 177938,6 370,8 102,3 21966,7 15305,6 81896,9 
T O T A L        
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...........  54584,6 35969,9 293,5 51,6 7342,8 2913,9 7613,1 
Scientific and research-development units        
Placówki naukowe PAN..............................................  29446,6 25983,7 288,0 12,9 89,6 1648,4 1024,2 
Scientific units of Polish Academy of Sciences        
Jednostki badawczo-rozwojowe .................................  24349,3 9921,2 5,5 - 7253,2 1231,4 5938,0 
Branch research-development units        

w tym instytuty naukowo-badawcze........................  19599,8 7059,1 5,5 - 7148,9 222,5 5163,8 
of which research institutes        

Inne .............................................................................  788,7 65,0 - 38,7 - 34,1 650,9 
Others        
Jednostki rozwojowe................................................  68889,1 847,6 3,0 - - 939,2 67099,3 
Development units        
Szkoły wyższe ...........................................................  174017,3 140990,7 74,3 50,7 14623,9 11452,5 6645,6 
Higher education institutions        
Pozostałe jednostki ..................................................  669,3 130,4 - - - - 538,9 
Other units        

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 12.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008  (ceny bieżące) (cd.) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF FUNDS AND 
TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

W tym            Of which 

Ogółem 
Total budżetowe 

budgetary 

placówek 
naukowych  

PAN  
i jednostek 
badawczo-

rozwojowych 
scientific units 

of Polish 
Academy  

of Sciences 
and branch 
research- 

-development 
units 

szkół  
wyższych 

higher 
education 
institutions 

przedsię-
biorstw 

enterprises 

pochodzące  
z zagranicy 
from abroad 

własne 
own funds 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2007 

O G Ó Ł E M ...............................................................  393539,7 195808,8 450,3 200,9 17399,1 20548,4 154157,6 
T O T A L        
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...........  49276,2 36799,2 153,4 137,3 3561,0 2571,4 5717,4 
Scientific and research-development units        
Placówki naukowe PAN..............................................  30868,3 28981,2 74,8 33,1 21,7 469,2 971,0 
Scientific units of Polish Academy of Sciences        
Jednostki badawczo-rozwojowe .................................  17120,4 7818,0 10,2 - 3539,3 1998,0 3735,7 
Branch research-development units        

w tym instytuty naukowo-badawcze........................  11463,1 4506,9 10,2 - 3539,3 1025,8 2380,9 
of which research institutes        

Inne .............................................................................  1287,5 0,0 68,4 104,2 - 104,2 1010,7 
Others        
Jednostki rozwojowe................................................  121855,5 688,6 255,0 - - 2031,4 118880,5 
Development units        
Szkoły wyższe ...........................................................  209882,2 158111,3 41,9 63,6 13838,1 15945,6 21615,5 
Higher education institutions        
Pozostałe jednostki ..................................................  12525,8 209,7 - - - - 7944,2 
Other units        

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 12.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ I RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008  (ceny bieżące) (dok.) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF FUNDS AND 
TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

W tym            Of which 

Ogółem 
Total budżetowe 

budgetary 

placówek 
naukowych  

PAN  
i jednostek 
badawczo-

rozwojowych 
scientific units 

of Polish 
Academy  

of Sciences 
and branch 
research- 

-development 
units 

szkół  
wyższych 

higher 
education 
institutions 

przedsię-
biorstw 

enterprises 

pochodzące  
z zagranicy 
from abroad 

własne 
own funds 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2008 
O G Ó Ł E M ...............................................................  457358,1 243178,6 280,1 98,2 26453,2 14231,3 172861,4 
T O T A L         
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...........  77259,2 47696,6 173,6 35,3 9312,8 3688,8 16196,3 
Scientific and research-development units         
Placówki naukowe PAN..............................................  34592,5 32341,9 40,8 4,1 9,4 1571,8 468,7 
Scientific units of Polish Academy of Sciences         
Jednostki badawczo-rozwojowe .................................  33165,3 15243,7 132,8 31,2 9291,4 1825,7 6640,5 
Branch research-development units         

w tym instytuty naukowo-badawcze........................  21252,9 11557,1 109,2 31,2 4349,1 969,7 4236,6 
of which research institutes         

Inne .............................................................................  9501,4 111,0 - - 12,0 291,3 9087,1 
Others         
Jednostki rozwojowe................................................  120246,9 1552,1 - - 1072,0 1142,4 116480,4 
Development units         
Szkoły wyższe ...........................................................  243693,7 193586,4 106,5 62,9 16068,4 9312,1 24457,9 
Higher education institutions         
Pozostałe jednostki ..................................................  16158,3 343,5 - - - 88,0 15726,8 
Other units        

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   
a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 13.  ŚRODKI ZAGRANICZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ORAZ 
RODZAJÓW JEDNOSTEK W 2008 R. (ceny bieżące) 
FUNDS FROM ABROAD ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF ORIGIN AND TYPE OF UNITS 
IN 2008 (current prices) 

W tym          Of which  Z ogółem          Of total 

bieżące 
current 

inwestycyjne 
capital 

Ogółem 
Grand  
total 

Komisji 
Europej-

skiej 
European 
Commis-

sion 

organizacji 
Miedzyna-
rodowych 

from 
internatio-

nal 
organisa-

tions 

przedsię-
biorstw 

enterprises razem 
total 

w tym 
Komisji 
Europej-

skiej 
of which 

European 
commis-

sion 

razem 
total 

w tym 
Komisji 
Europej-

skiej 
of which 

European 
commis-

sion 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zl 

O G Ó Ł E M .......................................................  14231,3 11190,4 257,2 1593,5 12798,9 9858,7 1432,4 1331,7 
T O T A L         
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...  3688,8 2438,8 - 67,4 2602,0 1368,7 1086,8 1070,1 
Scientific and research-development units         
Placówki naukowe PAN......................................  1571,8 1469,1 - 67,4 485,0 399,0 1086,8 1070,1 
Scientific units of Polish Academy of Sciences         
Jednostki badawczo-rozwojowe .........................  1825,7 969,7 - - 1825,7 969,7 - - 
Branch research-development units         

w tym instytuty naukowo-badawcze................  969,7 969,7 - - 969,7 969,7 - - 
of which research institutes         

Inne .....................................................................  291,3 - - - 291,3 - - - 
Others         
Jednostki rozwojowe........................................  1142,4 1142,4 - - 1136,5 1136,5 5,9 5,9 
Development units         
Szkoły wyższe ...................................................  9312,1 7609,2 257,2 1438,1 8972,4 7353,5 339,7 255,7 
Higher education institutions         
Pozostałe jednostki ..........................................  88,0 - - 88,0 88,0 - - - 
Other units         
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Tabl. 1. 14.  WARTOŚĆ BRUTTO ORAZ STOPIEŃ ZUŻYCIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ WEDŁUG RODZAJÓW 
JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 
GROSS VALUE OF RESEARCH EQUIPMENT AND DEGREE OF CONSUMPTION OF RESEARCH EQUIPMENT ACQUIRED 
BY TYPE OF UNITS IN 2005-2008 

2005 2006 2007 2008 

aparatura naukowo-badawcza zaliczona do środków trwałych 
research equipment included in fixed assets 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

wartość 
bruttoa  

w tys. zł 
gross 
valuea  

in thous. zł 

stopień 
zużycia  

w % 
degree of 
consum-
ption of 

research 
equipment 

in % 

wartość 
bruttoa  

w tys. zł 
gross 
valuea  

in thous. zł 

stopień 
zużycia  

w % 
degree of 
consum-
ption of 

research 
equipment 

in % 

wartość 
bruttoa  

w tys. zł 
gross 
valuea  

in thous. zł 

stopień 
zużycia  

w % 
degree of 
consum-
ption of 

research 
equipment 

in % 

wartość 
bruttoa  

w tys. zł 
gross 
valuea  

in thous. zł 

stopień 
zużycia  

w % 
degree of 
consum-
ption of 

research 
equipment 

in % 

O G Ó Ł E M................................................................. 425196,9 84,1 695888,5 50,7 496040,7 77,4 577291,1 81,0 

T O T A L              
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.............  53923,1 81,6 318116,8 12,6 58124,2 85,0 66916,1 86,3 
Scientific and research-development units              
Placówki naukowe PAN................................................  40686,0 81,2 312475,9 11,2 45883,9 87,7 52259,1 89,0 
Scientific units of Polish Academy of Sciences              
Jednostki badawczo-rozwojowe ...................................  13237,1 82,8 5636,4 90,0 12167,7 75,2 14334 78,1 
Branch research-development units              

w tym instytuty naukowo-badawcze .........................  11770,4 82,7 4196,3 89,7 10512,1 73,4 11402,9 84,6 
of which research institutes             

Inne...............................................................................  - - 4,5 - 72,6 26,9 323,0  0,3 
Others             
Jednostki rozwojowe.................................................. 27967,7 57,6 24462 70,5 27147,3 75,1 29956,6 73,4 
Development units              
Szkoły wyższe .............................................................  343306,1 86,6 353309,7 83,6 399702,7 78,4 476392,4 81,4 
Higher education institutions              
Pozostałe jednostki ....................................................  # # - - 11066,5 5,0 4026,0 1,8 
Other units         

a Bieżące ceny ewidencyjne. 

a Current prices. 
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Tabl. 1. 15.  NAKŁADY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ  
ORAZ RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC INTRAMURAL EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES  
OF FUNDS AND TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) 

W tym       Of which 

środki przekazane         assets transfer 

Ogółem 
Total 

placówkom 
naukowym PAN 
scientific units 

of PAS 

jednostkom 
badawczo- 

-rozwojowym 
branch 

research- 
-development 

units 

szkołom 
wyższym 

high education 
institutions 

przedsię- 
biorstwom 
enterprises 

składki dla 
organizacji 

między- 
narodowych 

fee for 
international 
organizations 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2005 

O G Ó Ł E M .......................................................  15539,9 30,2 4331,2 2111,5 7874,8 1,6 

T O T A L             

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...  2428,2 30,2 18,0 99,1 1672,9 1,5 

Scientific and research-development units            

Placówki naukowe PAN......................................  25,00 - - 25,00 - - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences            

Jednostki badawczo-rozwojowe .........................  2403,2 30,2 18,0 74,1 1672,9 1,5 

Branch research-development units            

w tym instytuty naukowo-badawcze................  933,0 0,3 18,0 62,1 743,6 1,5 

of which research institutes            

Inne .....................................................................  - - - - - - 

Others            

Jednostki rozwojowe........................................  10988,9 - 4192,5 1338,6 4873,7 - 

Development units            

Szkoły wyższe ...................................................  2122,8 - 120,7 673,8 1328,2 0,1 

Higher education institutions            

Pozostałe jednostki ..........................................  - - - - - - 

Other units       
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Tabl. 1. 15.  NAKŁADY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ  
ORAZ RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (cd.) 
GROSS DOMESTIC INTRAMURAL EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES  
OF FUNDS AND TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

W tym       Of which 

środki przekazane         assets transfer 

Ogółem 
Total 

placówkom 
naukowym PAN 
scientific units 

of PAS 

jednostkom 
badawczo- 

-rozwojowym 
branch 

research- 
-development 

units 

szkołom 
wyższym 

high education 
institutions 

przedsię- 
biorstwom 
enterprises 

składki dla 
organizacji 

między- 
narodowych 

fee for 
international 
organizations 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2006 

O G Ó Ł E M .......................................................  14167,8 234,5 4758,4 1577,3 5291,5 7,0 

T O T A L             

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...  2480,4 234,5 141,2 161,3 1236,6 1,5 

Scientific and research-development units            

Placówki naukowe PAN......................................  - - - - - - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences            

Jednostki badawczo-rozwojowe .........................  2480,4 234,5 141,2 161,3 1236,6 1,5 

Branch research-development units            

w tym instytuty naukowo-badawcze................  1682,9 0,4 141,2 79,6 1236,6 1,5 

of which research institutes            

Inne .....................................................................  - - - - - - 

Others            

Jednostki rozwojowe........................................  11222,6 - 4561,8 1044,3 4022,7 - 

Development units            

Szkoły wyższe ...................................................  464,8 - 55,4 371,7 32,2 5,5 

Higher education institutions            

Pozostałe jednostki ..........................................  - - - - - - 

Other units       
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Tabl. 1. 15.  NAKŁADY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ  
ORAZ RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (cd.) 
GROSS DOMESTIC INTRAMURAL EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES  
OF FUNDS AND TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

W tym       Of which 

środki przekazane         assets transfer 

Ogółem 
Total 

placówkom 
naukowym PAN 
scientific units 

of PAS 

jednostkom 
badawczo- 

-rozwojowym 
branch 

research- 
-development 

units 

szkołom 
wyższym 

high education 
institutions 

przedsię- 
biorstwom 
enterprises 

składki dla 
organizacji 

między- 
narodowych 

fee for 
international 
organizations 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2007 

O G Ó Ł E M .......................................................  22020,3 249,2 6846,7 2586,4 11687,8 51,9 

T O T A L            

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...  1695,3 139,2 30,8 381,7 1092,8 1,5 

Scientific and research-development units            

Placówki naukowe PAN......................................  60,1 51,0 - 9,1 - - 

Scientific units of Polish Academy of Sciences            

Jednostki badawczo-rozwojowe .........................  1635,2 88,2 30,8 372,6 1092,8 1,5 

Branch research-development units            

w tym instytuty naukowo-badawcze................  1200,4 - 30,8 26,0 1092,8 1,5 

of which research institutes            

Inne .....................................................................  - - - - - - 

Others            

Jednostki rozwojowe........................................  19525,3 62,0 6803,3 1663,7 10415,9 31,4 

Development units            

Szkoły wyższe ...................................................  799,7 48,0 12,6 541,0 179,1 19,0 

Higher education institutions            

Pozostałe jednostki ..........................................  - - - - - - 

Other units       
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Tabl. 1. 15.  NAKŁADY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ  
ORAZ RODZAJÓW JEDNOSTEK W LATACH 2005-2008 (ceny bieżące) (dok.) 
GROSS DOMESTIC INTRAMURAL EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES  
OF FUNDS AND TYPE OF UNITS IN 2005-2008 (current prices) (cont.) 

W tym       Of which 

środki przekazane         assets transfer 

Ogółem 
Total 

placówkom 
naukowym PAN 
scientific units 

of PAS 

jednostkom 
badawczo- 

-rozwojowym 
branch 

research- 
-development 

units 

szkołom 
wyższym 

high education 
institution 

przedsię- 
biorstwom 
enterprises 

składki dla 
organizacji 

między- 
narodowych 

fee for 
international 
organizations 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł           in thous. zł 

2008 

O G Ó Ł E M .......................................................  43321,6 3419,3 7180,3 15239,6 17028,7 102,0 
T O T A L             
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe...  3729,4 238,1 1078,8 827,1 1490,2 4,4 
Scientific and research-development units       
Placówki naukowe PAN......................................  58,3 58,3 - - - 0,0 
Scientific units of Polish Academy of Sciences       
Jednostki badawczo-rozwojowe .........................  3671,1 179,8 1078,8 827,1 1490,2 4,4 
Branch research-development units       

w tym instytuty naukowo-badawcze................  2677,7 0,0 1078,8 16,4 1490,2 1,5 
of which research institutes       

Inne .....................................................................  - - - - - - 
Others       
Jednostki rozwojowe........................................  26719,8 2997,0 5844,7 2216,3 15309,0 91,9 
Development units       
Szkoły wyższe ...................................................  12872,4 184,2 256,8 12196,2 229,5 5,7 
Higher education institutions       
Pozostałe jednostki ..........................................  - - - - - - 
Other units       
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Tabl. 1. 16.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG KATEGORII NAKŁADÓW ORAZ SEKTORÓW 
INSTYTUCJONALNYCH W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące)  
GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF COSTS  
AND INSTITUTIONAL SECTORS IN 2005 AND 2008 (current  prices) 

Nakłady          Expenditures 
bieżące  
current 

inwestycyjne  na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total 

w tym osobowe 
of which labour costs 

razem 
total 

w tym na maszyny, 
urządzenia technicz-
ne i narzędzia oraz 
środki transportu 

of which instruments, 
equipment and 

means of transport 

SEKTORY 
SECTORS 

w tys. zł           in thous. zł 

2005 

O G Ó Ł E M .................................................. 346457,2 234348,1 117787,2 112109,1 62420,1 
T O T A L           
Przedsiębiorstw.............................................. 134802,2 79350,1 46254,7 55452,1 35599,4 
Business enterprise       
Rządowy ........................................................ 39724,6 29486,8 16303,5 10237,8 4345,8 
Government       
Szkolnictwa wyższego ................................... 171930,4 125511,2 55229,0 46419,2 22474,9 
Higher education      

2008 

O G Ó Ł E M .................................................. 457358,1 348033,2 171622,9 109324,9 86704,2 
T O T A L      
Przedsiębiorstw.............................................. 161559,6 129584,8 75976,3 31974,8 26819,7 
Business enterprise      
Rządowy ........................................................ 52104,8 44311,9 19142,6 7792,9 7728,0 
Government      
Szkolnictwa wyższego ................................... 243693,7 174136,5 76504,0 69557,2 52156,5 
Higher education      
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Tabl. 1. 17.  ŚRODKI ZAGRANICZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ORAZ 
SEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W 2008 R. (ceny bieżące) 
FOREIGN ASSETS ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF ORIGIN AND INSTITUTIONAL 
SECTORS IN 2008 (current prices) 

W tym            Of which 

Ogółem 
Total 

z Komisji Europejskiej 
from European 

Commission 

z organizacji 
międzynarodowych 
from international 

organisations 

z przedsiębiorstw 
from enterprises 

SEKTORY 
SECTORS 

w tys. zł           in thous. zł 

O G Ó Ł E M             T O T A L 
O G Ó Ł E M .....................................................................  14231,3 11190,4 257,2 1593,5 
T O T A L     
Przedsiębiorstw.................................................................  1475,1 1095,8 - 88,0 
Business enterprise     
Rządowy ...........................................................................  3444,1 2485,4 - 67,4 
Government     
Szkolnictwa wyższego ......................................................  9312,1 7609,2 257,2 1438,1 
Higher education     

BIEŻĄCE              CURRENT 
O G Ó Ł E M .....................................................................  12798,9 9858,7 237,2 1529,5 
T O T A L     
Przedsiębiorstw.................................................................  1475,1 1095,8 - 88,0 
Business enterprise     
Rządowy ...........................................................................  2351,4 1409,4 - 67,4 
Government     
Szkolnictwa wyższego ......................................................  8972,4 7353,5 237,2 1374,1 
Higher education     

INWESTYCYJNE NA ŚRODKI TRWALE                CAPITAL ON FIXED ASSETS 
O G Ó Ł E M .....................................................................  1432,4 1331,7 20,0 64,0 
T O T A L     
Przedsiębiorstw.................................................................  - - - - 
Business enterprise     
Rządowy ...........................................................................  1092,7 1076,0 - - 
Government     
Szkolnictwa wyższego ......................................................  339,7 255,7 20,0 64,0 
Higher education     
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Tabl. 1. 18.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BADAŃ  
ORAZ SEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCES OF FUNDS  
AND INSTITUTIONAL SECTORS IN 2005 AND 2008 (current prices) 

W tym             Of which 

Ogółem 
Total budżetowe 

budgetary 

placówek 
naukowych  

PAN i jednostek 
badawczo- 

-rozwojowych 
scientific units  

of Polish 
Academy  

of Sciences  
and branch 
research- 

-development 
units 

szkół  
wyższych 

higher 
education 
institutions 

przedsiębiorstw 
enterprises 

pochodzące  
z zagranicy 
from abroad 

własne 
own funds 

SEKTORY 
SECTORS 

w tys. zł           in thous. zł 

2005 
O G Ó Ł E M...............................  346457,2 180007 202,7 99,6 23614,4 12063,7 130051,1 
T O T A L        
Przedsiębiorstw ..........................  134802,2 4818,9 14,6 2,6 7731,8 2501,4 119732,9 
Business enterprise              
Rządowy .....................................  39724,6 35466,4 - - 199 1203,3 2638,1 
Government        
Szkolnictwa wyższego................  171930,4 139721,7 188,1 97 15683,6 8359 7680,1 
Higher education              

2008 
O G Ó Ł E M...............................  457358,1 243178,6 280,1 98,2 26453,2 14231,3 172861,4 
T O T A L        
Przedsiębiorstw ..........................  161559,6 5141,6 37,5 31,2 9362,8 1475,1 145511,4 
Business enterprise        
Rządowy .....................................  52104,8 44450,6 136,1 4,1 1022,0 3444,1 2892,1 
Government        
Szkolnictwa wyższego................  243693,7 193586,4 106,5 62,9 16068,4 9312,1 24457,9 
Higher education        
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Tabl. 1. 19.  NAKŁADY BIEŻĄCEa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ ORAZ 
SEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące) 
CURRENT EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY TYPE OF ACTIVITY AND 
INSTITUTIONAL SECTORS IN 2005 AND 2008 (current prices) 

Typy badań  
Type of research 

Ogółem 
Total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industrial 
(applied) 

Prace  
rozwojowe 

Experimental 
development 

SEKTORY 
SECTORS 

w tys. zł            in thous. zł 

2005 

O G Ó Ł E M ............................................................................ 234348,1 92081,0 58285,4 83981,7 

T O T A L         

Przedsiębiorstw........................................................................ 79350,1 1782,8 12589,5 64977,8 

Business enterprise         

Rządowy .................................................................................. 29486,8 24119,9 3133,2 2233,7 

Government         

Szkolnictwa wyższego ............................................................. 125511,2 66178,3 42562,7 16770,2 

Higher education     

2008 

O G Ó Ł E M ............................................................................ 348033,2 157318,3 48973,5 141741,4 

T O T A L         

Przedsiębiorstw........................................................................ 129584,8 26578,1 15779,6 87227,1 

Business enterprise         

Rządowy .................................................................................. 44311,9 30171,9 2354,3 11785,7 

Government         

Szkolnictwa wyższego ............................................................. 174136,5 100568,3 30839,6 42728,6 

Higher education     

a  Bez amortyzacji środków trwałych.   

a  Excluding depreciation of fixed assets.   
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Tabl. 1. 20.  WARTOŚĆ BRUTTO ORAZ STOPIEŃ ZUŻYCIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW 
INSTYTUCJONALNYCH W LATACH 2005-2008 
GROSS VALUE AND DEGREE OF CONSUMPTION OF RESEARCH EQUIPMENT ACQUIRED BY INSTITUTIONAL 
SECTORS IN 2005-2008 

Aparatura naukowo-badawcza zaliczona do środków trwałych 
Research equipment included in fixed assets SEKTORY 

SECTORS  wartość brutto (bieżące ceny ewidencyjne) w tys. zł 
gross value (current prices) in thous. zł 

stopień zużycia w % 
degree of consumption of research equipment in % 

2005 
O G Ó Ł E M ................................................... 425196,9 84,1 
T O T A L   
Przedsiębiorstw............................................... 34557,7 62,3 
Business enterprise     
Rządowy ......................................................... 47333,1 81,5 
Government     
Szkolnictwa wyższego .................................... 343306,1 86,6 
Higher education   

2006 
O G Ó Ł E M ................................................... 695888,5 50,7 
T O T A L   
Przedsiębiorstw............................................... 28568,4 73,5 
Business enterprise     
Rządowy ......................................................... 314010,4 11,6 
Government     
Szkolnictwa wyższego .................................... 353309,7 83,6 
Higher education   

2007 
O G Ó Ł E M ................................................... 496040,7 77,4 
T O T A L    
Przedsiębiorstw............................................... 42859,4 55,5 
Business enterprise    
Rządowy ......................................................... 53478,6 87,1 
Government    
Szkolnictwa wyższego .................................... 399702,7 78,4 
Higher education   

2008 
O G Ó Ł E M ................................................... 577291,1 81,0 
T O T A L    
Przedsiębiorstw............................................... 40577,9 65,3 
Business enterprise    
Rządowy ......................................................... 60320,8 88,4 
Government    
Szkolnictwa wyższego .................................... 476392,4 81,4 
Higher education   
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Tabl. 1. 21.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG GRUP 
STANOWISK ORAZ KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI W 2008 R.  
Stan w dniu 31XII 
EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN ENTERPRISES SECTOR BY GROUPS OF POSITIONS 
AND ECONOMIC ACTIVITY IN 2008 
As of 31 XII 

Z ogółem          Of which 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 
ECONOMIC ACTIVITY 

Ogółem 
zatrudnieni 
Grand total 

W tym kobiety 
Of which 
females 

pracownicy 
naukowo 

-badawczy 
researchers 

technicy  
i pracownicy 
równorzędni 
technicians  

and equivalent 
staff 

pozostały  
personel 

supporting staff 

O G Ó Ł E M .......................................................................................  1295 379 894 213 188 
T O T A L      
W tym przetwórstwo przemysłowe .................................................  841 209 578 176 87 
Of which manufacturing      

w tym:      
of which:      

Produkcja wyrobów chemicznych  
(bez wyrobów farmaceutycznych) ....................................................  90 55 58 13 19 

Manufacture of chemicals and chemical products  
(without manufacture of pharmacies products      

Produkcja wyrobów farmaceutycznych...............................................  102 77 75 21 6 
Manufacture of pharmacies products      
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcja 

wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 13 2 5 7 1 
Manufacture of rubber and plastic products, manufacture  of other 

non-metallic mineral products      
Produkcja maszyn i urządzeń ∆...........................................................  176 14 118 36 22 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.      
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ∆ ......................................  42 5 25 7 10 
Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.      
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych  

i optycznych, zegarów i zegarków ...................................................  84 3 65 17 2 
Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches 

and clocks      
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Tabl. 1. 22.  ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG 
WYKSZTAŁCENIA ORAZ KIERUNKÓW DZIAŁALNOSCI W 2008 R.  
Stan w dniu 31XII 
EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN ENTERPRISES SECTOR BY EDUCATIONAL LEVEL  
AND ECONOMIC ACTIVITY IN 2008 
As of 31 XII 

Ze stopniem naukowym 
With scientific degree 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 
ECONOMIC ACTIVITY 

Ogółem 
Total 

Z tytułem  
naukowym  
profesora 
With title  

of professor 

doktora  
habilitowanego 

habilitated 
doctor (HD) 

doktora 
doctor (PHD) 

Z tytułem  
zawodowym 

magistra, 
inżyniera, 
lekarza, 

licencjata 
With other 
university 

degrees below 
the Phd level 

(master, 
bachelor and 
equivalent) 

Z pozostałym 
Other 

O G Ó Ł E M ..................................................................  1295 12 8 130 881 264 
T O T A L       
W tym przetwórstwo przemysłowe ............................  841 - - 26 617 198 
Of which manufacturing       

w tym:       
of which:       

Produkcja wyrobów chemicznych  
(bez wyrobów farmaceutycznych) ...............................  90 - - 10 59 21 

Manufacture of chemicals and chemical products  
(without manufacture of pharmacies products       

Produkcja wyrobów farmaceutycznych..........................  102 - - 9 73 20 
Manufacture of pharmacies products       
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 

sztucznych, produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych..........................................  13 - - 1 7 5 

Manufacture of rubber and plastic products, 
manufacture of other non-metallic mineral products       

Produkcja maszyn i urządzeń^ ......................................  176 - - - 130 46 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.       
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ∆ .................  42 - - - 29 13 
Manufacture of electrical machinery and apparatus 

n.e.c.       
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych  

i optycznych, zegarów i zegarków ..............................  84 - - 3 70 11 
Manufacture of medical, precision and optical 

instruments, watches and clocks       
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Tabl. 1. 23.  NAKŁADYa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG KATEGORII 
NAKŁADÓW ORAZ KIERUNKÓW DZIAŁALNOSCI W 2008 R. 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN ENTERPRISES SECTOR BY 
ECONOMIC ACTIVITY IN 2008 

Nakłady       Expenditures 
bieżące 
current 

inwestycyjne  na środki trwałe 
capital on fixed assets 

Ogółem 
Grand  
total razem 

total 

w tym  
osobowe 
of which 

labour costs 

razem 
total 

w tym na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne 
i narzędzia 

of which  
instruments 

and  
equipment 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 
ECONOMIC ACTIVITY  

w tys. zł          in thous. zł 

O G Ó Ł E M ...................................................................................................... 161559,6 129584,8 75976,3 31974,8 26819,7 
T O T A L      
W tym przetwórstwo przemysłowe ................................................................ 114105,4 85233,5 49086,6 28871,9 23921,9 
Of which manufacturing      

w tym:      of which:      
Produkcja wyrobów chemicznych (bez wyrobów farmaceutycznych) ............... 12115,1 10227,7 7036,7 1887,4 1685,4 
Manufacture of chemicals and chemical products  

(without manufacture of pharmacies products)      
Produkcja wyrobów farmaceutycznych.............................................................. 12334,8 11219,6 6127,8 1115,2 902,2 
Manufacture of pharmacies products      
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów  

z pozostałych surowców niemetalicznych....................................................... 2726,6 773,6 608,6 1953,0 618,0 
Manufacture of rubber and plastic products, manufacture  of other non-

metallic mineral products      
Produkcja maszyn i urządzeń^ .......................................................................... 28316,5 13971,5 9607,7 14345,0 11563,1 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.      
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ∆ ..................................................... 7429,5 7345,5 1274,7 84,0 84,0 
Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.      
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów  

i zegarków ...................................................................................................... 8092,1 6737,4 4848,5 1354,7 1354,7 
Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches  

and clocks      
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep................................ 19189,1 16107,7 7539,2 3081,4 2889,3 
Manufacture       
a Bez amortyzacji środków trwałych. 

a  Excluding depreciation of fixed assets. 
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Tabl. 1. 24.  NAKŁADY BIEŻĄCEa NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG 
KIERUNKÓW DZIAŁALNOSCI ORAZ RODZAJÓW BADAŃ W 2008 R. (ceny bieżące) 
CURRENT EXPENDITURESa ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN ENTERPRISES SECTOR BY ECONOMIC 
ACTIVITY IN 2008 (current prices) 

Badania           Research 

Ogółem 
Total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industrial 
(applied) 

Prace  
rozwojowe 

Experimental 
development 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 
ECONOMIC ACTIVITY  

w tys. zł       in thous. zl 

O G Ó Ł E M .........................................................................................................  129584,8 26578,1 15779,6 87227,1 
T O T A L     
W tym przetwórstwo przemysłowe ...................................................................  85233,5 5030,6 10606,8 69596,1 
Of which manufacturing     

w tym:     
of which:     

Produkcja wyrobów chemicznych (bez wyrobów farmaceutycznych) ..................  10227,7 2248,7 2593,4 5385,6 
Manufacture of chemicals and chemical products  

(without manufacture of pharmacies products)     
Produkcja wyrobów farmaceutycznych.................................................................  11219,6 - 3433,7 7785,9 
Manufacture of pharmacies products     
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów  

z pozostałych surowców niemetalicznych..........................................................  773,6 34,0 - 739,6 
Manufacture of rubber and plastic products, manufacture  of other non-metallic 

mineral products     
Produkcja maszyn i urządzeń ∆.............................................................................  13971,5 150,0 3986,0 9835,5 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.     
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ∆ ........................................................  7345,5 - - 7345,5 
Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.     
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów  

i zegarków .........................................................................................................  6737,4 2589,9 434,6 3712,9 
Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks     
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep ∆ ................................  16107,7 - 109,0 15998,7 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers     

a Bez amortyzacji środków trwałych. 

a  Excluding depreciation of fixed assets. 
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Tabl. 1. 25.  WARTOŚĆ BRUTTO ORAZ STOPIEŃ ZUŻYCIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ W SEKTORZE 
PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG KIERUNKÓW DZIAŁALNOSCI W 2008 R. 
GROSS VALUE OF RESEARCH EQUIPMENT AND DEGREE OF CONSUMPTION OF RESEARCH EQUIPMENT 
IN ENTERPRISES SECTOR BY ECONOMIC ACTIVITY IN 2008 

Aparatura naukowo-badawcza zaliczona do środków trwałych 
Research equipment included in fixed assets 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 
ECONOMIC ACTIVITY 

wartość brutto (bieżące ceny 
ewidencyjne) w tys. zł 

gross value  (current prices) 
in thous. zł 

stopień zużycia w % 
degree of consumption of 
research equipment in % 

O G Ó Ł E M ................................................................................................................  57729,1 81,0 

T O T A L   

W tym przetwórstwo przemysłowe ..........................................................................  29956,6 73,4 

Of which manufacturing   

w tym:   

of which:   

Produkcja wyrobów chemicznych (bez wyrobów farmaceutycznych) .........................  8562,9 65,2 

Manufacture of chemicals and chemical products  

(without manufacture of pharmacies products)   

Produkcja wyrobów farmaceutycznych........................................................................  20366,9 76,7 

Manufacture of pharmacies products   

Produkcja maszyn i urządzeń^ ....................................................................................  56,8 48,4 

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.   

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ∆ ...............................................................  72 83,8 

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

Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów  

i zegarków ................................................................................................................  352,5 78,3 

Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks   
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Tabl. 1. 26.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ W SZKOŁACH WYŻSZYCH WEDŁUG KATEGORII 
NAKŁADÓW I RODZAJÓW BADAŃ ORAZ DZIEDZIN NAUK W 2008 R. (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY (R&D) IN HIGH EDUCATION 
INSTITUTIONS BY TYPE OF COSTS AND FIELDS OF SCIENCE IN 2008 (current prices) 

Nakłady       Expenditure 
bieżące 
current 

inwestycyjne na środki trwałe 
capital on fixed assets 

na badania        on reserch 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total podstawowe 

basic 

przemysłowe 
(stosowane) 

industry 
(applied) 

na prace 
rozwojowe 

on 
experimental 
development 

razem 
total 

w tym na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 

of which 
instruments 

and 
equipment 

DZIEDZINY NAUK 
FIELD OF SCIENCE 

w tys. zł          in thous. zl 

O G Ó Ł E M ......................................................... 243693,7 174136,5 100568,3 30839,6 42728,6 69557,2 52061,7 
T O T A L        

w tym:      of which:        
Przyrodniczea ........................................................ 76269,5 51372,0 45847,5 2479,9 3044,6 24897,5 16021,7 
Naturala        

w tym chemiczne ............................................. 43615,0 27589,0 23619,4 1993,0 1976,6 16026,0 7674,1 
of which chemistry        

Medyczneb ........................................................... 26356,3 18614,7 11336,4 3639,1 3639,2 7741,6 7741,6 
Medicalb         
Humanistyczne i społeczne .................................. 48258,3 35772,9 14817,0 3217,0 17738,9 12485,4 5153,3 
Humanities and social        

w tym:     of which:        
ekonomiczne i prawne .................................. 13958,0 11056,0 8749,9 803,2 1502,9 2902,0 2872,1 
economics and law        
językoznawstwo oraz bibliotekarstwo  

i informacja naukowo-techniczna .............. 6634,2 2013,5 1552,2 - 461,3 4620,7 66,8 
linguistics, scientific information  

and librarianship        
psychologia, socjologia i pedagogika  

oraz filozofia, religioznawstwo i teologia .... 1565,1 1377,6 1377,6 - - 187,5 187,5 
psychology, social science, pedagogy, 

philosophy and theology        
a Obejmuje: nauki matematyczno-fizyczne i astronomię, nauki chemiczne, nauki o Ziemi, nauki biologiczne i środowiska naturalnego b Łącznie z medycyną stomatologiczną, 

farmacją i wychowaniem fizycznym  

a  It includes: mathematics, physics, astronomy, geology and geography, biology and environmental sciences.  b  Including dentistry, pharmacy and physical education. 
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Tabl. 1. 27.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ W SZKOŁACH WYŻSZYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA BADAŃ ORAZ DZIEDZIN NAUK W 2008 R. (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC EXPENDITURE ON R&D IN HIGH EDUCATION INSTITUTIONS BY SOURCES OF ORIGIN AND FIELDS 
ON SCIENCE IN 2008 (current prices) 

W tym         Of which 
Ogółem 

Total budżetowe 
budgetary 

pochodzące 
z zagranicy 
from abroad 

własne 
own funds 

DZIEDZINY NAUK 
FIELDS OF SCIENCE 

w tys zł          in thous. zl 

O G Ó Ł E M .................................................................................................................  243693,7 193586,4 9312,1 24457,9 
T O T A L     

w tym:     
of which:     

Przyrodniczea................................................................................................................  76269,5 71187,9 2475,9 1764,2 
Naturala     

w tym  chemiczne ...............................................................................................  43615,0 41872,1 916,4 146,4 
of which chemistry     

Medyczneb ...................................................................................................................  26356,3 19633,8 1246,6 403,2 
Medicalb     
Humanistyczne i społeczne ..........................................................................................  48258,3 23433,1 1322,3 20910,8 
Humanities and social     

w tym:     
of which:     

ekonomiczne i prawne........................................................................................  13958,0 10409,3 491,2 2946,6 
economics and law     
językoznawstwo oraz bibliotekarstwo i informacja naukowo-techniczna ..........  6634,2 4896,6 5,0 1732,6 
linguistics, scientific information and librarianship     
psychologia, socjologia i pedagogika oraz filozofia, religioznawstwo  

i teologia ..........................................................................................................  1565,1 943,0 0,0 622,1 
psychology, social science, pedagogy, philosophy and theology     

a Obejmuje: nauki matematyczno-fizyczne i astronomię, nauki chemiczne, nauki o Ziemi, nauki biologiczne i środowiska naturalnego b Łącznie z medycyną stomatologiczną, 
farmacją i wychowaniem fizycznym  

a  It includes: mathematics, physics, astronomy, geology and geography, biology and environmental sciences.  b  Including dentistry, pharmacy and physical education. 
 



II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA 
PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI 
AUTOMATYZACJI 

 
Podstawowe pojęcia i definicje 
 

Działalność innowacyjna – to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyj-
nych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu 
prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter in-
nowacyjny,  natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Dzia-
łalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest 
bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji. 

Działalność innowacyjna w przemyśle dotyczy opracowywania i wdrażania nowych lub 
istotnie ulepszonych produktów (wyrobów, usług) — innowacja produktowa i procesów – 
– innowacja procesowa, przy czym produkty te i procesy są nowe przynajmniej z punktu 
widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Obejmuje szereg działań o charakterze ba-
dawczym (naukowym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. 

Nakłady na działalność innowacyjną obejmują: 
a) prace badawcze i rozwojowe (B+R) związane z opracowywaniem nowych i istotnie ulep-

szonych produktów (innowacji produktowych) i procesów (innowacji procesowych), wyko-
nane przez własne zaplecze rozwojowe lub nabyte od innych jednostek, 

b) zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (patenty, wynalazki nieopatentowane, licencje, ujaw-
nienia know-how, znaki towarowe itp.), 

c) zakup oprogramowania,  
d) nakłady inwestycyjne na środki trwałe niezbędne do wprowadzenia innowacji produkto-

wych i procesowych (maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, środki transportu, budyn-
ki, budowle oraz grunty),  

e) szkolenie personelu związane z wprowadzaniem innowacji produktowych i procesowych,  
f) marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów, 
g) pozostałe nakłady poniesione na wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych. 

Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek wyrobów lub usług, które są nowe lub 
istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskona-
lenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego 
oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 

Wyrób nowy jest to wyrób, który różni się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem 
od wyrobów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. 

Wyrób istotnie ulepszony jest to wyrób już istniejący, który został znacząco udoskonalo-
ny poprzez zastosowanie nowych materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających 
lepsze działanie wyrobu. 

Innowacja procesowa to zastosowanie nowych lub istotnie ulepszonych metod produk-
cyjnych, a także nowych lub istotnie ulepszonych metod z zakresu logistyki, zaopatrzenia 
i dystrybucji oraz metod (systemów) wspierających procesy w przedsiębiorstwie. 
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Innowacja technologiczna – wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu, 
jak również zastosowanie w produkcji nowego lub ulepszonego procesu, przy czym ów pro-
dukt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 
W badaniach statystycznych innowacji prowadzonych w oparciu o metodologię Oslo pojęciem 
innowacji objęte są wszystkie możliwe stopnie nowości: od produktów i procesów nowych na 
skalę światową (tzw. innowacje absolutne), poprzez produkty i procesy nowe w skali kraju lub 
rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, po produkty i procesy nowe tylko dla danego 
przedsiębiorstwa, lecz już wdrożone w innych przedsiębiorstwach, dziedzinach działalności 
lub krajach (tzw. innowacje imitacyjne). Innowacje technologiczne powstają w wyniku dzia-
łalności innowacyjnej obejmującej szereg działań o charakterze badawczym (naukowym), 
technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Innowacja technologiczna oznacza 
obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku 
do produktów i procesów dotychczas istniejących. Mniejsze, techniczne lub estetyczne mody-
fikacje produktów i procesów, nie wpływające na osiągi, właściwości, koszty lub też na zuży-
cie materiałów, energii i komponentów nie są traktowane jako innowacje technologiczne. In-
nowacje technologiczne mogą występować we wszystkich rodzajach działalności przedsiębior-
stwa, tzn. zarówno w działalności podstawowej, jak i drugorzędnej i dalszych (zgodnie z defi-
nicją stosowaną w Systemie Rachunków Narodowych), a także w działalności pomocniczej 
prowadzonej przez działy sprzedaży, rachunkowości, informatyczne, itp. (np. komputeryzacja 
działu sprzedaży lub działu finansowego przedsiębiorstwa może być uznana za innowację 
technologiczną). 

Innowacje technologiczne obejmują: innowacje technologiczne produktów, innowacje 

technologiczne procesów. 

Na innowacje technologiczne produktów składają się produkty technologicznie nowe oraz 

produkty technologicznie ulepszone. 
Innowacja organizacyjna – wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez 

przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie zarządzania wiedzą – knowledge ma-
nagement), w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem, która nie była dotych-
czas stosowana w przedsiębiorstwie. Innowacje organizacyjne w zakresie przyjętych przez 
przedsiębiorstwo zasadach działania polegają na wdrażaniu nowych metod organizowania 
rutynowych działań i procedur regulujących pracę przedsiębiorstwa. Innowacje w zakresie 
organizacji miejsca pracy polegają na wdrożeniu nowych metod podziału zadań i uprawnień 
decyzyjnych wśród pracowników. Nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z oto-
czeniem polegają na wdrażaniu nowych sposobów organizacji stosunków z innymi przedsię-
biorstwami lub instytucjami publicznymi. 

Innowacja marketingowa – wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej róż-
niącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie.  
Obejmuje znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów, opakowaniu, dystrybucji pro-
duktów, promocji produktów i kształtowaniu cen. Nie zalicza się tu zmian sezonowych, regu-
larnych i innych rutynowych zmian w zakresie metod marketingowych.  Nowe metody marke-
tingowe w zakresie dystrybucji produktów polegają przede wszystkim na wprowadzeniu no-
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wych kanałów sprzedaży. Nowe metody marketingowe w zakresie promocji produktów pole-
gają na stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług firmy. Innowacje w za-
kresie kształtowania cen polegają na zastosowaniu nowych strategii cenowych dla sprzedaży 
wyrobów lub usług firmy na rynku. 

Jako miernik efektów działalności innowacyjnej stosowany jest wskaźnik określający 
udział wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych na rynek 
w ciągu ostatnich trzech lat w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w danym roku. 

Prace wdrożeniowe – prace podejmowane na podstawie decyzji przedsiębiorstwa o zasto-
sowaniu wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym również o zastosowaniu projektów 
wynalazczych zarówno własnych, jak i nabytych w formie licencji, związane z uruchomieniem 
produkcji nowych wyrobów lub modernizacją wyrobów produkowanych i wprowadzeniem 
nowych metod wytwarzania, które poprzedzają rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową. 

Prace wdrożeniowe łącznie z nadzorem autorskim obejmują w szczególności prace związane: 
a) ze sporządzeniem pełnej dokumentacji technicznej, 
b) z opracowaniem projektów norm i dokumentacji w zakresie typizacji, 
c) z wykonaniem prototypu przemysłowego, pierwszego kompletu narzędzi i oprzyrządowania 

oraz kompletacją urządzeń technologicznych, 
d) z wykonaniem próbnej serii nowego wyrobu, przeprowadzeniem prób oraz wprowadzeniem 

poprawek po próbach. 
Zakończenie prac wdrożeniowych następuje w momencie uruchomienia na skalę przemy-

słową produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu bądź wdrożenia nowej technologii. 
Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej – oznacza aktywny udział we wspól-

nych projektach dotyczących działalności B+R i innych rodzajów działalności innowacyjnej. 
Współpraca taka może mieć charakter perspektywiczny i długofalowy i nie musi pociągać za 
sobą od razu bezpośrednich korzyści ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów.  

Zwykłe zamawianie przez przedsiębiorstwa prac u wykonawców zewnętrznych, bez ak-
tywnego współudziału w ich realizacji, nie jest uważane za współpracę w zakresie działalności 
innowacyjnej. 

Przychody ze sprzedaży ogółem obejmują: przychody netto ze sprzedaży produktów (wy-
robów i usług) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. 

Środki automatyzacji procesów produkcyjnych są to urządzenia (lub zestawy maszyn 
i urządzeń) wykonujące określone czynności bez udziału człowieka, stosowane w celu samo-
czynnego sterowania, regulowania urządzeń technicznych oraz kontrolowania przebiegu pro-
cesów technologicznych. 

Wynalazek podlegający opatentowaniu – bez względu na dziedzinę techniki – jest to 
nowe rozwiązanie, posiadające poziom wynalazczy, tzn. niewynikające dla znawcy w sposób 
oczywisty ze stanu techniki, nadające się do przemysłowego stosowania. 

Wynalazki krajowe podano zgodnie z metodologią Europejskiego Urzędu Patentowego 
(EPO) i dotyczą liczby wynalazków,  które faktycznie weszły w fazę regionalną (tzn. zgłasza-
jący złożył wniosek o badanie w EPO). 

Wzór użytkowy podlegający ochronie jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze 
technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. 
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Przez licencje należy rozumieć uzyskanie uprawnień do wykorzystania obcych rozwiązań 
naukowo - technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych chronionych w całości lub w części 
prawami wyłącznymi lub niechronionych prawami wyłącznymi. 

Licencje zagraniczne wykorzystywane są to licencje posiadające ważną umowę, które 
w roku sprawozdawczym wykorzystywano w praktyce gospodarczej. 

 
 

INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES AND MEANS OF AUTOMATION 
 
Basic definitions and terms 

 
Innovation activity – are all scientific, technological, organizational, financial and com-

mercial steps which actually, or are intended to, lead to the implementation of innovations. 
Some innovation activities are themselves innovative, others are not novel activities but are 
necessary for the implementation of innovations. Innovation activities also include R&D that is 
not directly related to the development of a specific innovation. 

Innovation activity in industry concerns elaborating and implementing new or signifi-
cantly improved products (goods and services) – product innovation and processes – process 
innovation which are novel at least for the enterprise. It comprises many different scientific, 
technological, organizational, financial and commercial steps. 

Expenditures on innovation product and process –  covers expenditure for:  
a) R&D work related to preparing the production of new and modernized goods (product in-

novations), implementation of new technologies, intramural and extramural,.  
b) acquisition of external knowledge (disembodied technology and know-how – patents, non-

patented inventions, licenses, disclosures of know-how, trademarks etc.),  
c) acquisition of software,  
d) acquisition of fixed assets required for introduction of product and process innovations 

(instruments and equipment and land and buildings),  
e) training directly linked to implementing product and process innovations,  
f) marketing for introduction of new or significantly improved products and  
g) other preparation for the implementation of product and process innovations. 

A product innovation is the market introduction of a good or service that is new or signifi-
cantly improved with respect to its characteristics or intended uses. This includes significant 
improvements in technical specifications, components and materials, incorporated software, 
user friendliness or other functional characteristics. 

A new product is a product that differs significantly in its characteristics or intended uses 
from products previously produced by the firm. 

A significantly improved product is an existing product which has been significantly im-
proved through the use of new materials, components and other characteristics that enhance 
the performance of this product. 
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Process innovation is the adoption of new or significantly improved production methods, 
and also new or significantly improved logistics, delivery or distribution methods and support 
activity for processes in enterprise. 

Organizational innovation – new organizational method in enterprise's business practices 
(including knowledge management), workplace organization or external relations that has not 
been previously used by the enterprise. Organizational innovations in business practices in-
volve the implementation of new methods for organizing routines and procedures for the con-
duct of work. Innovations in workplace organization involve the implementation of new meth-
ods for distributing responsibilities and decision making among employees. New organiza-
tional methods in a firm's external relations involve the implementation of new ways of orga-
nizing relations with other firms or public institutions. 

Technological innovation comprises implemented technologically new products and proc-
esses and significant technological improvements in products and processes. The product or 
process should be new from the point of view of the firm that introduced it. In statistical re-
search and innovation research based on Oslo methodology, innovation covers all possible 
grades of novelty: from products and processes new globally (so-called absolute innovations), 
through products and processes new on a market or in a country, where a given firm is operat-
ing, to products and processes new only to a given firm, but implemented in other firms, do-
mains of activity or countries (so-called imitation innovations). 

Technological innovation are created as a result of innovation activity comprising research 
(scientific), technical, organizational, financial and market activities. 

Technological innovation means objective improvement of the properties of a product or  
a process or a system of delivery relatively to the already existing products and processes. 
Less significant, technical or esthetical modification of products and processes which do not 
influence the performance, property, costs nor materials consumption, energy consumption 
and components consumption are not considered technological innovations. 

Technological innovation can appear in all kinds of business activity, that is, in basic activ-
ity, as well as in secondary and other activity (as defined in the system of national accounts), 
and in the auxiliary activity of sales department, accounting department, IT department etc. 
(e.g. computerization of a sales department or a finance department of the enterprise can be 
considered a technological innovation). 

Technological innovations include: product technological innovation, process technologi-
cal innovation. 

Product technological innovation include: technologically new products, technologically 
improved products. 

In some kinds of activity, especially in the services sector, the distinction between product 
and process technological innovation can be difficult or even impossible to make. 

Marketing innovation is the implementation of a new marketing concept or strategy that 
differs significantly from enterprise's existing marketing methods and which has not been used 
before. It requires significant changes in product design or packaging, product placement, 
product promotion or pricing, excluding seasonal, regular and other routine changes in mar-
keting methods. New marketing methods in product placement primarily involve the introduc-
tion of new sales channels. New marketing methods in product promotion involve the use of 
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new concepts for promoting the firm's goods and services. Innovations in pricing involve the 
use of new pricing strategies to market the firm's goods or services. 

Impact of innovations on the performance of the enterprise is an indicator of efficiency of in-
novative activities defined as the share of sold value of new and modernized equipment introduced 
to the market within the last three years to overall value of sales in the given year.  

Implementation work – work carried out following the decisions of an enterprise to utilize 
the results of research and development works, including decisions of using both own and 
licensed invention projects, related to starting the production of new products or moderniza-
tion of produced products and introduction of new methods of production, which precede start 
of industrial scale production. Implementation works including authoring supervision, cover in 
particular the works related to: 
a) preparing complete technical documentation, 
b) preparing projects of standards and documentation in the field of categorization, 
c) preparing an industrial prototype, first set of tools and tooling as well as completing techno-

logical devices, 
d) preparing trial lot of a new product, carrying out trials and introducing post-trial corrections. 

Implementation works are finished upon starting industrial scale production of a new or 
modernized product or implementation of a new technology. 

Cooperation in innovation activity means active cooperating in shared project concerning 
research-development activity and other types of innovative activity. Such a cooperation can 
have a prospective and long-term character and does not mean immediate economic benefits 
to participating partners. 

A common ordering of works from outside contractors by enterprises, without contractor’s 
active cooperation in their conducting, is not regarded as cooperation in innovation activity. 

Revenues from sales total include net revenues from sale of products (goods and services) 
net revenues from sale of commodities and materials. 

Means for automating production processes include the equipment (or combinations of 
machinery and equipment) which performs defined tasks without human participation, and is 
used in order to automatically control and regulate other equipment as well as to control tech-
nological processes. 

A patentable invention – regardless of the field of technology – is any new solution which 
involves an inventive step, i.e. which for an expert does not obviously result from the state of 
the art and which is capable of industrial application. 

Domestic inventions have been compiled in accordance with the methodology of the Euro-
pean Patent Office (EPO), and concern the number of inventions which in fact had entered the 
regional phase (that is the applicant had sent the request for examination to EPO). 

A utility model eligible for protection – any new and useful solution of a technical nature 
affecting shape, construction or permanent assembly of an object. 

A license is understood as obtaining permission to use external scientific and technological 
solutions and production know-how completely or partially protected by exclusive rights or not 
protected by exclusive rights. 

Used foreign licenses are licenses under valid contracts which were used in industrial 
practice in the reporting year. 



Wyniki badań - synteza 
 

Wprowadzenie 
Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej przyjętej dla Unii Europejskiej przez Radę Eu-

ropejską w 2000 r. oraz zgodnie z celami polityki spójności krajów unijnych, do pełniejszego 

wykorzystania zasobów pracy oraz polepszenia pozycji konkurencyjnej regionu, jak i wsparcia 

wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przyczynia się rozwój innowacyjności i wprowa-

dzanie nowoczesnych, zaawansowanych technologii. I tak, w przypadku funduszy Unii Europej-

skiej w okresie programowania 2007-2013 priorytetem jest m.in. finansowanie działań innowa-

cyjnych, wprowadzanie nowych technologii, opracowywanie nowych produktów czy nadawa-

nie nowej jakości już znanym produktom, inwestycje w organizacyjne i marketingowe inno-

wacje oraz wprowadzanie nowych technologii. 

Odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia odnowiona Strategia Lizbońska przed państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej, są w Polsce programy operacyjne, m.in. Program Innowa-

cyjna Gospodarka, zatwierdzony przez KE decyzją z dnia 1X 2007 r. i przyjęty w Polsce 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 X 2007 r., którego głównym celem jest rozwój polskiej 

gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Na poziomie regionalnym są natomiast 

opracowywane regionalne strategie innowacyjne (RIS), w tym Dolnośląska Strategia Innowa-

cji, przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 IV 2005 r. Celem tej re-

gionalnej strategii jest „ustalenie kierunków działań i konkretnych poczynań mających dopro-

wadzić do tego, aby w przewidywalnej przyszłości powstał regionalny system innowacyjny – 

– działający proinnowacyjnie układ powiązań instytucji, organizacji, podmiotów gospodar-

czych wspierający innowatorów oraz usprawniający procesy implementacji innowacyjnych 

rozwiązań, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych”1. Głównymi składnikami 

postulowanego systemu są dolnośląskie przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe i badawcze. 

W celu uzyskania wiedzy o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle dla 

oceny stopnia innowacyjności polskiej gospodarki GUS corocznie przeprowadza badanie sta-

tystyczne Innowacje w przemyśle (formularz PNT-02). Badanie to jest skróconą wersją rozsze-

rzonego badania innowacji prowadzonego co dwa lata w ramach międzynarodowego programu 

badawczego Community Innovation Survey. Wyniki badań służą opracowywaniu i ocenie re-

alizacji specjalnych programów i strategii mających na celu wzrost innowacyjności 

i konkurencyjności polskiej gospodarki.  

 

Charakterystyka badanej zbiorowości 
W 2008 roku badaniem z zakresu działalności innowacyjnej w przemyśle, prowadzonej na 

terenie województwa dolnośląskiego objętych zostało 2420 podmiotów gospodarki narodowej 

sektora przemysłowego o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w tym 728 podmiotów dużych 

o liczbie pracujących powyżej 49 osób (w 2005 r. – 649 podmiotów powyżej 49 pracujących). 

                                                           
1 Dolnośląska Strategia Innowacji, s.6, http://www.dolnyslask.pl/, 
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Spośród ogólnej liczby 2420 przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdanie o działalności 
innowacyjnej wymienić można 600 przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (24,8%), 
tj. takich jednostek, które w badanym trzyletnim okresie czasu wprowadziło przynajmniej 
jedną innowację techniczną lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowa-
cyjny, który został przerwany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie 
został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany) oraz 1820 przedsiębiorstw 
„nieaktywnych innowacyjnie” (75,2%).  

Jak wynika z badań, w 2008 r. było 585 innowacyjnych przedsiębiorstw  (tj. 24,2% ogółu 
badanych przedsiębiorstw), czyli takich, które w okresie trzyletnim wprowadziło na rynek 
przynajmniej jedną innowację techniczną (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub 
istotnie ulepszony proces technologiczny).  

Spośród przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 6,8% pochodziło z sektora publicznego 
(w tym 3,0% stanowiła własność państwowa), a pozostałe 93,2% należało do sektora prywat-
nego (w tym 22,7% – własność zagraniczna). 

 
Struktura badanej zbiorowości przedsiębiorstw przemysłowycha według sektorów  
własności i klas wielkości w 2006 i 2008 r. 

 

a Jest to uogólniona liczba przedsiębiorstw przemysłowych, obejmuje podmioty średnie o liczbie pracujących  
10-49 osób (oszacowane na podstawie próby reprezentacyjnej) oraz jednostki duże powyżej 49 osób (objęte badaniem 
pełnym); badanie pełne obejmujące podmioty duże prowadzone jest w cyklu rocznym, a rozszerzone obejmujące 
podmioty średnie  – w cyklu dwuletnim. 

 
W strukturze według wielkości przedsiębiorstw przemysłowych przeważały jednostki li-

czące od 10 do 49 pracujących. W 2008 r. na 100 przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdanie 
o innowacjach przypadało 70 o liczbie pracujących 10-49 osób oraz 30 – o liczbie pracujących 
powyżej 49 osób (w tym 24 jednostki posiadające 50-249 pracujących). Natomiast wśród za-
równo innowacyjnych, jak i aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przeszło połowę stano-
wiły jednostki posiadające powyżej 49 pracujących.  

Na 100 przedsiębiorstw innowacyjnych przypadało średnio 47 – o liczbie pracujących 10-
49 osób oraz 53 – o liczbie pracujących powyżej 49 osób (w tym 36 jednostek posiadających 
50-249 pracujących). 

Liczba przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdanie 
w tym 

ogółem aktywnych innowa-
cyjnie innowacyjnych  

Wyszczególnienie 

2006 2008 2006 2008 2006 2008 

Ogółem ................................................ 2047 2420 552 600 525 585 
sektor publiczny  ............................. 111 104 44 41 43 41 

w tym  własność:  państwowa ..... 46 41 24 18 23 18 
                                     samorządowa ... 54 55 12 15 12 15 
      sektor prywatny .............................. 1935 2316 508 559 483 545 

w tym własność zagraniczna ...... 341 437 115 136 112 132 
Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących:       

10-49......................................... 1344 1692 240 284 220 273 
50-249 ...................................... 565 578 221 215 217 213 
250-449 .................................... 69 90 47 58 45 57 
449 i więcej ............................. 68 61 44 42 43 42 



 

 

85 Innovation activities enterprises … 

W 2008 r. wśród przedsiębiorstw innowacyjnych, tj. takich, które w latach 2006-2008 
wprowadziły na rynek przynajmniej jedną innowację techniczną 94,0% jednostek należało do 
sekcji przetwórstwo przemysłowe. Najliczniej reprezentowane były działy produkcja artykułów 
spożywczych i napojów – 14,5% oraz produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłącze-
niem maszyn i urządzeń – 14,4% ogółu przedsiębiorstw innowacyjnych.  

Podobnie, w 2006 r. w ogólnej liczbie przedsiębiorstw innowacyjnych, tj. takich, które 
w latach 2004-2006 wprowadziły na rynek przynajmniej jedną innowację techniczną, więk-
szość stanowiły przedsiębiorstwa posiadające powyżej 49 pracujących.  

W 2006 r. na 100 przedsiębiorstw innowacyjnych przypadało średnio 42 – o liczbie pracujących 
10-49 osób oraz 58 – o liczbie pracujących powyżej 49 osób (w tym 41 jednostek posiadają-
cych 50-249 pracujących). 

Wśród ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 92,6% jednostek należało do 
sekcji przetwórstwo przemysłowe, w tym najwięcej w działach: produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów oraz produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń – stanowiły odpowiednio 13,9% oraz 9,0 %. 
 
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw według rodzaju wprowadzonych innowacji  

Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników innowacyjności przedsiębiorstw jest udział 
jednostek innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Wskaźnik ten świadczy o na-
tężeniu działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. W 2008 r. wśród 
przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób odsetek przedsiębiorstw 
innowacyjnych ukształtował się na poziomie 24,2%, plasując woj. dolnośląskie na 3. miejscu 
wśród województw (po woj. mazowieckim i pomorskim). W kraju odsetek ten wynosił 21,3%. 
Podobnie jak dla większości innych województw, odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych był 
wyższy w przypadku tych jednostek, które w latach 2006-2008 wprowadziły na rynek przy-
najmniej jeden nowy lub istotnie ulepszony proces (19,8% – 3. miejsce w kraju) niż 
w przypadku tych, które wprowadziły na rynek przynajmniej jeden nowy lub istotnie ulepszo-

ny produkt (16,2% – 7. miejsce).   
W 2008 r. wśród przedsię-

biorstw dużych, tj. jednostek posia-
dających 49 i więcej pracowników, 
objętych badaniem pełnym, 42,9% 
wprowadziło na rynek w latach 
2006-2008 przynajmniej jedną in-
nowację techniczną (wobec 37,4% 
w 2007 r., 43,6% w 2006 r., 38,5% 
w 2005 r.) i była to najwyższa wiel-
kość wśród pozostałych woje-
wództw. W kraju wynosiła ona 
37,7%.  

Innowacje produktowe wpro-
wadziło na rynek 31,3% przedsiębiorstw przemysłowych dużych, lokując województwo na 3. 
miejscu wśród pozostałych województw (po podkarpackim i mazowieckim), a innowacje pro-
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cesowe – 35,3% przedsiębiorstw – 2. miejsce, po województwie podkarpackim. Na 100 przed-
siębiorstw dużych, które wprowadziły w latach 2006-2008 innowacje produktowe przypadało 
średnio 95 jednostek które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone wyroby oraz 26 – usługi, 
a na 100 przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje procesowe przypadało średnio 81 
jednostek, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy dotyczące metod wytwa-
rzania wyrobów, 27 – dotyczące metod z zakresu logistyki i dystrybucji oraz 51 – dotyczące 
metod wspierających procesy w przedsiębiorstwie. 

Skłonność przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej i wprowadzania 
innowacji determinowana jest przez wiele różnych czynników, spośród których szczególnie 
zwraca się uwagę na wielkość przedsiębiorstwa mierzoną liczbą pracujących. Przedsiębiorstwa 
duże wprowadzają innowacje częściej niż przedsiębiorstwa małe i średnie.   

Odsetek podmiotów innowacyj-
nych posiadających od 10 do 49 
pracowników wśród ogółu tej grupy 
podmiotów, kształtował się w 2008 r. 
na poziomie 16,1%, natomiast w gru-
pie przedsiębiorstw mających 50-249 
pracowników udział tych innowacyj-
nych wyniósł 36,9% (czyli był ponad 
dwukrotnie wyższy), a w grupie przed-
siębiorstw największych, tj. o liczbie 
pracujących powyżej 499 osób –  
– 68,9% (czyli czterokrotnie więcej 
niż w przypadku jednostek najmniej-
szych). 

W ogólnej liczbie badanych przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 9 osób), które 
opracowały w latach 2006-2008 nowy produkt, zdecydowaną większość stanowiły podmioty, 
których autorem wprowadzonych innowacji było głównie samo przedsiębiorstwo – 73,0% 
(w okresie 2004-2006 stanowiły one 74,5%). Przedsiębiorstwa współpracujące z instytucjami 
krajowymi były autorami wprowadzonych innowacji w 6,4% ogółu przedsiębiorstw, które 
opracowały nowy produkt, a przedsiębiorstwa współpracujące z instytucjami zagranicznymi –  
– w 8,2% ( w okresie 2004-2006 stanowiły odpowiednio: 13,2% i 5,2%). 
 
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw według sektorów własności  

W badaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2006-2008 
w województwie dolnośląskim, podobnie jak we wszystkich pozostałych województwach, ale 
za wyjątkiem podlaskiego, przedsiębiorstwa w sektorze publicznym odnotowały wyższy wskaź-
nik wprowadzonych innowacji produktowych i procesowych niż przedsiębiorstwa prywatne. 

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle wyniósł 39,1% w sektorze publicznym 
(2. lokata w kraju, po woj. śląskim) i 23,5% w sektorze prywatnym (4. lokata, po woj.: pomor-
skim, mazowieckim i podlaskim). Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorach pu-
blicznym i prywatnym zmieniał się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Najniższy 
wskaźnik wprowadzonych innowacji produktowych oraz procesowych i najmniejsza dyspro-
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porcja między sektorem publicznym a prywatnym wystąpiła w jednostkach od 10 do 49 pracu-
jących – odpowiednio 17,1% przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze publicznym i 16,1% 
w sektorze prywatnym. Największy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych i największa dys-
proporcja między sektorami własności wystąpiła wśród dużych przedsiębiorstw, tj, o liczbie 
pracowników powyżej 249 osób – 84,6% w sektorze publicznym oraz 63,8% w sektorze prywat-
nym.  

W przypadku przedsiębiorstw sektora prywatnego podmioty osób zagranicznych (własność 
zagraniczna) częściej wprowadzały innowacje produktowe lub procesowe niż podmioty krajo-
we (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych). Na 100 przedsiębiorstw osób za-
granicznych przypadało średnio 30 jednostek, które w latach 2006-2008 wprowadziły na rynek 
przynajmniej jedną innowację techniczną, a na 100 podmiotów krajowych – 21 innowacyjnych 
(w przypadku działalności innowacyjnej w okresie 2004-2006 odpowiednio: 33 podmioty osób 
zagranicznych i 22 krajowych).  
 
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły w latach 2006-2008 innowacje techniczne w % 
ogółu przedsiębiorstw według sektorów własności i klas wielkości  

 
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw według rodzaju działalności innowacyjnej 

W ogólnej liczbie 2420 przedsiębiorstw przemysłowych objętych badaniem (powyżej 9 
pracujących) 535, tj. 25,6% prowadziło działalność innowacyjną w latach 2006-2008 (22,1% 
w latach 2004-2006). W przypadku przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób 
udział ten kształtował się na poziomie 40,5% (42,0% w latach 2004-2006).  

W latach 2006-2008 najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność innowacyjną w za-
kresie nabywania zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń technicznych, środków 
transportu, narzędzi, przyrządów w celu wytwarzania nowych lub istotnie ulepszonych produk-
tów i procesów – 82,8% (w latach 2004-2006 – 84,6%). W dalszej kolejności – 57,0% przed-
siębiorstw prowadziło działalność innowacyjną w zakresie szkolenia personelu (wewnętrznego 
i zewnętrznego) związanego bezpośrednio z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów, 52,1% – nabyło oprogramowanie dla celów realizacji innowacji pro-
duktowych i procesowych. Stosunkowo najmniej przedsiębiorstw – 21,3% nabyło prowadzone 
przez inne przedsiębiorstwa lub jednostki badawcze prace twórcze podjęte dla zwiększenia 
zasobu wiedzy w celu opracowania nowych lub udoskonalonych produktów. Przedsiębiorstwa, 

Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe lub istotnie 
ulepszone  

Wyszczególnienie 
produkty  

lub procesy 
tylko  

produkty 
tylko  

procesy 
produkty  
i procesy 

Ogółem ................................................... 24,2 4,3 8,0 11,9 
sektor publiczny  ................................ 39,4 4,8 18,3 16,3 

    sektor prywatny ................................... 23,5 4,3 7,5 11,7 
w tym własność zagraniczna ...... 30,2 6,4 7,8 16,0 

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących:     
10-49............................................ 16,1 3,0 6,5 6,7 
50-249 ......................................... 36,9 7,6 10,7 18,7 
250-449 ....................................... 63,3 7,8 15,6 40,0 
449 i więcej ................................ 68,9 6,6 13,1 49,2 
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które nabyły dla celów realizacji innowacji produktowych i procesowych wiedzę ze źródeł 
zewnętrznych (w postaci patentów, wynalazków nieopatentowanych, know how i innych ro-
dzajów wiedzy od innych przedsiębiorstw i organizacji) stanowiły 23,9%.  

W porównaniu do danych dotyczących działalności innowacyjnej w latach 2004-2006 
szczególnie zwiększył się udział przedsiębiorstw prowadzących szkolenia personelu (o 15,3 
pkt. proc.), zmniejszył się natomiast udział przedsiębiorstw, które nabyły oprogramowanie dla 
celów realizacji innowacji produktowych i procesowych (o 9,6 pkt. proc). 

 
Nakłady na działalność innowacyjną2 

W roku 2008 nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle na terenie województwa 
dolnośląskiego poniosło 19,2% ogółu badanych przedsiębiorstw – 3. miejsce w kraju po woje-

wództwie mazowieckim i pomor-
skim. Nakłady te osiągnęły wartość 
1829,7 mln zł, stanowiąc 7,2% ogółu 
nakładów na działalność innowacyj-
ną w Polsce, co dawało 6. miejsce 
wśród województw, po woj. mazo-
wieckim (20,9%) oraz śląskim, łódz-
kim, pomorskim i kujawsko-po-
morskim.  

Analizując przedsiębiorstwa we-
dług klas wielkości przedsiębiorstw, 
stwierdzono, iż jednostki duże pono-
siły nakłady na innowacje częściej 
niż małe i średnie. Na 100 przedsię-
biorstw o liczbie pracujących od 10 

do 49 osób przypadało średnio 12 
przedsiębiorstw, które poniosły na-
kłady na działalność innowacyjną, 
natomiast o liczbie pracujących 50-
249 osób – 29, a o liczbie pracujących 
powyżej 249 osób – 58 przedsiębiorstw.  

W zbiorowości przedsiębiorstw ob-
jętych badaniem pełnym (tj. w których 
liczba pracujących przekracza 49 osób) 
w 2008 roku nakłady na innowacje 
wyniosły 1760,6 mln zł, czyli o 308,8 
mln zł więcej niż w 2007 r. (tj. 
o 21,3%) i o 607,4 mln zł więcej niż 
w 2005 r. (tj. o 52,7%). 

                                                           
2 Badane nakłady obejmują tzw. budżet innowacji, tzn. wszelkie wydatki niezależnie od źródeł finansowania, bieżące 
i inwestycyjne, poniesione na wszystkie rodzaje działalności innowacyjnej, na prace zakończone sukcesem (tzn. 
wdrożeniem innowacji), przerwane, zaniechane i niezakończone do końca roku sprawozdawczego. 
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Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na 1 badane przedsiębiorstwo o liczbie pracują-
cych powyżej 49 osób, prowadzące działalność innowacyjną w przemyśle wyniosły 6877,2 tys. zł, 
podczas gdy w kraju 8163,7 tys. zł, czyli o 1286,5 tys. zł mniej. Województwo dolnośląskie pod 
względem wartości tego wskaźnika w 2008 r. zajmowało 7. miejsce wśród województw. Największe 
nakłady na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną w przemyśle w przekroju teryto-
rialnym zanotowano w województwie pomorskim – 13553,7 tys. zł (prawie dwukrotnie więcej niż 
w woj. dolnośląskim), a najmniej w warmińsko-mazurskim – 2666,4 tys. zł (tj. 38,8% poziomu w woj. 
dolnośląskim). 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności innowacyjnej, w województwie dolnośląskim i pozo-
stałych województwach, najwyższym odsetkiem odznaczały się nakłady inwestycyjne na środ-
ki trwałe, w tym szczególnie na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki trans-
portu. W 2008 r. w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób na 
nakłady inwestycyjne na środki trwałe przeznaczono 1390,7 mln zł (tj. 76,0% ogólnej wartości 
nakładów na działalność innowacyjną), w tym 1033,2 mln zł na maszyny, urządzenia tech-
niczne i narzędzia oraz środki transportu (56,5% ogółu nakładów). Najbardziej istotne dla 
działalności innowacyjnej nakłady na działalność badawczo-rozwojową wynosiły w tej grupie 
podmiotów gospodarczych tylko 157,8 mln zł, co stanowiło 8,6% ogółu nakładów na działal-
ność innowacyjną. Na tle pozostałych województw dolnośląskie wyróżniało się najwyższym 
odsetkiem nakładów na szkolenia personelu związane bezpośrednio z wprowadzaniem inno-
wacji produktowych lub procesowych (7,9%, tj. o 7,0 pkt. proc. więcej niż przeciętna w kraju) 
i nieznacznym odsetkiem nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – 15. lokata (o 8,5 pkt. 
proc. niższym niż przeciętna w kraju). 
 
Struktura nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowycha 
według rodzajów działalności innowacyjnej oraz klas wielkości w 2005 i 2008 r. (ceny bieżące)  

O liczbie pracujących 
Przedsiębiorstwa 

ogółem 50 – 249 250 – 449 
powyżej 

449 

Wyszczególnienie 
a - 2005 
b  2008 

w mln zł w % 

Ogółem ....................................................  a 1153,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
 b 1760,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym nakłady na: 
Działalność badawczo – rozwojową ......... a 97,5 8,5 4,6 9,3 9,8 
 b 149,6 8,5 7,5 8,9 8,7 
Zakup gotowej technologii w postaci  

dokumentacji i praw ............................... a 27,5 2,4 0,3 9,1 1,2 
 b 14,8 0,8 0,1 3,0 0,4 
Oprogramowanie ...................................... a 25,5 2,2 3,1 1,5 2,1 
 b 19,2 1,1 2,1 1,1 0,7 
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe..... a 989,6 85,8 90,2 78,8 86,1 
 b 1334,2 75,8 86,4 85,8 68,3 
Szkolenie personelu związane z działalno-
ścią innowacyjną ..................................... a 2,7 0,2 0,6 0,2 0,1 

 b 142,9 8,1 1,7 0,1 13,3 
Marketing dotyczący nowych i istotnie 

ulepszonych produktów .......................... a 7,8 0,7 0,7 0,6 0,7 
 b 20,3 1,2 1,9 0,3 1,1 
    a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.   
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Biorąc pod uwagę strukturę nakładów według rodzaju nakładów i klas wielkości przedsię-

biorstw w 2008 r. stwierdzono m.in., iż w przypadku podmiotów gospodarczych małych 

(o liczbie pracujących 10-49 osób) średnio na każde 1000 zł  nakładów na innowacje przypa-

dało:  
- 817 – zł na środki trwałe,  
- 119 zł – na działalność badawczo-rozwojową, 
- 20 zł – na marketing, czyli wydatki na wstępne badania rynku, testy rynkowe, przystoso-

wanie produktów do wymogów różnych rynków, reklamę, 
- 16 zł – na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (zakup gotowej technologii w postaci do-

kumentacji i praw, tj. licencji, praw patentowych, ujawnień know-how itp.), 
- 12 zł – na szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną, począwszy od etapu 

projektowania aż do fazy marketing. 
W przypadku podmiotów gospodarczych większych (o liczbie pracujących powyżej 499 osób) 

średnio na każde 1000 zł  nakładów na innowacje przypadało odpowiednio: 
- 683 zł – na środki trwałe,  
- 87 zł – na działalność badawczo- rozwojową , 
- 11 zł – na marketing,  
- 4 zł – na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych  
- 133 zł – na szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną.     

W województwie dolnośląskim, podobnie jak w większości innych województw, nakłady 

na działalność innowacyjną finansowane były w przeważającej mierze ze środków własnych 

przedsiębiorstw prowadzących tę działalność. W 2008 r. przedsiębiorstwa przemysłowe objęte 

badaniem (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) finansowały w 76,0% działalność innowa-

cyjną ze środków własnych (o łącznej wartości wynoszącej 1390,2 mln zł) plasując woj. dolno-

śląskie na 6. miejscu wśród województw, wobec 71,1% w kraju. Pod względem udziału nakła-

dów finansowanych ze środków własnych w ogólnej wartości nakładów na działalność inno-

wacyjną, województwa charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem, najmniejszym od-

setkiem odznaczało się woj. pomorskie (22,9% w 2008 r., czyli prawie trzyipółkrotnie mniej 

niż w woj. dolnośląskim), a największym – mazowieckie (88,8%, czyli o 12,9 pkt. proc. wyż-

szym niż w woj. dolnośląskim). 

W analizowanej grupie przedsiębiorstw nakłady na działalność innowacyjną, których źró-

dłem finansowania były kredyty bankowe w 2008 r. wynosiły 298,3 mln zł (16,3% ogółu na-

kładów na innowacje). Nakłady na działalność innowacyjną finansowane przez budżet państwa 

wynosiły 7,0 mln zł (0,4%), a wydatki ze środków pozyskanych od jednostek i ośrodków za-

granicznych na finansowanie działalności innowacyjnej – 5,8 mln zł (0,3%).  

 
Publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej 

W omawianym w niniejszej publikacji badaniu zapytano również przedsiębiorstwa ak-

tywne innowacyjnie, czy korzystały z publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej, 

takiego jak: granty, dotacje, subsydia, ulgi podatkowe, kredyty preferencyjne, gwarancje kre-

dytowe itp.). Pomoc ta mogła pochodzić ze źródeł krajowych (szczebla regionalnego lub cen-

tralnego) lub z Unii Europejskiej. 
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Według danych uzyskanych z przedsiębiorstw, w latach 2006 – 2008 otrzymało publiczne 

wsparcie finansowe na działalność innowacyjną (w tym B+R – granty, dotacje, subsydia, ulgi 

podatkowe, kredyty) 21,5% ogółu aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw, w tym: 
- 3,2% – od jednostek samorządu terytorialnego i/lub terenowych organów administracji 

rządowej, 
- 7,2% – od jednostek rządowych szczebla centralnego (ministerstwa, agencje rządowe, 

itp.),  
- 15,5% – z Unii Europejskiej,  
- 6,5% – z VI (2003–2006) lub VII (2007–2013) Programu Ramowego Badań i Rozwoju 

Technicznego Unii Europejskiej. 
W przypadku podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 49 osób odsetek 

przedsiębiorstw, które otrzymały publiczne wsparcie finansowe na działalność innowacyjną 

był wyższy (24,1%) niż w przypadku podmiotów mniejszych, o liczbie pracujących 10-49 

osób (18,7%). 
 
Sprzedaż produktów nowych lub istotnie ulepszonych 

Zgodnie z zaleceniami metodologii Oslo wskaźnikiem do oceny efektów działalności in-

nowacyjnej przedsiębiorstwa jest udział w badanym roku sprzedaży produktów nowych i istot-

nie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich trzech lat, w wartości sprzedaży 

ogółem.  

W województwie dolnośląskim przychody ze sprzedaży w 2008 r. produktów nowych 

(istotnie ulepszonych) wprowadzonych na rynek w latach 2006-2008 kształtowały się dla 

przedsiębiorstw posiadających 9 i więcej pracowników na poziomie 8347,0 mln zł, w tym 

produktów nowych dla rynku – 5578,2 mn zł. 

W porównaniu do sprzedaży w 2006 r. produktów nowych (istotnie ulepszonych) wprowa-

dzonych na rynek w latach 2004-2006 przychody ze sprzedaży w 2008 r. produktów nowych 

(istotnie ulepszonych) wprowadzonych na rynek w latach 2006-2008 wzrosły o 2839 mln zł,  

tj. o 51,6%. 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych wprowadzonych na ry-

nek w latach 2006-2008 w przychodach netto ze sprzedaży w 2008 r. wyniósł 10,6% ogólnej 

wartości przychodów netto ze sprzedaży, co dawało 9. lokatę wśród województw. W kraju 

wskaźnik ten osiągnął wartość 12,3%, przy czym najmniejszą w woj. lubelskim – 6,2%, 

a największą w woj. pomorskim – 27,0%. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym wyższy był 

udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych wprowadzonych na rynek  

w przychodach netto ze sprzedaży. Na każde 1000 zł przychodu netto ze sprzedaży przypadało 

w 2008 r. średnio 37 zł przychodu netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych wprowadzo-

nych na rynek w latach 2006-2008 przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących od 10 do 49 

osób oraz 81 zł – w podmiotach o liczbie pracujących 50-249 osób i 125 zł – w podmiotach 

posiadających powyżej 249 pracujących. 
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Cele działalności innowacyjnej 

Przedsiębiorstwa, które podejmują działalność innowacyjną, czynią to z myślą o osiągnię-

ciu konkretnych efektów, ważnych z punktu widzenia realizowanej przez nie strategii rozwoju. 
W omawianych badaniu przedsiębiorstw respondenci poproszeni zostali o ocenę jak ważny 

był każdy z wymienionych w poniższej tabeli celu dla działalności innowacyjnej w zakresie 
innowacji produktowych lub procesowych wprowadzonych w latach 2006–2008. 

Znaczenie wpływu każdego z wymienionych celów na działalność przedsiębiorstwa oce-
niana była za pomocą następującej skali ocen: 
- wysoki, 
- średni 
- niski  
- bez znaczenia. 
 
Ocena celów działalności innowacyjnej w zakresie innowacji produktowych lub proceso-
wych w latach 2006–2008 dokonana przez przedsiębiorstwa aktywne innowacyjniea  

Stopień znaczenia wyróżnionych celów 
działalności innowacyjnej w % 

Wyszczególnienie 
wysoki średni niski 

bez zna-
czenia 

Zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług .......................  53,2 19,3 10,8 16,7 
Zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów .............  37,0 33,3 14,4 15,4 
Wejście na nowe rynki ...........................................................  38,0 28,5 15,0 18,5 
Zwiększenie udziału na rynku ................................................  34,0 32,2 16,8 17,0 
Poprawa jakości wyrobów lub usług ......................................  43,7 33,2  8,3 14,8 
Zwiększenie elastyczności produkcji .....................................  30,4 34,7 10,7 24,2 
Zwiększenie zdolności produkcyjnych (wytwórczych)  

dla wyrobów i usług.............................................................  35,5 32,7 11,2 20,7 
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy ...............................  26,3 32,0 20,2 21,5 
Obniżka osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu ...  24,4 36,2 19,5 19,9 

   a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.   

Ocena efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych województwa 

dolnośląskiego w latach 2006-2008 dokonana w końcu 2008 r. wskazuje, że najczęściej głów-

nym celem działalności innowacyjnej w zakresie innowacji produktowych lub procesowych 

było zwiększenie asortymentu produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. Średnio na 

każde 100 przedsiębiorstw objętych badaniem przypadały 53 takie, które deklarowały wysoki 

stopień znaczenia zwiększenia gamy oferowanych produktów dla efektów działalności inno-

wacyjnej (19 – średni stopień znaczenia) oraz 44 – które deklarowały wysoki stopień znacze-

nia poprawy jakości wyrobów lub usług (33 – średni stopień). 

Najmniejsze znaczenie miały efekty dotyczące obniżki osobowych kosztów pracy na jed-

nostkę produktu oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Średnio na każde 100 przedsię-

biorstw przypadało odpowiednio 24 i 26 podmiotów gospodarczych, które deklarowały wysoki 

stopień znaczenia. 
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Ochrona własności przemysłowej – statystyka patentów  
Całokształt zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej reguluje 

ustawa Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie w 2001 r. (Dz. U. z 2003 r.,  
nr 119, poz. 1117). Zgodnie z tą ustawą wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, 
topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie określane są ogólnym mianem 
projektów wynalazczych.  

Wynalazek uważany jest za nada-
jący się do przemysłowego stosowa-
nia, jeżeli może być uzyskany wy-
twór lub wykorzystany sposób, w ro-
zumieniu technicznym, w jakiejkol-
wiek działalności przemysłowej. Na 
wynalazek może być udzielony pa-
tent czyli prawo własności wynalaz-
ku udzielane przez specjalny urząd, 
dające jego posiadaczowi monopol 
na eksploatację (wykorzystywanie) 
wynalazku (o ograniczonym okresie 
trwania wynoszącym na ogół od 

piętnastu do dwudziestu lat; w Polsce aktualnie – 20 lat) w zamian za opublikowanie (ujawnie-
nie) tego wynalazku, umożliwiające jego szersze społeczne zastosowanie. 

Według danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących krajowych 
zgłoszeń wynalazków, w 2008 r. zarejestrowano w województwie dolnośląskim 280 zgłoszo-
nych patentów (tj. 11,3% ogółu zgłoszonych patentów w Polsce) oraz 153 udzielonych patentów 
(tj. 10,5% ogółu udzielonych patentów w Polsce). Zarówno pod względem liczby zgłoszonych 
patentów, jak i liczby udzielonych patentów woj. dolnośląskie zajmowało 3. miejsce wśród 
pozostałych województw (po mazowieckim i śląskim). 

W porównaniu do 2007 r. liczba zgłoszonych oraz udzielonych patentów uległa zmniej-
szeniu odpowiednio o: 43 i 66 patentów (tj. o 13,3% i 30,1%), a w porównaniu do 2005 roku – 
zwiększeniu  odpowiednio o: 58 i 63 patenty (tj. o 26,1% i 70,0%). 
 
Środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle  

O poziomie innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych świadczy również stopień 
wyposażenia w środki automatyzacji procesów produkcyjnych, zainstalowane w wydziałach 
bezpośrednio produkcyjnych, w narzędziowniach oraz w innych wydziałach pomocniczych. 
Przekształcania gospodarki w bardziej zaawansowaną technologicznie, szybki wzrost produk-
cji, który charakteryzuje rozwój współczesnego przemysłu wymagają systematycznego podno-
szenia poziomu organizacji i automatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, polegającej na 
zastąpieniu lub ograniczeniu udziału człowieka przez urządzenia (lub zestawy maszyn  
i urządzeń) wykonujące określone, powtarzalne czynności automatycznie.  
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W ogólnej liczbie 2420 przed-
siębiorstw na terenie woj. dolnoślą-
skiego objętych badaniem (o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób) za 
2008 r. odnotowano 608 takich 
podmiotów, które posiadały środki 
automatyzacji procesów produk-
cyjnych (tj. 25,1% ogółu badanych 
przedsiębiorstw). W wyniku prze-
prowadzonych badań stwierdzono, 
iż stopień wyposażenia przedsię-
biorstw w środki automatyzacji 
procesów produkcyjnych wzrastał 
wraz ze wzrostem wielkości przed-
siębiorstwa. W 2008 r. średnio na 
100 przedsiębiorstw posiadających 

od 10 do 49 pracowników przypadało 16 jednostek wyposażonych w środki automatyzacji 
procesów produkcyjnych, a na 100 przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób –  
– 47 jednostek, w tym przedsiębiorstw posiadających powyżej 249 osób – 71 takich podmio-
tów. 

W przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 49 osób w 2008 r. 
było zainstalowanych 961 sztuk linii produkcyjnych (technologicznych) automatycznych 
(7,5% ogółu w kraju) oraz 1007 sztuk linii produkcyjnych (technologicznych) sterowanych 
komputerem (9,0% ogółu w kraju). Pod względem liczby linii produkcyjnych automatycznych 
i sterowanych komputerem województwo dolnośląskie zajmowało odpowiednio 5. i 4. miejsce 
wśród województw. W 2008 r. funkcjonowało w woj. dolnośląskim 1130 centrów obróbko-
wych, tj. maszyn (urządzeń) automatycznych, przystosowanych do wykonywania wielu opera-
cji na przedmiocie pracy, sterowanych programowo (stanowiły 16,1% ogółu w kraju). Była to 
największa liczba spośród pozostałych województw.  

Biorąc pod uwagę przedsiębiorstwa posiadające powyżej 49 pracowników stwierdzono,  
iż odsetek podmiotów gospodarczych wyposażonych w środki automatyzacji procesów pro-
dukcyjnych zwiększył się z 48,4% w 2005 r. do 52,7% w 2007 r. (tj. o 4,3 pkt. proc), a na-
stępnie zmniejszył się do poziomu 47,3% w 2008 r. (tj. o 5,4 pkt. proc mniej niż w 2007 r.) 
W okresie 2005-2007 przybyło 288 sztuk linii produkcyjnych automatycznych, 119 sztuk linii 
sterowanych komputerem oraz 681 centrów obróbkowych. Następnie w 2008 r. w porównaniu 
do stanu sprzed roku liczba linii automatycznych zmniejszyła się o 51 sztuk, linii sterowanych 
komputerem – wzrosła o 99 sztuk, a liczba centrów obróbkowych zmniejszyła się o 270 sztuk. 



PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLE
WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ WOJEWÓDZTW W 2008 R.

a

INNOVATIVE ENTERPRISES IN INDUSTRY
BY OWNERSHIP SECTORS AND VOIVODSHIPS IN 2008

a

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

15,0 i mniej
and less

(15,0; 20,0] (20,0; 25,0]

Udział przedsiębiorstwa innowacyjnych
w % danej grupy przedsiębiorstw
Share of innovation enterprises
in % of given group of enterprises

powyżej 25,0
more than

Zachodniopomorskie

sektor publiczny
public sector

%

sektor prywatny
private sector

własność zagraniczna
foreign ownership

PRZEDSIĘBIORSTWA , KTÓRE WPROWADZIŁY INNOWACJE W % OGÓŁU
PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE WEDŁUG RODZAJU INNOWACJI

ORAZ WOJEWÓDZTW W 2008 R.
ENTERPRISES WHICH INTRODUCED INNOVATION IN % OF TOTAL

ENTERPRISES IN INDUSTRY BY TYPE OF INTRODUCED INNOVATION
AND VOIVODSHIP IN 2008

a

a

10,714,2

13,315,0

13,314,5

16,116,0

17,317,4

18,019,8

15,020,3

18,417,4

18,418,4

17,820,9

16,418,1

11,711,2

9,511,2

14,619,2

16,116,0

16,219,8

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

ŁÓDZKIE

PODLASKIE

OPOLSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

LUBUSKIE

PODKARPACKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

nowe lub istotnie ulepszone procesy
new or significantly improved processes

nowe lub istotnie ulepszone produkty
new or significantly improved products

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern enterprises with more than 9 persons employed.

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w % ogółu przedsiebiorstw
Share of innovative enterprises in % of total enterprices

nowe lub istotnie ulepszone procesy
new or significantly improved processes



Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

Udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady
na działalność innowacyjną w % przedsiębiorstw ogółem
Share of enterprises with expenditures
on innovation activity in % of totoal enterprises

Zachodniopomorskie

200

%

NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2008 R.

a

EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES BY OWNERSHIP
SECTOR AND SIZE CLASSES IN 2008

a

1687,3
mln zł
mln zl

142,4
mln zł
mln zl

18,5

35,6

1367,0
mln zł
mln zl

393,6
mln zł
mln zl

69,1
mln zł
mnl zl

58,5

29,0

12,3

sektor publiczny
public sector

sektor prywatny
private sector

WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI
BY OWNERSHIP SECTORS

WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
BY SIZE CLASSES

Udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady
na działalność innowacyjną w % przedsiębiostw ogółem
Share of enterprises with expenditures
on innovation activity in % of enterprises

10-49

250 i więcej pracujących
and more employed
persons

50-249

0

50

100

150

13,0 i mniej
and less

(13,0; 16,0] (16,0; 19,0] powyżej 19,0
more than

Nakłady na działalność innowacyjną
w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca
Expenditures on innovation activity
in industrial enterprises per capita

zł
zl

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern enterprises with more than 9 persons employed.

NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008 R.

a

EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
BY DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2008

a

Udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady
na działalność innowacyjną w % przedsiębiostw ogółem
Share of enterprises with expenditures
on innovation activity in % of enterprises

92,2%

7,8%

74,7%

21,5%

3,8%



NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRZEMYSŁOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

ORAZ WOJEWÓDZTW W 2008 R.

a

EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
BY SOURCES OF FUNDS AND BY VOIVODSHIPS IN 2008

a

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

Środki pozyskane z zagranicy na działalność
innowacyjną w przedsiębiorstwach
Funds from abroad in expenditures on innovation activities

Zachodniopomorskie

mln zł
mln zl

10 i mniej
and less

{10; 30] {30;50] więcej niż 50
more than

środki własne
own resources

środki budżetowe
budgetary funds

kredyty bankowe
bank credits

środki pozyskane z zagranicy
funds from abroad

pozostałe
others

ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2008 R.

a

MEANS OF AUTOMATION OF PRODUCTION PROCESSES
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2008

a

Komputery do sterowania i regulacji procesami
Computers to control and drive processes

Linie produkcyjne sterowane komputerem
Computer-controlled production lines

Linie produkcyjne automatyczne
Automatic production lines

Centra obróbkowe
Machining centre

Roboty i manipulatory przemysłowe
Industrial robots and manipulators

2005

2008

2705

2742

719

1007

842
961

719

1130

597

399

76,0%

76,2%

80,3%

42,9%

63,0%

75,9%

88,8%

81,0%

71,6%

70,6%

22,9%

78,7%

71,3%

59,6%

66,2%

36,6%

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
a Data concern enterprises with more than 49 persons employed.

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern enterprises with more than 9 persons employed.

Źródła finansowania:
Source of funds:



PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE , KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI I WOJEWÓDZTW W 2008 R.

a

INDUSTRIAL ENTERPRISES WHICH COOPERATED IN INNOVATION ACTIVITY
IN TOTAL OF ENTERPRISES IN % AND BY VOIVODSHIPS IN 2008

a

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

Udział przedsiębiorstw, które współpracowały
w zakresie działalnosci innowacyjnej w % ogółu przedsiebiorstw
Share of industrial enterprises which cooperated
in innovation activity in total of enterprises in %

Zachodniopomorskie

%

6,0% i mniej
and less

{6,0; 8;0] (8,0; 10,0 powyżej 10,0
more than

STRUKTURA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRZEMYSŁOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W 2008 R.

a

STRUCTURE OF EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL
ENTERPRISES BY TYPE OF ACTIVITY IN 2008

a

0,0 20,0 40,0 60,0

Maszyny i urządzenia techniczne
Instruments and equipment

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)
a

Research and development activity (R&D)
a

Budynki i budowle oraz grunty
Buildings,structures and lands

Szkolenia personelu
Staff training

Marketing związany z wprowadzeniem nowych
lub istotnie ulepszonych produktów
Marketing for new and significantly improved products

Zakup oprogramowania
Acquisition of software

Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych
Acquisition of know-how from outside sources

Pozostałe
Others

56,5% 19,5% 8,6% 7,9%

1033,2 357,5 157,8 143,7 80,1
mln zł
mln zl

1,2%

4,4%

0,9%
1,1%

21,7 19,8 15,9

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem.
a Data concern enterprises with more than 9 persons employed. b Intramural and extramural expenditures total.

Udział przedsiębiorstw które
współpracowały w zakresie
działalności innowacyjnej
według klas wielkości:
Share of enterprises
which cooperated in innovation
activity by size class of enterprices:

%

10-49 pracujących
employing persons

50-249 pracujących
employing persons

249 i więcej pracujących
and more employing persons

32,7%

20,4%

34,5%

22,3%

42,3%

38,0%

39,1%

32,0%

53,7%

51,5%

34,6%

38,0%

43,5%

39,4%

46,9%

47,2%
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DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW                      INNOVATION ACTIVITIES ENTERPRISES 

Tabl. 2. 1.  PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLE1 WEDŁUG RODZAJU WPROWADZONYCH INNOWACJI  
NA TLE POLSKI W LATACH 2003-2008 
INDUSTRIAL ENTERPRISES 1 WHICH INTRODUCED INNOVATION AS COMPARED TO POLAND IN 2003-2008 

2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2004-2006 2005-2007 2006-2008 WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

a – Polska 

b - Dolnośląskie 

w % ogółu przedsiębiorstw 

in % of total enterprises 

+/- w porównaniu z 2003-2005 

+/- as compared to 2003-2005 

O G Ó Ł E M ........................................................a 41,5 42,5 36,7 37,7 1,0 -4,8 -3,8 

T O T A L b 38,5 43,6 37,4 42,9 5,1 -1,1 4,4 

sektor publiczny ..............................................a 48,9 50,7 44,1 . 1,8 -4,8 . 

public sector b 54,5 51,5 49,3 51,6 -3,0 -5,2 -2,9 

sektor prywatny...............................................a 40,6 41,7 36,0 . 1,1 -4,6 . 

private sector b 36,7 42,7 36,1 42,0 6,0 -0,6 5,3 

Przedsiębiorstwa innowacyjne, które wprowadzi-

ły nowe lub istotnie ulepszone: 
       

Industrial enterprises which introduced new or 

significantly improved: 
       

produkty (wyroby, usługi) .............................a 28,1 29,3 28,0 28,4 12,8 11,5 11,9 

products  b 27,0 29,5 28,6 31,3 13,0 12,1 14,8 

procesy.........................................................a 32,5 35,9 25,2 30,1 3,4 -7,3 -2,4 

processes b 30,5 36,9 25,9 35,3 6,4 -4,6 4,8 

1 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

1 Data concern economic entities employing more than 49 persons. 
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Tabl. 2. 2.  PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLEa WEDŁUG RODZAJÓW WPROWADZONYCH INNOWACJI 

I WOJEWÓDZTW W LATACH 2006-2008 
INNOVATIVE ENTERPRISES IN INDUSTRYa BY TYPE OF INTRODUCED INNOVATION AND VOIVODSHIPS IN 2006-2008 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw 
Industrial enterprises which introduced innovation in % of total enterprises 

WOJEWÓDZTWA 
VOIVODSHIPS ogółem 

total 

nowe lub istotnie ulep-
szone produkty 

new or significantly 
improved products 

w tym nowe dla rynku 
of which new to the 

market 

nowe lub istotnie ulep-
szone procesy 

new or significantly 
improved processes 

POLSKA .....................................................  37,7 28,4 17,2 30,1 

POLAND      

Dolnośląskie...............................................  42,9 31,3 18,8 35,3 

Kujawsko-pomorskie....................................  37,3 28,8 17,1 28,3 

Lubelskie......................................................  35,6 23,6 13,6 28,7 

Lubuskie.......................................................  29,4 24,1 15,2 21,6 

Łódzkie.........................................................  32,1 25,9 13,6 22,8 

Małopolskie ..................................................  41,6 28,8 17,0 33,0 

Mazowieckie ................................................  40,4 31,5 20,0 32,7 

Opolskie .......................................................  39,4 29,7 19,3 31,3 

Podkarpackie ...............................................  42,0 34,2 19,6 35,8 

Podlaskie .....................................................  37,9 30,3 19,7 30,8 

Pomorskie ....................................................  34,8 26,0 14,3 25,6 

Śląskie..........................................................  41,5 31,1 19,8 34,6 

Świętokrzyskie .............................................  36,6 27,6 19,7 29,1 

Warmińsko-mazurskie ................................  32,7 24,6 15,7 25,1 

Wielkopolskie ...............................................  34,9 25,9 16,6 28,4 

Zachodniopomorskie....................................  33,9 22,9 10,5 28,5 

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. 2. 3.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLEa WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2005-2008  

(ceny bieżące)  
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY VOIVODSHIPS IN 2005-2008  
(current prices) 

2005 2006 2007 2008 
WOJEWÓDZTWA 

VOIVODSHIPS w mln zł 
in mln zł 

w  
odsetkach 
in percent 

w mln zł 
in mln zł 

w  
odsetkach 
in percent 

w mln zł 
in mln zł 

w  
odsetkach 
in percent 

w mln zł 
in mln zł 

w odset-
kach 

in percent 

POLSKA .............................................  14669,9   100,0   16558,1   100,0   20222,9   100,0  24270,8 100,0 
POLAND          

Dolnośląskie......................................   1153,2  7,9  1117,9  6,8  1451,8  7,2 1760,6 7,3 

Kujawsko-pomorskie...........................   834,7  5,7  864,3  5,2  957,8  4,7 1906,9 7,9 

Lubelskie.............................................   528,3  3,6  533,0  3,2  481,0  2,4 791,1 3,3 

Lubuskie..............................................   130,4  0,9  227,4  1,4  198,6  1,0 325,6 1,3 

Łódzkie................................................   351,6  2,4  426,1  2,6  1889,9  9,3 2348,1 9,7 

Małopolskie .........................................   869,4  5,9  1247,5  7,5  1188,1  5,9 1345,0 5,5 

Mazowieckie .......................................   3679,2  25,1  3678,2  22,2  4061,8  20,1 5138,3 21,2 

Opolskie ..............................................   279,5  1,9  285,7  1,7  369,2  1,8 285,6 1,2 

Podkarpackie ......................................   678,0  4,6  817,7  4,9  905,1  4,5 972,1 4,0 

Podlaskie ............................................   304,5  2,1  425,1  2,6  230,7  1,1 420,0 1,7 

Pomorskie ...........................................   788,9  5,4  901,8 5,4 692,8  3,4 2182,2 9,0 

Śląskie.................................................   2542,3  17,3  3569,2  21,6  5401,4  26,7 4224,8 17,4 

Świętokrzyskie ....................................   422,8  2,9  281,7  1,7  309,8  1,5 432,0 1,8 

Warmińsko-mazurskie .......................   257,9  1,8  275,8  1,7  352,6  1,7 242,6 1,0 

Wielkopolskie ......................................   1476,4  10,1  1602,8  9,7  1488,9  7,4 1517,3 6,3 

Zachodniopomorskie...........................   372,9  2,5  303,9  1,8  243,5  1,2 378,8 1,6 

a W zakresie innowacji produktowych i procesowych; dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

a For product and process innovations; data concern entities employing more than 49 persons.  
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Tabl. 2. 4.  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE1, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ WEDŁUG 

WOJEWÓDZTW W LATACH 2005 - 2008 
INDUSTRIAL ENTERPRISES1 WITH EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY BY VOIVODSHIPS IN 2005 - 2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

a - w % ogółu przedsiębiorstw  
in % of total enterprises 

b - nakłady przypadające na 1 przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność innowacyjną w tys. zł (ceny bieżące) 
average expenditures for one enterprise with innovation 
activity in thous. zl (current prices) 

2005 2006 2007 2008 

POLSKA .............................................................................................a 38,2 37,2 31,8 31,9 

POLAND  b 4726,1 4888,7 7068,5 8163,7 

Dolnośląskie.......................................................................................a 35,4 37,2 33,3 35,2 

 b 5013,7 4266,8 5999,0 6877,2 

Kujawsko-pomorskie............................................................................a 31,1 35,5 28,4 32,3 

 b 5249,5 4501,8 6061,7 10197,2 

Lubelskie..............................................................................................a 43,0 37,0 31,1 31,7 

 b 4002,0 4196,7 4715,4 7534,1 

Lubuskie...............................................................................................a 35,1 32,9 26,7 22,3 

 b 1498,9 2498,9 2613,4 5167,8 

Łódzkie.................................................................................................a 27,0 27,0 24,7 27,2 

 b 1931,7 2029,0 10558,2 11343,6 

Małopolskie ..........................................................................................a 39,2 37,3 32,2 33,0 

 b 3898,6 4990,1 5767,6 6031,5 

Mazowieckie ........................................................................................a 42,5 44,1 36,8 34,3 

 b 9062,1 7552,8 10154,5 13277,2 

Opolskie ...............................................................................................a 36,7 39,0 35,6 31,7 

 b 3176,6 2828,8 4195,0 3615,3 

1 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

1 Data concern economic entities employing more than 49 persons. 
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Tabl. 2. 4.  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE1, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ WEDŁUG 

WOJEWÓDZTW W LATACH 2005 - 2008 (dok.) 
INDUSTRIAL ENTERPRISES1 WITH EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY BY VOIVODSHIPS IN 2005 - 2008 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

a - w % ogółu przedsiębiorstw  
in % of total enterprises 

b - nakłady przypadające na 1 przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność innowacyjną w tys. zł (ceny bieżące) 
average expenditures for one enterprise with innovation 
activity in thous. zl (current prices) 

2005 2006 2007 2008 

Podkarpackie .......................................................................................a 45,7 43,0 38,7 36,1 

 b 3606,3 4088,4 5292,8 6152,7 

Podlaskie .............................................................................................a 42,6 40,1 29,7 32,8 

 b 3904,4 5001,0 3845,2 6461,2 

Pomorskie ............................................................................................a 40,4 38,7 29,1 28,0 

 b 3925,1 4099,1 4250,6 13553,7 

Śląskie..................................................................................................a 47,9 46,1 38,3 36,5 

 b 4814,9 6943,9 12303,9 9623,6 

Świętokrzyskie .....................................................................................a 37,1 32,3 30,2 31,1 

 b 4974,1 3394,1 4076,3 5467,9 

Warmińsko-mazurskie ........................................................................a 39,7 35,6 30,9 24,6 

 b 2063,1 2012,8 3295,2 2666,4 

Wielkopolskie .......................................................................................a 34,3 31,8 28,2 31,0 

 b 4793,6 4857,0 4756,9 4078,7 

Zachodniopomorskie............................................................................a 25,6 26,7 23,3 28,5 

 b 4439,3 3070,2 3043,8 3750,3 

1 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

1 Data concern economic entities employing more than 49 persons. 
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Tabl. 2. 5.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH  
W PRZEMYŚLEa WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I WOJEWÓDZTW W 2008 R. (ceny bieżące) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY FOR PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS IN INDUSTRYa BY TYPE OF 
INNOVATION ACTIVITY AND VOIVODSHIPS IN 2008 (current prices) 

W tym       Of which  
nakłady inwestycyjne na 
expenditures capital on 

maszyny, urządzenia  
techniczne i narzędzia  
oraz środki transportu  

on the acquisition  
of instruments  
and equipment 

Ogółem  
Grand 
total 

działalność  
badawcza  

i rozwojowa 
on research  

and de- 
velopment  

activity 

zakup  
wiedzy  

ze źródeł  
zewnętrznych b 

on the  
acquisition of 

external knowl-
edgeb 

budynki  
i budowle  

oraz grunty  
on land  

and  
buildings razem  

total 

w tym  
z importu  
of which  

from import 

szkolenie  
personelu  
związane  

z działalnością  
innowacyjną 

on staff  
training  

connected  
with  

innovation  
activity 

marketing  
dotyczący  
nowych   

i zmoderni- 
zowanych  
wyrobów 

on the  
marketing  
for tech- 

nologically  
new and  
improved  
products 

WOJEWÓDZTWA  
VOIVODSHIPS 

w mln zł     in mln zl 

POLSKA  POLAND... 24270,8 1992,7 264,5 6656,3 13861,9 5618,0 227,9 602,1 
Dolnośląskie............. 1760,6 149,6 14,8 343,2 991,0 300,6 142,9 20,3 
Kujawsko-pomorskie.. 1906,9 94,3 5,2 644,0 1098,1 645,5 2,8 11,1 
Lubelskie.................... 791,1 54,1 1,5 431,0 251,0 124,8 0,7 36,3 
Lubuskie..................... 325,6 15,0 0,4 107,1 190,9 46,5 0,8 6,1 
Łódzkie....................... 2348,1 78,9 17,2 801,3 1400,1 189,2 3,6 20,6 
Małopolskie ................ 1345,0 158,6 30,4 320,3 784,8 416,2 5,5 13,1 
Mazowieckie .............. 5138,3 347,7 95,6 1522,6 2698,8 1062,2 33,0 302,3 
Opolskie ..................... 285,6 11,2 6,3 81,9 177,2 53,1 1,1 2,9 
Podkarpackie ............. 972,1 140,2 10,0 246,0 477,6 167,2 3,9 54,8 
Podlaskie ................... 420,0 19,6 0,2 106,2 278,9 78,3 1,8 4,5 
Pomorskie .................. 2182,1 89,8 4,2 737,6 1277,4 770,8 5,2 43,4 
Śląskie........................ 4224,8 663,3 33,2 752,4 2645,7 956,6 13,4 24,0 
Świętokrzyskie ........... 432,0 34,6 0,9 68,6 312,5 170,5 2,7 2,7 
Warmińsko-mazurskie 242,6 1,6 0,1 61,6 168,4 98,2 0,6 2,8 
Wielkopolskie ............. 1517,3 120,3 43,7 307,8 884,6 426,7 8,8 51,1 
Zachodniopomorskie.. 378,8 13,8 0,9 124,8 225,1 111,6 1,0 6,2 

    a  Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.  b Gotowa technologia w postaci dokumentacji i praw. 

    a  Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Of disembodied technology and know-how. 
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Tabl. 2. 6.  STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWa INNOWACYJNYCH W PRZEMYŚLE WEDŁUG SEKTORÓW 

WŁASNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W LATACH 2005-2008 
STRUCTURE OF INNOVATIVE ENTERPRISESa IN INDUSTRY BY SECTORS OF OWNERSHIP AND SIZE CLASSES DURING 
2005-2008 

2005 2006 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION w odsetkach          in percent 

O G Ó Ł E M ..........................................................................................................  100,0 100,0 100,0 100,0 
T O T A L     

sektor publiczny .................................................................................................  14,4 11,4 12,5 10,6 
public sector     

własność: państwowa.....................................................................................  8,4 5,9 6,6 5,1 
state ownership     

w tym Skarbu Państwa ...............................................................................  5,6 3,6 4,8 4,2 
of which the State Treasury ownership     

samorządowa ...............................................................................  4,0 3,3 3,7 3,8 
self-government ownership     
mieszana ......................................................................................  2,0 2,0 1,8 1,9 
mixed ownership     

sektor prywatny ..................................................................................................  85,6 88,6 87,5 89,4 
private sector     

własność: krajowa...........................................................................................  43,6 47,1 49,3 48,4 
domestic ownership     

zagraniczna ...................................................................................  28,4 28,4 28,3 32,7 
foreign ownership     
mieszana .......................................................................................  13,6 13,4 10,3 8,3 
mixed ownership     

Przedsiębiorstwa liczące pracujących:     
Enterprises employing persons:     

50-249  66,4 71,1 69,1 68,3 
250-449  17,6 14,8 16,2 18,3 
449 i wiecej ....................................................................................................  16,0 14,1 14,7 13,4 

and more     

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. 2. 7.  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
PRZEMYSŁOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2008 R.  
REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES BY 
VOIVODSHIPS IN 2008 

Produkty, które wprowadzono na rynek w latach 2006-2008 
Products introduced into the market during 2006-2008 

ogółem 
total 

nowe dla rynku 
new to the mar-

ket 

nowe tylko dla 
przedsiębiorstwa 
only new to the 

firm 

ogółem 
total 

nowe dla rynku 
new to the mar-

ket 

nowe tylko dla 
przedsiębiorstwa 
only new to the 

firm 

WOJEWÓDZTWA  
VOIVODSHIPS 

w mln zł 
in mln zl 

w % sprzedaży ogółem 
in % of total sales 

POLSKA ................................................  125229,3 66459,7 58769,6 13,3 7,1 6,3 

Poland       

Dolnośląskie.........................................  8092,9 5416,0 2676,8 11,3 7,5 3,7 

Kujawsko-pomorskie..............................  6125,0 2122,2 4002,8 17,3 6,0 11,3 

Lubelskie................................................  1972,5 1348,8 623,7 6,2 4,2 2,0 

Lubuskie.................................................  3041,5 1772,9 1268,6 17,5 10,2 7,3 

Łódzkie...................................................  3651,1 1450,0 2201,1 8,9 3,5 5,3 

Małopolskie ............................................  9438,8 6819,6 2619,2 15,7 11,3 4,3 

Mazowieckie ..........................................  32112,8 11573,5 20539,3 13,5 4,9 8,7 

Opolskie .................................................  1839,1 1291,1 548,0 8,4 5,9 2,5 

Podkarpackie .........................................  4325,5 1928,7 2396,7 15,7 7,0 8,7 

Podlaskie ...............................................  1511,7 959,2 552,4 8,8 5,6 3,2 

Pomorskie ..............................................  16958,3 15108,0 1850,3 31,1 27,7 3,4 

Śląskie....................................................  20724,9 9450,2 11274,6 12,9 5,9 7,0 

Świętokrzyskie .......................................  2001,0 1106,9 894,1 9,2 5,1 4,1 

Warmińsko-mazurskie ...........................  2776,3 653,0 2123,2 15,4 3,6 11,8 

Wielkopolskie .........................................  8483,9 4636,9 3847,0 8,5 4,6 3,8 

Zachodniopomorskie..............................  2174,2 822,7 1351,4 9,9 3,8 6,2 

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. 2. 8.  PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE a W PRZEMYŚLE WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI  

W LATACH 2003–2008 
INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES a IN INDUSTRY BY SECTORS OF OWNERSHIP DURING 2003–2008 

Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w % ogółu przedsiębiorstw  
Innovation active enterprises in % of total enterprises 

sektor prywatny 
private sector WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION ogółem 
grand total 

sektor publiczny 
public sector razem 

total 

w tym własność  
zagraniczna 

of which foreign  
ownership 

2003-2005 

O G Ó Ł E M .................................................................  38,5 54,5 36,7 41,8 
T O T A L     
Przedsiębiorstwa innowacyjne......................................  38,5 54,5 36,7 41,8 
Innovative enterprises     

w tym realizujące przynajmniej jeden innowacyjny 
projekt, który był przerwany lub nie został 
ukończony do końca 2005 r................................  15,3 18,2 14,9 17,6 

realising at least one innovation project, which 
was abandoned or still ongoing by the  
end of 2005     

2004-2006 

O G Ó Ł E M .................................................................  44,4 52,9 43,5 45,9 
T O T A L     
Przedsiębiorstwa innowacyjne......................................  43,6 51,5 42,7 44,4 
Innovative enterprises     

w tym realizujące przynajmniej jeden innowacyjny 
projekt, który był przerwany lub nie został 
ukończony do końca 2006 r................................  14,5 14,7 14,5 16,3 

realising at least one innovation project, which 
was abandoned or still ongoing by the 
end of 2006     

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. 2. 8.  PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE a W PRZEMYŚLE WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI  
W LATACH 2003–2008 (dok.) 
INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES a IN INDUSTRY BY SECTORS OF OWNERSHIP DURING 2003–2008 (cont.) 

Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w % ogółu przedsiębiorstw  
Innovation active enterprises in % of total enterprises during 

sektor prywatny 
private sector WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION ogółem 
grand total 

sektor publiczny 
public sector razem 

total 

w tym własność  
zagraniczna 

of which foreign  
ownership 

2005-2007 

O G Ó Ł E M .................................................................  38,0 49,3 36,7 39,6 
T O T A L     
Przedsiębiorstwa innowacyjne......................................  37,4 49,3 36,1 38,1 
Innovative enterprises     

w tym realizujące przynajmniej jeden innowacyjny 
projekt, który był przerwany lub nie został 
ukończony do końca 2007 r................................  13,3 10,1 13,7 17,3 

realising at least one innovation project, which 
was abandoned or still ongoing by the 
end of 2007     

2006-2008 

O G Ó Ł E M .................................................................  43,3 51,6 42,5 42,9 
T O T A L     
Przedsiębiorstwa innowacyjne......................................  42,9 51,6 42,0 42,5 
Innovative enterprises     

w tym realizujące przynajmniej jeden innowacyjny 
projekt, który był przerwany lub nie został 
ukończony do końca 2008 r................................  15,9 21,9 15,2 16,3 

realising at least one innovation project, which 
was abandoned or still ongoing by the 
end of 2008     

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. 2. 9.  PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLEa WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ 

SEKCJI PKD W LATACH 2004-2008  
INNOVATIVE ENTERPRISES IN INDUSTRYa

 BY SIZE CLASSES, OWNERSHIP SECTORS AND SECTIONS (NACE) 
DURING 2004-2008 

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone  

produkty i/lub procesy w % ogółu przedsiębiorstw 

Enterprises which introduced new or significantly improved products  

or processes in % of total enterprises 

w latach 2004-2006 

during 2004-2006 

w latach 2006-2008 

during 2006-2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem  

total 
10–49 

50–

249 

po-

wyżej 

249 

more 

than 

249 

ogółem  

total 
10–49 

50–

249 

po-

wyżej 

249 

more 

than 

249 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .......................................  25,6 16,4 38,4 64,2 24,2 16,1 36,9 66,0 T O T A L 

sektor publiczny ...............................  38,7 18,6 39,6 93,3 39,4 17,1 43,1 84,6 public sector 

sektor prywatny ................................  25,0 16,3 38,5 60,7 23,5 16,1 36,1 63,8 private sector 

w tym własność zagraniczna .........  32,8 17,2 39,4 54,2 30,2 15,3 35,7 58,3 of which foreign ownership 

Górnictwo.............................................  26,7 10,3 34,5 # 20,8 # 37,9 # Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe .................  25,4 16,5 39,0 61,9 24,2 16,6 37,1 65,5 Manufacturing 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energię elektryczną, gaz, wodę .....  30,3 12,1 32,4 88,9 26,3 9,1 32,4 66,7 Electricity, gas and water supply 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
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Tabl. 2. 10.  PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLE WEDŁUG RODZAJÓW PROWADZONYCH INNOWACJI I KLAS 
WIELKOŚCI W LATACH 2003-2008 
INNOVATIVE ENTERPRISES IN INDUSTRY BY TYPE OF INTRODUCED INNOVATION AND SIZE CLASSES  
DURING 2003-2008 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje  
w % ogółu przedsiębiorstw 

Industrial enterprises which introduced innovation in % of total enterprises 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem 

total 

nowe lub istotnie 
ulepszone produkty 
new or significantly 
improved products 

w tym nowe  
dla rynku 

of which new  
to the market 

nowe lub istotnie 
ulepszone procesy 
new or significantly 

improved proc-
esses 

SPECIFICATION 

2003 – 2005 
Przedsiębiorstwa liczące:     Enterprises employing 
  powyżej 49 pracujących..............  38,5 27,0 15,4 30,5   more than 49 persons 

50-249....................................  32,1 22,2 12,8 25,5 50-249  
249 i więcej ............................  63,6 45,5 25,8 50,0 249 and more 

2004 – 2006 
Przedsiębiorstwa liczące:     Enterprises employing 
  powyżej 49 pracujących..............  43,6 29,5 16,1 36,9   more than 49 persons 

50-249....................................  38,4 24,8 12,7 31,9 50-249  
249 i więcej ............................  64,2 48,9 29,9 57,7 249 and more 

2005 – 2007 
Przedsiębiorstwa liczące:     Enterprises employing 
  powyżej 49 pracujących..............  37,4 28,6 16,5 25,9   more than 49 persons 

50-249 ....................................  31,9 24,8 14,4 20,5 50-249  
249 i więcej.............................  60,9 44,9 25,4 48,6 249 and more 

2006 – 2008 
Przedsiębiorstwa liczące     Enterprises employing 
powyżej 9 pracujących..................  24,2 16,2 9,9 19,8  more than 9 persons 
   10-49..........................................  16,1 9,7 6,0 13,2    10-49  
   49 i więcej ..................................  42,9 31,3 18,8 35,3    49 and more 

50-249 ....................................  36,9 26,1 15,2 29,2 50-249  
249 i więcej.............................  66,0 51,3 32,7 58,7 249 and more 
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Tabl. 2. 11.  PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLEa WEDŁUG RODZAJÓW WPROWADZONYCH INNOWACJI  

I SEKCJI PKD W LATACH 2004-2008  
INNOVATIVE ENTERPRISES IN INDUSTRYa BY TYPE OF INTRODUCED INNOVATION BY SECTION DURING 2004-2008 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw  
Industrial enterprises which introduced innovation in % of total enterprises  

WYSZCZEGÓLNIENIE  
SPECIFICATION ogółem 

total 

nowe lub istotnie ulep-
szone produkty 

new or significantly 
improved products 

w tym nowe  
dla rynku 

of which new  
to the market 

nowe lub istotnie ulep-
szone procesy 

new or significantly 
improved processes 

2004 – 2006 

O G Ó Ł E M ........................................................ 43,6 29,5 16,1 36,9 
T O T A L      

sektor publiczny.................................................. 51,5 23,5 11,8 42,6 
public sector      
sektor prywatny ................................................. 42,7 30,3 16,6 36,3 
private sector     

w tym własność zagraniczna .......................... 44,4 31,1 13,8 39,8 
of which foreign ownership      

Górnictwo.............................................................. 41,9 25,8 22,6 35,5 
Mining and quarrying     

sektor publiczny.................................................. # # # # 
public sector      
sektor prywatny ................................................. 40,7 25,9 22,2 33,3 
private sector         

Przetwórstwo przemysłowe ................................. 43,6 31,5 16,7 36,6 
Manufacturing      

sektor publiczny.................................................. 58,6 48,3 27,6 41,4 
public sectors      
sektor prywatny ................................................. 42,9 30,6 16,4 36,4 
private sectors         

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. 2. 11.  PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W PRZEMYŚLEa WEDŁUG RODZAJÓW WPROWADZONYCH INNOWACJI  
I SEKCJI PKD W LATACH 2004-2008 (dok.) 
INNOVATIVE ENTERPRISES IN INDUSTRYa BY TYPE OF INTRODUCED INNOVATION BY SECTION DURING 2004-2008 
(cont.) 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw  
Industrial enterprises which introduced innovation in % of total enterprises  

WYSZCZEGÓLNIENIE  
SPECIFICATION ogółem 

total 

nowe lub istotnie ulep-
szone produkty 

new or significantly 
improved products 

w tym nowe  
dla rynku 

of which new  
to the market 

nowe lub istotnie ulep-
szone procesy 

new or significantly 
improved processes 

2006 – 2008 

O G Ó Ł E M .......................................................  42,9 31,3 18,8 35,3 
T O T A L      

sektor publiczny.................................................  51,6 26,6 14,1 45,3 
public sector      
sektor prywatny ................................................  42,0 31,9 19,3 34,3 
private sector     

w tym własność zagraniczna .........................  42,5 30,8 18,3 36,7 
of which foreign ownership      

Górnictwo.............................................................  40,6 28,1 15,6 34,4 
Mining and quarrying     

sektor publiczny.................................................  # # # # 
public sector      
sektor prywatny ................................................  37,9 27,6 13,8 31,0 
private sector      

Przetwórstwo przemysłowe ................................  43,2 69,2 42,3 43,8 
Manufacturing      

sektor publiczny.................................................  33,5 61,5 32,5 31,8 
public sectors      
sektor prywatny ................................................  20,2 30,8 19,8 18,9 
private sectors      

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. 2. 12.  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEa, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ WEDŁUG 

SEKTORÓW WŁASNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W ROKU 2005 I 2008 
INDUSTRIAL ENTERPRISESa WITH EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY BY SECTORS OF OWNERSHIP AND 
SIZE CLASSES IN 2005 AND 2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Udział przedsiębiorstw, które  
poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną w % ogółu przedsie-
biorstw 

Share of enterprises with 
expenditures on innovation  

activity in % of total enterprises 

Nakłady przypadające na  
1 przedsiębiorstwo prowadzące 

działalność innowacyjną  
w tys. zł (ceny bieżące) 
Average expenditures  

for one enterprise with innovation 
activity in thous. zl (current prices) 

SPECIFICATION 

2005 
O G Ó Ł E M ........................................  35,4 5013,7 T O T A L 

sektor publiczny..................................  54,5 1484,2 public sector 
sektor prywatny .................................  33,3 5668,7 private sector 

w tym własność zagraniczna ..........  38,2 9418,1 of which foreign ownership 
50-249 pracujących.............................  28,4 1930,9 50-249 persons 

sektor publiczny..................................  40,8 858,8 public sector 
sektor prywatny .................................  27,1 2099,7 private sector 

w tym własność zagraniczna ..........  32,2 4675,0 of which foreign ownership 
249 i więcej ..........................................  62,9 10473,6 249 and more 

sektor publiczny..................................  94,1 2266,0 public sectors 
sektor prywatny .................................  58,3 12433,6 private sectors 

w tym własność zagraniczna ..........  51,9 16093,5 of which foreign ownership 
2008 

O G Ó Ł E M ........................................  35,2 6877,2 T O T A L 
sektor publiczny..................................  46,9 4682,9 public sector 
sektor prywatny .................................  33,9 7200,3 private sector 

w tym własność zagraniczna ..........  35,8 8709,4 of which foreign ownership 
50-249 pracujących.............................  29,1 2342,7 50-249 persons 

sektor publiczny..................................  37,3 848,8 public sector 
sektor prywatny .................................  28,1 2550,3 private sector 

w tym własność zagraniczna ..........  28,6 3152,7 of which foreign ownership 
249 i więcej ..........................................  58,3 15533,9 249 and more 

sektor publiczny..................................  84,6 11305,5 public sectors 
sektor prywatny .................................  55,8 16138,0 private sectors 

w tym własność zagraniczna ..........  52,8 15728,3 of which foreign ownership 

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. 2. 13.  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEa, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ WEDŁUG 
SEKTORÓW WŁASNOŚCI I DZIAŁÓW PKD W ROKU 2005 I 2008 
INDUSTRIAL ENTERPRISESa WITH EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY BY SECTORS OF OWNERSHIP AND 
DIVISIONS OF NACE IN 2005 AND 2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Udział przedsiębiorstw, które  
poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną w % ogółu przedsię-
biorstw 

Share of enterprises with 
expenditures on innovation  

activity in % of total enterprises 

Nakłady przypadające na  
1 przedsiębiorstwo prowadzące 

działalność innowacyjną  
w tys. zł (ceny bieżące) 
Average expenditures  

for one enterprise with innovation 
activity in thous. zl (current prices) 

SPECIFICATION 

2005 
O G Ó Ł E M ........................................  35,4 5013,7 T O T A L 

sektor publiczny ...............................  54,5 1484,2 public sector 
sektor prywatny ...............................  33,3 5668,7 private sector 

Górnictwo ............................................  31,3 25205,0 Mining and quarrying 
sektor publiczny ...............................  50,0 # public sector 
sektor prywatny ...............................  28,6 31247,2 private sector 

Przetwórstwo przemysłowe ..............  34,7 4141,9 Manufacturing 
sektor publiczny ...............................  65,4 734,6 public sectors 
sektor prywatny ...............................  33,2 4460,2 private sectors 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, wodę ...  48,8 3660,0 Electricity, gas and water supply 

sektor publiczny ...............................  47,2 2286,6 public sectors 
sektor prywatny ...............................  57,1 9496,9 private sectors 

2008 
O G Ó Ł E M ........................................  35,2 6877,2 T O T A L 

sektor publiczny ...............................  46,9 4682,9 public sector 
sektor prywatny ...............................  33,9 7200,3 private sector 

Górnictwo ............................................  28,1 42299,2 Mining and quarrying 
sektor publiczny ...............................  66,7 # public sector 
sektor prywatny ...............................  24,1 54028,3 private sector 

Przetwórstwo przemysłowe ..............  35,5 4589,4 Manufacturing 
sektor publiczny ...............................  65,4 2396,1 public sectors 
sektor prywatny ...............................  34,3 4762,8 private sectors 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, wodę ...  34,9 21008,8 Electricity, gas and water supply 

sektor publiczny ...............................  31,4 8841,7 public sectors 
sektor prywatny ...............................  37,5 72624,3 private sectors 

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. 2. 14.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG RODZAJÓW 

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY TYPE OF ACTIVITY SECTIONS  
IN 2005 AND 2008 (current prices) 

W tym        Of which 
nakłady inwestycyjne na 
capital expenditure on 

Ogółem 
Total 

działalność 
badawcza  
i rozwo-
jowab 

research 
and deve-
lopment 
activityb 

zakup  
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta-
cji i praw 

acquisition  
of disembo-
died techno-

logy and 
know–how 

oprogra-
mowanie 
software 

budynki  
i budowle 

oraz grunty 
buildings, 
structures 
and lands 

maszyny  
i urządze-
nia tech-
nicznec 

instruments 
and equ-
ipmentc 

w tym  
z importu 
of which 
import 

szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
innowacyjną 
 staff training 

connected 
with innova-
tion activity 

marketing 
dotyczący 
nowych  
i istotnie 

ulepszonych 
produktów 
marketing 

for 
new and 
improved 

significantly 
products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w milionach złotych            in mln zl 

2005 

O G Ó Ł E M ................................... 1153,2 97,5 27,5 25,5 214,8 774,8 402,7 2,7 7,8 
T O T A L           
Sektor publiczny............................... 53,4 7,3 0,3 2,5 11,0 31,4 5,0 0,2 0,2 
Public sector           
Sektor prywatny .............................. 1099,7 90,2 27,2 23,1 203,8 743,5 397,6 2,5 7,6 
Private sector          

w tym własność zagraniczna ........ 612,2 33,4 19,0 7,7 112,9 436,8 316,0 1,6 0,6 
of which foreign ownership          

2008 

O G Ó Ł E M ................................... 1760,6 149,6 14,8 19,2 343,2 991,0 300,6 142,9 20,3 
T O T A L           
Sektor publiczny............................... 140,5 14,5 3,7 1,7 28,0 90,0 9,1 0,0 0,4 
Public sector           
Sektor prywatny .............................. 1620,1 135,2 11,1 17,6 315,3 901,0 291,5 142,8 19,9 
Private sector          

w tym własność zagraniczna ........ 749,0 72,3 9,3 13,5 164,6 468,9 182,8 7,6 6,9 
of which foreign ownership          

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem. c Obejmuje maszyny i urządzenia 
techniczne, środki transportowe, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupy 3 — 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Intramural and extramural expenditures total. c It includes: machinery, technical equipment, transport 
equiment, tools, instruments, moveables and endowments (groups of Classification of Fixed Assets(3-8)). 
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Tabl. 2. 15.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG RODZAJÓW 
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ ORAZ KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące)  
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY TYPE OF ACTIVITY SECTIONS AND 
SIZE CLASSES IN 2005 AND 2008 (current prices) 

W tym        Of which 

nakłady inwestycyjne na  
capital expenditure on 

Ogółem 
Total 

działalność 
badawcza  
i rozwo-
jowab 

research 
and deve-
lopment 
activityb 

zakup  
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta-
cji i praw 

acquisition  
of disembo-
died techno-

logy and 
know–how 

oprogra-
mowanie 
software 

budynki  
i budowle 

oraz grunty 
buildings, 
structures 
and lands 

maszyny  
i urządze-
nia tech-
nicznec 

instruments 
and equ-
ipmentc 

w tym  
z importu 
of which 
import 

szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
innowacyjną 
 staff training 

connected 
with innova-
tion activity 

marketing 
dotyczący 
nowych  
i istotnie 

ulepszonych 
produktów 
marketing 

for new and 
significantly 
improved 
products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. złotych            in thous. zl 

2005 

O G Ó Ł E M .................................... 1153152,7 97497,1 27481,1 25548,1 214783,2 774817,7 402687,5 2734,2 7834,2 

T O T A L          

O liczbie pracujących:          

Employing:          

50 – 249...................................... 283842,3 13148,6 923,3 8741,9 46816,9 209290,2 127000 1724,8 2021,2 

250 – 449.................................... 204123,6 19000,6 18637,0 2984,2 41039,3 119900,3 91594,2 426,7 1182,2 

powyżej 449................................ 665186,8 65347,9 7920,8 13822,0 126927 445627,2 184093,3 582,7 4630,8 

more than          

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.  b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem. c Obejmuje maszyny i urządzenia 
techniczne, środki transportowe, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupy 3 — 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons.  b Intramural and extramural expenditures total. c It includes: machinery, technical equipment, transport 
equiment, tools, instruments, moveables and endowments (groups of Classification of Fixed Assets(3-8)). 
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Tabl. 2. 15.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG RODZAJÓW 

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ ORAZ KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące) 
(dok.) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY TYPE OF ACTIVITY SECTIONS AND 
SIZE CLASSES IN 2005 AND 2008 (current prices) (cont.) 

W tym        Of which 

nakłady inwestycyjne na  
capital expenditure on 

Ogółem 
Total 

działalność 
badawcza  
i rozwo-
jowab 

research 
and deve-
lopment 
activityb 

zakup  
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta-
cji i praw 

acquisition  
of disembo-
died techno-

logy and 
know–how 

oprogra-
mowanie 
software 

budynki  
i budowle 

oraz grunty 
buildings, 
structures 
and lands 

maszyny  
i urządze-
nia tech-
nicznec 

instruments 
and equ-
ipmentc 

w tym  
z importu 
of which 
import 

szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
innowacyjną 
 staff training 

connected 
with innova-
tion activity 

marketing 
dotyczący 
nowych  
i istotnie 

ulepszonych 
produktów 
marketing 

for new and 
significantly 
improved 
products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. złotych            in thous. zl 

2008 

O G Ó Ł E M .................................... 1760560,8 149630,9 14763,1 19231,8 343232,2 990996,4 300596,7 142879,9 20323,1 

T O T A L          

O liczbie pracujących:          

Employing:          

50 – 249...................................... 393574,8 29440,9 229,1 8215,8 119645,2 220501,4 56771,7 6854,9 7626,1 

250 – 449.................................... 344538,0 30742,0 10391,0 3672,0 101677,0 194000,0 95257,0 420,0 1019,0 

powyżej 449................................ 1022448,0 89448,0 4143,0 7344,0 121910,0 576495,0 148568,0 135605,0 11678,0 

more than          

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.  b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem. c Obejmuje maszyny i urządzenia 
techniczne, środki transportowe, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupy 3 — 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons.  b Intramural and extramural expenditures total. c It includes: machinery, technical equipment, transport 
equiment, tools, instruments, moveables and endowments (groups of Classification of Fixed Assets(3-8)). 
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Tabl. 2. 16.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG RODZAJÓW 
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ, SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
W 2008 (ceny bieżące) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY TYPE OF ACTIVITY SECTIONS, 
SECTORS OF OWNERSHIP AND SIZE CLASSES IN 2008 (current prices) 

W tym        Of which 

nakłady inwestycyjne na  
capital expenditure on 

Ogółem 
Total 

działalność 
badawcza  
i rozwo-
jowab 

research 
and deve-
lopment 
activityb 

zakup  
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta-
cji i praw 

acquisition  
of disembo-
died techno-

logy and 
know–how 

oprogra-
mowanie 
software 

budynki  
i budowle 

oraz grunty 
buildings, 
structures 
and lands 

maszyny  
i urządze-
nia tech-
nicznec 

instruments 
and equ-
ipmentc 

w tym  
z importu 
of which 
import 

szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
innowacyjną 
 staff training 

connected 
with innova-
tion activity 

marketing 
dotyczący 
nowych  
i istotnie 

ulepszonych 
produktów 
marketing 

for new and 
significantly 
improved 
products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. złotych            in thous. zl 

OGÓŁEM 
TOTAL 

O G Ó Ł E M .................................... 1829701,2 157829,2 15865,0 19750,0 357511,4 1033176,3 318029,6 143713,9 21723,7 
T O T A L          

sektor publiczny ..................... 142440,0 14524,9 3666,0 1785,0 28509,8 91211,0 9097,7 31,6 438,7 
public sector           
sektor prywatny ..................... 1687261,3 143304,3 12199,0 17964,9 329001,6 941965,3 308931,9 143682,3 21285,0 
private sector          

O liczbie pracujących:          
Employing:          

10 – 49 .......................................... 69140,4 8198,4 1101,9 518,2 14279,2 42179,9 17432,9 834,0 1400,6 
sektor publiczny ..................... 1952,6 67,7 - 115,5 549,0 1165,6 - - 54,9 
public sector           
sektor prywatny ..................... 67187,7 8130,7 1101,9 402,6 13730,2 41014,3 17432,9 834,0 1345,7 
private sector          

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem. c Obejmuje maszyny i urządzenia 
techniczne, środki transportowe, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupy 3 — 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons.  b Intramural and extramural expenditures total. c It includes: machinery, technical equipment, transport 
equiment, tools, instruments, moveables and endowments (groups of Classification of Fixed Assets(3-8)). 
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Tabl. 2. 16.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG RODZAJÓW 

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ, SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
W 2008 (ceny bieżące) (cd.) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY TYPE OF ACTIVITY SECTIONS, 
SECTORS OF OWNERSHIP AND SIZE CLASSES IN 2008 (current prices) (cont.) 

W tym        Of which 

nakłady inwestycyjne na  
capital expenditure on 

Ogółem 
Total 

działalność 
badawcza  
i rozwo-

jowa
b
 

research 
and deve-
lopment 

activity
b
 

zakup  
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta-
cji i praw 

acquisition  
of disembo-
died techno-

logy and 
know–how 

oprogra-
mowanie 
software 

budynki  
i budowle 

oraz grunty 
buildings, 
structures 
and lands 

maszyny  
i urządze-
nia tech-

niczne
c
 

instruments 
and equ-

ipment
c
 

w tym  
z importu 
of which 
import 

szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
innowacyjną 
 staff training 

connected 
with innova-
tion activity 

marketing 
dotyczący 
nowych  
i istotnie 

ulepszonych 
produktów 
marketing 

for new and 
significantly 
improved 
products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. złotych            in thous. zl 

50 – 249......................................... 393574,8 29440,9 229,1 8215,8 119645,2 220501,4 56771,7 6854,9 7626,1 
sektor publiczny ..................... 16127,3 1604,3 - 787,5 3285,7 9915,4 1273,7 15,6   383,8 
public sector           
sektor prywatny ..................... 377447,5 27836,6 229,1 7428,3 116359,4 210586,0   55498,0 6839,3 7242,2 
private sector          

250 – 449....................................... 344538,0 30742,0 10391,0 3672,0 101677,0 194000,0 95257,0 420,0 1019,0 
sektor publiczny ..................... 30247,0 11263,0 3209,0 492,0 5151,0 7994,0 4855,0 - - 
public sector           
sektor prywatny ..................... 314291,0 19479,0 7182,0 3180,0 96526,0 186006,0 90402,0 420,0 1019,0 
private sector          

powyżej 499................................... 1022448,0 89448,0 4143,0 7344,0 121910,0 576495,0 148568,0 135605,0 11678,0 
sektor publiczny ..................... 94113,0 1590,0 457,0 390,0 19524,0 72136,0 2969,0 16,0 - 
public sector           
sektor prywatny ..................... 928335,0 87858,0 3686,0 6954,0 102386,0 504359,0 145599,0 135589,0 11678,0 
private sector          

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem. c Obejmuje maszyny i urządzenia 
techniczne, środki transportowe, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupy 3 — 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons.  b Intramural and extramural expenditures total. c It includes: machinery, technical equipment, transport 
equiment, tools, instruments, moveables and endowments (groups of Classification of Fixed Assets(3-8)). 
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Tabl. 2. 16.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG RODZAJÓW 
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ, SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
W 2008 (ceny bieżące) (dok.) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY TYPE OF ACTIVITY SECTIONS, 
SECTORS OF OWNERSHIP AND SIZE CLASSES IN 2008 (current prices) (cont.) 

W tym        Of which 

nakłady inwestycyjne na  
capital expenditure on 

Ogółem 
Total 

działalność 
badawcza  
i rozwo-

jowa
b
 

research 
and deve-
lopment 

activity
b
 

zakup  
gotowej 

technologii  
w postaci 

dokumenta-
cji i praw 

acquisition  
of disembo-
died techno-

logy and 
know–how 

oprogra-
mowanie 
software 

budynki  
i budowle 

oraz grunty 
buildings, 
structures 
and lands 

maszyny  
i urządze-
nia tech-

niczne
c
 

instruments 
and equ-

ipment
c
 

w tym  
z importu 
of which 
import 

szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
innowacyjną 
 staff training 

connected 
with innova-
tion activity 

marketing 
dotyczący 
nowych  
i istotnie 

ulepszonych 
produktów 
marketing 

for new and 
significantly 
improved 
products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. złotych            in thous. zl 

NAKŁADY PRZYPADAJĄCE NA 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ  
AVERAGE EXPENDITURES FOR ONE ENTERPRISE WITH INNOVATION ACTIVITY  

O G Ó Ł E M .................................... 3943,3 1177,8 273,5 151,9 2352,0 2854,1 . 945,5 199,3 

T O T A L          

O liczbie pracujących:          

Employing:          

10 – 49 ........................................ 332,4 190,7 25,0 13,6 357,0 277,5 . 9,6 24,1 

50 – 249...................................... 2342,7 555,5 45,8 146,7 1685,1 1657,9 . 180,4 217,9 

250 – 449.................................... 7031,4 2049,5 2078,2 183,6 4621,7 4619,0 . 35,0 127,4 

powyżej 499................................ 26216,6 3889,0 828,6 489,6 6416,3 16471,3 . 9040,3 1459,8 
more than          

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b Nakłady wewnętrzne i zewnętrzne ogółem. c Obejmuje maszyny i urządzenia 
techniczne, środki transportowe, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupy 3 — 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons.  b Intramural and extramural expenditures total. c It includes: machinery, technical equipment, transport 
equiment, tools, instruments, moveables and endowments (groups of Classification of Fixed Assets(3-8)). 
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Tabl. 2. 17.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLEa  WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 

INNOWACYJNEJ ORAZ SEKCJI PKD W 2008 R. (ceny bieżące) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRY a BY TYPE OF ACTIVITY SECTION AND DIVISIONS OF 
NACE IN 2008 (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 dokumen-
tacji i praw 

on the acquisition 
 of disembodied 
technology and  

know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, urządze-

nia techniczne  
i narzędzia oraz 
środki transportu 

capital on the acqui-
sition of instruments 

and equipment 
and means 
of transport 

na  
oprogramowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł        in thous. zl 

O G Ó Ł E M ...................................................  1760560,8 149630,9 14763,1 990996,4 19231,8 
T O T A L      

Górnictwo ......................................................  380693,0 6285,0 - 187833,0 580,0 
Mining and quarrying      

Przetwórstwo przemysłowe .........................  1064736,2 142220,9 14306,1 613612,8 16720,4 
Manufacturing      
   w tym:     

of which:      
Produkcja artykułów spożywczych i napojów .  38096,0 876,0 180,2 20903,5 27,4 
Manufacture of food products and beverages      
Włókiennictwo .................................................  15910,0 9202,0 - 4857,4 52,4 
Manufacture of textiles      
Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich ......  482,5 - - 297,0 - 
Manufacture of wearing apparel and furriery ∆      
Produkcja skór wyprawionych i wyrobów  

z nich ∆ ................................................................  1904,0 1508,0 - 396,0 - 
Processing of leather and manufacture  

of leather 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. 2. 17.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLEa  WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 
INNOWACYJNEJ ORAZ SEKCJI PKD W 2008 R. (ceny bieżące) (cd.) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRY a BY TYPE OF ACTIVITY SECTION AND DIVISIONS OF 
NASE IN 2008 (current prices) (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 dokumen-
tacji i praw 

on the acquisition 
 of disembodied 
technology and  

know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, urządze-

nia techniczne  
i narzędzia oraz 
środki transportu 

capital on the acqui-
sition of instruments 

and equipment 
and means 
of transport 

na  
oprogramowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł        in thous. zl 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)      
Manufacturing (cont.)      
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz 

ze słomy i wikliny ∆ .......................................  416,0 - - 407,8 - 
Manufacture of wood and wood, straw and 

wicker products ∆      
Produkcja masy włóknistej oraz papieru ∆ 13866,3 22,8 232,0 9455,6 82,0 
Manufacture of pulp and paper ∆      
Działalność wydawnicza; poligrafia  

i reprodukcja zapisanych nośników infor-
macji .............................................................  3728,8 25,5 - 2845,5 17,1 

Publishing, printing and reproduction of re-
corded media       

Produkcja wyrobów chemicznych................... 70007,7 27070,7 2063,1 16649,6 1620,8 
Manufacture of chemicals and chemical 

products      
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 

sztucznych.................................................... 68478,0 7267,1 - 36915,8 917,9 
Manufacture of rubber and plastic 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. 2. 17.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W  PRZEMYŚLEa  WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 

INNOWACYJNEJ ORAZ SEKCJI PKD W 2008 R. (ceny bieżące) (cd.) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRYa BY TYPE OF ACTIVITY SECTION AND DIVISIONS OF 
NASE IN 2008 (current prices) (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 dokumen-
tacji i praw 

on the acquisition 
 of disembodied 
technology and  

know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, urządze-

nia techniczne  
i narzędzia oraz 
środki transportu 

capital on the acqui-
sition of instruments 

and equipment 
and means 
of transport 

na  
oprogramowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł        in thous. zl 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)      
Manufacturing (cont.)      
Produkcja wyrobów z pozostałych surowców 

niemetalicznych............................................ 31170,6 444,3 15,0 24745,3 26,7 
Manufacture of other non-metallic mineral 

products 
     

Produkcja metali ............................................. 1452,0 3,0 - 222,0 - 
Manufacture of basic metals      
Produkcja wyrobów z metali ∆ 46958,3 677,6 5811,0 27149,9 2686,1 
Manufacture of metal products ∆      
Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 225957,7 41351,4 4880,8 115139,3 4244,4 
Manufacture of machinery and equipment 

n.e.c.  
     

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ∆ .. 57042,1 9542,6 - 40530,4 1999,4 
Manufacture of electrical machinery and 

apparatus n.e.c. 
     

Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych ............ 35417,0 464,4 - 34532,8 236,9 

Manufacture of radio, television and commu-
nication equipment and apparatus       

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. 2. 17.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLEa  WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 
INNOWACYJNEJ ORAZ SEKCJI PKD W 2008 R. (ceny bieżące) (dok.) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRYa BY TYPE OF ACTIVITY SECTION AND DIVISIONS OF 
NASE IN 2008 (current prices) (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 dokumen-
tacji i praw 

on the acquisition 
 of disembodied 
technology and  

know-how 

inwestycyjne na 
maszyny, urządze-

nia techniczne  
i narzędzia oraz 
środki transportu 

capital on the acqui-
sition of instruments 

and equipment 
and means 
of transport 

na  
oprogramowanie 

on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w tys. zł        in thous. zl 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)      
Manufacturing (cont.)      
Produkcja instrumentów medycznych, precy-

zyjnych i optycznych, zegarów  
i zegarków .................................................... 12231,0 8066,5 - 2929,7 858,2 

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

     

Produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep ............................................... 369938,7 21968,6 1124,0 240923,4 3640,7 

Manufacture of motor vehicles, trailers and 
semi-trailers 

     

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 28584,9 13730,5 - 11577,6 191,6 
Manufacture of other transport equipment       
Produkcja mebli; pozostała działalność pro-

dukcyjna ∆ ..................................................... 42542,1 - - 22671,3 55,0 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.�      
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną,gaz, wodę .................................. 315131,6 1125,0 457,0 189550,6 1931,5 
Electricity, gas and water supply      

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 



 

1
2

1
 

In
n

o
v
a

tio
n

 a
c
tiv

itie
s e

n
te

rp
rise

s …
Tabl. 2. 18.  NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG ŹRÓDEŁ 

FINANSOWANIA ORAZ KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ROKU 2005 I 2008 (ceny bieżące) 
EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY SOURCE OF FUNDS AND SIZE 
CLASSES IN 2005 AND 2008 (current prices) 

Środki         Means 

własne 
own 

otrzymane 
z budżetu państwa 

from the state 
budget 

pozyskane  
z zagranicyb 

received  
from abroad b 

kredyty bankowe 
bank credits 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

w mln zł       in mln zl 

2005 

O G Ó Ł E M ........................................................  1153152,7 1027269,2 2542,7 535,7 122805,1 

T O T A L      

O liczbie pracujących:      

Employing:      

50 – 249.....................................................  283842,3 208484,0 1660,0 498,0 73200,3 

powyżej 249...............................................  869310,4 818785,2 882,7 37,7 49604,8 

more than 249      

2008 

O G Ó Ł E M ........................................................  1760560,8 1350408,7 4435,3 5317,7 277665,6 

T O T A L      

O liczbie pracujących:      

Employing:      

50 – 249.....................................................  393574,8 242718,7 2762,3 5311,7 118391,6 

powyżej 249...............................................  1366986,0 1107690,0 1673,0 6,0 159274,0 

more than 249      

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. 2. 19.  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI W ROKU 2005 I 2008 
REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY 
SECTORS OF OWNERSHIP IN 2005 AND 2008 

Sprzedaż w 2005 r. produktów innowacyjnych, które 
wprowadzono na rynek w latach 2003-2005 

Sales in 2005 of innovative products introduced into 
the market during 2003-2005 

Sprzedaż w 2008 r. produktów innowacyjnych, które 
wprowadzono na rynek w latach 2006-2008 

Sales in 2008 of innovative products introduced into 
the market during 2006-2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 
total 

nowe dla rynku 
new to the 

market 

nowe tylko dla 
przedsiębior-

stwa 
only new to the 

firm 

ogółem 
total 

nowe dla rynku 
new to the 

market 

nowe tylko dla 
przedsiębior-

stwa 
only new to the 

firm 

SPECIFICATION 

W mln zł 

In mln zl 

O G Ó Ł E M ...............  4697,4 2374,8 2322,6 8092,9 5416,0 2676,8 T O T A L 

Sektor publiczny ..........  155,3 44,0 111,3 202,1 80,7 121,4 Public sector 

Sektor prywatny ..........  4542,1 2330,8 2211,3 7890,8 5335,3 2555,5 Private sector 

w tym własność  

zagraniczna.........  2767,4 1245,8 1521,6 5002,7 3645,5 1357,2 

of which foreign  

ownership 

W % sprzedaży ogółem  

In % of total sales 

O G Ó Ł E M ...............  18,1 9,1 8,9 11,3 7,5 3,7 T O T A L 

Sektor publiczny ..........  3,9 1,1 2,8 3,5 1,4 2,1 Public sector 

Sektor prywatny ..........  20,7 10,6 10,1 12,0 8,1 3,9 Private sector 

w tym własność  

zagraniczna.........  36,6 16,5 20,1 15,0 10,9 4,1 

of which foreign  

ownership 

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. 2. 20.  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG 

SEKCJI I DZIAŁÓW W ROKU 2005 I 2008 
REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRY a BY SECTION  
AND DIVISION IN 2005 AND 2008 

Z tego wyroby nowe  
Of which new products 

Ogółem 
Grand  
total dla rynku 

for a market 

dla przedsię- 
biorstwa 

for  
a company 

W tym eksport 
ogółem 

Of which export  
total 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł       in mln zl 

SPECIFICATION 

SPRZEDAŻ W 2005 R. PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH, KTÓRE WPROWADZONO NA RYNEK W LATACH 2003-2005 

SALES IN 2005 OF INNOVATIVE PRODUCTS INTRODUCED INTO THE MARKET DURING 2003-2005 

O G Ó Ł E M .........................................  4697,4 2374,8 2322,6 3299,2 T O T A L 
sektor publiczny..................................  155,3 44,0 111,3 67,1 public sector 
sektor prywatny ..................................  4542,1 2330,8 2211,3 3232,1 private sector 

W tym przetwórstwo przemysłowe ...  4679,4 2371,4 2308,0 3298,4 Of which manufacturing 
   w tym:        of which: 
Produkcja artykułów spożywczych 

i napojów ............................................  220,4 53,8 166,6 36,7 
Manufacture of food products  

and beverages 
Włókiennictwo .......................................  273,1 7,2 265,9 263,4 Manufacture of textiles 
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy i wikliny ∆......  6,5 4,2 2,3 3,4 
Manufacture of wood and wood, straw 

and wicker products ∆ 
Produkcja masy włóknistej oraz papie-

ru ∆ ......................................................  16,7 - 16,7 4,4 
Manufacture of pulp and paper ∆ 

Produkcja wyrobów  
chemicznych.......................................  264,0 156,7 107,3 60,8 

Manufacture of chemicals and chemi-
cal products 

Produkcja wyrobów gumowych i z two-
rzyw sztucznych....................................... 220,4 166,8 53,6 186,6 

Manufacture of rubber and plastic 
products 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych.................  56,5 22,8 33,7 13,7 

Manufacture of other non-metallic 
mineral products 

Produkcja metali ...................................  11,1 - 11,1 2,8 Manufacture of basic metals 

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. 2. 20.  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W  PRZEMYŚLEa WEDŁUG 
SEKCJI I DZIAŁÓW W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRY a BY SECTION  
AND DIVISION IN 2005 AND 2008 (cont.) 

Z tego wyroby nowe  
Of which new products 

Ogółem 
Grand  
total dla rynku 

for a market 

dla przedsię- 
biorstwa 

for  
a company 

W tym eksport 
ogółem 

Of which export  
total 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł       in mln zl 

SPECIFICATION 

SPRZEDAŻ W 2008 R. PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH, KTÓRE WPROWADZONO NA RYNEK W LATACH 2006-2008 

SALES IN 2008 OF INNOVATIVE PRODUCTS INTRODUCED INTO THE MARKET DURING 2006-2008 

O G Ó Ł E M .........................................  8092,9 5416,0 2676,8 5434,0 T O T A L 
sektor publiczny..................................  202,1 80,7 121,4 35,3 public sector 
sektor prywatny ..................................  7890,8  5335,3  2555,5  5398,7  private sector 

W tym przetwórstwo przemysłowe ...  7768,8 5108,4 2660,4 5403,9 Of which manufacturing 
   w tym:        of which: 
Produkcja artykułów spożywczych  

i napojów ............................................  86,1 41,1 45,0 11,3 
Manufacture of food products and 

beverages 
Włókiennictwo .......................................  277,6 17,1 260,5 244,2 Manufacture of textiles 
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy i wikliny ∆......  80,3 77,2 3,2 10,2 
Manufacture of wood and wood, straw 

and wicker products ∆ 
Produkcja masy włóknistej oraz papie-

ru ∆ ......................................................  66,2 15,9 50,3 32,8 
Manufacture of pulp and paper ∆ 

Produkcja wyrobów  
chemicznych.......................................  515,6 242,5 273,1 89,3 

Manufacture of chemicals and chemi-
cal products 

Produkcja wyrobów gumowych i z two-
rzyw sztucznych....................................... 627,5 173,7 453,7 397,6 

Manufacture of rubber and plastic 
products 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych.................  244,3 125,4 118,9 118,9 

Manufacture of other non-metallic 
mineral products 

Produkcja metali ...................................  6,2 0,1 6,1 3,5 Manufacture of basic metals 

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. 2. 20.  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W  PRZEMYŚLEa WEDŁUG 

SEKCJI I DZIAŁÓW W ROKU 2005 I 2008 (dok.) 
REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRYa BY SECTION  
AND DIVISION IN 2005 AND 2008 (cont.) 

Sprzedaż w 2008 r. produktów innowacyjnych, które wprowadzono  
na rynek w latach 2006-2008 

Sales in 2008 of innovative products introduced into the market  
during 2006-2008 

z tego wyroby nowe  
of which new  

products ogółem 
grand  
total dla rynku 

for a market 

dla przedsię- 
biorstwa 

for  
a company 

w tym eksport 
ogółem 

of which export  
total 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł       in mln zl 

SPECIFICATION 

Produkcja wyrobów z metali ∆ 237,6 33,7 203,9 100,9 Manufacture of metal products ∆ 

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ ............  3652,2 2697,1 955,1 2982,2 
Manufacture of machinery and equip-

ment n.e.c.   

Produkcja maszyn i aparatury elek-
trycznej ∆.............................................  217,8 99,1 118,8 125,0 

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

Produkcja sprzętu i urządzeń radio-
wych, telewizyjnych i telekomunika-
cyjnych................................................  113,8 112,9 0,9 0,3 

Manufacture of radio, television and 
communication equipment and appa-
ratus 

Produkcja instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych, zegarów  
i zegarków ..........................................  122,9 75,1 47,8 38,5 

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

Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep...............................  862,1 792,0 70,1 729,6 

Manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzętu trans-
portowego...........................................  490,2 489,5 0,7 461,5 

Manufacture of other transport equip-
ment 

Produkcja mebli; pozostała działalność 
produkcyjna ∆......................................  135,9 115,6 20,3 57,9 

Manufacture of furniture; manufactur-
ing n.e.c.   

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. 2. 21.  PRODUKCJA SPRZEDANA WYROBÓW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG 
SEKTORÓW WŁASNOSCI ORAZ KLAS WIELKOŚCI W 2008 R. (ceny bieżące) 
SOLD PRODUCTION OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISESa BY 
SECTORS OF OWNERSHIP AND SIZE CLASSES IN 2008 (current prices) 

Produkcja wyrobów wprowadzonych na rynek w latach 2006-2008 
Production of products introduced into the market during 2006-2008 

o liczbie pracujacych 
employing przedsiębiorstwa 

ogółem 
enterprises total 50-249 250-499  

499 i więcej 
and more 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w % produkcji sprzedanej ogółem 
in % of sold production total 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M  .............................  13,3 12,9 15,4 12,9 T O T A L 

sektor publiczny  ......................  4,4 25,6 4,9 # public sector 

sektor prywatny  ......................  14,0 12,3 17,1 13,9 private sector 

w tym własność zagraniczna .  17,0 13,3 14,7 18,7 of which foreign ownership 

Górnictwo  ................................  0,5 4,7 - # Mining and quarrying 

w tym sektor prywatny  ............  0,5 4,5 - # of which private sector 

Przetwórstwo  przemysłowe....  18,2 13,9 15,6 21,1 Manufacturing 

w tym sektor prywatny  ............  18,3 12,9 17,2 21,1 of which private sector 
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Tabl. 2. 22.  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEa, KTÓRE POSIADAŁY W LATACH 2004-2008 POROZUMIENIA (UMOWY)  

O WSPÓŁPRACY Z INNYMI JEDNOSTKAMI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ WEDŁUG SEKTORÓW 
WŁASNOŚCI ORAZ KLAS WIELKOŚCI 
INDUSTRIAL ENTERPRISESa WITH ESTABLISHED CO-OPERATION ARRANGEMENTS ON INNOVATION ACTIVITIES 
DURING 2004–2008 BY SECTORS OF OWNERSHIP AND SIZE CLASSES 

2004-2006 2006-2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu przedsię-
biorstw 

in % of total enterprises 

w % ogółu przedsię-
biorstw aktywnych 

innowacyjnie 
in % of total innova-

tion active enterprises 

w % ogółu przedsię-
biorstw 

in % of total enterprises 

w % ogółu przedsię-
biorstw aktywnych 

innowacyjnie 
in % of total innovation 

active enterprises 

O G Ó Ł E M  .................................................................  13,1 48,6 9,8 39,5 
T O T A L     

sektor publiczny .................................................   22,5 56,8 20,2 51,2 
public sector      
sektor prywatny .................................................  12,6 47,8  9,3 38,6 
private sector     

W tym własność zagraniczna .........................................  16,7 49,6 15,1 48,5 
Of which foreign ownership      

10 – 49 pracujących .......................................  7,4 41,7  3,3 19,7 
10 – 49 persons     

sektor publiczny .................................................   14,0 75,0  #  #  
public sector      
sektor prywatny .................................................  7,2 40,5  3,3 19,9 
private sector     

50 – 249 pracujących .....................................  18,4 47,1 18,9 50,7 
50 – 249 persons     

sektor publiczny .................................................   15,1 38,1 21,6 50,0 
public sector      
sektor prywatny .................................................  18,8 48,0 18,6 50,8 
private sector     

powyżej 249 pracujących ...............................  46,7 70,3 47,0 71,0 
more than 249 persons     

sektor publiczny .................................................   73,3 73,3 61,5 72,7 
public sector      
sektor prywatny .................................................  43,4 69,7 45,7 70,8 
private sector     

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
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Tabl. 2. 23.  TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH a W LATACH 2005-2008   
TRANSFER OF NEW TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES a IN 2005-2008  

Liczba przedsiębiorstw, które zakupiły nowe technologie 
Number of enterprses which have purchased  

new technologies 

Liczba przedsiębiorstw, które sprzedały nowe technologie 
Number of enterprses which have sold new technologies 

KRAJE ZAKUPU/SPRZEDAŻY  
COUNTRIES 

OF PURCHASE/SELL 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

LICENCJE         LICENCES 
POLSKA ...................................  15 19 17 32 3 3 2 3 
Poland         
Kraje Unii Europejskiej..............  15 17 10 21 - 1 1 - 
Countries of European Union         
Inne kraje europejskie...............  2 2 3 8 - 2 3 1 
Other European countries         

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE         R&D 
POLSKA ...................................  15 18 25 20 2 - 3 1 
Poland         
Kraje Unii Europejskiej..............  6 10 7 14 1 4 - 2 
Countries of European Union         
Inne kraje europejskie...............  - 2 2 6 - - - - 
Other European countries         

ŚRODKI AUTOMATYZACJI           MEANS FOR AUTOMATING 
POLSKA ...................................  34 48 61 67 1 1 2 1 
Poland         
Kraje Unii Europejskiej..............  45 65 48 74 1 - 1 2 
Countries of European Union         
Inne kraje europejskie...............  7 7 12 18 - - - - 
Other European countries         

USŁUGI KONSULTINGOWE          CONSULTING SERVICES 
POLSKA ...................................  18 33 22 39 - 1 1 6 
Poland         
Kraje Unii Europejskiej..............  14 23 16 24 - 1 1 5 
Countries of European Union         
Inne kraje europejskie...............  - 3 3 4 - - - 1 
Other European countries         

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 
U w a g a. Odnotowano jedynie fakt zakupu/sprzedaży w danej grupie krajów jako całości (faktycznie przedsiębiorstwo mogło zakupić/sprzedać technologie w więcej niż jednym 

kraju w danej grupie). 

a Data concern economic entities employing more than 49 person. 
N o t e. Purchase/sales in a given group of countries was noted (in fact enterprises could purchase/sell technologies in more than one country in a given group) 
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Tabl. 2. 24.  ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG SEKTORÓW 

WŁASNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W LATACH 2006-2008 
Stan w dniu 31 XII 
SOURCES OF INFORMATION FOR INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRY ENTERPRISESa BY SECTORS OF 
OWNERSHIP DURING 2006-2008 
As of 31 XII 

Źródła wewnętrzne 
Internal sources 

Źródła rynkowe  
Market sources 

wewnątrz 
przedsiębiorstwa 

inside 
enterprise 

inne 
przedsiębiorstwa 

z tej samej 
grupy  
other 

enterprises 
within 

enterprise 
group 

dostawcy 
wyposażenia, 
materiałów, 

komponentów 
i oprogramowania 

suppliers of 
equipment, 
materials, 

components or 
software 

klienci  
clients or 

customers 

konkurenci i inne 
przedsiębiorstwa 

z tej  samej 
dziedziny 

działalności 
competitors or 

other enterprises 
of the same 

sector 

firmy 
konsultingowe, 

laboratoria 
komercyjne, 

prywatne 
instytucje B+R 
consultants, 

commercial labs 
or private R&D 

institutes 

WYSZCZEGÓLNIENE 
SPECIFICATION 

przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie danego źródła jako "wysokie" w % przedsiębiorstw aktywnych 
enterprises which marked "high" degree of importance relevant source as % of active innovative enterprises 

O G Ó Ł E M ...........................................  49,8 13,3 16,8 27,3 16,5 7,6 
T O T A L       

sektor publiczny ................................  30,3 - 21,2 21,2 12,1 12,1 
public sector       
sektor prywatny..................................  51,8 14,9 16,0 28,0 16,7 7,1 
private sector       

w tym własność zagraniczna...........  48,5 29,1 15,5 22,3 15,5 5,8 
of which foreign ownership       

O liczbie pracujących:       
Employing:       

50 – 249 .......................................  47,4 10,2 15,3 27,9 19,1 7,0 
250 – 449 .....................................  51,7 13,8 19,0 31,0 12,1 8,6 
powyżej 449..................................  57,1 28,6 21,4 19,0 9,5 9,5 
more than       

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. 2. 24.  ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCHa WEDŁUG SEKTORÓW 
WŁASNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W LATACH 2006-2008  (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 
SOURCES OF INFORMATION FOR INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRY ENTERPRISESa BY SECTORS OF 
OWNERSHIP DURING 2006-2008  (cont.) 
As of 31 XII 

Źródła instytucjonalne 
Institucional sources 

Pozostałe źródła 
Others sources 

placówki 
naukowe PAN 
Scientific units 
of the Polish 
Academy of 

Sciences 

jednostki 
badawczo- 
-rozwojowe 
(tzw. JBR-y) 

research- 
-development 

units 

zagraniczne 
publiczne 
instytucje 
badawcze 

foreign public 
research 

institutions 

szkoły  
wyższe (kra-

jowe  
i zagraniczne) 

higher 
education  
institutions 

(domestic and 
foreign) 

konferencje, 
targi, wystawy 
conferences, 
trade fairs, 
exhibitions 

czasopisma  
i publikacje  
naukowe/ 

/techniczne/ 
handlowe 
scientific 
journals 

and trade/ 
/technical 

publications 

towarzystwa 
i stowarzysze-
nia naukowo-
techniczne, 

specjalistycz-
ne i zawodo-

we 
pofessional 
and industry 
associations 

WYSZCZEGÓLNIENE 
SPECIFICATION 

przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie danego źródła jako "wysokie" w % przedsiębiorstw aktywnych 
enterprises which marked "high" degree of importance relevant source as % of active innovative enterprises 

O G Ó Ł E M .........................................  3,8 6,7 4,4 6,3 17,5 8,6 3,5 
T O T A L        

sektor publiczny ..............................  6,1 6,1 3,0 3,0 12,1 3,0 3,0 
public sector        
sektor prywatny................................  3,5 6,7 4,6 6,7 18,1 9,2 3,5 
private sector        

w tym własność zagraniczna.........  6,8 6,8 5,8 5,8 13,6 7,8 4,9 
of which foreign ownership        

O liczbie pracujących:        
Employing:        

50 – 249 .....................................  2,8 6,0  4,2 7,4 17,7 8,8 3,3 
250 – 449 ...................................  6,9 8,6 5,2 6,9 17,2 5,2 5,2 
powyżej 449................................  4,8 7,1 4,8 - 16,7 11,9 2,4 
more than        

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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ŚRODKI AUTOMATYZACJI                                                                 MEANS OF AUTOMATION 

Tabl. 2. 25.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ 
KLAS WIELKOŚCI W ROKU 2005 I 2008 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTORS OF OWNERSHIP AND BY SIZE 
CLASSES IN 2005 AND 2008 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputeryb 
Computersb WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2005 

O G Ó Ł E M ...................................... 842 719 719 399 270 2705 

T O T A L        

Sektor publiczny.................................. 32 17 67 - - 489 

Public sector        

Sektor prywatny ................................. 810 702 652 399 270 2216 

Private sector       

w tym własność zagraniczna ........ 336 213 530 301 239 737 

of which foreign ownership        

O liczbie pracujących:       

Employing:       
50 – 249 .................................... 357 220 142 103 35 514 

250 – 449................................... 124 107 152 29 28 380 

500 i więcej ................................ 361 392 425 267 207 1811 

and more       

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-
cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 25.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ 
KLAS WIELKOŚCI W ROKU 2005 I 2008 (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTORS OF OWNERSHIP AND BY SIZE 
CLASSES IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputeryb 
Computersb WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2008 

O G Ó Ł E M ........................................ 961 1007 1130 597 338 2742 

T O T A L       

Sektor publiczny.................................. 27 21 33 - - 351 

Public sector        

Sektor prywatny ................................. 934 986 1097 597 338 2391 

Private sector       

w tym własność zagraniczna ........ 551 455 858 488 300 848 

of which foreign ownership        

O liczbie pracujących:       

Employing:           

50 – 249 .................................... 460 305 251 133 59 731 

250 – 449................................... 181 227 163 168 59 451 

500 i więcej ................................ 320 475 716 296 220 1560 

and more       

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-
cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 26.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2008 R. 

Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY VOIVODSHIPS IN 2008 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
Production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane  
komputerem 

computer  
controlled 

Centra  
obróbkowe 
Machining  

centres 
razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputeryc 
Computers  WOJEWÓDZTWA  

VOIVODSHIPS 

w sztukach          in units 

POLSKA  POLAND............................ 12898 11172 7010 6291 4014 30345 

Dolnośląskie...................................... 961 1007 1130 597 338 2742 

Kujawsko-pomorskie........................... 617 532 284 215 99 1087 

Lubelskie............................................. 378 293 231 117 58 797 

Lubuskie.............................................. 362 327 147 80 54 552 

Łódzkie................................................ 771 844 342 336 223 2059 

Małopolskie ......................................... 966 957 390 252 141 1882 

Mazowieckie ....................................... 1972 1897 549 900 336 4606 

Opolskie .............................................. 214 310 164 167 105 780 

Podkarpackie ...................................... 729 498 704 283 151 1456 

Podlaskie ............................................ 189 283 103 143 116 483 

Pomorskie ........................................... 625 511 275 185 139 1966 

Śląskie................................................. 2146 1556 1120 2048 1622 6593 

Świętokrzyskie .................................... 456 250 208 43 36 1048 

Warmińsko-mazurskie ........................ 395 478 351 86 58 540 

Wielkopolskie ...................................... 1675 1157 881 798 512 2842 

Zachodniopomorskie........................... 442 272 131 41 26 912 

a  Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.  b  Stan w dniu 31 XII.  c Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do 
sterowania i regulacji procesami technologicznymi. 

a  Data concern economic entities employing more than 49 persons.  b  As of 31 XII.   c  Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regula-
tion of technological processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  
W ROKU 2005 I 2008 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2005 

O G Ó Ł E M ......................................  842 719 719 399 270 2705 
T O T A L        
Górnictwo .......................................... 104 191 1 - - 858 
Mining and quarrying       
Przetwórstwo przemysłowe............. 693 482 718 399 270 1487 
Manufacturing       
   w tym: 
   of which:       
Produkcja artykułów spożywczych  
i napojów............................................. 63 24 - - - 92 
Manufacture of food products and 

beverages       
Włókiennictwo..................................... 24 37 - 1 1 41 
Manufacture of textiles       
Produkcja odzieży i wyrobów futrzar-

skich ................................................. 1 2 8 - - 10 
Manufacture of wearing apparel and 

furriery ∆       
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy i wikliny ∆ .... 4 18 4 1 1 2 
Manufacture of wood and wood, straw 

and wicker products ∆       
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-

cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  

W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro- 
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2005 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)       
Manufacturing (cont.)       
Produkcja masy włóknistej oraz papie-

ru ∆ .....................................................  24 4 - - - 3 
Manufacture of pulp and paper ∆       
Działalność wydawnicza; poligrafia  

i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji ...........................................  13 8 - - - 12 

Publishing, printing and reproduction 
of recorded media        

Produkcja wyrobów chemicznych........  85 39 - 11 3 58 
Manufacture of chemicals and chemi-

cal products       
Produkcja wyrobów gumowych  

i z tworzyw sztucznych ......................  70 37 44 36 12 9 
Manufacture of rubber and plastic 

products       
Produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych................  171 66 4 6 2 23 
Manufacture of other non-metallic 

mineral products       
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-

cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  
W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2005 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)       
Manufacturing (cont.)       
Produkcja metali ..................................  20 6 6 - - 11 
Manufacture of basic metals       
Produkcja wyrobów z metali ∆..............  43 15 80 5 5 42 
Manufacture of metal products ∆       
Produkcja maszyn i urządzeń ∆.............  12 18 74 8 2 167 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.�        
Produkcja maszyn i aparatury elek-

trycznej ∆........................................... 35 112 11 6 5 270 
Manufacture of electrical machinery 

and apparatus n.e.c .�       
Produkcja sprzętu i urządzeń radio-

wych, telewizyjnych i telekomunika-
cyjnych.............................................. 10 8 7 4 4 61 

Manufacture of radio, television and 
communication equipment and  
apparatus        

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-
cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  

W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2005 

Przetwórstwo przemysłowe (dok.)       
Manufacturing (cont.)       
Produkcja instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarów 
i zegarków ........................................ 5 6 11 10 1 131 

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

Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep................................ 84 60 403 232 181 422 

Manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers       

Produkcja pozostałego sprzętu trans-
portowego............................................ 4 1 30 22 6 79 

Manufacture of other transport equip-
ment        

Produkcja mebli; pozostała działal-
ność produkcyjna ∆ .............................. 18 21 36 57 47 47 

Manufacture of furniture; manufactur-
ing n.e.c.�        

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz,  
wodę…………………………………  45 46 - - - 360 

Electricity, gas and water supply       
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-

cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  
W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2008 

O G Ó Ł E M ......................................  961 1007 1130 597 338 2742 
T O T A L        
Górnictwo .......................................... 64 194 2 - - 902 
Mining and quarrying       
Przetwórstwo przemysłowe ............. 871 774 1126 597 338 1639 
Manufacturing       
   w tym: 
   of which:       
Produkcja artykułów spożywczych  

i napojów .......................................... 47 31 - 2 2 34 
Manufacture of food products and 

beverages       
Włókiennictwo ..................................... 26 39 1 - - 18 
Manufacture of textiles       
Produkcja odzieży i wyrobów futrzar-

skich ................................................. 3   1 5 - - 1 
Manufacture of wearing apparel and 

furriery ∆       
Produkcja drewna i wyrobów  

z drewna oraz ze słomy i wikliny ∆ .... 1 3 - - - - 
Manufacture of wood and wood, straw 

and wicker products ∆       
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-

cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD 

W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obróbko-
we 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2008 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)       
Manufacturing (cont.)       
Produkcja masy włóknistej oraz pa-

pieru ∆ ................................................  17 13 -   4 - 61 
Manufacture of pulp and paper ∆       
Działalność wydawnicza; poligrafia  

i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji ...........................................  21 12 -   - - 15 

Publishing, printing and reproduction 
of recorded media        

Produkcja wyrobów chemicznych........  141 96 12 23 12 160 
Manufacture of chemicals and chemi-

cal products       
Produkcja wyrobów gumowych  

i z tworzyw sztucznych ......................  175 62 106 39 33 135 
Manufacture of rubber and plastic 

products       
Produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych................  50 121   2   8 3 19 
Manufacture of other non-metallic 

mineral products       
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-

cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  
W ROKU 2005 I 2008 (cd.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2008 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)       
Manufacturing (cont.)       
Produkcja metali ..................................  20 5 7 - - 11 
Manufacture of basic metals       
Produkcja wyrobów z metali ∆..............  61 35 114 25 10 130 
Manufacture of metal products ∆       
Produkcja maszyn i urządzeń ∆.............  64 76 149 148 60 224 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.�        
Produkcja maszyn i aparatury elek-

trycznej ∆........................................... 55 128 6 24 18 244 
Manufacture of electrical machinery 

and apparatus n.e.c .�       
Produkcja sprzętu i urządzeń radio-

wych, telewizyjnych i telekomunika-
cyjnych.............................................. 41 50 8 3 - 132 

Manufacture of radio, television and 
communication equipment and  
apparatus        

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-
cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 27.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa WEDŁUG SEKCJI PKD  

W ROKU 2005 I 2008 (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa BY SECTION NACE IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 
production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe 
Industrial robots and manipulators 

automatyczne 
automatic 

sterowane kompu-
terem 

computer contro-
lled 

Centra obrób-
kowe 

Machining cen-
tres 

razem 
total 

w tym roboty 
of which robots 

Komputery
b
 

Computers
b
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w sztukach         in units 

2008 

Przetwórstwo przemysłowe (dok.)       
Manufacturing (cont.)       
Produkcja instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarów 
i zegarków ........................................ 6 10 21 7 - 160 

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

Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep................................ 120 76 622 268 191 210 

Manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers       

Produkcja pozostałego sprzętu trans-
portowego............................................ 4 1 42 45 8 79 

Manufacture of other transport equip-
ment        

Produkcja mebli; pozostała działal-
ność produkcyjna ∆ .............................. 9 9 30 1 1 - 

Manufacture of furniture; manufactur-
ing n.e.c.�        

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz,  
wodę…………………………………  26 39 2  -  - 201 

Electricity, gas and water supply       
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. b Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji pro-

cesami technologicznymi. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. b Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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Tabl. 2. 28.  ŚRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEMYŚLEa W LATACH 2005-2008 
Stan w dniu 31 XII 
MEANS FOR AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES IN INDUSTRYa IN 2005-2008 
As of 31 XII 

Linie produkcyjne 

Production lines 

Roboty i manipulatory przemysłowe  

Industrial robots and manipulators 

WYSZCZEGÓLNIENE 

SPECIFICATION automatyczne 

automatic 

sterowane 

komputerem 

computer 

controlled 

Centra 

obróbkowe 

Machining 

centres 
razem 

total 

w tym roboty 

of which robots 

Komputeryb 

Computersb 

2005 

DOLNOŚLĄSKIE w szt    in units .....  842 719 719 399 270 2705 

POLSKA =100 w %          in %..........  7,9 8,8 15,2 9,3 10,6 10,5 

2006 

DOLNOŚLĄSKIE w szt    in units .....  920 781 1347 526 348 2563 

POLSKA =100 w %          in %..........  7,7 8,2 22,5 9,8 11,6 9,0 

2007 

DOLNOŚLĄSKIE w szt    in units .....  1012 908 1400 644 293 2836 

POLSKA =100 w %          in %..........  8,2 8,5 20,3 11,1 8,3 9,3 

2008 

DOLNOŚLĄSKIE w szt    in units .....  961 1007 1130 597 338 2742 

POLSKA =100 w %          in %..........  7,5 9,0 16,1 9,5 8,4 9,0 

a  Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.  b  Komputery duże, minikomputery i mikrokomputery do sterowania i regulacji 
procesami technologicznymi. 

a  Data concern economic entities employing more than 49 persons.  b  Mainframe computers, minicomputers and microcomputers for the control and regulation of technological 
processes. 
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OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ                                      PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY 

Tabl. 2. 29.  OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W LATACH 2005-2008a  
PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY IN 2005-2008a 

2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE  

SPECIFICATION 

a – Polska 
      Poland 
b – Dolnośląskie 
      Dolnośląskie 

w liczbach bezwzględnych  

in absolute numbers 
2005=100 

Wynalazki:                 

Inventions:         

zgłoszone  patenty ......................................................... a 2028 2157 2392 2488 106,4 110,9 104,0 

applications b 222 188 323 280 84,7 171,8 86,7 

udzielone patenty ........................................................... a 1054 1122 1575 1451 106,5 140,4 92,1 

patents granted b 90 105 219 153 116,7 208,6 69,9 

Wzory użytkowe:                  

Utility models:         

zgłoszone ....................................................................... a 600 625 604 667 104,2 96,6 110,4 

utility model application b 36 39 25 38 108,3 64,1 152,0 

udzielone prawa ochronne............................................. a 829 869 605 616 104,8 69,6 101,8 

granted rights of protection b 65 61 33 28 93,8 54,1 84,8 

a Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

a Filed at the Patent Office of the Republic of Poland. 

S o u r c e: data of the Patent Office of the Republic of Poland. 
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Tabl. 2. 30.  OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ROKU 2005 I 2008a  
PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY BY VOIVODSHIPS IN 2005 AND 2008a 

2005 2008 

wynalazki 

inventions 

wzory użytkowe 

utility models 

wynalazki 

inventions 

wzory użytkowe 

utility models 

WOJEWÓDDZTWA 

VOVODSHIPS zgłoszone  

patenty 

 applica-

tions 

udzielone 

patenty 

patents 

granted 

zgłoszone 

 applica-

tions 

udzielone 

prawa 

ochronne 

rights of 

protection 

granted 

zgłoszone  

patenty 

 applica-

tions 

udzielone 

patenty 

patents 

granted 

zgłoszone 

 applica-

tions 

udzielone 

prawa 

ochronne 

granted 

rights of 

protection  

POLSKA       POLAND........................................  2028 1054 600 829 2488 1451 667 616 
Dolnośląskie.......................................................  222 90 36 65 280 153 38 28 
Kujawsko-pomorskie............................................  75 39 33 75 82 49 42 30 
Lubelskie..............................................................  63 47 23 16 127 73 39 22 
Lubuskie...............................................................  33 10 9 12 28 10 10 13 
Łódzkie.................................................................  123 87 33 48 157 99 41 33 
Małopolskie ..........................................................  201 86 58 95 204 140 63 73 
Mazowieckie ........................................................  431 285 127 137 499 377 140 124 
Opolskie ...............................................................  40 24 10 9 65 43 12 15 
Podkarpackie .......................................................  45 35 33 30 85 48 23 27 
Podlaskie .............................................................  25 13 12 15 48 11 20 7 
Pomorskie ............................................................  104 30 22 41 140 49 21 20 
Śląskie..................................................................  351 186 114 149 383 240 114 131 
Świętokrzyskie .....................................................  44 12 7 28 48 27 19 10 
Warmińsko-mazurskie .........................................  27 13 8 8 30 13 9 11 
Wielkopolskie .......................................................  174 65 59 60 218 87 50 54 
Zachodniopomorskie............................................  70 32 16 41 94 32 26 18 

a Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
a Filed at the Patent Office of the Republic of Poland. 
S o u r c e: data of the Patent Office of the Republic of Poland.  



III. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  
 

Podstawowe pojęcia i definicje 
 

Prezentowane informacje (tabl. 3.4. do 3.14.) opracowano na podstawie uogólnionych wy-

ników badań reprezentacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-tele-

komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Badania prze-

prowadzono według zharmonizowanej metodologii stosowanej w krajach Unii Europejskiej.  

Dane o gospodarstwach domowych korzystających z technologii ICT obejmują gospo-

darstwa (z wyjątkiem zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania z co najmniej 

jedną osobą w wieku 16-74 lata oraz osoby w tej grupie wiekowej w nich mieszkające. Wyniki 

oparte są na informacjach uzyskanych w formie wywiadu bezpośredniego. W przypadku gdy 

gospodarstwo domowe posiadało jednocześnie szerokopasmowy i wąskopasmowy dostęp do 

Internetu, zostało zakwalifikowane do posiadających łącza szerokopasmowe.  

Dane o przedsiębiorstwach wyposażonych w technologie informacyjno-telekomunika-
cyjne dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 

i zaliczanych, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004), do sekcji: przetwórstwo 

przemysłowe; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; hotele i restauracje (w zakresie 

hoteli oraz obiektów noclegowych turystyki i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, pozo-

stałych); transport, gospodarka magazynowa i łączność; obsługa nieruchomości, wynajem 

i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; działalność usługowa komunal-

na, społeczna i indywidualna, pozostała (w zakresie działalności związanej z filmem i przemy-

słem wideo oraz działalności radiowej i telewizyjnej).  

Internet — ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych 

i pojedynczych komputerów z całego świata, oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. 

W ramach sieci Internet dostępne są usługi takie jak: WWW, poczta elektroniczna, FTP (ang. 

File Transfer Protocol). 

Lokalna sieć komputerowa (LAN) to rodzaj sieci zlokalizowanej na stosunkowo niedu-

żym obszarze, często w obrębie jednego budynku lub grupy zabudowań. LAN może liczyć od 

dwóch do kilkuset komputerów. Sieć ta może być przewodowa lub bezprzewodowa. 
Intranet to wewnętrzna, wydzielona sieć przedsiębiorstwa oparta na rozwiązaniach stoso-

wanych w Internecie, tj. tych samych standardach, protokołach i programach, obejmująca 

swym zasięgiem wszystkie jednostki przedsiębiorstwa (biura, zakłady, filie). 
Ekstranet jest to rozszerzenie wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa (Intranetu) umożliwiają-

ce zewnętrznym użytkownikom dostęp do wybranych elementów sieci wewnętrznej.  
ISDN — sieć cyfrowa, w której wykorzystuje się te same centrale i łącza telefoniczne do 

równoczesnego świadczenia różnych usług telekomunikacyjnych, np. ISDN umożliwia jedno-

czesne korzystanie z Internetu i telefonu. ISDN w wersji dostępnej dla użytkowników indywi-

dualnych jest zaliczany do łączy wąskopasmowych. 
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Informacje o wyposażeniu gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użyt-

kowania (komputer osobisty, w tym z dostępem do Internetu, drukarka) — tabl. 3.1, 3.2, 3.3, 

opracowano na podstawie wyników reprezentacyjnego badania budżetów gospodarstw do-
mowych. 

Wyniki badania oparte są na oświadczeniach osób biorących udział w badaniu budżetów 

gospodarstw domowych. W celu zachowania relacji między strukturą badanej zbiorowości 

a strukturą społeczno-demograficzną zbiorowości generalnej, dane od 2004 r. uzyskane z ba-

dania budżetów gospodarstw domowych są przeważane strukturą gospodarstw domowych 

według liczby osób i miejsca zamieszkania pochodzącą z Narodowego Spisu Ludności 

i Mieszkań 2002. 

Grupy gospodarstw domowych reprezentujące podstawowe społeczno-ekonomiczne gru-

py ludności ustalono na podstawie kryterium wyłącznego lub głównego (przeważającego) 

źródła utrzymania, a mianowicie: 

a) dochód z pracy najemnej — gospodarstwa pracowników; 
b) dochód z użytkowanego przez siebie gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie — go-

spodarstwa rolników; 

c) dochód z pracy na własny rachunek, tj. z prowadzenia działalności gospodarczej poza 

użytkowanym gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie, z wykonywania wolnego 

zawodu (np. twórcy, adwokaci) — gospodarstwa pracujących na własny rachunek; 

d) emerytura — gospodarstwa emerytów; 

e) renta — gospodarstwa rencistów; 

f) źródło niezarobkowe inne niż emerytura lub renta — gospodarstwa utrzymujących się 
z niezarobkowych źródeł. 

 

Informacje o komputerach w szkołach prezentowane są według stanu organizacyjnego 

ustroju  szkolnego regulowanego przez przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zmianami) oraz zasad wdrażania nowego 

systemu edukacji, które reguluje ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku – „Przepisy wprowadzają-

ce reformę ustroju szkolnego” (Dz. U. Nr 12, z 1999 poz. 96 z późn. zmianami). Przedstawio-

ne dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej wprowadzonego na mocy ustawy z dn. 19 

lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.) 
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INFORMATION SOCIETY 
 
Basic definitions and terms 

 
The information presented (tables 3.1. 3.14. ) has been compiled on the basis of the gener-

alized results of representative surveys on the ICT (Information and Communication Tech-

nologies. The surveys were conducted in the European Union according to a harmonized 

methodology. 

Data on households using ICT system cover households (excluding collective housing), 

with at least one person aged 16—74 and persons from this age group living in these house-

holds. The results are based on the information obtained from the persons taking part in the 

survey through face-to-face interviews. In case of a household having broadband and narrow-

band Internet access at the same time, this type was classified as a household having broad-

band one. 

Data regarding enterprises equipped with Information Communication Technology, con-

cern economic entities employing more than 9 persons and included in the sections according 

to the NACE rev. 1.1: manufacturing; construction; wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants (hotels as 

well as camping sites and other provision of short-stay accommodation);transport, storage 

and communication; real estate, renting and business activities; other community, social and 

personal service activities (motion picture and video activities as well as radio and television 

activities). 

Internet — global and public system of interconnected computer networks that use the 

standardized Internet Protocol Suite (TCP/IP). It is a network of networks that consists of 

millions of local networks and single computers from all other the world. E-mail, www, FTP 

and other services are available to use via Internet. 

Local computer network (LAN) is a type of a network located on a relatively small area, 

often within one building or group of buildings. LAN can consist of from two to several hun-

dred computers. This network can be wirebased or wireless. 

Intranet is an inter, isolated enterprise network  based on solutions used in the Internet, 

i.e. the same standards, protocols and programmers, covering all elements of an enterprise 

(offices, plants, branches). 

Extranet is a broadened inner enterprise network (Intranet) which provides outside users 

with the access to selected elements of the inner network. 

ISDN — digital network, which uses the same switchboards and phone lines to provide dif-

ferent telecommunication services at the same time, e.g. enables the user to use Internet and 

phone set at the same time. ISDN, in its version available for individual users, is regarded as 

broadband connection. 

The information presented the furnishing of households with selected durable 

goods(personal computer, of which with Internet access, printer) - table 3.1, 3.2, 3.3 has been 
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compiled on the basis of the generalized results the sample survey of household budget. Survey 

results are based on declarations made by persons participating in the survey of household 
budgets. In order to maintain the relation between the structure of the surveyed population and 

the socio-demographic structure of the total population, data since 2004 obtained from the 

household budget survey are weighted with the structure of households by number of persons 

and class of locality coming from the Population and Housing Census 2002. 

Household groups representing the basic socio-economic groups of the population were 

established on the basis of the exclusive or main (predominate) source of maintenance, i.e.: 

a) income from hired work — households of employees; 

b) income from the use of a private farm in agriculture — households of farmers; 

c) income from self-employment, i.e., from conducting economic activity, other than farming,  

from practicing a learned profession (e.g.,  artists, lawyers) — households of the self--
employed; 

4) retirement pay — households of retirees; 

5) pensions — households of pensioners; 

6) non-earned sources other than retirement pay and pensions — households maintained 
from non-earned sources. 

 

Information of personal computers in schools is presented according to the organizational 

state of the educational system regulated by Education System Act of 7 September 1991 (Jour-

nal of Laws of the Republic of Poland, 1996 No. 67, item 329 as amended) and the principles 

of implementation of a new educational system which are regulated by the Act of 8 January 

1999 – Regulations for Implementing the Reform of the Educational System (Journal of Laws 

of the Republic of Poland, 1999 No. 12, item 96 as amended). The data presented in the publi-

cation is derived from the Educational Information System operating on the basis of Act of 19 

January 2004 (Journal of Laws of the Republic of Poland, 2004, No. 49, item 463 as 

amended). 

 

 



Wyniki badań- synteza 
 

Wprowadzenie 
W badaniach reprezentacyjnych, dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych Wskaźniki społe-

czeństwa informacyjnego prowadzonych przez GUS przyjęto, iż społeczeństwo informacyjne 

jest to społeczeństwo znajdujące się na takim etapie rozwoju techniczno-organizacyjnego, 

 że osiągnięty poziom zaawansowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 

(w skrócie ICT) stwarza warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszechne-

go wykorzystania informacji w produkcji wyrobów i świadczeniu usług. Społeczeństwo takie 

zapewnia obywatelom powszechny dostęp i umiejętność korzystania z technologii teleinfor-

matycznych w ich działalności zawodowej i społecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji 

wiedzy, korzystania ze zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu 

i innych usług mających wpływ na wyższą jakość życia1. 

Celem w/w badania statystycznego, którego wybrane wyniki prezentowane są w niniejszej 

publikacji, jest określenie poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno- 

-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i wśród osób indy-

widualnych, a także dostarczenie wskaźników porównawczych wymaganych przez Eurostat. 

Mając na uwadze, że jednym z celów Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej –  

–ePolska jest powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką, doprowadzenie do 

stanu, w którym każdy absolwent szkoły średniej potrafi posługiwać się komputerem oraz 

czerpać korzyści z posługiwania się Internetem2  analizą objęto również dane dotyczące kom-

puteryzacji w szkołach dla dzieci i młodzieży. Komputeryzacja szkół w ramach edukacji obo-

wiązkowej stała się bowiem jednym z wielu ważnych wyzwań stojących przed systemem 

oświaty. O poziomie komputeryzacji w szkołach świadczą wskaźniki dotyczące wyposażenia 

szkół dla dzieci i młodzieży w komputery, w tym z dostępem do Internetu. 

 
Wyposażenie gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania3  

W latach 2005-2008 w województwie dolnośląskim, analogicznie jak w skali kraju, wystą-

pił znaczny wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania: 

komputery osobiste (w tym z dostępem do Internetu), drukarki, telefony komórkowe, urządze-

nia do odbioru telewizji satelitarnej. Ogółem w Polsce w 2008 r. komputer osobisty posiadało 

56,4% gospodarstw domowych (w 2005 r. – 38,6%, czyli o 17,8 pkt. proc. mniej), w tym 

z dostępem do Internetu – 45,7% (w 2005 r. – 22,5%). Województwo dolnośląskie pod wzglę-

dem odsetka gospodarstw domowych posiadających komputer osobisty (55,4%) zajmowało  

                                                           
1 Por. formularz SSI-01 za 2008 r. s.6, 
2
 Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 Warszawa, 2004, (http://www.sprawynauki.waw.pl/). 
3 Dane z badania budżetów domowych. Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów. 
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9. miejsce wśród województw (w 2005 r. 7. miejsce – 38,8% ), a pod względem odsetka go-

spodarstw mających komputer z dostępem do Internetu (46,4%) – 5. miejsce (w 2005 r. – 6. 

miejsce – 22,7%). Najlepiej w sprzęt ten wyposażone były gospodarstwa domowe w woje-

wództwie pomorskim – 62,2% posiadało komputer osobisty, a  53,0% komputer z dostępem do 

Internetu. Najsłabiej wyposażone w komputer były gospodarstwa w województwie święto-

krzyskim – 49,7% ogółu gospodarstw, w tym 32,5% w komputer z dostępem do Internetu.  
 

W latach 2005-2008 średnio 

w przeliczeniu na każde 100 gospo-

darstw domowych przybyło w wo-

jewództwie dolnośląskim 17 gospo-

darstw posiadających komputer oraz 

24 gospodarstwa z komputerem 

mającym dostęp do Internetu. 

Według stanu w końcu 2008 r. 

w województwie dolnośląskim na 

100 gospodarstw domowych przy-

padało średnio 35 gospodarstw wy-

posażonych w drukarkę, 81 – w te-

lefon komórkowy oraz 56 – w urzą-

dzenie do odbioru telewizji satelitarnej. W porównaniu do 2005 r. szczególnie przybyło gospo-

darstw posiadających telefon komórkowy – średnio 19 na 100 gospodarstw.  

Pomimo, znacznie wyższej dynamiki wzrostu wyposażenia w komputery gospodarstw do-

mowych pracowników na stanowiskach robotniczych – o 24,9 pkt. proc. (o 33,9 pkt. proc. 

w przypadku komputerów z dostępem do Internetu) niż gospodarstw pracowników na stanowi-

skach nierobotniczych (o 10,9 pkt. proc. i o 24,5 pkt. proc. z dostępem do Internetu) to nadal 

gospodarstwa domowe nierobotnicze są lepiej wyposażone od gospodarstw domowych robot-

niczych. 

W 2008 r. średnio wśród 100 gospodarstw pracowników na stanowisku nierobotniczym 85 

gospodarstw deklarowało wyposażenie w komputer osobisty, w tym 75 – w komputer 

z dostępem do Internetu, natomiast wśród 100 gospodarstw pracowników na stanowisku ro-

botniczym – 67 posiadających komputer (czyli o 17 gospodarstw mniej), w tym 53 posiadające 

komputer z dostępem do Internetu (czyli o 22 gospodarstwa mniej). 

Według stanu w końcu 2008 r. przeszło 3/4 gospodarstw domowych rencistów i emerytów 

nie posiadało komputera. Ta grupa gospodarstw domowych charakteryzowała się również 

najsłabszą dynamiką poprawy wyposażenia w omawiane przedmioty trwałego użytkowania. 

Odsetek gospodarstw posiadających komputer wzrósł z 15,6% w 2005 r. do 22,0% w 2008 r., 

w tym posiadających komputer z dostępem do Internetu – odpowiednio z 9,1% do 16,9%.  
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Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych gospodarstwach domo-
wych4   

W wyniku przeprowadzonego w 2008 r. badania reprezentacyjnego Wskaźniki społe-

czeństwa informacyjnego według stanu w styczniu odnotowano w regionie południowo-za-

chodnim (województwo dolnośląskie łącznie z opolskim)5 789,4 tys. gospodarstw domowych 

z osobami w wieku 16-74 lata wyposażonych w przynajmniej jeden komputer (stanowiących 

58,3% ogółu badanych gospodarstw) oraz 565,4 tys. gospodarstw bez komputera (41,7%). 

Przeciętny w kraju odsetek badanych gospodarstw domowych wyposażonych w komputer 

kształtował się na nieznacznie wyższym poziomie (58,9%) niż w regionie południowo-zachodnim.  

Blisko połowa gospodarstw domowych (z osobami w wieku 16-74 lata) w regionie obej-

mującym województwo dolnośląskie i opolskie miała dostęp do Internetu – 657,2 tys. gospo-

darstw (48,5%), w tym 628,5 tys. gospodarstw z dostępem do Internetu i korzystających 

z niego (46,4%). Na 100 gospodarstw domowych korzystających z Internetu przypadało 

w regionie południowo-zachodnim 83 gospodarstwa, które zdecydowały się na połączenie 

szerokopasmowe (w kraju – 82 gospodarstwa). Do głównych przyczyn nieposiadania Internetu 

w domu zaliczano w tym regionie, podobnie jak w innych regionach:  
- brak potrzeby korzystania z Internetu – 344,6 tys. gospodarstw (25,4% ogółu badanych 

jednostek), 
- zbyt wysokie koszty sprzętu – 207,9 tys. gospodarstw (15,3%), 
- brak umiejętności – 166,2 tys. gospodarstw (12,3%), 
- zbyt wysokie koszty połączeń – 165,1 tys. gospodarstw (12,2%).  

Łączna wartość wydatków poniesionych na ICT w 2007 r. wyniosła w regionie połu-

dniowo-zachodnim 1,37 mld zł (tj. 12,1% ogółu wydatków na ICT poniesionych w Polsce). 

W strukturze tych wydatków dominowały wydatki na sprzęt komputerowy, urządzenia peryfe-

ryjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne (49,0%) oraz następnie na usługi internetowe – 

– dostęp do sieci i/lub opłaty za korzystanie z płatnych usług dostępnych w sieci (43,7%) 

i wydatki na oprogramowanie, w tym gry (7,3%). 

Przeciętne miesięczne wydatki na ICT przypadające na jedno gospodarstwo domowe w re-

gionie południowo-zachodnim w 2007 r. wynosiły 84,15 zł, tj. o 9,55 zł wyższe niż średnia 

ogólnokrajowa6. 

Na 100 osób wieku 16-74 lata w badanych gospodarstwach domowych, korzystających  

z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy przypadało średnio 67 osób, które korzystały 

z Internetu codziennie lub prawie codziennie, 23 osoby – przynajmniej raz w tygodniu, ale nie 

każdego dnia oraz 9 osób –  przynajmniej raz w miesiącu, ale nie w każdym tygodniu. 

                                                           
4 Dane z badania Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Stan w styczniu. 
5 Brak danych na poziomie województw. 
6 W badaniu przeprowadzonym wśród gospodarstw domowych w 2008 r. podawana była wartość poniesionych wy-
datków w roku poprzedzającym, czyli w 2007 r.; dane dotyczące wydatków na ICT są uogólnione na podstawie sza-
cunków dokonanych przez respondentów. 
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Do najczęściej wymienianych celów korzystania z Internetu w sprawach prywatnych w cią-

gu ostatnich 3 miesięcy przez osoby wieku 16-74 lata w badanych gospodarstwach domowych  

w województwie dolnośląskim łącznie z opolskim należało: 
- wyszukiwanie informacji oraz korzystanie z serwisów on-line – 46,5% ogółu osób w wie-

ku 16-74 lata w badanych gospodarstwach domowych (w tym wyszukiwanie informacji 
o towarach i usługach – 33,2%), 

- komunikowanie się – 45,7% (w tym wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej – 42,6%), 
- szkolenie i kształcenie – 32,0%, 
- korzystanie z usług bankowych, sprzedaży towarów – 22,1%, 
- korzystanie z usług administracji publicznej – 15,7% (w tym wyszukiwanie informacji na 

stronach administracji publicznej – 13,8%). 
 
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach7 

Wzrost wyposażenia coraz większej liczby przedsiębiorstw w komputery jest jednym 

z czynników świadczących o rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Według stanu w stycz-

niu 2008 r. w Polsce w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekra-

cza 9 osób, 95,0% stanowiły przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności kompu-

tery. Województwa pod względem odsetka przedsiębiorstw korzystających z komputerów 

charakteryzowały się niewielkim zróżnicowaniem, wskaźnik ten przyjmował wartości od 

91,4% (łódzkie) do 98,1% (mazowieckie). Dla woj. dolnośląskiego odnotowano udział 94,0% 

(12. lokata), porównywalną wartość z wynikami dla woj. podlaskiego i świętokrzyskiego.  

W stosunku do stanu w styczniu 2007 r. udział przedsiębiorstw korzystających z kompute-

rów uległ zwiększeniu o 1,5 pkt. proc., a w stosunku do 2006 r. – o 2,4 pkt. proc. 

Znacznie większe zróżnicowanie województw stwierdzono w przypadku odsetka badanych 

przedsiębiorstw posiadających lokalną sieć komputerową, służącą do komunikacji wewnętrz-

nej jednostki czy odsetka korzystających z Intranetu, tj. wewnętrznej, wydzielonej sieci przed-

siębiorstwa opartej na rozwiązaniach stosowanych w Internecie. Na 100 przedsiębiorstw o licz-

bie pracujących powyżej 9 osób przypadało średnio od 48 przedsiębiorstw posiadających lo-

kalną siec komputerową (łódzkie i lubelskie) do 66 (mazowieckie). Województwo dolnoślą-

skie z wartością wskaźnika równą 59, porównywalna z średnią w kraju (58), zajmowało 6. 

miejsce wśród województw. Z Intranetu korzystało, w przeliczeniu na 100 przedsiębiorstw 

średnio od 18 przedsiębiorstw (lubelskie) do 36 (mazowieckie). W woj. dolnośląskim na każde 

100 przedsiębiorstw przypadało 26 korzystających z Intranetu (4. miejsce wśród województw). 

Na porównywalnym poziomie kształtował się w przekroju województw udział przedsię-

biorstw korzystających z Internetu – największy w województwie mazowieckim (97,7), a naj-

mniejszy w łódzkim (86,6%). W województwie dolnośląskim odnotowano 91,2% przedsię-

                                                           
7 Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji D, F, G, H (grupy 55.1 i 55.2), I, K i O (grupy 92.1 i 92.2). 
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biorstw z dostępem do Internetu (12. miejsce), wobec 90,1% w 2007 r. i 86,9% w 2006 r.  

Zatem, w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźnik ten wzrósł o 4,3 pkt. proc.  
Analizując rodzaj połączeń z Internetem w przedsiębiorstwach stwierdzono, iż w Polsce 

w styczniu 2008 r. większość podmiotów korzystało z Internetu za pomocą łącza szerokopasmowe-
go, charakteryzującego się dużą szybkością przepływu informacji – 58,7% (w tym przez łącze 
w technologii DSL – 48,9%), natomiast przez modem analogowy (zwykła linia telefoniczna  
lub cyfrowy ISDN) – 41,6% oraz przez łącze bezprzewodowe (np. GSM, GPRS, UMTS, itp.)  
–24,5%. W województwie dolnośląskim przedsiębiorstwa korzystające z Internetu za pomocą 
łącza szerokopasmowego stanowiły 61,3% ogółu badanych przedsiębiorstw (4. miejsce wśród 
województw), czyli o 4,4 pkt. proc. mniej niż w województwie mazowieckim plasującym się 
na miejscu pierwszym oraz o 13,3 pkt. proc więcej niż w województwie świętokrzyskim, zaj-
mującym ostatnie miejsce w rankingu województw. Województwo dolnośląskie wyróżniało się 
również na tle pozostałych województw relatywnie wysokim odsetkiem przedsiębiorstw ko-
rzystających z łącza szerokopasmowego w technologii DSL – 52,7% (2. miejsce po wojewódz-
twie podkarpackim) oraz wysokim odsetkiem przedsiębiorstw korzystających z łącza bezprze-
wodowego – 25,7% (3. miejsce, po województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim). 
Szczególnie w ostatnich latach wzrastało zainteresowanie dostępem do Internetu za pomocą 
łącza bezprzewodowego. Według stanu w styczniu 2008 r. w województwie dolnośląskim 
średnio co czwarte przedsiębiorstwo (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) korzystało z łącza 
bezprzewodowego, w 2007 r. – co piąte przedsiębiorstwo, a w 2006 r. – co siódme. 

Z uwagi na fakt, iż nie każde stanowisko pracy wymaga wyposażenia w komputer, udział 
pracowników wykorzystujących w pracy komputer jest znacznie mniejszy niż udział przedsię-
biorstw wykorzystujących komputery w swojej działalności. Według stanu w styczniu 2008 r. 
w ogólnej liczbie pracujących w badanych przedsiębiorstwach na terenie województwa dolno-
śląskiego 31,5% stanowiły osoby wykorzystujące komputery w swojej pracy (w 2007 r. –  
–31,1%), w tym 24,3% – osoby korzystające z dostępu do Internetu (wobec 23,3% w 2007 r.). 
Pod względem odsetka pracujących w przedsiębiorstwach, które wykorzystują w swojej pracy 
komputery woj. dolnośląskie zajmowało 4. miejsce wśród województw, dystans jaki je dzielił 
do mazowieckiego, plasującego się na 1. miejscu wynosił 21,2 pkt. proc. Pod względem odset-
ka pracujących w przedsiębiorstwach i wykorzystujących w swojej pracy komputery 
z dostępem do Internetu województwo dolnośląskie było 5. województwem w kraju, przy 
czym od woj. mazowieckiego (o najwyższej wartości wskaźnika) dzielił go dystans 16,7 pkt. proc. 

Niewielkie było zainteresowanie przedsiębiorstw zatrudnianiem osób w systemie telepracy  –   
– w województwie dolnośląskim według stanu w końcu stycznia 2008 r. było 3,7% takich 
podmiotów w ogólnej liczbie badanych przedsiębiorstw. Zatem, co 27 przedsiębiorstwo o licz-
bie pracujących powyżej 9 osób korzystało z formy zatrudniania osób w systemie telepracy, 
podczas gdy w mazowieckim – co dwudzieste, a w warmińsko-mazurskim – średnio jedno na 
111 przedsiębiorstw. 

Analizując wyposażenie przedsiębiorstw w systemy informatyczne stwierdzono,  
iż w woj. dolnośląskim, podobnie jak w kraju, przedsiębiorstwa najczęściej korzystały z sys-
temu CRM – oprogramowania do zarządzania informacjami o klientach, w tym: 
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- umożliwiającego zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie 
dostępu do nich innym komórkom przedsiębiorstwa – 20,0% ogółu badanych przedsię-
biorstw (wobec 19,0% w Polsce), 

- umożliwiającego analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie 
cen, zarządzanie promocjami, definiowanie kampanii i kanałów dystrybucji itp.) – 11,6% 
(wobec 12,2% w Polsce). 

System informatyczny ERP, tj. system do planowania zasobów przedsiębiorstwa posiadało 

11,5% ogółu badanych jednostek (w kraju – 12,1%), a oprogramowanie opracowane lub zmo-

dyfikowane we własnym zakresie –  10,4% (w kraju – 9,9%). 

Około dwukrotnie więcej przedsiębiorstw wyposażonych było w bezpłatne oprogramo-

wanie, systemy open source, jak np. Linux, z dostępnymi kodami źródłowymi, bez kosztów za 

prawa autorskie i z możliwością modyfikacji oraz dystrybucji (19,4%) niż oprogramowanie 

opracowane lub zmodyfikowane we własnym zakresie (9,9%), czy aplikację dotyczącą spraw 

kadrowych (8,7%). 

Biorąc pod uwagę cel korzystania z Internetu przez przedsiębiorstwa odnotowano,  

że najpopularniejszym spośród trzech wybranych celów było korzystanie z usług bankowych 

lub finansowych (jako odbiorcy tego rodzaju usług internetowych) – 80,0% ogółu badanych 

przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim (o 4,7 pkt. proc. więcej niż przeciętny udział 

w kraju). Ponad trzyipółkrotnie mniej przedsiębiorstw korzystało z wirtualnych szkoleń i edu-

kacji – 22,2% (o 1,7 pkt. proc. więcej niż w kraju). Do kontaktów z organami administracji pu-

blicznej Internet wykorzystywało 61,8% ogółu przedsiębiorstw (o 6,1 pkt. proc. mniej niż 

w kraju), przy czym w przekroju województw wystąpiły znaczne dysproporcje. W wojewódz-

twie dolnośląskim średnio na 100 badanych przedsiębiorstw przypadało 62 jednostki, które 

korzystały z Internetu w celu kontaktu z organami administracji publicznej, podczas gdy w wo-

jewództwie mazowieckim – 89 jednostek, a w opolskim – 57 jednostek. 

W ogólnej liczbie przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją 

publiczną w województwie dolnośląskim tylko 34,3% (w kraju 30,2%) stanowiły jednostki, 

które korzystały z pełnej obsługi procedur administracyjnych, tj. całkowicie drogą elektro-

niczną, bez dodatkowych dokumentów papierowych, łącznie z płatnością. Jednostki te stano-

wiły 21,2% ogólnej liczby badanych przedsiębiorstw pod względem wyposażenie w technolo-

gie ICT (w kraju stanowiły one 20,5%).  

Zdecydowana większość przedsiębiorstw w woj. dolnośląskim wykorzystywała Internet 

do: 
- odsyłania wypełnionych formularzy, np. do ZUS-u, lub dostarczenia informacji sta-

tystycznych do organów administracji publicznej – 92,3% ogółu wykorzystujących Internet 
w kontaktach z administracją publiczną (stanowiących odpowiednio 57,1% ogółu badanych 
jednostek), 

- otrzymywania formularzy, np. podatkowych – 89,5% (55,4% ogółu badanych jednostek), 
- pozyskiwania informacji – 84,6% (52,3% ogółu badanych jednostek). 



 

 

155 Information society 

Według stanu w styczniu 2008 r. odsetek jednostek posiadających własną stronę interne-
tową WWW kształtował się w województwie dolnośląskim na identycznym poziomie jak  

w kraju – 56,6% (wobec 54,5% w 2007 r. i 54,4% w 2006 r.), co dawało 6. lokatę wśród wo-

jewództw. 

Biorąc pod uwagę zbiorowość przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową 

WWW stwierdzono, iż w ponad 3/4 przedsiębiorstw służyła ona prezentacji katalogów, wyro-

bów lub cenników. Dla co szóstego przedsiębiorstwa posiadającego stronę internetową strona 

internetowa miała na celu umożliwienie zamówień wg własnej specyfikacji oraz informacji 

o wakatach i umożliwienie aplikowania on-line; dla co jedenastego – miała na celu umożliwie-

nie zamówień lub rezerwacji on-line, a dla co szesnastego – umożliwienie dokonywania płat-

ności on-line. Funkcję personalizacji zawartości strony dla stałych użytkowników spełniała 

jedna własna strona internetowa przedsiębiorstwa na 25 pozostałych własnych stron badanych 

jednostek. 

W omawianych badaniu przedsiębiorstw w 2008 r. respondenci poproszeni zostali o wypo-

wiedzenie się na temat handlu elektronicznego (e-handlu), który oznacza składanie zamówień, 

gdzie zamówienie jest zobowiązaniem nabycia towarów lub usług: 
- przez sieci komputerowe, nie tylko Internet, ale także inne połączenia między komputera-

mi różnych przedsiębiorstw, 
- płatności i dostawa niekoniecznie muszą być dokonywane poprzez sieci komputerowe, 
- e-handel może być prowadzony poprzez strony internetowe lub automatyczną wymianę 

danych miedzy przedsiębiorstwami, z wyjątkiem ręcznie wprowadzanych wiadomości 
przesyłanych pocztą elektroniczną. 

Przedsiębiorstwa, które w 2007 r.8 korzystały z takiej formy sprzedaży elektronicznej  

(e-sprzedaży) jak otrzymywanie zamówień przez Internet stanowiły na Dolnym Śląsku 5,2% 

ogółu badanych jednostek (w kraju 6,5%).  

Łączna wartość netto sprzedaży poprzez stronę internetową lub automatyczną wymianę 

 danych przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 2007 r. wyniosła 12,2 mld zł (przy 

czym sprzedaż ta stanowiła 10,0% wartości netto ogólnej sprzedaży tych przedsiębiorstw), z czego 

16,0% wyłącznie poprzez stronę internetową, 25,7% wyłącznie poprzez automatyczną wymia-

nę danych przez Internet oraz 58,0% wyłącznie poprzez automatyczną wymianę danych przez 

inne sieci komputerowe (z wyjątkiem zamówień składanych pocztą elektroniczną). 

Najczęściej przedsiębiorstwa składały lub otrzymywały zamówienia, tj. dokonywały trans-

akcji przez sieci komputerowe9 (e-zakupy) w województwie mazowieckim (33,2% ogółu 

badanych jednostek), a najrzadziej korzystały z tej formy transakcji z województwa warmiń-

sko-mazurskiego (14,7%). W województwie dolnośląskim udział przedsiębiorstw, które doko-

nywały transakcji przez sieci komputerowe wynosił 23,6% i był to taki sam poziom, jak 

w skali całego kraju.  

                                                           
8
 W sprawozdaniu za 2008 r. pytania związane ze sprzedażą oraz zakupami przez sieci komputerowe dotyczyły 2007 r. 

9 Z wyjątkiem zamówień składanych pocztą elektroniczną. 
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Komputeryzacja w szkołach dla dzieci i młodzieży 

Województwo dolnośląskie wyróżniało się wysokim poziomem wyposażenia szkół 
w komputery, szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W roku szkolnym 
2008/2009 odnotowano: 18,8 tys. komputerów w szkołach podstawowych (w tym 0,6 tys. 
w szkołach specjalnych), 12,0 tys. w szkołach gimnazjalnych (w tym 1,2 tys. w specjalnych), 
6,7 tys. – w technikach, 6,5 tys. – w liceach ogólnokształcących10 i 1,5 tys. – w szkołach 
zasadniczych zawodowych. 

Ogółem odsetek szkół wyposażonych w komputery kształtował się w roku szkolnym 
2008/2009 od 93,4% w szkołach podstawowych i 82,2% w gimnazjalnych oraz 76,0% w lice-
ach ogólnokształcących i 59,0% w technikach do 31,3% w zasadniczych zawodowych i 36,8% 
w liceach profilowanych. Na niskie wartości wskaźników charakteryzujących poziom kompu-
teryzacji w przypadku szkól zawodowych może mieć również wpływ fakt, iż są to najczęściej 
szkoły zorganizowane w zespoły szkół, wspólnie użytkujące np. pracownie komputerowe 
i stąd trudno je porównywać ze szkołami funkcjonującymi jako niezależne jednostki.  

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonowały: 892 pracownie komputerowe 
w szkołach podstawowych (w tym 35 w szkołach specjalnych) i 534 pracownie – w gimnazjal-
nych (w tym 66 w szkołach specjalnych), które stanowiły odpowiednio 6,2% i 7,3% ogółu 
pracowni w szkołach dla dzieci i młodzieży w Polsce. 

W roku szkolnym 2008/2009 na 100 szkół podstawowych (bez szkół specjalnych) przypa-
dało średnio 116 pracowni komputerowych (przy średniej krajowej – 105 pracowni) i była to 
najwyższa wartość wskaźnika spośród pozostałych województw, natomiast najniższą wartość 
zanotowano w małopolskim – 95 pracowni.  

Średnio na 100 szkół gimnazjalnych (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/2009 
przypadały 123 pracownie komputerowe, przy przeciętnej krajowej – 106 pracowni. Wyższy 
poziom wyposażenia szkół gimnazjalnych w komputery wystąpił tylko w województwie opol-
skim – 127 pracowni komputerowych na 100 szkół, natomiast najniższy w małopolskim 
– 92 pracownie. 

W porównaniu do roku szkolnego 2005/2006 w województwie dolnośląskim przybyło 98 
pracowni komputerowych w szkołach podstawowych, z wyłączeniem szkół specjalnych (18 
pracowni na 100 szkół), czyli średnio co szósta szkoła podstawowa w otrzymała nową pra-
cownię komputerową (w kraju co piąta). 

W szkołach gimnazjalnych dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem szkół specjalnych) w analizowanym 
okresie przybyły 84 pracownie komputerowe (21 pracowni na 100 szkół), czyli średnio co piąta szkoła 
gimnazjalna otrzymała nową pracownię komputerową (w kraju co ósma). 

W końcu 2008 r. do użytku uczniów przeznaczonych było 13,8 tys. komputerów w szko-
łach podstawowych oraz 8,6 tys. komputerów w szkołach gimnazjalnych, stanowiących 73,7% 
i 71,9% ogółu komputerów w szkołach dla dzieci i młodzieży.  

W Polsce w ogólnej liczbie komputerów przeznaczonych do użytku uczniów 87,6% miało 
dostęp do Internetu w szkołach podstawowych i 95,2% – w szkołach gimnazjalnych. 

                                                           
10

 Łącznie z uzupełniającymi liceami ogólnokształcącymi. 
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W woj. dolnośląskim w roku szko- 

lnym 2008/2009 udział komputerów 

z dostępem do Internetu w ogólnej 

liczbie komputerów przeznaczonych 

do użytku uczniów w szkołach pod-

stawowych wynosił 90,2% (2. lokata 

po woj. podkarpackim), natomiast 

w szkołach gimnazjalnych – 94,8% 

(10. lokata wśród województw). 

W analizowanych latach 2005- 

-2008, podobnie jak w pozostałych 

województwach, w woj. dolnoślą-

skim liczbę komputerów w szko-

łach podstawowych i gimnazjal-

nych, w tym komputerów do użytku 

uczniów charakteryzowała tenden-

cja rosnąca. Znacznemu zwiększe-

niu uległa liczba komputerów z do-

stępem do Internetu. W szkołach 

podstawowych dla dzieci i młodzie- 

ży nastąpił wzrost liczby kompute-

rów do użytku uczniów o 5,0 tys. 

sztuk, tj. o 57,3% (w tym o 5,6 tys. 

komputerów z dostępem do Inter-

netu, tj. o 81,1%), a w gimnazjach – o 3,6 tys. sztuk, tj. o 72,8% (w tym o 3,5 tys. komputerów 

z dostępem do Internetu, tj. o 75,9%).  

Na 100 komputerów przeznaczonych do użytku uczniów w szkołach podstawowych dla 

dzieci i młodzieży w 2008 r. przypadało średnio 90 komputerów z dostępem do Internetu wo-

bec 78 w 2005 r. (w Polsce 88 w 2008 r. wobec 74 w 2005 r. ). W szkołach gimnazjalnych dla 

dzieci i młodzieży przypadało średnio 95 komputerów z dostępem do Internetu wobec 93  

w 2005 r. (w Polsce 95 komputerów z dostępem do Internetu w 2008 r. wobec 94 w 2005 r.). 

W ogólnej liczbie komputerów przeznaczonych do użytku uczniów z dostępem do Internetu 

było 55,6% komputerów w szkołach podstawowych (bez szkół specjalnych) posiadających 

łącze szerokopasmowe (w kraju – 54,7%) oraz 64,1% w szkołach gimnazjalnych (w kraju – 64,4%). 

Coraz większą dostępność  komputerów w szkołach ilustruje obniżający się wskaźnik licz-

by uczniów przypadających na jeden komputer. W szkołach podstawowych dla dzieci i mło-

dzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/2009 na 1 komputer przeznaczony do 

użytku uczniów z dostępem do Internetu przypadało w województwie dolnośląskim) 13 

uczniów (przy średniej w Polsce – 12 uczniów) wobec 26 uczniów w roku szkolnym 

2005/2006 (w Polsce – 27 uczniów). 
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Biorąc pod uwagę powiaty stwierdzono, iż w roku szkolnym 2008/2009 w 8 powiatach, 

takich jak: dzierżoniowski, górowski, kamiennogórski, milicki, polkowicki, świdnicki, wołow-

ski oraz m. Jelenia Góra wszystkie szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem 

szkół specjalnych) były wyposażone w komputery. Najmniejszym stopniem wyposażenia szkół 

podstawowych w komputery odznaczał się powiat jaworski (81,3%) i strzeliński (82,4%). 

W przypadku szkół gimnazjalnych w 9 powiatach wszystkie szkoły dla dzieci i młodzieży 

(z wyłączeniem szkół specjalnych) były wyposażone w komputery. Do grupy tej należały 

powiaty: jaworski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, polko-

wicki i złotoryjski. Najmniejszy odsetek szkół gimnazjalnych posiadających komputery wystą-

pił w powiecie wołowskim – 57,1%. 

W przeliczeniu na 100 komputerów do użytku uczniów przypadało w szkołach pod-

stawowych od 80 komputerów z dostępem do Internetu  w powiecie oławskim i kamiennogór-

skim do 96 komputerów z dostępem do Internetu w powiatach: trzebnickim, górowskim, lwó-

weckim i oleśnickim. Przy czym w 18 powiatach ponad połowę komputerów z dostępem do 

Internetu posiadało łącze szerokopasmowe. 

W przypadku szkół gimnazjalnych szczególnie wyróżniały się powiaty: strzeliński, milicki, 

górowski, polkowicki i wołowski, w których wszystkie komputery do użytku uczniów miały 

dostęp do Internetu. Największy odsetek komputerów bez podłączenia do Internetu wystąpił 

natomiast w powiecie jaworskim – 14,1%. Za wyjątkiem 5 powiatów (wołowskiego, górow-

skiego, jaworskiego, średzkiego i głogowskiego) w pozostałych powiatach ponad połowę 

komputerów w szkołach gimnazjalnych z dostępem do Internetu posiadało łącze szerokopa-

smowe. 

Na 1 komputer przeznaczony na użytek uczniów z dostępem do Internetu przypadało 

w 2008 r. w województwie dolnośląskim w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży 

(bez specjalnych) od 8 uczniów (złotoryjski) do 21 uczniów (Legnica), podczas gdy 3 lata 

wcześniej – od 16 uczniów (jeleniogórski i złotoryjski) do 37 uczniów (średzki). 

 



DOSTĘP I KORZYSTANIE Z INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
WEDŁUG REGIONÓW W 2008 R.
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PRZEDSIĘBIORSTWA WYKORZYSTUJĄCE WYBRANE TECHNOLOGIE
TELEINFORMATYCZNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2008 r.

a

Stan w styczniu
ENTERPRISES USING SELECTED ICT SYSTEMS BY VOIVODSHIPS
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a
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KOMPUTERY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 i 2008/2009

PERSONAL COMPUTERS IN PRIMARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH
BY VOIVODSHIPS IN THE 2005/2006 AND 2008/2009 SCHOOL YEAR
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KOMPUTERY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WEDŁUG POWIATÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

a a

PERSONAL COMPUTERS IN PRIMARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH
BY POWIATS IN THE 2008/2009 SCHOOL YEAR

a a
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GOSPODARSTWA DOMOWE                      HOUSEHOLDS 

Tabl. 3. 1. GOSPODARSTWA DOMOWEa WYPOSAŻONE W NIEKTÓRE PRZEDMIOTY TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA  
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W LATACH 2005-2008 
HOUSEHOLDS a PROVIDED WITH SELECTED DURABLES IN DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP AS COMPARED TO POLAND 
IN 2005-2008 

2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
a - Polska   Poland 
b -  Dolnośląskie    Dolnośląskie 

w % ogółu gospodarstw domowych 

in percent of total households 

+/- w porównaniu z 2005 r.  

+/- as compared to 2005 

Komputer osobisty  ogółem ......................................................................... a 38,6 43,7 50,1 56,4 5,1 11,5 17,8 

Personal computer total b 38,8 43,3 48,7 55,4 4,5 9,9 16,6 

         

Komputer osobisty z dostępem do Internetu .............................................. a 22,5 28,4 36,6 45,7 5,9 14,1 23,2 

Personal computer with access to the Internet b 22,7 28,4 36,2 46,4 5,7 13,5 23,7 

         

Drukarka ...................................................................................................... a 25,8 29,5 33,6 37,1 3,7 7,8 11,3 

Printer b 24,4 28,1 32,3 35,0 3,7 7,9 10,6 

         

Telefon komórkowy ..................................................................................... a 65,2 73,1 79,3 83,5 7,9 14,1 18,3 

Mobile phone b 62,3 71,4 77,0 81,3 9,1 14,7 19,0 

         

Urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej ................................................ a 48,2 48,9 51,8 55,9 0,7 3,6 7,7 

Satellite television equipment b 46,6 50,5 51,2 55,8 3,9 4,6 9,2 

a Dane z badania budżetów gospodarstw domowych. Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów. 

a Data from household budget survey. Compiled on the basis of data at the end of individual quarters.  
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Tabl. 3. 2. GOSPODARSTWA DOMOWE a WYPOSAŻONE W NIEKTÓRE PRZEDMIOTY TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA WEDŁUG 

WOJEWÓDZTW W ROKU 2005 I 2008 
HOUSEHOLDS a PROVIDED WITH SELECTED DURABLES BY VOIVODSHIPS IN YEARS 2005 AND 2008 

2005 2008 

komputer osobisty  

personal computer 

komputer osobisty 

personal computer 

ogółem  

total 

z dostępem 

do internetu  

with access  

to the Internet 

ogółem  

total 

z dostępem  

do internetu  

with access 

to the Internet 

drukarka 

printer 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w % gospodarstw domowych          in % of  households 

POLSKA POLAND ..............  38,6 22,5 56,4 45,7 37,1 

Dolnośląskie.......................  38,8 22,7 55,4 46,4 35,0 

Kujawsko-pomorskie............  37,0 16,8 57,3 43,1 38,8 

Lubelskie..............................  33,4 16,4 51,2 36,4 34,7 

Lubuskie...............................  39,9 24,5 57,6 45,8 38,1 

Łódzkie.................................  35,1 18,4 53,1 40,6 33,1 

Małopolskie ..........................  42,7 27,7 60,0 51,0 40,3 

Mazowieckie ........................  42,0 26,9 59,7 49,4 39,1 

Opolskie ...............................  36,4 19,3 54,3 44,1 35,7 

Podkarpackie .......................  37,4 22,0 56,1 41,9 36,3 

Podlaskie .............................  30,6 19,7 54,8 44,1 36,2 

Pomorskie ............................  39,4 24,8 62,2 53,0 40,4 

Śląskie..................................  41,7 27,3 57,1 51,3 37,8 

Świętokrzyskie .....................  30,2 13,5 49,7 32,5 30,6 

Warmińsko-mazurskie .........  35,3 17,8 51,3 39,0 32,5 

Wielkopolskie .......................  40,2 20,4 57,0 42,9 39,0 

Zachodniopomorskie............  37,2 20,3 54,1 46,4 37,0 

a Dane z badania budżetów gospodarstw domowych. Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów. 

a Data from household budget survey. Compiled on the basis of data at the end of individual quarters. 
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Tabl. 3. 3.  GOSPODARSTWA DOMOWE a W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WYPOSAŻONE W NIEKTÓRE PRZEDMIOTY 

TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W LATACH 2005-2008 
HOUSEHOLDS a IN DOLNOŚLASKIE VOIVODSHIP PROVIDED WITH SELECTED DURABLES IN 2005-2008 

W tym gospodarstwa domowe          Of which households 

pracowników 
of employees 

emerytów i rencistów 
of retirees and pensioners 

na stanowiskach 
in 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total robotniczych 

manual labour 
positions 

nierobotniczych 
non-manual 

labour positions 

razem 
total 

emerytów 
of retirees 

rencistów 
of pensioners 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % danej grupy gospodarstw domowych 
in % of given group of households 

2005 
Komputer osobisty ......................... 38,8 56,4 42,4 73,6 15,6 15,3 16,5 
Personal computer              

z dostępem do Internetu.............. 22,7 33,2 19,0 50,8 9,1 9,3 8,5 
with access to the Internet              
bez dostępu do Internetu............. 17,2 24,6 24,5 24,7 7,0 6,6 8,0 
without access to the Internet              

Drukarka ........................................ 24,4 36,2 24,9 50,0 9,5 10,2 7,6 
Printer              

2006 
Komputer osobisty ......................... 43,3 61,8 50,5 75,6 18,2 18,4 17,5 
Personal computer              

z dostępem do Internetu.............. 28,4 40,9 27,8 56,9 10,8 11,7 8,1 
with access to the Internet              
bez dostępu do Internetu............. 15,8 22,0 23,0 20,7 7,8 7,0 10,0 
without access to the Internet              

Drukarka ........................................ 28,1 41,2 31,0 53,7 11,2 11,6 10,2 
Printer              

a Dane z badania budżetów gospodarstw domowych. Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów. 

a Data from household budget survey. Compiled on the basis of data at the end of individual quarters. 
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Tabl. 3. 3.  GOSPODARSTWA DOMOWE a W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WYPOSAŻONE W NIEKTÓRE PRZEDMIOTY 

TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W LATACH 2005-2008 (dok.) 
HOUSEHOLDS a IN DOLNOŚLASKIE VOIVODSHIP PROVIDED WITH SELECTED DURABLES IN 2005-2008 (cont.) 

W tym gospodarstwa domowe          Of which households 

pracowników 
of employees 

emerytów i rencistów 
of retirees and pensioners 

na stanowiskach 
in 

Ogółem 
Grand total 

razem 
total robotniczych 

manual labour 
positions 

nierobotniczych 
non-manual 

labour positions 

razem 
total 

emerytów 
of retirees 

rencistów 
of pensioners 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % danej grupy gospodarstw domowych 
in % of given group of households 

2007 
Komputer osobisty ......................... 48,7 68,7 57,4 82,4 19,6 17,4 26,7 
Personal computer              

z dostępem do Internetu.............. 36,2 51,0 36,7 68,4 14,1 13,2 17,1 
with access to the Internet              
bez dostępu do Internetu............. 13,7 19,3 21,0 17,4 5,8 4,6 9,6 
without access to the Internet              

Drukarka ........................................ 32,3 44,7 34,4 57,0 12,0 11,1 14,9 
Printer              

2008 
Komputer osobisty ......................... 55,4 75,1 67,3 84,5 22,0 20,2 30,0 
Personal computer              

z dostępem do Internetu.............. 46,4 63,0 52,9 75,3 16,9 16,4 19,0 
with access to the Internet              
bez dostępu do Internetu............. 10,2 14,1 15,9 11,8 5,4 3,9 11,9 
without access to the Internet              

Drukarka ........................................ 35,0 47,2 38,5 57,9 12,4 11,4 16,8 
Printer              

a Dane z badania budżetów gospodarstw domowych. Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów. 

a Data from household budget survey. Compiled on the basis of data at the end of individual quarters. 
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Tabl. 3. 4.  DOSTĘP I KORZYSTANIE Z INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG REGIONÓW (NUTS-1) W 2008 R. 

Stan w styczniu 
ACCESS AND INTERNET USE IN HOUSEHOLDS BY REGIONS NUTS-1 IN 2008 
As of January 

Region           Region 

Polska 
Poland 

Centralny 
Central 
(łódzkie, 

mazowieckie) 

Południowy 
Southern 

(małopolskie, 
śląskie) 

Wschodni 
Eastern  

(lubelskie, 
podkarpackie, 

podlaskie) 

Północno-
zachodni 

North-western 
(lubuskie, 

wielkopolskie, 
zachodnio-
pomorskie) 

Południowo-
zachodni 

South-
western 

(dolnośląskie, 
opolskie) 

Północny 
Northern 

(kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu gospodarstw domowych          in percent of total households 
Gospodarstwa domowe z dostępem  

do Internetu .......................................  47,6 47,2 49,2 44,3 50,1 48,5 47,0 
Households having access  

to the Internet        
korzystające z Internetu ....................  46,1 46,7 47,7 41,6 48,4 46,4 46,2 
using Internet        

w tym poprzez :           
of which via:        
komputer stacjonarny....................  40,2 38,5 40,0 36,3 44,3 41,0 42,8 
personal computer        
telefon komórkowy ........................  8,3 9,9 8,1 5,9 11,4 6,6 7,5 
mobile phone        
połączenia szerokopasmowe ........  37,9 38,3 38,1 33,0 41,8 38,4 38,9 
broadband connection        

połączenie szerokopasmowe 
DSL ..........................................  19,6 20,2 18,0 17,1 23,9 23,2 17,1 

broadband connection DSL        
inne połączenia szeroko-

pasmowe (sieci osiedlowe, TV 
kablowa itp.) .............................  16,9 16,5 18,2 14,8 16,3 14,9 20,2 

other fixe broadband connections 
(via cable Network)         

połączenie wąskopasmowe 
przez telefon komórkowy  
(GPRS).....................................  3,4 2,8 2,8 3,5 3,7 2,6 5,2 

narrowband connections (via 
mobile phone GPRS)        
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Tabl. 3. 5.  PRZYCZYNY BRAKU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

WEDŁUG REGIONÓW (NUTS-1) W 2008 R. 
Stan w styczniu 
REASONS OF LACK OF BROADBAND INTERNET ACCESS CONNECTION IN HOUSEHOLDS BY REGIONS (NUTS-1) IN 2008 
As of January 

Region          Region 

Polska 
Poland 

Centralny 
Central 
(łódzkie, 

mazowieckie) 

Południowy 
Southern 

(małopolskie, 
śląskie) 

Wschodni 
Eastern  

(lubelskie, 
podkarpackie, 

podlaskie) 

Północno-
zachodni 

North-western 
(lubuskie, 

wielkopolskie, 
zachodnio-
pomorskie) 

Południowo-
zachodni  

South-
western 

(dolnośląskie, 
opolskie) 

Północny 
Northern 

(kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu gospodarstw domowych           in percent of total households 
Gospodarstwa domowe bez dostępu 

do Internetu ........................................ 52,3 52,8 50,7 55,5 49,9 51,3 53,0 
Households having not access to the 

Internet        
w tym z powodu:           
of which:        

posiadania dostępu do Internetu  
w innym miejscu ............................. 3,9 4,7 3,5 3,5 3,0 5,9 3,5 

having Access to the Internet In 
another place        

niechęci do Internetu ........................ 2,4 2,0 3,2 2,4 1,9 2,5 2,4 
aversion to the internet        
braku potrzeby korzystania  

z Internetu ...................................... 23,5 22,1 25,2 24,5 21,9 25,4 22,4 
lack of interest        
zbyt wysokich kosztów sprzętu......... 15,3 16,6 12,5 16,3 14,9 15,3 16,3 
too big costs of equipment        
zbyt wysokich kosztów dostępu........ 13,7 14,9 10,7 16,1 13,2 12,2 14,7 
too big costs of access        
braku umiejętności ............................ 12,0 13,1 11,9 10,9 10,7 12,3 13,1 
lack of skils        
braku technicznych możliwości 

podłączenia do Internetu................ 3,9 4,1 2,5 4,6 4,9 2,3 4,7 
lack of possibility of Internet 

enabling        
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Tabl. 3. 6.  CEL KORZYSTANIA Z INTERNETU W SPRAWACH PRYWATNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG 

REGIONÓW (NUTS-1) W 2008 R. 
Stan w styczniu 
PURPOSE OF INTERNET USE FOR PRIVATE MATTERS IN HOUSEHOLDS BY REGIONS (NUTS-1) IN 2008 
As of January 

Region          Region 

Polska 
Poland 

Centralny 
Central 
(łódzkie, 

mazowieckie) 

Południowy 
Southern 

(małopolskie, 
śląskie) 

Wschodni 
Eastern  

(lubelskie, 
podkarpackie, 

podlaskie) 

Północno-
zachodni 

North-western 
(lubuskie, 

wielkopolskie, 
zachodnio-
pomorskie) 

Południowo-
zachodni 

South-
western 

(dolnośląskie, 
opolskie) 

Północny 
Northern 

(kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu gospodarstw domowych           in percent of total households 

KORZYSTAJĄCY Z INTERNETU  
(w ciągu ostatnich 3 miesięcy) ............  49,0 52,2 49,7 43,5 49,1 51,4 49,0 

PERSONS USING INTERNET  
(over last three months)        
w celu:        
in order to:        

Komunikowania się ................................  42,3 43,5 43,7 36,0 43,4 45,7 43,5 
Communicate        

wysyłanie, odbieranie poczty 
elektronicznej...............................  38,0 39,6 40,0 30,6 38,7 42,6 38,8 

send, receive emails        
telefonowanie przez Internet, 

odbywanie wideokonferencji .......  14,8 13,7 15,9 11,5 16,6 15,0 17,2 
make phone calls over internet, 

make video conferences        
udział w czatach, korzystanie  

z komunikatorów internetowych ..  30,7 29,5 33,0 26,1 31,6 31,3 33,9 
chat online, use internet 
communicators        

Wyszukiwania informacji oraz 
korzystanie z serwisów on-line............  45,1 48,7 45,6 39,3 45,3 46,5 45,7 

Search for information or use online 
services        

wyszukiwanie informacji  
o towarach lub usługach..............  32,6 35,7 33,6 27,4 33,7 33,2 32,2 

search for information about foods 
and services        
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Tabl. 3. 6.  CEL KORZYSTANIA Z INTERNETU W SPRAWACH PRYWATNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG 

REGIONÓW (NUTS-1) W 2008 R. (cd.) 
Stan w styczniu 
PURPOSE OF INTERNET USE FOR PRIVATE MATTERS IN HOUSEHOLDS BY REGIONS (NUTS-1) IN 2008 (cont.) 
As of January 

Region          Region 

Polska 
Poland 

Centralny 
Central 
(łódzkie, 

mazowieckie) 

Południowy 
Southern 

(małopolskie, 
śląskie) 

Wschodni 
Eastern  

(lubelskie, 
podkarpackie, 

podlaskie) 

Północno-
zachodni 

North-western 
(lubuskie, 

wielkopolskie, 
zachodnio-
pomorskie) 

Południowo-
zachodni 

South-
western 

(dolnośląskie, 
opolskie) 

Północny 
Northern 

(kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu gospodarstw domowych           in percent of total households 
korzystanie z serwisów dot. usług 

związanych z podróż. i zakwater.  14,0 15,0 16,6 9,2 13,9 15,3 14,7 
use services to book trips or 

accommodation        
słuchanie radia, oglądanie TV 

przez Internet...............................  18,0 18,6 19,7 14,4 18,5 19,4 18,2 
listen to the radio, watch TV over 

Internet        
granie w gry komp., pobieranie 

plików z grami, muzyką, filmami, 
grafiką ..........................................  12,4 12,6 10,9 11,4 13,8 10,0 15,1 

play computer games, download 
files with games, music, films, 
images        

pobieranie programów 
komputerowych............................  12,5 12,5 12,5 10,7 12,8 11,7 14,6 

download software        
czytanie on-line, pobieranie plików 

z gazetami lub czasopismami......  18,8 19,3 17,5 15,3 20,2 18,2 22,8 
read online papers, download files 

with newspapers or magazines        
szukanie pracy, wysyłanie ofert 

dotyczących zatrudnienia ............  8,2 9,5 8,7 7,1 7,3 8,0 7,9 
find a job, sending job offers        
wyszukiwanie informacji 

dotyczących zdrowia....................  18,6 21,4 16,7 16,6 17,4 22,0 18,7 
searching for information about 
health        
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Tabl. 3. 6.  CEL KORZYSTANIA Z INTERNETU W SPRAWACH PRYWATNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG 

REGIONÓW (NUTS-1) W 2008 R. (dok.) 
Stan w styczniu 
PURPOSE OF INTERNET USE FOR PRIVATE MATTERS IN HOUSEHOLDS BY REGIONS (NUTS-1) IN 2008 (cont.) 
As of January 

Region          Region 

Polska 
Poland 

Centralny 
Central 
(łódzkie, 

mazowieckie) 

Południowy 
Southern 

(małopolskie, 
śląskie) 

Wschodni 
Eastern  

(lubelskie, 
podkarpackie, 

podlaskie) 

Północno-
zachodni 

North-western 
(lubuskie, 

wielkopolskie, 
zachodnio-
pomorskie) 

Południowo-
zachodni 

South-
western 

(dolnośląskie, 
opolskie) 

Północny 
Northern 

(kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu gospodarstw domowych           in percent of total households 
Korzystania z usług bankowych, 

sprzedaży towarów oraz usług............  19,5 20,9 21,5 13,5 21,2 22,1 19,5 
Use banking services, sell foods and 

services        
usługi bankowe...............................  17,1 18,2 19,1 10,8 18,7 20,4 17,5 
banking services        
sprzedaż towarów lub usług...........  6,7  8,4 6,6 5,4 7,1 6,0 6,1 
selling foods and services        

Korzystania z usług administracji 
publicznej.............................................  15,9 21,2 17,0 11,4 14,3 15,7 14,7 

Use services of public administration        
wyszukiwanie informacji na 

stronach administracji publicznej 14,0 18,5 14,9 9,9 12,4 13,8 13,6 
search for information on websites 

of public administration        
Szkolenia i kształcenia...........................  30,0 33,9 29,0 27,0 29,8 32,0 28,5 
Trainings        

poszukiwanie informacji 
dotyczących edukacji lub ofert 
szkoleniowych..............................  13,1 15,5 11,4 12,8 13,1 13,0 12,4 

search information about education 
or trainings        

korzystanie z Internetu w celu 
uzupełnienia wiedzy.....................  27,7 31,6 26,3 24,9 27,8 29,7 26,3 

use Internet to broaden knowledge        
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Tabl. 3. 7.  WARTOŚĆ TOWARÓW I USŁUG ZAMAWIANYCH PRZEZ INTERNETa W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  

WEDŁUG REGIONÓW (NUTS-1) W 2008 R. 
Stan w styczniu 
VALUE OF GOODS AND SERVICES ORDERED BY INTERNETa IN HOUSEHOLDS BY REGIONS (NUTS-1) IN 2008 
As of January 

Region  Region 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Polska 
Poland 

Centralny 
Central 
(łódzkie, 
mazo-

wieckie) 

Południowy 
Southern 

(mało-
polskie, 
śląskie) 

Wschodni 
Eastern  

(lubelskie, 
podkar-
packie, 

podlaskie) 

Północno-
zachodni 

North-
western 

(lubuskie, 
wielko-
polskie, 

zachodnio-
pomorskie) 

Południowo
-zachodni 

South-
western 
(dolno-
śląskie, 

opolskie) 

Północny 
Northern 

(kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie) 

Udział osób zamawiających przez Internet towary lub 
usługi w ogólnej liczbie osób w gospodarstwach 
domowych ..................................................................... 18,0 21,1 18,0 13,5 18,1 21,8 16,9 

Percentage of persons ordering goods or services over 
Internet in total number of member of a household        

Przeciętna wartość towarów i usług na gosp. dom.,  
w którym przynajmniej 1 osoba dokonywała zakupów  
(w zł) .............................................................................. 1213,37 1436,01 1050,43 1031,27 1291,04 1568,77 878,58 

Average value of goods and services per household  
in which at last one person made a purchase (in zl)        

Przeciętna wartość towarów i usług na 1 osobę 
dokonującą zakupów (w zł) ........................................... 858,85 975,63 783,99 777,66 900,91 1060,97 614,27 

Average value of goods and services per 1 person 
making purchases (in zl)           -            -            -            -            -              -  

Przeciętna wartość zamówionych towarów  
i usług na 1 gosp. dom. (w zł)........................................ 340,94 444,85 287,26 255,60 379,10 481,94 226,16 

Average value of goods and services ordered per 
household (in zl)           -            -            -            -            -             -  

Przeciętna wartość zamówionych towarów i usług na  
1 osobę w wieku 16-74 lata w gosp. dom. (w zł)........... 154,67 205,42 141,04 104,96 162,68 231,51 103,63 

Average value of goods and services ordered per one 
person at the age of 16-74 in household (in zl)              

a W ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
a Over last 12 months. 
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Tabl. 3. 8.  PRZEDSIĘBIORSTWAa WYKORZYSTUJĄCE WYBRANE TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE WEDŁUG 

WOJEWÓDZTW W 2008 r. 
Stan  w  styczniu 
ENTERPRISESa USING SELECTED ICT SYSTEMS BY VOIVODSHIPS IN 2008 
As  of  January 

Komputery 
Computers 

Sieć lokalna LAN 
Local area network 

LAN 

Intranet 
Intranet 

Internet 
Internet 

Własna strona 
internetowa 

Website or Home 
Page 

W tym strona 
internetowa, która 

spełnia funkcje 
prezentacji 
katalogów, 

wyrobów lub 
cenników  

Of which own 
Website  

or home page 
to present product 

catalogues  
or price lists 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w % ogółu przedsiębiorstw          in % total of enterprises 

POLSKA  POLAND............  95,0 57,9 26,1 92,7 56,6 43,4 
Dolnośląskie......................  94,0 58,8 26,2 91,2 56,6 43,2 
Kujawsko-pomorskie...........  94,6 61,9 25,3 92,5 52,1 41,6 
Lubelskie.............................  95,1 48,2 17,6 92,5 47,1 35,8 
Lubuskie..............................  94,8 56,2 21,6 91,5 51,5 41,3 
Łódzkie................................  91,4 48,2 18,6 86,8 53,1 41,2 
Małopolskie .........................  95,1 62,5 26,2 92,7 62,3 49,9 
Mazowieckie .......................  98,1 65,9 35,8 97,7 66,3 50,8 
Opolskie ..............................  95,2 57,7 26,4 92,1 52,7 38,2 
Podkarpackie ......................  94,2 55,1 21,5 91,4 51,1 38,6 
Podlaskie ............................  94,0 57,2 21,7 91,1 59,5 42,7 
Pomorskie ...........................  95,4 59,9 27,9 93,7 59,6 44,2 
Śląskie.................................  94,8 59,5 26,0 92,2 58,4 44,4 
Świętokrzyskie ....................  93,9 53,7 24,8 90,2 43,2 33,1 
Warmińsko-mazurskie ........  93,2 50,8 24,3 90,4 47,7 34,8 
Wielkopolskie ......................  94,4 51,7 22,2 92,3 50,5 39,2 
Zachodniopomorskie...........  94,6 57,3 26,2 91,9 55,1 41,3 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  
a Data concern enterprises with more than 9 persons employed. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE                      ENTERPRISES OF INDUSTRY 



 

 

1
7

0
S

p
o

łe
cze

ń
stw

o
 in

fo
rm

a
cy

jn
e

 
Tabl. 3. 9.  RODZAJE POŁĄCZEŃ ORAZ KORZYSTANIE Z INTERNETU W PRZEDSIĘBIORSTWACHa WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2008 R.  

Stan w styczniu 
TYPE OF CONNECTIONS WITH INTERNET USE FOR ENTERPRISESa BY VOIODSHIPS IN 2008  
As  of  January 

Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu w % ogółu przedsiębiorstw 
Enterprises with Internet access in % total of enterprises 

szerokopasmowym 
broadband connection 

korzystające z Internetu w celach 
using Internet for 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION ogółem 

total 

przez modem 
analogowy 

(zwykła linia 
telefoniczna) 
lub cyfrowy 

ISDN 
analogue 
modem 

(connection 
over plain 

telephone line) 
or digital 

modem ISDN 

razem 
total 

w tym przez 
łącze  

w technologii 
DSL (xDSL, 
ADSL,SDSL 

itp.) 
of which DSL 
connections 
(xDSL like 

ADSL, SDSL, 
etc.) 

przez łącze 
bezprze-
wodowe 

(np. GSM, 
GPRS, UMTS, 

itp.)  
wireless 

connection 
(e.g. 

GSM,GPRS, 
UMTS, etc.) 

bankowych 
lub finanso-
wych (jako 

odbiorcy tego 
rodzaju usług 
internetowych) 

contacting 
banks and 
financial 

matters (as 
recipients of 
such Internet 

services) 

szkolenia 
i edukacji 

trainings and 
education 

kontaktów  
z organami 

administracji 
publicznej 
contacting 

bodies  
of public 

administration 

POLSKA  POLAND....... 92,7 41,6 58,7 48,9 24,5 75,3 20,5 67,9 
Dolnośląskie................. 91,2 38,1 61,3 52,7 25,7 80,0 22,2 61,8 
Kujawsko-pomorskie...... 92,5 40,9 58,9 51,1 26,1 76,4 21,0 65,4 
Lubelskie........................ 92,5 42,8 57,0 50,0 18,6 68,5 17,7 63,2 
Lubuskie......................... 91,5 40,1 59,7 51,7 22,6 78,6 18,7 59,8 
Łódzkie........................... 86,8 42,1 49,8 40,5 20,5 65,2 17,1 59,2 
Małopolskie .................... 92,7 39,6 62,5 50,3 25,1 73,5 21,8 67,0 
Mazowieckie .................. 97,7 43,7 65,7 52,6 31,5 78,2 24,4 88,7 
Opolskie ......................... 92,1 44,2 53,3 44,3 22,1 78,0 19,7 57,4 
Podkarpackie ................. 91,4 41,2 60,7 53,5 17,2 73,8 21,4 65,2 
Podlaskie ....................... 91,1 36,6 59,2 49,1 21,5 76,5 19,1 63,9 
Pomorskie ...................... 93,7 41,8 56,6 44,0 25,1 74,0 18,0 66,7 
Śląskie............................ 92,2 39,4 61,5 51,9 24,2 80,4 19,8 64,0 
Świętokrzyskie ............... 90,2 42,6 48,0 39,7 17,0 64,3 18,4 62,7 
Warmińsko-mazurskie ... 90,4 47,4 52,5 46,5 19,3 73,5 19,7 59,0 
Wielkopolskie ................. 92,3 42,7 53,1 44,6 23,3 74,1 19,6 65,8 
Zachodniopomorskie...... 91,9 42,8 57,4 50,1 25,0 74,7 18,7 59,1 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  
a Data concern enterprises with more than 9 persons employed. 
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Tabl. 3. 10.  PRZEDSIĘBIORSTWAa I PRACUJĄCY WYKORZYSTUJĄCY KOMPUTERY W LATACH 2007-2008  

Stan  w  styczniu 
ENTERPRISESa AND PERSONS EMPLOYED USING COMPUTERS  IN 2007-2008  
As  of  January 

Przedsiębiorstwa 
Enterprises 

Pracujący 
Persons employed 

w tym 
of which 

w tym wykorzystujący 
of which using 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION ogółem 

total wykorzystujące 
komputery 

using computers 

mające dostęp do 
Internetu 

with access to 
Internet 

ogółem 
total komputery 

computers  

komputery  
z dostępem do 

Internetu 
computer with 

access 
 to Internet 

2007 

Liczba jednostek ........................... 5064 4683 4563 338195 105234 78898 

Number of units       

Udział jednostek  

w populacji w %......................... 100,0 92,5 90,1 7,1b 31,1 23,3 

Share of units 

 in population in %       

2008 

Liczba jednostek ........................... 5298 4978 4833 379066 119543 92055 

Number of units       

Udział jednostek  

w populacji w %......................... 100,0 94,0 91,2 7,5b 31,5 24,3 

Share of units 

 in population in % 

    

  

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b Udział w ogólnej liczbie pracujących w Polsce. 

a Data concern enterprises with more than 9 persons employed.  b Percent of total of persons employed in Poland. 
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Tabl. 3. 11.  PRZEDSIĘBIORSTWAa WYKORZYSTUJĄCE WYBRANE TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE ORAZ INTERNET  

W LATACH 2006-2008  
Stan  w  styczniu 
ENTERPRISESa USING SELECTED ICT SYSTEMS AND INTERNET IN 2006-2008  
As  of  January 

2006 2007 2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w % ogółu przedsiębiorstw     in % total of enterprises 
SPECIFICATION 

Komputery .......................................................... 91,6 92,5 94,0 Computers 
Sieć lokalna (LAN):  ...........................................   64,8 58,8 Local area network (LAN): 

w tym bezprzewodowa  .................................. 16,1 21,3 24,0     wireless 
kablowa ........................................................... 54,7 61,2       wire based 

Intranet  .............................................................. 27,9 32,3 26,2 Intranet 

System Informatyczny do obsługi zamówień...... 24,8 37,6 . 
IT system to manage the placing or receipt 

of orders 
Bezpłatne oprogramowanieb .............................. . 20,0 19,4 Free, open source softwareb 
ERPc ................................................................... . 13,1 11,5 ERPc 
CRMd .................................................................. . 24,2 20,0 CRMd 

Dostęp do Internetu ...........................................  86,9 90,1 91,2 Internet access 
Połączenie z Internetem przez:       Internet access via: 
łącze szerokopasmowee  ................................  . 51,9 61,3      broadband connectione 

przez łącze w technologii DSL (xDSL, 
ADSL, SDSL, itp.) .................................      52,7 

DSL connections (xDSL like ADSL, 
SDSL, etc.) 

modem analogowy (zwykła linia tele-
foniczna) ................................................  29,1 26,5 38,1c 

analogue modem (connection over 
plain telephone line) 

modem cyfrowy ........................................  29,8 29,3   digital modem      
łącze bezprzewodowe (np. GSM, GPRS, 

UMTS, itp.) ............................................  14,4 21,3 25,7 
wireless connection (e.g. 

GSM,GPRS, UMTS, etc.) 
Jednostki posiadające własną stronę 

internetową ......................................................  54,4 54,5 56,6 Individuals with own Website 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Systemy open source, jak np. Linux. c System informatyczny do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa. d Oprogramowanie do zarządzania informacjami o klientach zapewniające dostęp do nich innym komórkom przedsiębiorstwa.  e W technologii DSL (xDSL, 
ADSL, SDSL, itp.) lub inne łącze stałe (np. sieć telewizji kablowej, energetyczną – PLC). 

a Data concern enterprises with more than 9 persons employed. b Open source software and operating systems, like Linux. c Enterprise Resource Planning system. d Customer 
Relationship Management system.  e DSL connections (xDSL like ADSL, SDSL, etc.) or other fixed broadband connections (e.g. via cable TV network, via power supply traction 
– PLC). 
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Tabl. 3. 12.  WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWa W SYSTEMY INFORMATYCZNE W 2008 R. 

Stan w styczniu 
ENTERPRISESa FIXED WITH INFORMATIVE SYSTEMS IN 2008 
As  of  January 

Ogółem 
Total 

Udział w całej populacji w % 
Share in total population in % 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
woj. dolnośląskie 

dolnoślaskie voivodship 
Polska 
Poland 

SPECIFICATION 

Liczba przedsiębiorstw .......................................  5298 100,0 100,0 Enterprises Total 
w tym stosujące:    of which using: 
aplikacje dotyczące spraw kadrowych...........  462 8,7 8,0  
bezpłatne oprogramowanie, systemy open 

source, jak np. Linux ...................................  1026 19,4 17,2 
Free, open source software and operating 

systems, like Linux 
ERP - system informatyczny do planowania 

zasobów przedsiębiorstwa ..........................  607 11,5 12,1 ERP – Enterprise Resource Planning system 
CRM - oprogramowanie do zarządzania 

informacjami o klientach umożliwiające:    
CRM – Customer Relationship Management 

system 
zbieranie, przechowywanie informacji  

o klientach oraz zapewnienie dostępu 
do nich innym komórkom 
przedsiębiorstwa..................................  1061 20,0 19,0 

gathering, storing information on clients 
and giving access to the information to 
other units of an enterprise 

analizowanie informacji o klientach w 
celach marketingowych (ustalanie 
cen, zarządzanie promocjami, 
definiowanie kampanii i kanałów 
dystrybucji itp.).....................................  612 11,6 12,2 

analyzing information on clients for 
marketing purposes (defining prices, 
managing promotions, defining 
campaigns and channels of distribution, 
etc.) 

Oprogramowanie opracowane lub 
zmodyfikowane we własnym zakresie ............  550 10,4 9,9 Software made or modified within own scope 

Szacunkowy koszt netto oprogramowania 
opracowanego lub zmodyfikowanego we 
własnym zakresie w zł ......................................  22714 4,2b x 

Estimated net cost of software made or 
modified within own scope in zl 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b Polska = 100. 

a Data concern enterprises with more than 9 persons employed.  b Poland = 100. 
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Tabl. 3. 13.  POSIADANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWAa  WŁASNYCH STRON INTERNETOWYCH W 2008 R. 

Stan w styczniu 
PRIVATE WEBSITES OWNED BY ENTERPRISESa IN 2008 
As of January 

Ogółem 
Total 

Udział w całej populacji w % 
Share in total population in % 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
woj. dolnośląskie 

dolnoślaskie voivodship 
Polska 
Poland 

SPECIFICATION 

Liczba przedsiębiorstw ......................  5298 100,0 100,0 Number of enterprises 

w tym z dostępem do Internetu ...........  4833 91,0 93,0 of which with access to Internet 

w tym posiadające własną stronę 

internetową.....................................  2999 56,6 56,6 of which with own website 

która spełniała następujące 

funkcje:     which has the following functions: 

prezentacja katalogów, wyrobów 

lub cenników .............................  2288 43,2 43,4 

presents catalogues, products or 

price list 

umożliwienie zamówień wg 

własnej specyfikacji...................  496 9,4 11,0 

enables to place orders 

according to own specification 

umożliwienie zamówień lub 

rezerwacji on-line ......................  274 5,2 6,0 

enables to place orders or make 

booking online 

umożliwienie dokonywania 

płatności on-line ........................  188 3,5 4,4 

enables to make payments 

online 

personalizacja zawartości strony 

dla stałych użytkowników..........  122 2,3 3,6 

personalizes the content of 

website for regular user 

informacje o wakatach  

i umożliwienie aplikowania  

on-line .......................................  509 9,6 8,0 

gives information about job 

vacancies and enables to apply 

online 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern enterprises with more than 9 persons employed. 
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Tabl. 3. 14.  KORZYŚCI ZE STOSOWANIA TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACHa W 2008 R. 

Stan w styczniu 
BENEFITS OF USING ICT SYSTEMS IN THE ENTERPRISESa IN 2008 
As  of  January 

Ogółem 
Total 

Udział w całej populacji w % 
Share in total population in % 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
woj. dolnośląskie 

dolnoślaskie voivodship 
Polska 
Poland 

SPECIFICATION 

Liczba przedsiębiorstw .......................  5298 100,0 100,0 Number of enterprises total 
w tym deklarujących korzyści  

z wdrożenia projektów ICT w ciągu 
ostatnich dwóch lat:   

 of which declaring benefits from 
implementing ICT projects over  
the last two year: 

nie dotyczy (brak projektów) ..........  3567 67,3 70,2 does not apply 
razem projektów.............................  894 16,9 14,8 projects total 

uproszczenie rutynowych 
czynności: 

  
 

simplification of routine  
activities: 

mało/wcale..............................  158 3,0 4,1 little/none 
średnio ....................................  631 11,9 9,8 tolerably 
znacząco.................................  554 10,5 9,8 substantially 

uwolnienie zasobów:    release of stocks: 
mało/wcale..............................  444 8,4 7,5 little/none 
średnio ....................................  462 8,7 7,8 tolerably 
znacząco.................................  158 3,0 2,6 substantially 

zwiększenie dochodów:    increase of revenue: 
mało/wcale..............................  534 10,1 8,3 little/none 
średnio ....................................  464 8,8 8,1 tolerably 
znacząco.................................  93 1,8 2,1 substantially 

rozwój nowych produktów  
i usług:    

development of new products 
and services: 

mało/wcale..............................  510 9,6 8,5 little/none 
średnio ....................................  437 8,2 7,0 tolerably 
znacząco.................................  134 2,5 3,2 substantially 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern enterprises with more than 9 persons employed. 
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KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ                      SCHOOLS COMPUTERIZATION 

Tabl. 3. 15.  KOMPUTERY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻYa WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 
PERSONAL COMPUTERS IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH 
BY VOIVODSHIPS IN THE 2008/2009 SCHOOL YEAR 

Szkoły posiadające komputery w % 
danej grupy szkół 

Schools which possess personal 
computers in % of a given group  

of schools 

Liczba uczniów przypadających  
na 1 komputer  

Number of pupils per 1 personal 
computer  

Komputery z dostępem do Internetu 
w % komputerów w szkołach 

Personal computers with Internet 
access w % of personal computers  

in schools 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
szkoły 

podstawowe  
primary schools 

gimnazja 
lower secondary 

schools 

szkoły 
podstawowe  

primary schools 

gimnazja 
 lower secondary 

schools 

szkoły 
podstawowe  

primary schools 

gimnazja  
lower secondary 

schools 

POLSKA       POLAND................  90,4 82,9 12 13 84,2 91,8 

Dolnośląskie...............................  93,8 85,0 13 13 86,1 91,4 

Kujawsko-Pomorskie ...................  93,8 82,1 13 14 84,2 90,1 

Lubelskie......................................  86,9 83,2 10 11 84,9 91,9 

Lubuskie.......................................  87,5 82,1 13 15 84,5 93,3 

Łódzkie.........................................  94,0 88,7 12 13 82,8 91,5 

Małopolskie ..................................  91,3 78,7 11 13 84,0 93,1 

Mazowieckie ................................  88,8 82,5 13 12 82,2 90,2 

Opolskie .......................................  93,8 86,4 11 12 85,2 91,7 

Podkarpackie ...............................  89,6 81,3 9 10 88,0 95,2 

Podlaskie .....................................  86,7 86,6 13 13 80,2 90,8 

Pomorskie ....................................  88,4 79,5 15 15 87,2 91,5 

Śląskie..........................................  92,7 86,4 16 14 83,1 90,6 

Świętokrzyskie .............................  87,5 87,3 11 14 81,3 89,9 

Warmińsko-Mazurskie .................  92,3 85,0 13 14 84,2 91,5 

Wielkopolskie ...............................  89,0 81,0 13 13 85,4 94,0 

Zachodniopomorskie....................  90,3 77,2 14 14 82,7 92,6 

a Bez szkół specjalnych.  b Z dostępem do Internetu przeznaczonych do użytku. 

a Excluding special schools.  b With Internet access used by pupils. 
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Tabl. 3. 16.  KOMPUTERY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻYa NA TLE POLSKI  

W LATACH 2005-2008 
PERSONAL COMPUTERS IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AS 
COMPARED TO POLAND IN 2005-2008 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
a Polska   Poland 
b- Dolnośląskie 

w liczbach bezwzględnych 
in absolute numbers 

+/- w porównaniu z 2005 r.  
+/- as compared to 2005 

Szkoły posiadające komputery w % danej grupy 
szkół        

Schools which posses personal  computers  
in % of a given group of schools  

      

szkoły podstawowe.........................................a 72,3 81,0 86,1 90,4 8,7 13,8 18,1 
primary schools b 81,0 84,0 89,6 93,8 3,0 8,5 12,7 
gimnazja .........................................................a 77,3 78,6 80,5 82,9 1,3 3,2 5,6 
lower secondary schools b 78,3 78,7 81,8 85,0 0,4 3,5 6,8 

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer         
Number of pupils per 1 personal computer        

szkoły podstawowe.........................................a 27 18 15 12 -9,3 -12,2 -14,8 
primary schools b 26 18 16 13 -7,3 -10,3 -13,2 
gimnazja .........................................................a 23 18 15 13 -5,1 -7,8 -10,4 
lower secondary schools b 23 18 15 13 -5,5 -8,5 -10,8 

Komputery z dostępem do Internetu  
w % komputerów w szkołach        

Personal computers with Internet access  
in % of personal computers in schools        

szkoły podstawowe.........................................a 72,4 79,2 80,8 84,2 6,8 8,4 11,8 
primary schools b 75,1 80,9 83,6 86,1 5,9 8,6 11,0 
gimnazja .........................................................a 89,7 91,7 91,4 91,8 2,0 1,7 2,1 
lower secondary schools b 87,8 92,2 90,6 91,4 4,4 2,9 3,6 

a Bez szkół specjalnych. 

a Excluding special schools. 
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Tabl. 3. 17.  KOMPUTERY W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POLICEALNYCHa W ROKU SZKOLNYM 2005/2006  

I 2008/2009  
PERSONAL COMPUTERS IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLSa   
IN 2005/2006 AND 2008/2009 SCHOOL YEAR 

Komputeryb w szkołach 
Personal computersb in schools 

z liczby ogółem — przeznaczone do 
użytku uczniów 

of grand total — used by pupils and 
youth 

SZKOŁY 
SCHOOLS 

Szkoły 
posiadające 

komputery w % 
danej grupy szkół 

Schools which 
possess personal 

computers  
in % of a given 

group of schools 

Pracownie 
komputerowe 

Computer 
laboratories 

ogółem 
grand total 

w tym  
z dostępem do 

Internetu 
of which with 

Internet access razem 
total 

w tym  
z dostępem  
do Internetu 
of which with 

internet access 

2005/2006 

Podstawowe ..........................................  91,1 785 12309 9166 9060 7029 
Primary            
Gimnazja ...............................................  76,6 435 7316 6320 5408 4944 
Lower secondary            
Zasadnicze zawodowe...........................  21,1 42 801 636 595 486 
Basic vocational            
Licea ogólnokształcącec.........................  65,7 213 4546 4004 3490 3225 
General secondaryc            
Licea profilowane ..................................  . . 2433 1959 1781 1595 
Specialized secondary            
Technikad ..............................................  . . 2835 2473 2212 2065 
Technicald            
Policealnee ............................................  26,5 17 355 282 249 216 
Post-secondary e            

a Łącznie ze szkołami specjalnymi. b W przypadku wspólnego użytkowania komputerów przez kilka szkół — wykazane tylko raz. c Łącznie z uzupełniającymi liceami 
ogólnokształcącymi. d Łącznie z technikami uzupełniającymi oraz ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe. e Dotyczy szkół dla młodzieży. 

a Including special schools. b In case of commonly used computers by a few schools — presented only once. c Including supplementary general secondary schools. d Including 
supplementary technical secondary and general art schools leading to professional certification. e It concerns schools for youth. 
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Tabl. 3. 17.  KOMPUTERY W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POLICEALNYCHa W ROKU SZKOLNYM 2005/2006   

I 2008/2009 (dok.) 
PERSONAL COMPUTERS IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AND IN POST--SECONDARY SCHOOLSa   
IN 2005/2006 AND 2008/2009 SCHOOL YEAR (cont.) 

Komputeryb w szkołach 
Personal computersb in schools 

z liczby ogółem — przeznaczone do 
użytku uczniów 

of grand total — used by pupils and 
youth 

SZKOŁY 
SCHOOLS 

Szkoły 
posiadające 

komputery w % 
danej grupy szkół 

Schools which 
possess personal 

computers  
in % of a given 

group of schools 

Pracownie 
komputerowe 

Computer 
laboratories 

ogółem 
grand total 

w tym  
z dostępem do 

Internetu 
of which with 

Internet access razem 
total 

w tym  
z dostępem  
do Internetu 
of which with 

internet access 

2008/2009 
Podstawowe ..........................................  93,4 892 18770 16082 13828 12479 
Primary            
Gimnazja ...............................................  82,2 534 11974 10798 8608 8161 
Lower secondary       
Zasadnicze zawodowe...........................  31,3 59 1490 1382 1197 1136 
Basic vocational            
Licea ogólnokształcącec.........................  76,0 224 6496 5943 4805 4607 
General secondaryc            
Licea profilowane ..................................  36,8 51 1530 1467 1181 1164 
Specialized secondary            
Technikad ..............................................  59,0 267 6697 6220 5397 5140 
Technicald            
Policealnee ............................................  45,0 136 3019 2754 2665 2484 
Post-secondary e            

a Łącznie ze szkołami specjalnymi. b W przypadku wspólnego użytkowania komputerów przez kilka szkół — wykazane tylko raz. c Łącznie z uzupełniającymi liceami 
ogólnokształcącymi. d Łącznie z technikami uzupełniającymi oraz ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe. e Dotyczy szkół dla młodzieży. 

a Including special schools. b In case of commonly used computers by a few schools — presented only once. c Including supplementary general secondary schools. d Including 
supplementary technical secondary and general art schools leading to professional certification. e It concerns schools for youth. 
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Tabl. 3. 18.  KOMPUTERY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻYa WEDŁUG POWIATÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 I 2008/2009   
PERSONAL COMPUTERS IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTHa  
BY POWIATS IN THE 2005/2006 AND 2008/09 SCHOOL YEAR 

Szkoły posiadające komputery w % danej grupy szkół 
Schools which possess personal computers  

in % of a given group of schools 

Liczba pracowni komputerowych 
Number of computer laboratories 

szkoły podstawowe 
primary schools 

gimnazja 
lower secondary schools 

szkoły podstawowe 
primary schools 

gimnazja 
lower secondary schools 

POWIATY 
POWIATS 

2005/2006 2008/2009 2005/2006 2008/2009 2005/2006 2008/2009 2005/2006 2008/2009 
WOJEWÓDZTWO .................... 81,0 93,8 78,3 85,0 759 857 384 468 
VOIVODSHIP             
Bolesławiecki  .......................... 79,0 88,9 84,6 84,6 34 35 13 15 
Dzierżoniowski  ........................ 96,2 100,0 71,4 71,4 28 33 10 18 
Głogowski ................................ 89,5 94,7 100,0 90,9 21 24 15 15 
Górowski .................................. 80,0 100,0 62,5 62,5 14 14 6 6 
Jaworski  .................................. 77,8 81,3 100,0 100,0 17 18 10 9 
Jeleniogórski ............................ 91,3 90,9 58,3 66,7 24 23 8 9 
Kamiennogórski ....................... 80,0 100,0 75,0 100,0 9 11 7 9 
Kłodzki ...................................... 77,8 92,3 72,4 74,2 51 60 27 29 
Legnicki .................................... 78,3 87,0 87,5 100,0 21 23 8 9 
Lubański ................................... 76,2 85,7 88,9 100,0 18 21 10 11 
Lubiński .................................... 86,4 95,2 81,8 100,0 25 25 13 15 
Lwówecki ................................. 80,0 89,5 80,0 100,0 16 17 4 10 
Milicki ....................................... 66,7 100,0 100,0 75,0 11 14 8 11 
Oleśnicki .................................. 80,6 94,1 100,0 100,0 39 41 14 16 
Oławski ..................................... 66,7 88,5 90,0 77,8 21 31 12 12 
Polkowicki ................................ 87,5 100,0 100,0 100,0 17 21 9 13 
Strzeliński ................................. 61,1 82,4 87,5 87,5 15 18 8 9 
Średzki ..................................... 52,6 93,8 77,8 88,9 12 14 7 9 
Świdnicki .................................. 84,8 100,0 85,0 90,0 46 55 24 28 
Trzebnicki ................................. 64,3 96,3 76,9 83,3 23 29 12 14 
Wałbrzyski ................................ 86,5 97,1 73,9 91,3 36 48 22 33 
Wołowski .................................. 83,3 100,0 83,3 57,1 18 20 7 7 
Wrocławski ............................... 84,8 95,6 83,3 94,4 41 45 16 18 
Ząbkowicki ............................... 75,0 89,5 83,3 80,0 28 25 12 13 
Zgorzelecki ............................... 91,3 95,8 85,7 85,7 26 29 15 17 
Złotoryjski ................................. 85,7 95,2 88,9 100,0 21 23 10 13 
Miasta na prawach powiatu:              
Cities with powiat status:           
Jelenia Góra ............................. 100,0 100,0 75,0 77,8 15 20 9 12 
Legnica .................................... 100,0 92,9 61,5 84,6 17 17 8 11 
Wrocław ................................... 83,7 94,1 62,5 80,0 95 103 60 77 

a Bez szkół specjalnych. 
a Excluding special schools. 
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Tabl. 3. 19.  KOMPUTERY Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻYa WEDŁUG POWIATÓW W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 I 2008/2009   
PERSONAL COMPUTERS WITH INTERNET ACCESS IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN  
AND YOUTHa BY POWIATS IN THE 2005/2006 AND 2008/2009 SCHOOL YEAR 

Liczba komputerów z dostępem do Internetu 
Number of personal computers with Internet access 

Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer przeznaczony 
do użytku uczniów z dostępem do Internetu 

Number of pupils per 1 personal computer used by pupils 
with Internet access 

szkoły podstawowe 
primary schools 

gimnazja 
lower secondary schools 

szkoły podstawowe 
primary schools 

gimnazja 
lower secondary schools 

POWIATY 
POWIATS 

2005/2006 2008/2009 2005/2006 2008/2009 2005/2006 2008/2009 2005/2006 2008/2009 
WOJEWÓDZTWO .....................  8960 15646 5913 9882 26 13 23 12 
VOIVODSHIP                
Bolesławiecki  ...........................  405 554 224 347 19 13 22 12 
Dzierżoniowski  .........................  273 611 217 331 26 10 23 14 
Głogowski .................................  236 401 195 310 34 17 25 13 
Górowski ...................................  175 303 84 139 24 11 28 14 
Jaworski  ...................................  179 306 118 159 22 12 19 14 
Jeleniogórski .............................  281 456 118 177 16 9 24 13 
Kamiennogórski ........................  126 211 88 182 28 16 25 10 
Kłodzki .......................................  418 905 393 594 33 12 19 12 
Legnicki .....................................  216 316 118 208 21 12 23 12 
Lubański ....................................  191 345 141 237 26 11 23 11 
Lubiński .....................................  379 484 217 355 24 18 27 17 
Lwówecki ..................................  214 334 91 217 20 10 28 11 
Milicki ........................................  124 185 122 240 33 16 17 8 
Oleśnicki ...................................  387 723 222 441 23 11 28 12 
Oławski ......................................  163 388 139 213 34 13 23 15 
Polkowicki .................................  215 409 188 428 32 15 23 10 
Strzeliński ..................................  117 284 117 186 32 12 17 11 
Średzki ......................................  124 273 92 169 37 14 24 12 
Świdnicki ...................................  536 989 388 590 26 11 21 12 
Trzebnicki ..................................  218 563 175 291 35 11 25 12 
Wałbrzyski .................................  411 845 324 573 33 14 24 12 
Wołowski ...................................  192 363 113 114 21 9 23 20 
Wrocławski ................................  487 753 253 401 18 11 18 11 
Ząbkowicki ................................  285 403 163 191 21 11 22 10 
Zgorzelecki ................................  348 610 207 319 24 13 25 15 
Złotoryjski ..................................  237 416 140 294 16 8 18 6 
Miasta na prawach powiatu:            
Cities with powiat status:            
Jelenia Góra ..............................  215 314 148 228 28 17 25 16 
Legnica .....................................  249 377 146 257 34 21 36 17 
Wrocław ....................................  1559 2525 972 1691 27 15 25 13 

a Bez szkół specjalnych. 
a Excluding special schools. 
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Tabl. 3. 20.  KOMPUTERY PRZEZNACZONE DO UŻYTKU UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻYa WEDŁUG POWIATÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009   
PERSONAL COMPUTERS USED BY PUPILS IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN  
AND YOUTHa BY POWIATS IN THE 2008/2009 SCHOOL YEAR 

W tym z dostępem do Internetu 
of which with Internet access Liczba komputerów  

Number of personal computers ogółem  
total 

w tym  
za pomocą szerokopasmowego łącza 
of which with broadband connection 

POWIATY 
POWIATS 

szkoły 
podstawowe 

primary schools 

gimnazja 
lower secondary 

schools 

szkoły 
podstawowe 

primary schools 

gimnazja 
lower secondary 

schools 

szkoły 
podstawowe 

primary schoolsa 

gimnazja 
lower secondary 

schools 
WOJEWÓDZTWO ..................  13359 7763 12124 7449 6741 4773 
VOIVODSHIP          
Bolesławiecki ..........................  478 267 428 266 175 162 
Dzierżoniowski  ......................  558 262 528 245 291 219 
Głogowski ..............................  346 231 296 224 105 96 
Górowski ................................  244 104 234 104 145 30 
Jaworski  ................................  302 149 251 128 118 41 
Jeleniogórski ..........................  409 132 367 130 236 71 
Kamiennogórski .....................  214 157 172 150 80 107 
Kłodzki ....................................  805 498 707 469 281 236 
Legnicki ..................................  315 166 261 154 168 97 
Lubański .................................  342 195 283 187 176 99 
Lubiński ..................................  364 209 339 204 185 107 
Lwówecki ...............................  290 173 278 166 150 148 
Milicki .....................................  170 174 154 174 120 147 
Oleśnicki ................................  611 323 584 322 214 248 
Oławski ...................................  410 162 329 161 202 82 
Polkowicki ..............................  294 253 278 253 95 164 
Strzeliński ...............................  234 148 219 148 177 148 
Średzki ...................................  236 154 219 153 87 60 
Świdnicki ................................  833 525 770 456 421 298 
Trzebnicki ...............................  481 245 464 230 266 184 
Wałbrzyski ..............................  704 472 643 464 400 270 
Wołowski ................................  333 85 313 85 88 19 
Wrocławski .............................  680 357 609 322 302 236 
Ząbkowicki .............................  325 171 292 160 198 87 
Zgorzelecki .............................  464 243 437 232 288 219 
Złotoryjski ...............................  406 266 341 256 145 186 
Miasta na prawach powiatu:       
Cities with powiat status:       
Jelenia Góra ...........................  261 187 242 184 208 104 
Legnica ..................................  315 211 266 210 177 135 
Wrocław .................................  1935 1244 1820 1212 1243 773 

a Bez szkół specjalnych. 
a Excluding special schools. 

 



IV. ZASOBY LUDZKIE DLA NAUKI I TECHNIKI 
 

Podstawowe pojęcia i definicje 
 

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki – termin ten oznacza ogół osób aktualnie zajmują-

cych się lub potencjalnie mogących zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpo-

wszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej. 

Przez szkoły wyższe rozumie się szkoły działające w oparciu o ustawę Prawo o szkolnic-

twie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmia-

nami).  

Przez studia wyższe rozumie się studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnie-

nia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego. 

Jednolite studia magisterskie – studia magisterskie umożliwiające uzyskanie gruntownej 

i specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do 

twórczej pracy  w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub równo-

rzędnego. 

Studia pierwszego stopnia (studia zawodowe) – studia licencjackie albo inżynierskie 

umożliwiające uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie, mogące 

przygotować do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo 

inżyniera. 

Studia drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie) – studia magisterskie 

umożliwiające  uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego. Na studia te mogą uczęszczać 

osoby, które posiadają  już tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, a także tytuł magistra. 

Studia podyplomowe są inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia 

przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 

Studia doktoranckie – studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora. 

Przez studentów szkół wyższych rozumie się osoby zarejestrowane na studiach wyższych 

łącznie ze studentami po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego oraz korzystają-

cymi z urlopów  dziekańskich. Słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich tworzą 

odrębne zbiorowości.  

Absolwenci szkół wyższych to osoby, które uzyskały dyplomy stwierdzające ukończenie 

studiów wyższych. Absolwenci wykazani są według stanu z poprzedniego roku akademickie-

go. Absolwenci studiów magisterskich (jednolitych, drugiego stopnia) uzyskują tytuły magistra 

(w zależności od kierunku studiów), magistra ekonomii, magistra filologii itd., lekarza medy-

cyny, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzy-

skują (w zależności od kierunku studiów) tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. 

W prezentacji studentów i absolwentów według grup i podgrup kierunków studiów zasto-

sowano  Międzynarodową Standardową Klasyfikację Edukacji (ISCED’ 97). 



 

 

184 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki 

Studentów i absolwentów według województw wykazano zgodnie z siedzibą poszczegól-

nych szkół wyższych łącznie z filiami, zamiejscowymi podstawowymi jednostkami organiza-

cyjnymi, zamiejscowymi ośrodkami dydaktycznymi oraz punktami konsultacyjnymi. 
Informacje w podziale na województwa nie zawierają danych dotyczących szkół resortu 

obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji. 
Przez tytuł zawodowy rozumie się tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równo-

rzędny.  

Do stopni naukowych zalicza się stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej 

dziedziny nauki lub dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny naukowej bądź artystycznej. 

Stopnie naukowe  nadawane są w jednostkach organizacyjnych, które posiadają uprawnienia 

do ich nadawania. Prezentowane w publikacji dane o nadanych stopniach naukowych pocho-

dzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dane dotyczące nadanych stopni doktora 

i doktora habilitowanego nie są danymi ostatecznymi. 

Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki albo określonej dzie-

dziny sztuki  nadawany przez Prezydenta RP. 

Nauczycielami akademickimi w szkole wyższej są pracownicy zatrudnieni na stanowi-

skach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, 

adiunkta, asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora, instruktora, a od roku 2006 

na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji 

naukowej. W publikacji wykazano pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych nauczycieli 

akademickich w przeliczeniu na pełne etaty. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szko-

le wykazani zostali w każdym miejscu pracy. 

Dane prezentowane w tabl. 4.17. do 4.20. opracowano na podstawie reprezentacyjnego Ba-

dania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), którym objęte są osoby w wieku 15 lat 

i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach. Badanie 

prowadzi się metodą obserwacji ciągłej, tj. aktywność ekonomiczną ludności bada się w każ-

dym tygodniu w ciągu całego kwartału. Wyniki BAEL uogólniane są na podstawie bilansów 

ludności opracowywanych przy wykorzystaniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2002. 

Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujące i bezrobotne. 

Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu: 
— wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą zarobek lub dochód albo 

pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa w rolnictwie lub 
rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, 

— formalnie miały pracę, ale jej nie wykonywały (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy 
w działalności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych); jeżeli przerwa w pracy wy-
nosiła ponad 3 miesiące, dodatkowym kryterium od 2006 r. w przypadku pracowników na-
jemnych (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę nakład-
czą) był fakt otrzymywania co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. 



 

 

185 Human resources for science and technology 

Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana 

w wyniku BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących 

w sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, m.in.: 

— pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, 

— pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 

Za bezrobotne uznaje się osoby w wieku 15—74 lata, które spełniały jednocześnie trzy 

warunki: 
— w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 
— aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając 

jako ostatni tydzień badany), aby znaleźć pracę, 
— były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących po tygodniu badanym. 
Do bezrobotnych zaliczono osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie 

w okresie 3 miesięcy oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Za bierne zawodowo uznano osoby, które nie zostały zakwalifikowane jako pracujące lub  

bezrobotne. 

Współczynnik aktywności zawodowej obliczony został jako udział ludności aktywnej 

zawodowo (pracującej i bezrobotnej) w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. 
Wskaźnik zatrudnienia oznacza udział osób pracujących w liczbie ludności w wieku 15 

lat i więcej. 

Stopę bezrobocia według BAEL obliczono jako udział bezrobotnych (ogółem lub danej 

grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo (ogółem lub danej grupy). 

W opracowaniu wykorzystano również dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do-

tyczące bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. 

Inną definicję osoby bezrobotnej przyjęto w statystyce urzędów pracy, która zgodnie  

z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązuje 

od 1 VI 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami).  

Do bezrobotnych zarejestrowanych zalicza się osoby niezatrudnione i niewykonujące in-

nej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 

pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne — zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co 

najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole, z wyjątkiem szkół dla 

dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we 

właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy 

oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m. in: 
— ukończyły 18 lat i jednocześnie nie ukończyły: kobiety — 60 lat, a mężczyźni — 65 lat, 
— nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, 

renty socjalnej, nie pobierają świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia lub zasiłku 
przedemerytalnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, 

— nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnej 
o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlegają ubezpiecze-
niu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik 
w gospodarstwie rolnym o analogicznej powierzchni, 
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— nie uzyskują miesięcznego przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów od środków pieniężnych zgromadzo-
nych na rachunkach bankowych, 

— nie pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgna-
cyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 
Liczba i struktura bezrobotnych na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności 

różni się od bezrobocia rejestrowanego (statystyka urzędów pracy), a rozbieżność liczb wynika 

z różnicy w definicjach osoby bezrobotnej, zastosowanych w wyżej wymienionych badaniach. 

 

 
HUMAN RESOURCES FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
Basic definitions and terms 
 

Human Resources for Science and Technology  (HRST) -  generally people are currently 

engaged in or potentially capable to deal with work related to the creation, development, dis-

semination and application of scientific and technical knowledge 
The term higher education institutions is understood as institutions operating under the 

provisions of  the Act of the 27th July 2005 entitled “Law on Tertiary Education” (Journal of 

Laws 2005 No. 164, item 1365, as amended). 

The term higher studies is understood as studies conducted by an authorized university which 

end in obtaining the appropriate professional title. 

The term unified Master’s studies (long-cycle programmers) is understood as master’s 

studies which enable to gain thorough and specialist knowledge in a given scope of education, 

and to prepare one for creative work in a given profession, and which end in obtaining the title 

of Master of Arts/Sciences or its equivalent. 

The term first-cycle programmers (vocational studies) is understood as Bachelor or Engi-

neer studies which enable to gain basic knowledge and skills in a given field, and prepare one 

for working in a given profession, and which end in obtaining the title of Bachelor of 

Arts/Sciences or Engineer. 

The term second-cycle programmers (supplementary master’s studies) is understood as  

master’s studies which enable to obtain the title of Master of Arts/Sciences or its equivalent. 

These studies can be attended by those people who have already obtained the title of Bachelor 

of Arts/Sciences, Engineer or their equivalent, as well as the title of Master of Arts/Sciences. 

Post-graduate studies are a form of education different from higher studies and doctoral 

studies intended for people who hold a diploma of completion of higher education. 

Doctoral studies are studies preparing for obtaining the title of Doctor (PhD). 

The term students of higher education institutions is understood as people registered for 

higher education, together with students who have completed the final year of studies without 
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taking the diploma exam and who were on Dean’s leave. The students of post-graduate and 

doctoral studies comprise separate groups.  

Graduates of higher education institutions are people who have obtained diplomas con-

firming the completion of higher education. Graduates are listed according to their state from 

the previous academic year. Graduates of master’s studies (second-cycle and long-cycle pro-

grammes) obtain the title of Master of Arts/Sciences (depending on the field of education): 

Master of Economy, Master of Philology, etc., Medical Doctor, Dentist, Veterinarian.  

Graduates of first-cycle programmers obtain (depending on the field of education) the pro-

fessional title of Engineer (inżynier) and Bachelor (licencjat) of Arts/Sciences. 

In the presentation of data concerning students and graduates according to groups and sub-

groups of fields of education the International Standard Classification of Education (ISCED’ 97) 

was applied. 

Students and graduates per voivodship are presented according to the place of residence of 

particular higher education institutions, including branches, non-local basic organizational 

units, nonlocal didactic centers and consultation points 

The term professional title is understood as the title of Engineer (inżynier), Bachelor (li-

cencjat) of Arts/Sciences, Master of Arts/Sciences or its equivalent. 

Scientific degrees include the degrees of Doctor and Habilitated Doctor in a specified field 

of science or field of science within a specified scientific or artistic discipline. Scientific de-

grees are conferred in the organizational units which are authorized to confer them. The data 

on conferred scientific degrees presented in the publication comes from the Ministry of Science 

and Higher Education. The data concerning the conferred titles of Doctor and Habilitated 

Doctor are not ultimate. 

A scientific title is the title of professor of a specified field of science or a specified field of 

art conferred by the President of the Republic of Poland. 

Academic teachers of a higher education institution are: the personnel employed in the fol-

lowing posts: professor, assistant professor, visiting professor, assistant professor, tutor, assis-

tant, lecturer, senior lecturer, lector, instructor, since 2006 in the posts of certified librarians 

and certified personnel dealing with scientific documentation. 

In the publication, full-time and part-time academic teachers were listed in terms of full 

time employment. Teachers employed in more than one school were listed in each of the work-

places. 

Doctoral scholarships may be granted to a participant of intramural doctoral studies, pro-

vided that he/she does not undertake a full time job during the period of receiving the scholar-

ship. 

PhD scholarships may be granted to a person preparing a PhD dissertation, if: 1) the per-

son was admitted into a PhD program; 2) he/she obtained a positive opinion of his/her super-

visor concerning the progress in writing the PhD dissertation; 3) he/she is not employed else-

where. 
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Data presented in tables 4.17 – 4.20 were compiled on the basis of the Labour Force Sur-
vey (LFS), which covers persons aged 15 and more, being members of households in dwellings 

selected on a random basis. The survey is conducted by the continuous observation method, 

i.e., economic activity of the population is observed in each week during the whole quarter. 

The LFS results have been generalized on the basis of the population balances compiled using 

the results of the Population and Housing Census 2002. 

Economically active persons include employed and unemployed persons. 

Employed persons are persons who during the reference week: 
— performed, for at least 1 hour any work providing earnings or income, or assisted (without 

wages or salaries) in maintaining a family-owned farm in agriculture or conducting a fam-
ily-owned business beyond agriculture, 

— formally had work but did not perform it (e.g., due to illness, vacation, a break in company 
activity, bad weather); if the break in work exceeded 3 months, the additional criterion 
since 2006 in case of employment as paid employees (employees hired on the basis of an 
employment contract and outworkers) was the fact of receiving at least 50% of the hitherto 
remuneration. 

Among paid employees are also included persons performing outwork and apprentices with 

whom enterprises or natural persons signed a contract for occupational training or learning 

skills for a particular job (if they receive a payment). 

Unemployed persons are persons aged 15—74, who simultaneously fulfill three conditions: 
— within the reference week were not employed, 
— actively sought work, i.e., within a 4-week period undertaken real activity (the last week 

being the reference week) to find work, 
— were available for work within a fortnight period after the reference week. 
The unemployed also include persons who have found a work and were waiting to begin it 

within 3-month period as well as persons who were available for that work. 

Economically inactive persons are persons who are not classified either as employed or 

unemployed. 

Activity rate was calculated as the share of the economically active population (both: em-

ployed and unemployed) in the total number of population at the age 15 years and more. 

Employment rate means the share of the employed in population at the age 15 and more. 
The LFS unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons (total 

or in a given group) to the economically active population (total or in a given group) 

Data from the Ministry of Labour and Social Policy were also included in the publication. 
There are  unemployed persons registered in the labour offices. 

Another definition of an unemployed person was used by the labour offices, which in ac-

cordance with the Law dated 20 IV 2004 on Promoting Employment and Labour Market Insti-

tutions, in force since 1 VI 2004 (Journal of Laws No.99, item 1001 with later amendments). 

As registered unemployed persons are understood as persons who are not employed and not 

performing any income-generating work, able and ready to take full-time employment (or in 

case of disabled persons — are able and ready to take employment at least half the full work-
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time required within a given occupation or service), are not attending any full-time school with 

the exception of schools for adults 

or tertiary schools in the evening or weekend education system, and registered in the powiat 

labour office corresponding to the person’s permanent or temporary place of residence, and 

seeking employment or any other income-generating work if they, among others; 
— are aged 18 or more; are aged less than 60 (for women) or less than 65 (for men); 
— did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from an inability to work, 

pension due to training, disability-welfare pension, are not receiving: a pre-retirement 
benefit or allowance, a rehabilitation benefit, a sick or maternity benefit; 

— are not owners or holders (sole or dependent) of agricultural real estate with an area of 
agricultural land exceeding 2 convertible ha are not subject to retirement and pension in-
surance from full-time work due to being a spouse or a member of an agricultural house-
hold with a similar area; 

— do not receive monthly income of the amount exceeding half of minimal remuneration for 
work; excluding income generated from money gathered on bank accounts; 

— do not receive on the basis of regulations concerning family allowances, a nursing allow-
ance or allowance supplementary to family benefit due to single parenthood. 
Number and structure of the unemployed according to the Labour Force Survey differs 

from the registered unemployment (statistics of labour offices), and the divergence in figures 

results from the difference in definitions applied in the above mentioned surveys. 

 



Wyniki badań- synteza 
 
Wprowadzenie1 

Dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy istotne znaczenie odgrywają zasoby ludzkie, 
które ze względu na posiadane wykształcenie, kwalifikacje zajmują się  lub potencjalnie mogą 
zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, upowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy 
naukowo-technicznej (Zasoby ludzkie dla nauki i techniki – HRST). Zgodnie z wytycznymi 
metodologicznymi zawartymi w podręczniku Canberra Manual populację HRST identyfikuje 
się na dwa sposoby:  
- według poziomu posiadanych kwalifikacji – ogół osób, których formalny poziom wy-

kształcenia (co najmniej trzeciego stopnia) pozwala na pracę w zawodach związanych 
z nauką i techniką; 

- według wykonywanego zawodu – ogół osób zatrudnionych w zawodach związanych z na-
uką i techniką. 

Analiza wielkości, struktury i dynamiki tej zbiorowości osób w Polsce prowadzona jest 
przez GUS w oparciu o dane pochodzące z wielu różnorodnych źródeł. Zgodnie z zaleceniami Euro- 
statu przyjęto, że w okresach pomiędzy kolejnymi spisami, które są podstawowym źródłem 
wyczerpujących i w pełni wiarygodnych danych o populacji HRST, podstawą informacji o za-
sobach ludzkich dla nauki i techniki jest badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).  

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ponadto dane dotyczące szkolnictwa wyższego 
(studentów i absolwentów, studiów doktoranckich i podyplomowych) oraz informacje o tytułach 
i stopniach naukowych nadanych w szkołach wyższych, dostarczane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Kancelarii Prezydenta RP, a także wybrane dane o placówkach 
PAN i wybrane dane o bezrobociu. 

 
Ludność z wykształceniem wyższym 

Dobre wykształcenie, zasób wiedzy i wysokie kwalifikacje zdobyte w procesie kształcenia 
oraz umiejętności adaptacji do zachodzących na rynku pracy zmian, a także zdolności, ułatwia-
ją zdobycie lepszej pracy i wyższych dochodów. Znaczenie edukacji, wykształcenia jako waż-
nego czynnika wzrostu ekonomicznego, innowacyjności, zatrudnienia i spójności społecznej 
było podkreślane przez organy UE coraz wyraźniej już od 2000 r. W 2002 r. na posiedzeniu 
Rady Europy w Barcelonie Rada ds. Edukacji i Komisja Europejska wystąpiły o uznanie expli-

cite edukacji za dziedzinę priorytetową w Strategii Lizbońskiej2. 
Według danych BAEL za IV kwartał 2008 r. na obszarze województwa dolnośląskiego 

mieszkało 330 tys. osób z wykształceniem wyższym (tj. 6,7% ogółu osób z wykształceniem 
wyższym w Polsce) plasując dolnośląskie na 5. miejscu wśród pozostałych województw. 
W porównaniu do 2007 r. zbiorowość osób z wykształceniem wyższym, w przeciwieństwie  

                                                           
1 Por. Nauka i technika w 2008 r., GUS, Warszawa, 2010.  
2 Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010, Luksemburg: Biuro Urzędowych 
 Publikacji Wspólnot Europejskich, 2002; (http://europa.eu.int/). 
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do zdecydowanej większości województw, w województwie dolnośląskim zmniejszyła się  
o 13 tys. osób, tj. o 3,8% (w Polsce odnotowano wzrost o 5,9%), a w stosunku do 2005 roku  
 zmniejszyła się o 14 tys. osób, tj. o 4,1% (w Polsce wzrosła o 16,2%). 

Opierając się na wynikach badania BAEL w IV kwartale 2008 r. stwierdzono, iż w Polsce 

osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 15,6% ogólnej liczby osób w wieku 15 lat 

i więcej, przy czym najwięcej w województwie mazowieckim (21,9%), a najmniej w lubuskim 

(12,4%). Województwo dolnośląskie z odsetkiem osób z wykształceniem wyższym równym 

13,7% (czyli o 8,2 pkt. proc. niższym niż w woj. mazowieckim i o 1,3 pkt. proc. wyższym niż 

w lubuskim) zajmowało 12. miejsce w kraju.  
W IV kwartale 2005 r. 

w województwie dolnośląs-
kim osoby z wykształceniem 
wyższym stanowiły również 
13,7% ogółu osób w wieku 15 
lat i więcej (w Polsce 13,4%) 
i była to czwarta wielkość po 
województwie mazowieckim, 
po-morskim i łódzkim. 

Biorąc pod uwagę zbioro-
wość osób w wieku 15-64 lata, 
odnotowano, że odsetek osób 
z wykształceniem wyższym 

kształtował się w tej grupie osób na poziomie 14,5% (w Polsce – 16,9%). Zatem, w IV kwartale 
2008 r. wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 15--64 lata, średnio co siód-
ma osoba miała wykształcenie wyższe (w Polsce – co szósta, w tym w województwie mazowiec-
kim – co czwarta).  

 

Ludność z wykształceniem wyższym na tle Polski  
 w IV kwartale w latach 2005-2008.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a - Polska 
b - woj. dolnośląskie 

2005 2006 2007 2008 

Ogółem  - w wieku 15 lat i więcej 
w tys. osób .................................a 4213 4452 4626 4897 

 b 344 348  343  330  

W % ogółu ludności w wieku  
15 lat i więcej .............................a 13,4 14,2 14,7 15,6 

 b 13,7 14,0 14,2 13,7 
W % ogółu ludności w wieku  

15-64 lata ...................................a 14,4 15,2 15,8 16,9 

 b 15,1 15,1 14,8 14,5 
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Osoby z wykształceniem wyższym wyróżniały się na tle pozostałych osób najwyższym po-
ziomem zatrudnienia i najniższą stopą bezrobocia. Ogółem, na 100 osób w wieku 15 lat i wię-
cej przypadało w 2006 r. 48 pracujących, przy czym na 100 osób z wykształceniem wyższym 
 – 70 pracujących, a z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawo-
wym i bez wykształcenia szkolnego – 16 pracujących. Czyli, w ogólnej liczbie osób 
(w szczególności z wykształceniem gimnazjalnym i niższym) większość stanowiły osoby, 
które nie miały pracy, a wśród osób z wykształceniem wyższym zdecydowaną większość sta-
nowiły osoby, które miały pracę. 

Stopa bezrobocia osiągnęła 
w IV kwartale 2008 r. poziom 9,0% 
(wobec 6,7% w kraju) sytuując wo-
jewództwo dolnośląskie na 2. miej-
scu po województwie świętokrzyskim. 
Znaczne wartości stopy bezrobocia 
wystąpiły w przypadku osób z naj-
niższym wykształceniem – gimna-
zjalnym, podstawowym, niepełnym 
podstawowym i bez wykształcenia 
szkolnego (14,8%), podczas, gdy dla 
osób z wykształceniem wyższym  
– 4,5%, tj. ponad trzykrotnie mniej. 
Zatem, w ogólnej liczbie aktywnych 
zawodowo osób z wykształceniem 

gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego śred-
nio co 7. osoba była bezrobotna, a w populacji osób z wykształceniem wyższym –co 22. osoba 
była bezrobotna. W porównaniu do IV kwartału 2005 r. stopa bezrobocia uległa znacznemu 
zmniejszeniu – o 12,6 pkt. proc., w tym w przypadku osób z wykształceniem wyższym – o 5,6 
pkt. proc., tj. o przeszło połowę (w przypadku osób z najniższym wykształceniem – o 28,3 pkt. 
proc., tj. o ponad dwie trzecie mniej).  

 
Studenci i absolwenci szkół wyższych 

W roku akademickim 2008/2009  
w 36 szkołach wyższych wszystkich 
typów kształciło się łącznie 170,1 tys. 
studentów (wobec 169,2 tys.  
w 2007/2008 i 166,4 tys. w 2005/2006).  

Największym ośrodkiem akademic-
kim w województwie dolnośląskim jest 
Wrocław, a największą uczelnią – Uni-
wersytet Wrocławski – 36,9 tys. studen-
tów (tj. 21,7% ogółu studentów w woje-
wództwie). W dalszej kolejności – Poli-
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technika Wrocławska – 32,3 tys. studentów (19,0%), a następnie 5 wyższych szkół ekono-
micznych (Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższą Szkoła Zarządzania i Finansów, Wyższa Szko-
ła Handlowa, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” i Wyższa Szkoła Menedżerskaw Legni-
cy ) – łącznie 32,0 tys. studentów (18,8%).  

W 2008 r. w Polsce na 10 tys. osób w wieku 19-24 lata przypadało 5,3 tys. studentów 

(3 lata wcześniej – 4,9 tys. studentów), Województwo dolnośląskie z wartością wspomnianego 

wskaźnika równą 6,5 tys. zajmowało 3. miejsce wśród województw (po mazowieckim i mało-

polskim). 
Zatem, na 100 osób w wieku 19-24 lata przypadało w 2008 r. średnio 65 studentów, nato-

miast w kraju – 53 studentów (76 studentów w województwie mazowieckim i 30 w lubuskim). 

Z uwagi na fakt, iż czynnikami decydującymi o konkurencyjności społeczeństwa wiedzy 

i gospodarki opartej na wiedzy są postęp naukowo-techniczny i innowacje. W wielu dokumen-

tach Komisji Europejskiej dotyczących edukacji zwraca się również uwagę na konieczność 

zwiększenia naboru na kierunki ścisłe i techniczne zarówno w szkolnictwie średnim, jak 

i wyższym3. Zwiększenie udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów 

(m.in. elektroniki i telekomunikacji, energetyki, fizyki, informatyki, matematyki) jest też jed-

nym z celów priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2007-2013, w tym Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego zaakceptowanego przez Komisję 

Europejską w grudniu 2007 roku.4 

 

Województwo dolnośląskie od-

znaczało się wśród pozostałych wo-

jewództw znacznym udziałem stu-

dentów kierunków przyrodniczych, 

matematycznych i technicznych5 

w ogólnej liczbie studentów – plaso-

wało się na 2. miejscu (po woj. mało-

polskim) z 47,3 tys. studentów wy-

mienionych grup kierunków, stano-

wiących 27,8% ogółu studentów 

w 2008 r. (w kraju – 22,3%). 

 

 

                                                           
3
 Por. m.in. Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010. Program prac 

dotyczący przyszłych celów systemów edukacji, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, 
Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, 2002, (http://www.ukie.gov.pl). 
4
 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, wersja 

zaakceptowana przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/ oraz http://www.nauka.gov.pl/. 
5
 Obejmujących następujące grupy kierunków studiów: przyrodnicze, tematyczno-statystyczne, informatyczne oraz 

techniczne, przemysł i budownictwo;  
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W roku akademickim 2007/2008 szkoły wyższe ukończyło 35,1 tys. absolwentów, w tym 

7,8 tys. osób Uniwersytet Wrocławski, 4,9 tys.– Politechnikę Wrocławską oraz 2,9 tys.– 5 

wyższych szkół ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Finansów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” i Wyższa 

Szkoła Menedżerska w Legnicy). 

W porównaniu do roku akademickiego 2004/2005 liczba absolwentów uległa zwiększeniu 

o 3,6 tys. osób, tj. o 11,3%. 

Prawie połowa wszystkich absolwentów ukończyła studia pierwszego stopnia, tj. 48,6% 

ogółu (czyli 17,0 tys. absolwentów), w tym 3,7 tys. absolwentów z tytułem inżyniera  

i 13,3 tys. osób z tytułem licencjata. Studia magisterskie jednolite ukończyło 10,3 tys. absol-

wentów (tj. 29,4% ogółu), studia magisterskie uzupełniające – 7,7 tys. osób (22,1%). Zatem, 

średnio na 100 absolwentów w roku akademickim 2007/2008 przypadało 10 absolwentów, 

którzy uzyskali tytuł inżyniera, 38 – licencjata oraz 51 – magistra (w roku akademickim 

2004/2005 odpowiednio: 11 absolwentów z tytułem inżyniera, 31 – licencjata i 58 – magistra). 

 

W roku akademickim 2008/2009 

uczestnikami studiów doktoranc-
kich prowadzonych przez szkoły 

wyższe, instytuty naukowo-badaw-

cze i placówki Polskiej Akademii 

Nauk było łącznie w województwie 

dolnośląskim 3,5 tys. osób, co 

oznacza wzrost w porównaniu do 

roku poprzedniego o 71 studentów 

oraz w porównaniu do roku akade-

mickiego 2005/2006 – o 235 stu-

dentów. 

 

 

 

Wśród 3,5 tys. uczestników studiów doktoranckich największą popularnością w roku aka-

demickim 2008/2009 cieszyły się kierunki: 

– humanistyczne – 803 studentów (23,1% ogółu studentów studiów doktoranckich), 

– techniczne – 651 studentów (18,7%), 

– ekonomiczne – 442 studentów (12,7%). 

W porównaniu do roku akademickiego 2005/2006 nieznacznie zmniejszyło się zaintereso-

wanie studiami doktoranckimi w zakresie nauk medycznych i ekonomicznych (odpowiednio 

o 29,1% i 16,0% mniej studentów), a zwiększyło się szczególnie w przypadku nauk teologicz-

nych (przeszło trzykrotnie więcej studentów) oraz kultury fizycznej (przeszło dwukrotnie wię-

cej studentów). 
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Nauczyciele akademiccy 
W roku akademickim 2008/2009 w szkołach wyższych na Dolnym Śląsku pracowało 8667 

nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na 

pełnozatrudnionych)6 wobec 7527 zatrudnionych w 2005 r. 

W strukturze nauczycieli akademickich według grup stanowisk, podobnie jak w latach po-

przednich, dominowali adiunkci  – w 2008 roku 3941 osób, stanowiących 45,5% ogółu zatrud-

nionych (w 2005 r. – 3748 osób, tj. 49,8%). Na stanowisku starszego wykładowcy oraz asy-

stenta pracowało w szkołach wyższych odpowiednio 1050 i 885 osób, tj. 12,1% i 10,2%  

(w 2005 r. – 929 i 894 osób, stanowiących 12,3% i 11,9%). 

Na stanowisku profesora (zwy-

czajnego i nadzwyczajnego łącz-

nie) pracowało w 2008 roku 1845 

osób – o 307 osób (tj. o 20,0%) 

więcej niż w 2005 r. W ogólnej 

liczbie nauczycieli akademickich 

profesorowie w 2008 r. stanowili 

21,3% (20,4% – 2005 r.). 

W latach 2005-2008 liczba 

profesorów zwyczajnych (pełno-

zatrudnionych i niepełnozatrud-

nionych) uległa zwiększeniu 

z 539 osób na 690 (tj. 28,0%), 

a liczba profesorów nadzwyczaj-

nych – z 999 osób do 1155 osób 

(tj. o 15,6%). Na 1 profesora (zwyczajnego i nadzwyczajnego) przypadało średnio w 2008 r. 

92 studentów wobec 108 studentów w 2005 r. 

 
Przyznane tytuły naukowe i  nadane stopnie naukowe  

Do stopni naukowych zalicza się stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dzie-
dziny nauki lub dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny naukowej bądź artystycznej. 
Stopnie naukowe nadawane są w jednostkach organizacyjnych, które posiadają uprawnienia do 
ich nadawania. Na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego w 2008 r. w województwie dolnośląskim tytuł doktora został nadany 542 osobom, 
 a tytuł doktora habilitowanego – 109 osobom. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zmniej-
szyła się liczba nadanych tytułów doktora o 55 tytułów, tj. o 9,2%, a w porównaniu z 2005 r. 
zmniejszyła się o 43, tj. o 7,4%. Wzrosła natomiast o 42 (tj. o 62,7%) liczba nadanych tytułów 
doktora habilitowanego w porównaniu do 2007 r., a w stosunku do 2005 r. była na porówny-
walnym poziomie.  

                                                           
6 W tym 48 dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej – 
nie ujętych w  2005 r. 
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Tytułem naukowym jest tytuł 

profesora określonej dziedziny nau-

ki albo określonej dziedziny sztuki 

nadawany przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polski. Według Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w województwie dolnoślą-

skim tytuł profesora został nadany 

w 2008 r. 24 osobom, w 2007 r  

– 49 osobom, a w 2005 r. – 44 oso-

bom). 
 
 
 

 

Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu 
Rozpatrując zasoby ludzkie jako potencjalne kadry dla działalności badawczej 

i rozwojowej należy również uwzględnić członków Polskiej Akademii Nauk.  

           Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu  

Według danych Oddziału PAN 

we Wrocławiu w końcu 2008 r. 

było zarejestrowanych 19 człon-

ków (wobec 16 w 2005 r.). Skład 

grona członków Oddziału od-

zwierciedla specyfikę wrocław-

skiego środowiska naukowego, 

w którym dominuje matematyka, 

fizyka i chemia (8 członków) oraz 

nauki techniczne (4 członków) 

i następnie inne dziedziny. 

Jedną z najważniejszych form 

działalności Oddziału jest stała 

praca komisji naukowych w po-

szczególnych dziedzinach nauk. 

W 2008 r. funkcjonowało 16 takich 

komisji naukowych, w których  

brało udział 800 członków (o 60 

członków więcej niż w 2005 r., tj. o 8,1%). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 

Członkowie ogółema ............... 16 15 19 19 
rzeczywiści............................. 8 7 10 10 
korespondenci ........................ 8 8 9 9 

Z ogółem w działach nauk:     
społecznych............................ 1 1 1 1 
biologicznych......................... 3 3 3 3 
matematyczno-fizyczno-

chemicznych......................... 7 7 8 8 
technicznych .......................... 3 2 4 4 
rolniczych i leśnych ............... 1 1 1 1 
medycznych ........................... 1 1 1 1 
o Ziemi górniczych……… - - 1 1 

Posiedzenia naukowe i sesje... 62 75 80 120 
Komisje naukowe ................... 18 15 15 16 

członkowie ............................. 740 710 750 800 
Działalność wydawnicza - 

tytuły ..................................... 6 7 8 4 
   a Stan w dniu 31 XII. 

   Ź r ó d ł o: dane Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu 
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WYKAZ SZKÓŁ 
LIST OF SCHOOLS 
 

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie-Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu    
2. Uniwersytet Wrocławski Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bystrzycy Kłodzkiej    
3. Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii w Dzierżoniowie    
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie   
5. Politechnika Wrocławska - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze        
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze 
7. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze     
8. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze   
9. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu - Wydział Zamiejscowy w Kłodzku 

10. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kłodzku 
11. Politechnika Wrocławska - Zamiejscowy Ośrodek  Dydaktyczny w Legnicy   
12. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy    
13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy       
14. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy             
15. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie                                                                         
16. Uniwersytet Wrocławski - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Miliczu                                                  
17. Polsko - Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie                      
18. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach                                               
19. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu -  Punkt Konsultacyjny w Świdnicy                  
20. Politechnika Wrocławska - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu                                        
21. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu                                          
22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu                                         
23. Uniwersytet Wrocławski                                                                                                   
24. Politechnika Wrocławska                                                                                                  
25. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                                                                                    
26. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                                                                                     
27. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - wydział zamiejscowy we Wrocławiu                 
28. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu                                                                        
29. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu                                                                                      
30. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu                                                                        
31. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu                                                                                   
32. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu                                                                      
33. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu                                                                              
34. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu                                                                    
35. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu                                                                                     
36. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. ludwika Solskiego w Krakowie wydział we Wrocławiu             
37. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu                                                                                
38. Ewangelicka Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu                                                                       
39. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w  Warszawie - wydział zamiejscowy we Wrocławiu                  
40. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu                                                                                       
41. Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu                                                                                  
42. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu                                                                                 
43. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu                                              
44. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu                                                    
45. Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy                                                                 
46. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu                                               
47. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu                                                                                  
48. Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu                                                      

49. Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie - zamiejscowy instytut wychowania fizycznego  
we Wrocławiu                 

50. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu                                                         
51. Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna we Wrocławiu   
52. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zgorzelcu     
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STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH                      HIGHER SCHOOL STUDENTS AND GRADUATES 

Tabl. 4. 1.  STUDENCI SZKÓL WYŻSZYCH NA 10 TYS. LUDNOŚCIa WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2005-2008 
HIGHER SCHOOL STUDENTS PER 10 THOUSAND CAPITAa BY VOIVODSHIPS DURING 2005-2008 

Ogółem 
Total 

W wieku 19-24 lata 
Aged 19-24 years WOJEWÓDZTWA 

VOIVODSHIPS 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

POLSKA .......................................................................... 508 506 504 501 4938 4985 5104 5267 

Dolnośląskie................................................................... 586 587 597 601 5610 5775 6102 6454 

Kujawsko-Pomorskie ....................................................... 430 419 414 407 4088 4041 4099 4190 

Lubelskie.......................................................................... 496 490 491 489 4700 4660 4737 4869 

Lubuskie........................................................................... 393 361 340 295 3626 3381 3285 2998 

Łódzkie............................................................................. 509 524 544 559 5309 5565 5965 6387 

Małopolskie ...................................................................... 611 621 631 642 5827 6014 6262 6571 

Mazowieckie .................................................................... 680 676 671 662 7024 7158 7342 7574 

Opolskie ........................................................................... 357 353 367 380 3479 3450 3645 3883 

Podkarpackie ................................................................... 374 362 352 360 3525 3413 3352 3505 

Podlaskie ......................................................................... 438 444 442 444 4171 4200 4222 4367 

Pomorskie ........................................................................ 455 464 466 472 4380 4524 4655 4891 

Śląskie.............................................................................. 443 435 425 414 4406 4410 4435 4490 

Świętokrzyskie ................................................................. 449 430 401 390 4470 4303 4090 4124 

Warmińsko-Mazurskie ..................................................... 430 422 411 382 3872 3811 3785 3644 

Wielkopolskie ................................................................... 506 511 521 512 4765 4887 5130 5232 

Zachodniopomorskie........................................................ 508 490 467 462 4830 4740 4659 4810 

a Stan w dniu 31 XII. 

a As of 31 XII. 
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Tabl. 4. 2.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG FORM STUDIÓW I TYPÓW SZKÓŁ W LATACH 2005-2008 
STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY STUDIES FORMS AND TYPE OF SCHOOLS IN 2005-2008 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes 

niestacjonarne 
part-time programmes 

TYPY SZKÓŁ 
Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of which  
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

TYPE OF SCHOOLS 

2005/2006 
O G Ó Ł E M .................................  166376 91986 88817 46536 77559 45450 T O T A L 
Uniwersytety ..................................  39701 26321 19070 12254 20631 14067 Universities 
Wyższe szkoły techniczne .............  32312 8443 26799 7404 5513 1039 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ..................  11896 7234 8252 5489 3644 1745 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne .........  33269 19833 11172 6792 22097 13041 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne........  6962 5167 1003 668 5959 4499 Teacher education schools 
Akademie medyczne......................  4975 3660 3890 2742 1085 918 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  4091 2156 1973 1135 2118 1021 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne ............  1516 944 963 604 553 340 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne ............  1273 629 868 370 405 259 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  30381 17599 14827 9078 15554 8521 
Others higher education 

institutions 

2006/2007 
O G Ó Ł E M ..................................  166229 91836 90195 47133 76034 44703 T O T A L 
Uniwersytety ..................................  39061 25931 19924 12908 19137 13023 Universities 
Wyższe szkoły techniczne .............  32821 8563 26924 7480 5897 1083 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ..................  11103 6898 8037 5365 3066 1533 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne .........  31594 18954 11091 6603 20503 12351 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne........  7267 5362 930 592 6337 4770 Teacher education schools 
Akademie medyczne......................  4992 3668 3948 2781 1044 887 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  4032 2112 2019 1206 2013 906 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne ............  1549 965 964 596 585 369 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne ............  1319 586 909 293 410 293 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  32491 18797 15449 9309 17042 9488 
Others higher education  

institutions 
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Tabl. 4. 2.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG FORM STUDIÓW I TYPÓW SZKÓŁ W LATACH 2005-2008 (dok.) 

STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY STUDIES FORMS AND TYPE OF SCHOOLS IN 2005-2008 (cont.) 
Z ogółem - formy studiów 

Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes 

niestacjonarne 
part-time programmes 

TYPY SZKÓŁ 
Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of which  
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

TYPE OF SCHOOLS 

2007/2008 
O G Ó Ł E M ..................................  169172 93245 90453 47124 78719 46121 T O T A L 
Uniwersytety ..................................  38059 25310 20658 13443 17401 11867 Universities 
Wyższe szkoły techniczne .............  32092 8278 26613 7337 5479 941 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ..................  10529 6596 7718 5144 2811 1452 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne .........  34023 19923 11224 6481 22799 13442 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne........  8211 5946 935 564 7276 5382 Teacher education schools 
Akademie medyczne......................  5051 3699 4009 2817 1042 882 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  3885 2083 2312 1316 1573 767 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne ............  1634 1014 1020 635 614 379 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne ............  1286 494 853 263 433 231 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  34402 19902 15111 9124 19291 10778 
Others higher education  

institutions 
2008/2009 

O G Ó Ł E M ..................................  170084 94426 88878 46660 81206 47766 T O T A L 
Uniwersytety ..................................  36874 24670 20485 13358 16389 11312 Universities 
Wyższe szkoły techniczne .............  32274 8658 26560 7665 5714 993 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ..................  9868 6136 7278 4846 2590 1290 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne .........  31979 18897 10641 6044 21338 12853 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne........  7475 5424 862 539 6613 4885 Teacher education schools 
Akademie medyczne......................  5176 3804 4106 2901 1070 903 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  3977 2133 2729 1539 1248 594 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne ............  1712 1097 1073 674 639 423 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne ............  1103 443 684 213 419 230 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  39646 23164 14460 8881 25186 14283 
Others higher education  

institutions 
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Tabl. 4. 3.  ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG FORM STUDIÓW I TYPÓW SZKÓŁ W LATACH 2005-2008  
GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY STUDIES FORMS AND TYPE OF SCHOOLS IN 2005-2008 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes 

niestacjonarne 
part-time programmes TYPY SZKÓŁ 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of  which  
females razem 

total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

TYPE OF SCHOOLS 

2004/2005 

O G Ó Ł E M ..................................  31483 20607 14604 8855 16879 10286 T O T A L 
Uniwersytety ...................................  9239 6869 3590 2569 5649 3228 Universities 
Wyższe szkoły techniczne ..............  4143 1303 3306 1100 837 187 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ...................  2595 1650 1944 1288 651 362 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne ..........  6878 4699 1516 984 5362 3715 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne.........  1521 1252 269 211 1252 1041 Teacher education schools 
Akademie medyczne.......................  718 539 614 451 104 88 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  712 419 265 164 447 255 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne .............  270 178 157 105 113 73 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne .............  303 192 145 52 158 140 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  5104 3506 2798 1931 2306 1575 
Others higher education  

institutions 
2005/2006 

O G Ó Ł E M ...................................  32324 20955 15983 9700 16341 11255 T O T A L 
Uniwersytety ...................................  8008 5825 3843 2715 4165 3110 Universities 
Wyższe szkoły techniczne ..............  4325 1343 3496 1124 829 219 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ...................  2521 1683 1798 1270 723 413 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne ..........  6875 4656 1702 1119 5173 3537 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne.........  1855 1561 304 247 1551 1314 Teacher education schools 
Akademie medyczne.......................  1109 857 836 605 273 252 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  781 434 322 185 459 249 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne .............  360 240 225 147 135 93 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne .............  241 136 137 63 104 73 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  6249 4220 3320 2225 2929 1995 
Others higher education 

institutions 
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Tabl. 4. 3.  ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG FORM STUDIÓW I TYPÓW SZKÓŁ W LATACH 2005-2008 (dok.) 

GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY STUDIES FORMS AND TYPE OF SCHOOLS IN 2005-2008 (cont.) 
Z ogółem - formy studiów 

Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes 

niestacjonarne 
part-time programmes TYPY SZKÓŁ 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of  which  
females razem 

total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 

of  which  
females 

TYPE OF SCHOOLS 

2006/2007 

O G Ó Ł E M ..................................  32060 20566 16791 10152 15269 10414 T O T A L 
Uniwersytety ...................................  7786 5612 3993 2787 3793 2825 Universities 
Wyższe szkoły techniczne ..............  4700 1513 3830 1274 870 239 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ...................  2414 1617 1858 1310 556 307 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne ..........  5988 4134 1787 1214 4201 2920 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne.........  1844 1505 243 175 1601 1330 Teacher education schools 
Akademie medyczne.......................  1146 914 838 620 308 294 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  944 498 353 208 591 290 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne .............  353 215 214 123 139 92 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne .............  163 76 120 42 43 34 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  6722 4482 3555 2399 3167 2083 
Others higher education  

institutions 
2007/2008 

O G Ó Ł E M ...................................  35050 22404 18315 11084 16735 11320 T O T A L 
Uniwersytety ...................................  7763 5564 4448 3127 3315 2437 Universities 
Wyższe szkoły techniczne ..............  4939 1543 4003 1317 936 226 Technical universities 
Wyższe szkoły rolnicze ...................  2859 1874 2294 1549 565 325 Agricultural academies 
Wyższe szkoły ekonomiczne ..........  6009 4062 1937 1305 4072 2757 Academies of economics 
Wyższe szkoły pedagogiczne.........  2403 1799 264 186 2139 1613 Teacher education schools 
Akademie medyczne.......................  1163 934 889 672 274 262 Medical academies 
Akademie wychowania fizycznego  886 493 416 233 470 260 Physical academies 
Wyższe szkoły artystyczne .............  386 243 240 159 146 84 Fine arts academies 
Wyższe szkoły teologiczne .............  190 89 115 58 75 31 Theological academies 
Wyższe szkoły  

pozostałe .....................................  8452 5803 3709 2478 4743 3325 
Others higher education  

institutions 
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Tabl. 4. 4.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG RODZAJU I FORM STUDIÓW W LATACH 2005-2008 
STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY TYPE AND STUDIES FORMS DURING 2005-2008 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes  

niestacjonarne 
part-time programmes WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety  

Of which 
females razem 

total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

SPECIFICATION 

2005/2006 

O G Ó Ł E M .......................................... 166376 91986 88817 46536 77559 45450 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia ..................... 74293 40501 33278 19298 41015 21203 First-cycle programmes studies 

z tytułem inżyniera ............................ 21192 6177 10638 3948 10554 2229 engineer title 

z tytułem licencjata ............................ 53101 34324 22640 15350 30461 18974 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite .................. 69761 36671 50280 23622 19481 13049 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ................................ 19212 13007 4152 3016 15060 9991 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 

Po ostatnim roku bez egzaminu 

dyplomowego ....................................... 3110 1807 1107 600 2003 1207 

After the final year  

without diploma exams 

2006/2007 

O G Ó Ł E M .......................................... 166229 91836 90195 47133 76034 44703 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia ..................... 76710 42567 34989 20325 41721 22242 First-cycle programmes studies 

z tytułem inżyniera ............................ 19780 5761 9970 3799 9810 1962 engineer title 

z tytułem licencjata ............................ 56930 36806 25019 16526 31911 20280 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite .................. 65884 33879 48955 22548 16929 11331 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ................................ 19351 12887 4776 3457 14575 9430 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 

Po ostatnim roku bez egzaminu 

dyplomowego ....................................... 4284 2503 1475 803 2809 1700 

After the final year  

without diploma exams 
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Tabl. 4. 4.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG RODZAJU I FORM STUDIÓW W LATACH 2005-2008 (dok.) 

STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY TYPE AND STUDIES FORMS DURING 2005-2008 (cont.) 
Z ogółem - formy studiów 

Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes  

niestacjonarne 
part-time programmes WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety  

Of which 
females razem 

total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

SPECIFICATION 

2007/2008 

O G Ó Ł E M .......................................... 169172 93245 90453 47124 78719 46121 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia ..................... 90331 48905 44286 24042 46045 24863 First-cycle programmes studies 

z tytułem inżyniera ............................ 25210 7213 15226 5189 9984 2024 engineer title 

z tytułem licencjata ............................ 65121 41692 29060 18853 36061 22839 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite .................. 51770 26996 38512 18067 13258 8929 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ................................ 22394 14695 6097 4133 16297 10562 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 

Po ostatnim roku bez egzaminu 

dyplomowego ....................................... 4677 2649 1558 882 3119 1767 

After the final year  

without diploma exams 

2008/2009 

O G Ó Ł E M .......................................... 170084 94426 88878 46660 81206 47766 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia ..................... 98586 52899 50334 26647 48252 26252 First-cycle programmes studies 

z tytułem inżyniera ............................ 28536 8234 18408 6273 10128 1961 engineer title 

z tytułem licencjata ............................ 70050 44665 31926 20374 38124 24291 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite .................. 40137 21345 29262 14004 10875 7341 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ................................ 26048 17249 7407 4989 18641 12260 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 

Po ostatnim roku bez egzaminu 

dyplomowego ....................................... 5313 2933 1875 1020 3438 1913 

After the final year  

without diploma exams 
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Tabl. 4. 5.  ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG RODZAJU I FORM STUDIÓW W LATACH 2005-2008 
(łącznie z cudzoziemcami) 
GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY TYPE AND STUDIES FORMS IN 2005-2008 
(including foreigners) 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes  

niestacjonarne 
part-time programmes WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females razem 

total 

w tym 
kobiety  
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety  
of which 
females 

SPECIFICATION 

2004/2005 

O G Ó Ł E M ................................... 31483 20607 14604 8855 16879 11752 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia .............. 13306 8718 6209 4073 7097 4645 First-cycle programmes studies  

z tytułem inżyniera ..................... 3558 1436 2104 953 1454 483 engineer title 

z tytułem licencjata ..................... 9748 7282 4105 3120 5643 4162 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite ........... 10469 6451 6620 3549 3849 2902 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ......................... 7708 5438 1775 1233 5933 4205 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 

2005/2006 

O G Ó Ł E M ................................... 32324 20955 15983 9700 16341 11255 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia .............. 14720 9466 7014 4568 7706 4898 First-cycle programmes studies  

z tytułem inżyniera ..................... 3382 1247 1864 800 1518 447 engineer title 

z tytułem licencjata ..................... 11338 8219 5150 3768 6188 4451 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite ........... 10221 6067 7186 3797 3035 2270 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ......................... 7383 5422 1783 1335 5600 4087 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 
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Tabl. 4. 5.  ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG RODZAJU I FORM STUDIÓW W LATACH 2005-2008 

(łącznie z cudzoziemcami) (dok.) 
GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY TYPE AND STUDIES FORMS IN 2005-2008 
(including foreigners) (cont.) 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes  

niestacjonarne 
part-time programmes WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females razem 

total 

w tym 
kobiety  
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety  
of which 
females 

SPECIFICATION 

2006/2007 

O G Ó Ł E M ................................... 32060 20566 16791 10152 15269 10414 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia .............. 15084 9619 7236 4537 7848 5082 First-cycle programmes studies  

z tytułem inżyniera ..................... 3188 1090 1852 720 1336 370 engineer title 

z tytułem licencjata ..................... 11896 8529 5384 3817 6512 4712 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite ........... 10113 5937 7682 4180 2431 1757 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ......................... 6863 5010 1873 1435 4990 3575 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 

2007/2008 

O G Ó Ł E M ................................... 35050 22404 18315 11084 16735 11320 T O T A L 

Studia pierwszego stopnia .............. 17018 11115 7883 5121 9135 5994 First-cycle programmes studies  

z tytułem inżyniera ..................... 3678 1472 2143 979 1535 493 engineer title 

z tytułem licencjata ..................... 13340 9643 5740 4142 7600 5501 bachelor’s degree 

Studia magisterskie jednolite ........... 10291 5828 8067 4241 2224 1587 Unified Master’s studies 

Studia magisterskie uzupełniające 

(drugiego stopnia) ......................... 7741 5461 2365 1722 5376 3739 

Master’s studies,second-cycle 

programmes studies 
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Tabl. 4. 6.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG FORM I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓWa  W ROKU 2005/06 ORAZ 2008/09 
STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FORMS AND GROUPS OF FIELDS OF EDUCATION a  
IN 2005/06 AND 2008/09 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes 

niestacjonarne 
part-time programmes WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety  

Of which 
females razem 

total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety  
of which 
females 

SPECIFICATION 

2005/2006 

O G Ó Ł E M .....................................  166376 91986 88817 46536 77559 45450 T O T A L 
Kształcenie .......................................  16333 11920 6514 4743 9819 7177 Education 
Nauki humanistyczne i sztuka...........  11860 8193 6940 4776 4920 3417 Humanities science and art 
Nauki społeczne, gospodarka  

i prawo............................................  70373 43303 26316 15905 44057 27398 
Social science, economy  

and law 
Nauka (podgrupa: biologiczna, 

fizyczna, matematyczna  
i statystyczna, informatyczna) ........  15871 5148 11214 4252 4657 896 

Science (sub-groups: life science, 
physics, mathematics and 
statistics, computing) 

Zdrowie i opieka społeczna...............  10727 7972 6689 4822 4038 3150 Health and social welfare 
Technika, przemysł, budownictwo .... 27284 7471 22057 6351 5227 1120 Technology, industry, construction 
Rolnictwo .......................................... 3820 2420 2852 1927 968 493 Agriculture 
Usługi ................................................  10108 5559 6235 3760 3873 1799 Services 

2008/2009 

O G Ó Ł E M .....................................  170084 94426 88878 46660 81206 47766 T O T A L 
Kształcenie .......................................  14359 11191 4970 3605 9389 7586 Education 
Nauki humanistyczne i sztuka...........  14908 10528 9364 6536 5544 3992 Humanities science and art. 
Nauki społeczne, gospodarka  

i prawo............................................  70554 43282 25431 14902 45123 28380 
Social science, economy  

and law 
Nauka (podgrupa: biologiczna, 

fizyczna, matematyczna  
i statystyczna, informatyczna) ........  16584 5618 11986 4973 4598 645 

Science (sub-groups: life science, 
physics, mathematics and 
statistics, computing) 

Zdrowie i opieka społeczna...............  9714 7007 6148 4355 3566 2652 Health and social welfare 
Technika, przemysł, budownictwo .... 30733 9298 23265 7614 7468 1684 Technology, industry, construction 
Rolnictwo .......................................... 3246 2088 2432 1685 814 403 Agriculture 
Usługi ................................................  9986 5414 5282 2990 4704 2424 Services 

a Podział na kierunki kształcenia według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED’97) 

a The division into fields of education according to the International Standard Classification of Education (ISCED`97) 
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Tabl. 4. 7.  ABSOLWENCI WEDŁUG FORM I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓWa W ROKU AKADEMICKIM 2004/05 I 2007/08 

GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FORMS AND GROUPS OF FIELDS OF EDUCATION a  
IN ACADEMIC YEAR 2004/2005 AND 2007/2008 

Z ogółem - formy studiów 
Of grand total - studies forms 

stacjonarne 
full-time programmes 

niestacjonarne 
part-time programmes WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Grand  
total 

W tym 
kobiety 

Of which 
females razem 

total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

razem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

SPECIFICATION 

2004/2005  

O G Ó Ł E M ..........................................  31483 20607 14604 8855 16879 11752 T O T A L 
Kształcenie.............................................  3298 2586 1288 1006 2010 1580 Education 
Nauki humanistyczne i sztuka................  3034 2415 1279 962 1755 1453 Humanities science and art 
Nauki społeczne, gospodarka i prawo ...  14651 10277 4262 2851 10389 7426 Social science, economy and law 
Nauka (podgrupa: biologiczna, 

fizyczna, matematyczna i statystycz-
na, informatyczna)...............................  2392 1039 1649 779 743 260 

Science (sub-groups: life science, 
physics, mathematics  
and statistics, computing) 

Zdrowie i opieka społeczna....................  1679 1317 1130 875 549 442 Health and social welfare 
Technika, przemysł, budownictwo .........  4126 1370 3275 1136 851 234 Technology, industry, construction 
Rolnictwo ...............................................  685 473 551 390 134 83 Agriculture 
Usługi .....................................................  1618 1130 1170 856 448 274 Services 

2007/2008  

O G Ó Ł E M ..........................................  35050 22404 18315 11084 16735 11320 T O T A L 
Kształcenie.............................................  3762 2807 1073 798 2689 2009 Education 
Nauki humanistyczne i sztuka ...............  3001 2287 1853 1442 1148 845 Humanities science and art 
Nauki społeczne, gospodarka i prawo ...  14890 10280 5817 3942 9073 6338 Social science, economy and law 
Nauka (podgrupa: biologiczna, 

fizyczna, matematyczna i statystycz-
na, informatyczna)...............................  3224 1430 2403 1221 821 209 

Science (sub-groups: life science, 
physics, mathematics  
and statistics, computing) 

Zdrowie i opieka społeczna....................  2693 2221 1374 1017 1319 1204 Health and social welfare 
Technika, przemysł, budownictwo .........  4802 1763 3902 1484 900 279 Technology, industry, construction 
Rolnictwo ...............................................  942 587 821 518 121 69 Agriculture 
Usługi .....................................................  1736 1029 1072 662 664 367 Services 

a Podział na kierunki kształcenia według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED’97) 

a The division into fields of education according to the International Standard Classification of Education (ISCED`97) 
 



 

 

2
0

8
Z

a
so

b
y
 lu

d
zk

ie
 d

la
 n

a
u

k
i i te

ch
n

ik
i 

STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE                      POST GRADUATE AND DOCTORAL STUDIES 

Tabl. 4. 8.  STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ  
POST-GRADUATE AND DOCTORAL STUDIES BY TYPE OF SCHOOLS 

Słuchacze studiów 
podyplomowych 

Students of  
post-graduate studies 

Uczestnicy studiów 
doktoranckich 

Students of  
doctoral studies 

L A T A 
TYPY SZKÓŁ 

ogółem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

ogółem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

Otwarte 
przewody 

doktorskiea 
Open 

coursesa 

Y E A R S 
TYPE OF SCHOOLS 

O G Ó Ł E M ........................2005/2006 12153 8265 3238 1676 1072  T O T A L 

2006/2007 12500 8438 3390 1745 1133  

2007/2008 14056 9647 3402 1753 797  

2008/2009 14691 10161 3473 1804 968b  

       

Uniwersytety .........................................  2491 1980 1376 823 558 Universities 

Wyższe szkoły techniczne ....................  1418 640 831 315 179 Technical universities 

Wyższe szkoły rolnicze ..........................  1484 867 213 155 81 Agricultural academies 

Wyższe szkoły ekonomiczne ................  3841 2825 424 221 15 Academies of economics 

Wyższe szkoły pedagogiczne ...............  443 411 - - - Teacher education schools 

Akademie medyczne .............................  343 323 182 117 76 Medical academies 

Akademie wychowania fizycznego .......  266 157 154 100 20 Physical academies 

Wyższe szkoły artystyczne ...................  127 106 12 4 - Fine arts academies 

Wyższe szkoły teologiczne ...................  201 136 236 44 20 Theological academies 

Wyższe szkoły pozostałe ......................  4077 2716 - - - Others higher education  institutions 

Instytuty naukowo-badawcze lub 

placówki naukowe PAN.......................  - - 45 25 19 

Research institutes or Scientific units of 

Polish Academy of Sciences 

a Bez cudzoziemców. Łącznie z 15 cudzoziemcami. 

a Excluding foreign students. b Including 15 foreigners doctorated. 
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Tabl. 4. 9.  STUDIA PODYPLOMOWE WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2008/09 

POST-GRADUATE STUDIES BY FIELDS OF EDUCATION IN ACADEMIC YEAR 2008/09 

Słuchacze 
Students 

Wydane świadectwa 
Issued certificates PODGRUPY KIERUNKÓW 

KSZTAŁCENIA 
ogółem 

total 
w tym kobiety 

of which females 
ogółem 

total 
w tym kobiety 

of which females 

SUB-GROUPS FIELDS OF 
EDUCATION 

O G Ó Ł E M ..........................................  14691 10161 10526 7481 T O T A L 

w tym podgrupy:         of which sub-groups: 

Architektury i budownictwa ....................  470 283 163 90 Architecture and construction 

Artystyczna ...........................................  98 79 37 33 Fine and applied arts 

Biologiczna ............................................  45 29 72 66 Biological 

Dziennikarstwa i informacji ...................  104 61 107 73 Journalism and information 

Ekonomiczna i administracyjna .............  6991 4748 5347 3692 Business and administration 

Fizyczna ................................................  151 107 47 35 Physics 

Humanistyczna .....................................  767 611 697 480 Humanities 

Informatyczna .......................................  184 40 54 25 Computer science 

Inżynieryjno-techniczna ........................  590 255 111 47 Engineering and engineering trades 

Medyczna ..............................................  373 349 132 112 Medical science 

Ochrony i bezpieczeństwa ....................  551 343 390 230 Protection and security 

Ochrony środowiska .............................  27 24 14 12 Environmental protection 

Pedagogiczna .......................................  2144 1887 1967 1701 Pedagogical 

Prawna ..................................................  699 483 618 409 Law 

Produkcji i przetwórstwa .......................  173 90 99 57 Manufacturing and processing 

Rolnicza, leśna i rybactwa ....................  102 70 75 56 Agricultural, forestry and fishery 

Społeczna .............................................  545 387 384 264 Social and behavioral science 

Usług dla ludności .................................  217 116 93 46 Service for population 

Weterynaryjna .......................................  460 199 119 53 Veterinary science 
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Tabl. 4. 10.  UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ W ROKU AKADEMICKIM 2008/09 
STUDENTS OF DOCTORAL STUDIES BY TYPE OF SCHOOLS IN ACADEMIC YEAR 2008/09 

Uczestnicy studiów doktoranckich 
Students of doctoral studies 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

stacjo-
narnych 
full-time 
program-

mes 

niestacjo-
narnych 
part-time 
program-

mes 

cudzo-
ziemcy na 
studiach  
stacjo-

narnych 
foreigners 

on the 
full-time 
program-

mes 

cudzo-
ziemcy na 
studiach 

niestacjo-
narnych 

foreigners 
on the 

part-time 
program-

mes 

Liczba 
otwartych 

przewodów 
doktorskich 

Number  
of opening 

PhD 
courses 

Po 
ostatnim 

roku 
studiów 

doktoran-
ckich 

bez obrony 
pracy 

After last 
year of 
studies 
without 

defence of 
doctoral 
thesis 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .............................  3473 2679 730   45   19   953   323 T O T A L 

Szkoły wyższe .........................  3428 2637 730   42   19   934   314 

Higher  education  

institutions 

Uniwersytety .............................  1376 1213 131   32  -   557   165 Universities 

Wyższe Szkoły Techniczne ......    831   817   8   6  -   178   4 Technical universities 

Wyższe Szkoły rolnicze ............    213   213 -  -  -   81   26 Agricultural academies 

Wyższe Szkoły Ekonomiczne   424   128 294   2  -   14   68 Academies of economics 

Akademie Medyczne.................    182   141 39   2  -   67   10 Medical academies 

Akademie Wychowania 

Fizycznego .............................    154   125 29  -  -   20   19 

Physical  

academies 

Wyższe Szkoły Artystyczne ......    12  - 11  -   1  -  - Fine arts academies 

Wyższe Szkoły Teologiczne .....    236  -  218  -   18   17   22 Theological academies 

Instytuty naukowo-badawcze 

lub Placówki Polskiej 

Akademii Nauk......................    45   42 -   3  -   19   9 

Research institutes or 

Scientific units of Polish 

Academy of Sciences 
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Tabl. 4. 11.  STUDIA DOKTORANCKIE WEDŁUG DZIEDZIN NAUKI W ROKU AKADEMICKIM 2008/09 

DOCTORAL STUDIES BY FIELDS OF SCIENCE IN ACADEMIC YEAR 2008/09 

Uczestnicy studiów doktoranckich 
Students of doctoral studies 

Liczba otwartych przewodów 
doktorskicha 

Number of opening PhD 
coursesa DZIEDZINY NAUK 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

FIELDS OF SCIENCE 

O G Ó Ł E M .........................................  3473 1804 953 578 T O T A L 

szkoły wyższe ...................................  3428 1779 934 568 higher schools 

instytuty naukowo-badawcze 

lub placówki naukowe PAN .............  45 25 19 10 

research institutes or scientific units 

of Polish Academy of Sciences 

Nauki:        Sciences: 

Biologiczne ............................................  162 110 70 47 Biological 

Chemiczne ............................................  173 112 65 40 Chemical 

Ekonomiczne ........................................  442 233 19 10 Economics 

Farmaceutyczne ...................................  7 5 4 4 Pharmaceutical 

Fizyczne ................................................  109 33 33 7 Physics  

Humanistyczne .....................................  803 532 334 235 Humanistic 

Kultury fizycznej ....................................  154 100 20 17 Physical culture 

Matematyczne .......................................  78 24 22 8 Mathematical  

Medyczne ..............................................  175 112 63 40 Medical 

Muzyczne ..............................................  12 4 - - Musical 

Nauki o Ziemi ........................................  58 32 25 13 Earth Sciences 

Prawne ..................................................  200 95 67 37 Law 

Rolnicze ................................................  171 125 75 65 Agricultural 

Techniczne ............................................  651 213 133 48 Technical 

Teologiczne ...........................................  236 44 17 3 Theological 

Weterynaryjne .......................................  42 30 6 4 Veterinary 

a Bez cudzoziemców.  

a Excluding foreign students. 
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NAUCZYCIELE AKADEMICCY                      ACADEMIC TEACHERS 

Tabl. 4. 12.  NAUCZYCIELE AKADEMICCY W SZKOŁACH WYŻSZYCHa W ROKU AKADEMICKIM 2008/09 
ACADEMIC TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONSa IN ACADEMIC YEAR 2008/09 

Pełnozatrudnieni 
Full-time paid employed 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem 

total 
w tym kobiety 

of which females 

z ogółem 
mianowani 

of total  
appointed 

Niepełno- 
zatrudnieni 

Part-time paid 
employed 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .........................................  8428 3459 5536 239 T O T A L   

Profesor zwyczajny ...............................  677 138 401 13 Ordinary (full) professor 

Profesor nadzwyczajny  ........................  1145 310 721 10 Extraordinary professor 

Profesor wizytujący  ..............................  9 1 - 2 Visiting professor 

Docent  ..................................................  90 29 3 1 Associate professor 

w tym ze stopniem doktora 

habilitowanego ................................  2 - - - 

of which with scientific degree of 

habilitated doctor 

Adiunkt  .................................................  3923 1587 3141 18 Tutor 

w tym ze stopniem doktora 

habilitowanego ................................  356 115 326 4 

of which with of which with 

scientific degree of habilitated 

doctor 

Asystent  ...............................................  836 440 302 49 Assistant 

Starszy wykładowca  .............................  1007 501 710 43 Senior lecturer 

Wykładowca  .........................................  480 263 183 52 Lecturer 

Lektor  ...................................................  111 88 12 22 Lector 

Instruktor  ..............................................  103 64 27 28 Instructor 

Dyplomowani bibliotekarze oraz 

dyplomowani pracownicy 

dokumentacji i informacji naukowej ....  47 38 36 1 

Certificated librarians 

and employees of documentation 

and scientific information 

a Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej szkole wyższej zostali wykazani w każdym miejscu pracy; niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełne 
etaty. 

a Teachers employed full-time in more than one institution have been schown in all workplaces; part-time employees calculated as full-time paid employment. 
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Tabl. 4. 13.  NAUCZYCIELE AKADEMICCY W SZKOŁACH WYŻSZYCHa WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ W ROKU AKADEMICKIM 2008/09 

ACADEMIC TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONSa BY TYPE OF SCHOOLS IN ACADEMIC YEAR 2008/09   
Profesor z tytułem 

naukowym 
Professor 

Doktor habilitowany 
Habilitated doctor (HD) 

Doktor 
Degrees of doctor 

TYPY SZKÓŁ 
ogółem 

total 

w tym 
mianowany 

of total 
appointed 

ogółem 
total 

w tym 
mianowany 

of total 
appointed 

ogółem 
total 

w tym 
mianowany 

of total 
appointed 

TYPE OF SCHOOLS 

SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE 
PUBLIC AND NON-PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

O G Ó Ł E M ................................  834 728 1036 887 4491 3529 T O T A L 

Uniwersytety ................................  206 201 287 282 1113 843 Universities 

Wyższe Szkoły Techniczne .........  172 169 238 237 1269 1245 Technical universities 

Akademie Rolnicze ......................  109 107 96 90 405 350 Agricultural academies 

Wyższe Szkoły Ekonomiczne ......  88 56 130 71 491 307 Academies of economics 

Wyższe Szkoły Pedagogiczne.....  11 - 26 - 53 - Teacher education schools 

Akademie Medyczne....................  93 91 102 101 606 460 Medical academies 

Akademie Wychowania 

Fizycznego ................................  15 14 15 14 171 147 

Physical  

academies 

Wyższe Szkoły Artystyczne .........  64 52 53 52 46 41 Fine arts academies 

Wyższe Szkoły Teologiczne ........  11 - 13 - 26 - Theological academies 

Pozostałe  

Szkoły Wyższe ..........................  65 38 76 40 311 136 

Other higher education 

institutions 

a Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej szkole wyższej zostali wykazani w każdym miejscu pracy; niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełne 
etaty. 

a Teachers employed full-time in more than one institution have been schown in all workplaces; part-time employees calculated as full-time paid employment. 
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Tabl. 4. 13.  NAUCZYCIELE AKADEMICCY W SZKOŁACH WYŻSZYCHa WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ W ROKU AKADEMICKIM 2008/09 
(dok.) 
ACADEMIC TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONSa BY TYPE OF SCHOOLS IN ACADEMIC YEAR 2008/09  
(cont.) 

Profesor z tytułem 
naukowym 
Professor 

Doktor habilitowany 
Habilitated doctor (HD) 

Doktor 
Degrees of doctor 

TYPY SZKÓŁ 
ogółem 

total 

w tym 
mianowany 

of total 
appointed 

ogółem 
total 

w tym 
mianowany 

of total 
appointed 

ogółem 
total 

w tym 
mianowany 

of total 
appointed 

TYPE OF SCHOOLS 

Szkoły publiczne  
Public higher education institutions 

O G Ó Ł E M ................................    728   693   885   852  4 142  3 442 T O T A L 
Uniwersytety ................................    206   201   287   282  1 113   843 Universities 
Wyższe Szkoły Techniczne .........    172   169   238   237  1 269  1 245 Technical universities 
Akademie Rolnicze ......................    109   107   96   90   405   350 Agricultural academies 
Wyższe Szkoły Ekonomiczne ......    57   56   76   71   410   307 Academies of economics 
Akademie Medyczne....................    93   91   102   101   606   460 Medical academies 
Akademie Wychowania 

Fizycznego ................................    15   14   15   14   171   147 
Physical  

academies 
Wyższe Szkoły Artystyczne .........    64   52   53   52   46   41 Fine arts academies 
Pozostałe  

Szkoły Wyższe ..........................    12   3   18   5   122   49 
Other higher education 

institutions 
Szkoły niepubliczne 

Non-public higher education institutions 
O G Ó Ł E M   106   35   151   35   349   87 T O T A L 
Wyższe Szkoły Ekonomiczne   31  -   54  -   81  - Academies of economics 
Wyższe Szkoły Pedagogiczne   11  -   26  -   53  - Teacher education schools 
Wyższe Szkoły Teologiczne   11  -   13  -   26  - Theological academies 
Pozostałe 

Szkoły Wyższe   53   35   58   35   189   87 
Other higher education 

institutions 

a Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej szkole wyższej zostali wykazani w każdym miejscu pracy; niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełne 
etaty. 

a Teachers employed full-time in more than one institution have been schown in all workplaces; part-time employees calculated as full-time paid employment. 
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TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE                      TITLES AND SCIENTIFIC DEGREE 

Tabl. 4. 14.  STOPNIE NAUKOWE NADANE W LATACH 2005-2008 
SCIENTIFIC DEGREES AWARDED IN 2005-2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – w liczbach bezwzględnych 
b – w odsetkach 

2005 2006 2007 2008 
SPECIFICATION 

a – in absolute numbers 
b – in percent 

TYTUŁY NAUKOWE PROFESORA 
TITLE OF PROFESSOR 

O G Ó Ł E M ........................................a 44 33 49 24 T O T A L 

b 100,0 100,0 100,0 100,0  

Mężczyźni ...........................................a 36 27 36 20 Men 

b 81,8 81,8 73,5 83,3  

Kobiety .................................................a 8 6 13 4 Females 

b  18,2 18,2 26,5 16,7  

STOPNIE NAUKOWE DOKTORA HABILITOWANEGO 
SCIENTIFIC DEGREE – HABILITATED DOCTOR (HD)a 

O G Ó Ł E M ........................................a 108 80 67 109 T O T A L 

b 100,0 100,0 100,0 100,0  

Mężczyźni ...........................................a 66 50 48 69 Men 

b 61,1 62,5 71,6 63,3  

Kobiety .................................................a 42 30 19 40 Females 

b  38,9 37,5 28,4 36,7  

STOPNIE NAUKOWE DOKTORA 
SCIENTIFIC DEGREE DOCTOR 

O G Ó Ł E M ........................................a 585 620 597 542 T O T A L 

b 100,0 100,0 100,0 100,0  

Mężczyźni ...........................................a 291 318 308 270 Men 

b 49,7 51,3 51,6 49,8  

Kobiety .................................................a 294 302 289 272 Females 

b  50,3 48,7 48,4 50,2  

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego (MENiS) 

S o u r c e:  data of The Ministry of Science and Higher Education. 
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Tabl. 4. 15.  TYTUŁY NAUKOWE PROFESORA NADANE W LATACH 2005-2008 WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ I JEDNOSTEK NAUKOWO-
BADAWCZYCH WE WROCŁAWIU 
NUMBER OF TITLES OF PROFESSOR GRANTED IN 2005-2008 BY TYPE OF SCHOOLS AND RESEARCH UNITS  
IN WROCŁAW  

TYPY SZKÓŁ 
Ogółem 

Total 
W tym kobiety 

Of which females 
TYPE OF SCHOOLS 

2005 
O G Ó Ł E M ......................................................................  44 8 T O T A L 
Uniwersytet Wrocławski .....................................................  16 4 University of Wrocław 
Politechnika Wrocławska ...................................................  17 1 Wrocław University of Technology 
Akademia Medyczna..........................................................  5 3 Wrocław Medical University 
Akademia Rolnicza ............................................................  3 - Agriculture Academy 
Placówki PAN ....................................................................  2 - Units of PAN 
Instytuty naukowo-badawcze.............................................  2 - Research instituties 

2006 
O G Ó Ł E M ......................................................................  33 6 T O T A L 
Uniwersytet Wrocławski .....................................................  9 1 University of Wrocław 
Politechnika Wrocławska ...................................................  12 - Wrocław University of Technology 
Akademia Medyczna..........................................................  3 1 Wrocław Medical University 
Akademia Rolnicza ............................................................  7 3 Wrocław University of  Environmental and Life Sciences 
Akademia Wychowania Fizycznego ..................................  1 1 Academy of Physical Education 
Placówki PAN ....................................................................  1 - Units of PAN 

2007 
O G Ó Ł E M ......................................................................  49 13 T O T A L 
Uniwersytet Wrocławski .....................................................  10 4 University of Wrocław 
Politechnika Wrocławska ...................................................  17 2 Wrocław University of Technology 
Akademia Ekonomiczna ....................................................  4 3 Academy of economics 
Akademia Medyczna..........................................................  10 2 Wrocław Medical University 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ...........................  3 2 Wrocław University of  Environmental and Life Sciences 
Akademia Muzyczna..........................................................  1 - Academy of Music 

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP ......................  1 - 
University of Lower Silesia of the Association for 
the Advancement of Education  

Placówki PAN ....................................................................  1 - Units of PAN 
2008 

O G Ó Ł E M ......................................................................  24 4 T O T A L 
Uniwersytet Wrocławski .....................................................  4 1 University of Wrocław 
Politechnika Wrocławska ...................................................  9 1 Wrocław University of Technology 
Uniwersytet Ekonomiczny..................................................  1 - Wrocław University of Economics 
Akademia Medyczna..........................................................  5 1 Wrocław Medical University 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ...........................  2 - Wrocław University of  Environmental and Life Sciences 
Akademia Wychowania Fizycznego ..................................  1 - Academy of Physical Education 
Placówki PAN ....................................................................  2 1 Units of PAN 
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Tabl. 4. 16.  STOPNIE NAUKOWE DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ DOKTORA NADANE W LATACH 2005-2008 WEDŁUG 

TYPÓW SZKÓŁ  
SCIENTIFIC DEGREES AWARDED IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY TYPE OF SCHOOLS DURING 2005-2008 

Stopnie naukowe       Scientific degrees 

doktora habilitowanego 
habilitated doctor (HD) 

doktora 
degrees of doctor TYPY SZKÓŁ 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

TYPE OF SCHOOLS 

2005 

O G Ó Ł E M ..........................................  108 42 585 294 T O T A L 

Uniwersytety .........................................  47 24 171 106 Universities 

Wyższe szkoły techniczne ....................  29 9 140 43 Technical universities 

Wyższe szkoły rolnicze .........................  13 3 54 31 Agricultural academies 

Wyższe szkoły ekonomiczne ................  5 1 77 34 Academies of economics 

Wyższe szkoły artystyczne ...................  7 3 12 7 Fine arts academies 

Akademie medyczne .............................  7 2 109 61 Medical academies 

Akademie wychowania fizycznego ........  - - 22 12 Physical academies 

2006 

O G Ó Ł E M ..........................................  80 30 620 302 T O T A L 

Uniwersytety .........................................  13 6 223 121 Universities 

Wyższe szkoły techniczne ....................  30 10 144 48 Technical universities 

Wyższe szkoły rolnicze .........................  17 7 52 23 Agricultural academies 

Wyższe szkoły ekonomiczne ................  4 - 76 40 Academies of economics 

Wyższe szkoły artystyczne ...................  6 2 10 4 Fine arts academies 

Akademie medyczne .............................  9 5 100 57 Medical academies 

Akademie wychowania fizycznego ........  - - 14 8 Physical academies 

Wyższe szkoły teologiczne ...................  1 - - - Theological academies 

Pozostałe uczelnie niepubliczne............  - - 1 1 Other schools 
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Tabl. 4. 16.  STOPNIE NAUKOWE DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ DOKTORA NADANE W LATACH 2005-2008 WEDŁUG 
TYPÓW SZKÓŁ (dok.) 
SCIENTIFIC DEGREES AWARDED IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY TYPE OF SCHOOLS DURING 2005-2008 (cont.) 

Stopnie naukowe       Scientific degrees 

doktora habilitowanego 
habilitated doctor (HD) 

doktora 
degrees of doctor TYPY SZKÓŁ 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

TYPE OF SCHOOLS 

2007 

O G Ó Ł E M ..........................................  67 19 597 289 T O T A L 

Uniwersytety .........................................  25 7 197 115 Universities 

Wyższe szkoły techniczne ....................  12 1 145 44 Technical universities 

Wyższe szkoły rolnicze .........................  8 3 55 31 Agricultural academies 

Wyższe szkoły ekonomiczne ................  1 1 79 43 Academies of economics 

Wyższe szkoły artystyczne ...................  5 – 18 5 Fine arts academies 

Akademie medyczne .............................  14 6 82 40 Medical academies 

Akademie wychowania fizycznego ........  2 1 20 10 Physical academies 

Pozostałe uczelnie niepubliczne ...........  – – 1 1 Other schools 

2008 

O G Ó Ł E M ..........................................  109 40 542 272 T O T A L 

Uniwersytety .........................................  36 12 196 119 Universities 

Wyższe szkoły techniczne ....................  27 12 141 49 Technical universities 

Akademie rolnicze .................................  11 2 30 16 Agricultural academies 

Wyższe szkoły ekonomiczne ................  6 2 66 28 Academies of economics 

Wyższe szkoły artystyczne ...................  8 1 20 10 Fine arts academies 

Akademie medyczne .............................  17 10 56 37 Medical academies 

Akademie wychowania fizycznego ........  3 1 16 8 Physical academies 

Wyższe szkoły teologiczne ...................  1 - 13 2 Theological academies 

Pozostałe uczelnie ................................  - - 4 3 Other schools 
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI                      ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 

Tabl. 4. 17.  LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIAa W LATACH 2005-2008  
Stan w IV kwartale   
POPULATION AGED 15 AND MORE BY LEVEL OF EDUCATIONa IN YEARS 2005-2008 
As of IV quarter 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
w tys. 

in thous. 

w % 

in % 

O G Ó Ł E M ..................................................................  2512 2493 2413 2412 100,0 100,0 100,0 100,0 

T O T A L         

Wyższe...........................................................................  344 348 343 330 13,7 14,0 14,2 13,7 

Tertiary         

Policealne i średnie zawodowe......................................  667 662 586 584 26,6 26,6 24,3 24,2 

Post-secondary and vocational secondary         

Średnie ogólnokształcące ..............................................  251 221 252 270 10,0 8,9 10,4 11,2 

General secondary         

Zasadnicze zawodowe...................................................  617 636 630 655 24,6 25,5 26,1 27,2 

Basic vocational         

Gimnazjum, podstawowe, niepełne podstawowe  

i bez wykształcenia szkolnego ....................................  633 625 601 574 25,2 25,1 24,9 23,8 

Lower secondary, primary and incomplete primary         

a Na podstawie  Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

a On the basis of the Labour Force Survey (LFS). 
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Tabl. 4. 18.  AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCIa W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA  
W LATACH 2005—2008  
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATIONa AGED 15 AND MORE BY LEVEL OF EDUCATION IN YEARS 2005—2008 

Aktywni zawodowo  
Economically active population 

Ludność 
ogółem 
Popula-
tion total 

razem 
total 

pracu-
jący  

emplo-
yed 

persons 

bezro-
botni 

unem-
ployed 

persons 

Bierni 
zawo-
dowo  

Persons 
econo-
mically 
inactive 

Współ-
czynnik 

aktywno-
ści zawo-

dowej  
Activity 

rate 

Wska-
źnik 

zatru-
dnienia  
Employ- 

ment 
rate 

Stopa 
bezro-
bocia 

Unem- 
ployment 

rate 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys.            in thous. w %          in % 

SPECIFICATION 

IV kwartał 2005 IV quarter 2005 

O G Ó Ł E M .............................  2512 1381 1083 298 1131 55,0 43,1 21,6 T O T A L 
Wyższe......................................  344 287 258 29 57 83,4 75,0 10,1 Tertiary 
Policealne i średnie  

zawodowe...............................  667 452 374 78 215 67,8 56,1 17,3 
Post-secondary and vocational 

secondary 
Średnie ogólnokształcące .........  251 107 80 27 144 42,6 31,9 25,2 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..............  617 418 305 113 199 67,7 49,4 27,0 Basic vocational 
Gimnazjum, podstawowe,  

niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego ........  633 116 66 50 517 18,3 10,4 43,1 

Lower secondary, 
primary and incomplete 
primary 

IV kwartał 2006 IV quarter 2006 

O G Ó Ł E M .............................  2493 1341 1151 190 1151 53,8 46,2 14,2 T O T A L 
Wyższe......................................  348 277 258 19 72 79,6 74,1 6,9 Tertiary 
Policealne i średnie  

zawodowe...............................  662 445 395 50 217 67,2 59,7 11,2 
Post-secondary and vocational 

secondary 
Średnie ogólnokształcące .........  221 96 81 15 125 43,4 36,7 15,6 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..............  636 422 351 71 214 66,4 55,2 16,8 Basic vocational 
Gimnazjum, podstawowe,  

niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego ........  625 102 66 36 523 16,3 10,6 35,3 

Lower secondary,  
primary and incomplete 
primary 

a Na podstawie  Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

a On the basis of the Labour Force Survey (LFS). 
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Tabl. 4. 18.  AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCIa W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA  

W LATACH 2005—2008 (dok.) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATIONa AGED 15 AND MORE BY LEVEL OF EDUCATION IN YEARS 2005—2008 (cont.) 

Aktywni zawodowo  
Economically active population 

Ludność 
ogółem 
Popula-
tion total 

razem 
total 

pracu-
jący  

emplo-
yed 

persons 

bezro-
botni 

unem-
ployed 

persons 

Bierni 
zawo-
dowo  

Persons 
econo-
mically 
inactive 

Współ-
czynnik 

aktywno-
ści zawo-

dowej  
Activity 

rate 

Wska-
źnik 

zatru-
dnienia  
Employ- 

ment 
rate 

Stopa 
bezro-
bocia 

Unem- 
ployment 

rate 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys.            in thous. w %          in % 

SPECIFICATION 

IV kwartał 2007 IV quarter 2007 

O G Ó Ł E M .............................  2413 1274 1128 146 1139 52,8 46,7 11,5 T O T A L 
Wyższe......................................  343 263 251 13 80 76,7 73,2 4,9 Tertiary 
Policealne i średnie  

zawodowe...............................  586 390 351 39 196 66,6 59,9 10,0 
Post-secondary and vocational 

secondary 
Średnie ogólnokształcące .........  252 104 88 16 148 41,3 34,9 15,4 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..............  630 413 356 57 217 65,6 56,5 13,8 Basic vocational 
Gimnazjum, podstawowe,  

niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego ........  601 104 83 21 497 17,3 13,8 20,2 

Lower secondary,  
primary and incomplete 
primary 

IV kwartał 2008 IV quarter 2008 

O G Ó Ł E M .............................  2412 1272 1158 114 1140 52,7 48,0 9,0 T O T A L 
Wyższe......................................  330 242 231 11 87 73,3 70,0 4,5 Tertiary 
Policealne i średnie  

zawodowe...............................  584 377 343 33 207 64,6 58,7 8,8 
Post-secondary and vocational 

secondary 
Średnie ogólnokształcące .........  270 138 121 17 132  51,1 44,8 12,3 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..............  655 407 370 37 248 62,1 56,5 9,1 Basic vocational 
Gimnazjum, podstawowe,  

niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego ........  574 108 92 16 465 18,8 16,0 14,8 

Lower secondary,  
primary and incomplete 
primary 

a Na podstawie  Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

a On the basis of the Labour Force Survey (LFS). 
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Tabl. 4. 19.  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W LATACH 2005-2008 
Stan w dniu 31 XII 
REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY LEVEL OF EDUCATION IN YEARS 2005-2008 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 
Mężczyźni  

Men 
Kobiety  
Women 

SPECIFICATION 

2005 
O G Ó Ł E M .................................................................  233352 108052 125300 T O T A L 
Wyższe..........................................................................  11345 3922 7423 Tertiary 
Policealne, średnie zawodowe .....................................  51372 18494 32878 Post-secondary and vocational secondary  
Średnie ogólnokształcące .............................................  15840 4162 11678 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..................................................  73659 39359 34300 Basic vocational 
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe ......  81136 42115 39021 Lower secondary, primary and incomplete primary  

2006 
O G Ó Ł E M .................................................................  185417 80982 104435 T O T A L 
Wyższe..........................................................................  9966 3396 6570 Tertiary 
Policealne, średnie zawodowe .....................................  40711 13776 26935 Post-secondary and vocational secondary 
Średnie ogólnokształcące .............................................  13724 3450 10274 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..................................................  55680 27832 27848 Basic vocational 
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe ......  65336 32528 32808 Lower secondary, primary and incomplete primary 

2007 
O G Ó Ł E M .................................................................  127457 54696 72761 T O T A L 
Wyższe..........................................................................  7762 2679 5083 Tertiary 
Policealne, średnie zawodowe .....................................  27817 9214 18603 Post-secondary and vocational secondary 
Średnie ogólnokształcące .............................................  10186 2724 7462 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..................................................  36765 17971 18794 Basic vocational 
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe ......  44927 22108 22819 Lower secondary, primary and incomplete primary 

2008 
O G Ó Ł E M .................................................................  113890 50512 63378 T O T A L 
Wyższe..........................................................................  8456 2896 5560 Tertiary 
Policealne, średnie zawodowe .....................................  24600 8485 16115 Post-secondary and vocational secondary 
Średnie ogólnokształcące .............................................  10261 2884 7377 General secondary 
Zasadnicze zawodowe..................................................  32437 16829 15608 Basic vocational 
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe ......  38136 19418 18718 Lower secondary, primary and incomplete primary 
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Tabl. 4. 20.  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I POWIATÓW W ROKU 2005 I 2008 

Stan w dniu 31 XII 
REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY LEVEL OF EDUCATION AND BY POWIATS IN 2005 AND 2008 
As of 31 XII 

POWIATY 
POWIATS 

Ogółem 
Total 

Wyższe 
Tertiary 

Policealne, średnie 
zawodowe 

Post-secondary 
and vocational 

secondary 

Średnie 
ogólnokształcące 

General secondary 

Zasadnicze 
zawodowe 

Basic vocational 

Gimnazjalne, 
podstawowe  

i niepełne 
podstawowe 

Lower secondary, 
primary and 

incomplete primary 
2005 

WOJEWÓDZTWO ...................  233352 11345 51372 15840 73659 81136 
VOIVODSHIP       
Bolesławiecki ...........................  7066 253 1544 433 2614 2222 
Dzierżoniowski .........................  12292 432 2963 936 3543 4418 
Głogowski ................................  7255 432 1818 638 2328 2039 
Górowski ..................................  3992 120 786 237 1488 1361 
Jaworski ...................................  5834 226 1232 358 1986 2032 
Jeleniogórski ............................  5055 190 829 283 1565 2188 
Kamiennogórski .......................  4306 149 810 252 1875 1220 
Kłodzki......................................  20481 558 4693 1684 6439 7107 
Legnicki ....................................  5208 199 1101 218 1862 1828 
Lubański...................................  5579 174 1366 241 1806 1992 
Lubiński ....................................  5567 487 1424 526 1625 1505 
Lwówecki .................................  5044 132 996 274 1861 1781 
Milicki .......................................  3099 82 570 263 1222 962 
Oleśnicki ..................................  7795 273 1785 671 2755 2311 
Oławski.....................................  5070 208 996 410 1454 2002 
Polkowicki ................................  5098 167 948 364 1765 1854 
Strzeliński.................................  4674 150 1152 325 1641 1406 
Średzki .....................................  3591 113 672 209 1187 1410 
Świdnicki ..................................  14340 617 3490 897 4750 4586 
Trzebnicki.................................  6363 210 1297 368 2582 1906 
Wałbrzyski................................  19118 858 4090 1154 6003 7013 
Wołowski ..................................  3827 167 723 329 1426 1182 
Wrocławski ...............................  6274 261 1128 331 1844 2710 
Ząbkowicki ...............................  8010 245 1988 495 2446 2836 
Zgorzelecki...............................  8286 196 1801 387 2584 3318 
Złotoryjski .................................  5672 194 1027 237 2163 2051 
Miasta na prawach powiatu:       
Cities with powiat status:       
Jelenia Góra.............................  4637 309 1033 360 1330 1605 
Legnica ....................................  8372 534 1783 615 2764 2676 
Wrocław ...................................  31447 3409 7327 2345 6751 11615 
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Tabl. 4. 20.  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I POWIATÓW W ROKU 2005 I 2008 (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 
REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY LEVEL OF EDUCATION AND BY POWIATS IN 2005 AND 2008 (cont.) 
As of 31 XII 

POWIATY 
POWIATS 

Ogółem 
Total 

Wyższe 
Tertiary 

Policealne, średnie 
zawodowe 

Post-secondary 
and vocational 

secondary 

Średnie 
ogólnokształcące 

General secondary 

Zasadnicze 
zawodowe 

Basic vocational 

Gimnazjalne, 
podstawowe  

i niepełne 
podstawowe 

Lower secondary, 
primary and 

incomplete primary 
2008 

WOJEWÓDZTWO ...................  113890 8456 24600 10261 32437 38136 
VOIVODSHIP       
Bolesławiecki ...........................  3428 198 826 331 1087 986 
Dzierżoniowski .........................  7220 391 1644 694 1903 2588 
Głogowski ................................  3596 320 827 415 973 1061 
Górowski ..................................  2113 92 426 188 682 725 
Jaworski ...................................  2999 160 679 202 885 1073 
Jeleniogórski ............................  2640 142 456 208 749 1085 
Kamiennogórski .......................  2354 123 434 187 963 647 
Kłodzki......................................  12596 599 2768 1302 3573 4354 
Legnicki ....................................  2248 130 460 133 716 809 
Lubański...................................  4090 157 975 250 1235 1473 
Lubiński ....................................  2452 293 559 306 595 699 
Lwówecki .................................  2960 109 566 200 1016 1069 
Milicki .......................................  1782 77 347 201 624 533 
Oleśnicki ..................................  4125 213 919 479 1303 1211 
Oławski.....................................  2359 160 446 301 590 862 
Polkowicki ................................  2753 143 468 255 836 1051 
Strzeliński.................................  1905 122 459 173 584 567 
Średzki .....................................  1561 82 290 153 453 583 
Świdnicki ..................................  6931 601 1616 618 2041 2055 
Trzebnicki.................................  2463 148 438 218 876 783 
Wałbrzyski................................  9863 711 2063 719 2803 3567 
Wołowski ..................................  2519 131 496 357 803 732 
Wrocławski ...............................  1595 162 326 108 395 604 
Ząbkowicki ...............................  4224 263 1003 389 1136 1433 
Zgorzelecki...............................  3625 171 730 308 939 1477 
Złotoryjski .................................  3526 164 592 207 1249 1314 
Miasta na prawach powiatu:       
Cities with powiat status:       
Jelenia Góra.............................  2381 231 558 219 612 761 
Legnica ....................................  2968 332 598 235 876 927 
Wrocław ...................................  10614 2031 2631 905 1940 3107 
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