
TABL. 5 (160). WYDAJNOŚĆ  PRACY  W  PRZEMYŚLE a  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI  I  DZIAŁÓW   

LABOUR  PRODUCTIVITY  IN  INDUSTRY a  BY  SELECTED  SECTIONS  AND  DIVISIONS   

2000 2005 2006 
SEKCJE  I  DZIAŁY 

w tys. zł    in thous. zl 
SECTIONS  AND  DIVISIONS 

O G Ó Ł E M ........................... 266,5 431,6 542,8 T O T A L      
W tym przetwórstwo przemy-

słowe .................................. 283,3 546,8 707,2 Of which manufacturing  
     

w tym:    of which: 
     
Produkcja artykułów spożyw-

czych i napojów .................. 202,8 294,4 301,9 
Manufacture of food products 

and beverages 
     
Włókiennictwo ......................... 78,0 75,7 84,3 Manufacture of textiles 
     
Produkcja odzieży i wyrobów 

futrzarskich ......................... 32,4 24,4 25,5 

Manufacture of wearing apparel 

and furriery ∆ 
     
Produkcja drewna i wyrobów 

z drewna oraz ze słomy  

i wikliny ∆ ............................. 94,1 125,5 132,5 

Manufacture of wood and  wood, 

straw and wicker products ∆ 
     
Działalność wydawnicza; poli-

grafia i reprodukcja zapisa-
nych  nośników  informacji  105,1 228,3 210,4 

Publishing, printing and repro-
duction of recorded media 

     

Produkcja wyrobów chemicznych 223,5 352,7 348,9 
Manufacture of chemicals and 

chemical products 
     
Produkcja wyrobów gumowych 

i z tworzyw sztucznych ....... 121,8 230,2 298,5 
Manufacture of rubber and plastic 

products 
     
Produkcja wyrobów z surowców 

niemetalicznych pozostałych 176,7 389,7 466,9 
Manufacture of other non-metallic 

mineral products 
     
Produkcja wyrobów z metali ∆ 129,2 247,9 238,8 Manufacture of metal products ∆ 
     

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 111,0 165,0 199,4 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 
     
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆ ...................... 141,8 202,1 208,9 
Manufacture of electrical machi-

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

radiowych, telewizyjnych i te-
lekomunikacyjnych ............. 179,7 141,8 169,8 

Manufacture of radio, television 
and communication equip-
ment and apparatus 

     
Produkcja instrumentów medycz-

nych, precyzyjnych i optycznych, 
zegarów i zegarków .............. 142,3 112,3 131,6 

Manufacture of medical, preci-
sion and optical instruments, 
watches and clocks  

     
Produkcja pojazdów samocho-

dowych, przyczep i naczep x 108,6 81,1 
Manufacture of motor vehicles, 

trailers and semi-trailers 
     
Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego ................... 133,3 241,1 257,3 
Manufacture of other transport 

equipment 
     
Produkcja  mebli;  pozostała 

działalność produkcyjna ∆...... 84,9 104,7 111,0 
Manufacture of furniture; manu-

facturing n.e.c. 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; wydajność pracy mierzona produkcją 
sprzedaną w cenach bieżących na 1 zatrudnionego. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; labour productivity measured in sold production in current 
prices per employee.   



 


