
TABL. 8 (190). WARTOŚĆ  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  WYROBÓW  NOWYCH  I  ZMODERNIZOWANYCH   
W  PRZEMYŚLE a  (ceny bieżące)  W  2005  R. 

VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  IMPROVED  PRODUCTS    

IN  THE  INDUSTRY
 a
  (current prices)  IN  2005 

Wartość sprzedaży wyrobów, których produkcję uruchomiono 
w latach 2003-2005 w mln zł 

Value of sale of products, of which production was activated 
in years 2003-2005 in mln zl 

z liczby ogółem     of total number 

wyroby     products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 
total 

eksport 
export 

nowe 
new 

zmodernizowane 
improved 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .........................  9749 3478 6020 3729 T O T A L 

sektor publiczny ................  3763 230 3502 261 public sector 

sektor prywatny .................  5986 3248 2518 3468 private sector 

W tym przetwórstwo prze-
mysłowe ...........................  9748 3478 6019 3729 Of which manufacturing 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

 
 
TABL. 8 (190). WARTOŚĆ  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  WYROBÓW  NOWYCH  I  ZMODERNIZOWANYCH   

W  PRZEMYŚLE a  W  2005  R.  (dok.) 

VALUE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  TECHNOLOGICALLY  NEW  AND  IMPROVED  PRODUCTS    

IN  THE  INDUSTRY
 a
  IN  2005  (cont.) 

Wartość sprzedaży wyrobów, których produkcję uruchomiono 
w latach 2003-2005 w mln zł 

Value of sale of products, of which production was activated 
in years 2003-2005 in mln zl 

z liczby ogółem     of total number 

wyroby     products 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 
total 

eksport 
export 

nowe 
new 

zmodernizowane 
improved 

SPECIFICATION 

W tym przetwórstwo 
przemysłowe (dok.):     

Of which manufacturing 
(cont.): 

w tym:          of which: 

Produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów .................  483 24 268 215 

Manufacture of food products 
and beverages 

Produkcja drewna i wyrobów  
z  drewna  oraz  ze  słomy  
i wikliny ∆ ............................  18 1 17 1 

Manufacture of wood and wo-
od,  straw  and  wicker  pro-
ducts

 ∆
 

Produkcja wyrobów chemicz-
nych ..................................  831 10 74 757 

Manufacture of chemicals and 
chemical products 

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych ......  87 29 60 27 

Manufacture  of  rubber  and 
plastic products 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych    154 112 146 8 

Manufacture  of  other  non-    
-metallic mineral products 

Produkcja wyrobów z metali ∆ 200 88 22 178 
Manufacture  of  metal  pro-

ducts 
∆ 

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 47 30 7 40 
Manufacture  of  machinery 

and equipment n.e.c. 
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆ .....................  36 23 0 36 
Manufacture of electrical ma-

chinery and apparatus n.e.c. 
Produkcja sprzętu i urządzeń 

radiowych,   telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych .......  1865 1478 1815 50 

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

Produkcja  pojazdów  samocho-
dowych, przyczep i naczep 364 333 30 334 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego .................  209 194 - 209 

Manufacture  of  other  trans-
port equipment  

Produkcja  mebli;  pozostała 
działalność  produkcyjna ∆  208 163 45 163 

Manufacture of furniture; ma-
nufacturing n.e.c. 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

U w a g a. Wartość produkcji sprzedanej przyjęto w cenach producenta. 

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

N o t e. Value of sold production was assumed in producer’s prices. 

 


