
TABL. 6 (196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a  (ceny bieżące)  

EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY
 a
  (current prices) 

W tym nakłady     Of which expenditures 

Ogółem 
Total 

na     
działalność 
badawczą 
i rozwojową 
on research 
and de-

velopment 
activity 

na zakup 
gotowej 
technologii  
w postaci 
dokumenta
cji i praw 
on the 

acquisition 
of disembo-
died tech-
nology and  
know-how 

inwestycyjne 
na maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 
oraz środki 
transportu 
capital – on 
the acquisi-
tion of instru-
ments and 
equipment 

na oprogra-
mowanie 
on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł     in thous. zl 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ........................2000 742190 51835 23841 346886 9491 T O T A L 
 2005 788949 62934 24197 433489 12065  

 2006 901807 70491 22083 517680 40689  

sektor publiczny ............  371498 13302 14469 198562 29237 public sector 

sektor prywatny .............  530309 57189 7614 319118 11452 private sector 

w tym:      of which: 
Przetwórstwo przemysłowe 803565 69886 12337 493493 15848 Manufacturing 

w tym:      of which: 

Produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów .................  79744 307 228 57087 1163 

Manufacture of food products 
and beverages 

Produkcja drewna i wyrobów  
z  drewna  oraz  ze  słomy  
i wikliny ∆ ............................  51316 351 675 27762 729 

Manufacture of wood and wood,  
straw  and  wicker  
products

 ∆
 

Produkcja wyrobów chemicz-
nych ..................................  78605 38373 842 18786 254 

Manufacture of chemicals and 
chemical products 

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych ......  15817 4812 - 6491 125 

Manufacture  of  rubber  and 
plastic products 

Produkcja wyrobów z 
pozostałych surowców 
niemetalicznych ................  15290 725 - 12311 130 

Manufacture  of  other  non-     
-metallic mineral products 

Produkcja wyrobów z metali ∆ 35394 1001 8 25695 914 
Manufacture  of  metal  pro-
ducts

 ∆ 

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

a Data concern economic entities employing more than 49 persons. 

 

TABL. 6 (196). NAKŁADY  NA  DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNĄ  W  PRZEMYŚLE a  (dok.)  

EXPENDITURES  ON  INNOVATION  ACTIVITIES  IN  INDUSTRY
 a
  (cont.) 

W tym nakłady     Of which expenditures 

Ogółem 
Total 

na     
działalność 
badawczą 
i rozwojową 
on research 
and de-

velopment 
activity 

na zakup 
gotowej 
technologii  
w postaci 
dokumenta
cji i praw 
on the 

acquisition 
of disembo-
died tech-
nology and  
know-how 

inwestycyjne 
na maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 
oraz środki 
transportu 
capital – on 
the acquisi-
tion of instru-
ments and 
equipment 

na oprogra-
mowanie 
on software  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł     in thous. zl 

SPECIFICATION 

Przetwórstwo przemysłowe 
(dok.):      Manufacturing (cont.): 

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 13877 1980 2566 6410 759 
Manufacture  of  machinery 

and equipment n.e.c. 

Produkcja maszyn i aparatury 
elektrycznej ∆ .....................  10607 1060 49 8853 173 

Manufacture of electrical ma-

chinery and apparatus n.e.c. 

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych,   telewizyjnych  
i telekomunikacyjnych .......  96825 10802 625 62098 2222 

Manufacture  of  radio,  tele-

vision  and  communication 

equipment  and  apparatus  

Produkcja  pojazdów  samocho-
dowych, przyczep i naczep 7066 4603 - 1176 262 

Manufacture of motor vehicles, 

trailers and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzę-
tu transportowego .............  32358 3171 - 16956 2809 

Manufacture  of  other  trans-

port equipment  

Produkcja  mebli;  pozostała 
działalność  produkcyjna ∆  30716 143 95 18420 1700 

Manufacture of furniture; ma-

nufacturing n.e.c. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
wodę .................................  98232 605 9746 24177 24841 

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. 


