
TABL. 3 (225). PRODUKCJA  WAŻNIEJSZYCH  WYROBÓW a
 

PRODUCTION  OF  MAJOR  PRODUCTS
 a
 

2005 

WYROBY 2000 2004 ogółem 
total 

udział  
w produkcji 
krajowej w % 

share in 
domestic 

production in 
% 

PRODUCTS 

Produkty uboju b wliczane do wydajności 
poubojowej w tys. t:     

Slaughter products
 b
 included in sla-ughter 

capacity in thous. t: 

bydła i cieląt ...................................  2,5 8,0 8,5 4,8 cattle and calves 

trzody chlewnej ..............................  22,7 78,7 81,8 8,0 pigs 

Mięso drobiowe w tys. t ......................  27,3 39,3 45,0 3,6 Poultry meat in thous. t 

Filety z ryb morskich, świeże lub chło-dzone 

w t ..................................................  564 2087 1676 26,0 Seafish fillets, fresh or refrigerated in t 

Mięso z ryb morskich (z wyjątkiem filetów) świeże 

lub chłodzone w t ...........................  9808 12718 15149 85,1 

Seafish meat (excluding fillets) fresh or 

refrigerated in t 

Ryby morskie mrożone w t .................  10896 14138 7156 30,1 Frozen salt-water fish in t 

Śledzie wędzone, włączając filety w t  148 250 230 37,0 Smoked herrings, excluding fillets in. t 

Mleko płynne przetworzone łącznie z mlekiem 

przerzutowym do dalszej produkcji w mln l   61,6 49,4 48,5 2,1 

Processed liquid milk including transfered milk 

to farther production in mln l 

Masło oraz inne tłuszcze otrzymywane 

z mleka w tys. t ..............................  1,5 1,2 1,0 0,6 Butter and other fats from milk in thous. t 

Ser świeży niedojrzewający i twaróg w tys. t   7,7 6,5 5,8 2,0 Unripened fresh cheese and curd in thous. t 

Jogurt c w tys. hl .................................  10,3 18,1 18,3 7,3 Yogurts
  c
 in thous. hl 

Mąka pszenna w tys. t ........................  146,6 153,5 174,1 7,0 Wheat flour in thous. t 

Mąka żytnia w tys. t ............................  15,8 12,6 15,6 6,4 Rye flour in thous. t 

Produkty stosowane w żywieniu zwie-rząt 

hodowlanych w tys. t ......................  54,5 156,6 184,2 3,5 Products used to feed livestock in thous. t  

Pieczywo świeże c w tys. t ..................  97,3 87,4 94,7 6,1 Bakery products
 c
 in thous. t 

Bielizna w tys. szt:     Underwear in thous. units: 

bluzki i bluzki koszulowe damskie lub 

dziewczęce z dzianin .................  339 370 340 3,1 

blouses and women’s or girl’s shirts with 

knitwear 

koszule męskie lub chłopięce (z ba-wełny 

lub innych tkanin) .......................  617 611 332 3,6 men’s or boy’s shirts (cotton or other textile) 

Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry w 

mln par ...........................................  3,6 2,2 1,7 11,6 Footwear with leather uppers in mln pair 

Tarcica iglasta w dam3 .......................  370,3 432,7 499,0 18,0 Coniferous sawnwood in dam
3
 

Tarcica liściasta w dam3 .....................  77,3 62,1 80,5 14,7 Leafy sawnwood in dam
3
 

Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane w  tys. 

m2 ..................................................  1909,0 2787,7 2491,1 21,9 

Windows and doors, casings and wooden 

thresholds in thous. m
2
 

Papier i tektura w tys. t .......................  349,9 630,2 627,8 23,0 Paper and paperboard in thous. t 

Nawozy azotowe d w tys. t ..................  6,7 6,7 5,2 0,3 Nitrogenous fertilizers 
d
 in thous. t  

Nawozy fosforowe
 d  w tys. t ...............  73,5 82,2 68,5 11,5 Phospatic fertilizers

 d in thous. t  

Urządzenia klimatyzacyjne w tys. szt  18,7 22,0 16,6 19,2 Air conditioning devices in thous. units 

Energia elektryczna w TW•h ..............  3,4 3,4 4,1 2,6 Electricity in TW•h  

Ciepło w parze lub gorącej wodzie w PJ 39,9 41,5 40,5 7,3 Thermal energy from steam or hot water in PJ 

a Dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Obejmują mięso, 
tłuszcze, podroby oraz części niejadalne (odpadki); w wadze poubojowej ciepłej.   c Dane opracowano metodą przedsiębiorstw. d W przeliczeniu 
na czysty składnik, łącznie z wieloskładnikowymi.    

a Data concern economic entities employing more than 9 persons.   b Including meat, fats, offal, animal disposal unfit for human consumption.   
c Data compiled using the enterprise method.   d In terms of pure ingredient including mixed fertilizers.    

 


