
 

ANEKS – Wybrane dane według PKD 
2007 
 

 ANNEX – Selected data by the NACE 
rev. 2 

W Aneksie zastosowano skróty niektórych nazw 
poziomów klasyfikacyjnych z PKD 2007; skrócone 
nazwy zostały oznaczone w tablicach znakiem „∆”. 
Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych 
nazw podaje się poniżej: 

The names of some classifications levels of PKD 
2007 used in the Annex have been abbreviated; 
abbreviations in the publication are marked in the 
tables with the sign “∆”. The abbreviations and their 
complete names are given below:

 
skrót pełna nazwa abbreviation complete name 

sekcje PKD sections of the NACE 

wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wod-
ną i gorącą wodę 

wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyj-
nych 

x electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 

dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja 

dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i od-
padami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

x water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

handel; naprawa pojaz-
dów samochodowych  

handel hurtowy i deta-
liczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włącza-
jąc motocykle 

trade; repair of motor  
vehicles 

wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles 
and motorcycles 

zakwaterowanie i gastro-
nomia 

działalność związana z za-
kwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

accommodation and ca-
tering 

accommodation and food 
service activities 

obsługa rynku nieru-
chomości  

działalność związana z ob-
sługą rynku nieruchomości 

x real estate activities 

administrowanie i dzia- 
łalność wspierająca 

działalność w zakresie usług
administrowania i dzia-
łalność wspierająca 

x administrative and sup-
port service activities 

działy PKD  divisions of the NACE 

produkcja skór i wyro- 
bów skórzanych 

produkcja skór i wyrobów 
ze skór wyprawionych 

x manufacture of leather 
and related products 

produkcja wyrobów z  drew-
na, korka, słomy i wikliny 

produkcja wyrobów z drew-
na oraz korka z wyłącze-
niem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i mate-
riałów używanych do 
wyplatania 

manufacture of prod-
ucts of wood, cork, 
straw and wicker 

manufacture of wood 
and of products of wood 
and cork, except furni-
ture; manufacture of 
articles of straw and 
plaiting materials 

produkcja wyrobów far-
maceutycznych 

produkcja podstawowych
substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozo-
stałych wyrobów farma-
ceutycznych  

manufacture of phar-
maceutical products 

manufacture of basic 
pharmaceutical products 
and pharmaceutical pre-
parations 

produkcja wyrobów z me-
tali 

produkcja metalowych wyro-
bów gotowych, z wyłą-
czeniem maszyn i urzą-
dzeń 

manufacture of metal 
products 

manufacture of fabricated 
metal products, except 
machinery and equipment 

produkcja maszyn i urzą-
dzeń 

produkcja maszyn i urzą-
dzeń, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana 

x manufacture of machin-
ery and equipments n.e.c 

produkcja pojazdów sa-
mochodowych, przyczep 
i naczep 

produkcja pojazdów samo-
chodowych, przyczep i na-
czep, z wyłączeniem mo-
tocykli 

x manufacture of motor 
vehicles, trailers and 
semi-trailers 

gospodarka odpadami; 
odzysk surowców  

działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarza-
niem i unieszkodliwia-
niem odpadów; odzysk 
surowców 

x waste collection, treat-
ment and disposal activi-
ties; materials recovery 
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budowa budynków roboty budowlane zwią-
zane ze wznoszeniem 
budynków 

x construction of buildings 

budowa obiektów inży-
nierii lądowej i wodnej 

roboty związane z bu-
dową obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej 

x civil engineering 

handel hurtowy i deta-
liczny pojazdami samo-
chodowymi oraz ich na-
prawa 

handel hurtowy i detalicz-
ny pojazdami samocho-
dowymi; naprawa pojaz-
dów samochodowych 

x wholesale and retail trade 
and repair of motor vehi-
cles and motorcycles 

handel hurtowy  handel hurtowy, z wyłą-
czeniem handlu pojaz-
dami samochodowymi  

wholesale trade wholesale trade, except of 
motor vehicles and motor-
cycles 

handel detaliczny  handel detaliczny, z wyłą-
czeniem handlu detali-
cznego pojazdami samo-
chodowymi 

retail trade retail trade, except of 
motor vehicles and mo-
torcycles 

transport lądowy i ruro-
ciągowy 

transport lądowy oraz tran-
sport rurociągowy

land and pipeline trans-
port

land transport and trans-
port via pipelines 

 
 
TABL. 1 (307). PRACUJĄCY a 

Stan w dniu 31 XII 
EMPLOYED  PERSONS a 
As of 31 XII 

SEKCJE 2005 2006 2007 2008 SECTIONS 

O G Ó Ł E M .......................................  666963 690773 721747 736285 T O T A L
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ry-

bactwo 62215 62329 62656 61280
Agriculture, forestry, hunting and 

fishing 
Przemysł  .............................................  166289 174149 181060 179473 Industry  

górnictwo i wydobywanie  ................  941 987 1104 1082 mining and quarrying 
przetwórstwo przemysłowe  ............  149970 157627 164671 162875 manufacturing 
wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, parę wodną 
i gorącą wodę ∆ ..........................  8336 8327 8119 8110

electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply 

dostawa wody; gospodarowanie ście-
kami i odpadami; rekultywacja ∆  ...  7042 7208 7166 7406

water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ......................................  36661 42274 49208 55030 Construction 
Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  114563 116036 120880 127228 Trade; repair of motor vehicles ∆ 
Transport i gospodarka magazynowa 44852 47453 48732 50267 Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  17688 17313 18095 21249 Accommodation and catering ∆ 
Informacja i komunikacja  ....................  7586 8272 9656 9373 Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-

niowa 18785 19843 20377 18932 Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  12697 13878 14401 14805 Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  33006 35212 40174 38947
Professional, scientific and technical 

activities
Administrowanie i działalność wspiera-

jąca ∆  ..............................................  3398 3432 3805 4096
Administrative and support service 

activities
Administracja publiczna i obrona naro-

dowa; obowiązkowe zabezpiecze-
nia społeczne b ................................  32150 32961 33638 34175

Public administration and defence; 
compulsory social security b 

Edukacja  .............................................  61234 61399 61695 61958 Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 37502 37617 38365 39848 Human health and social work activities 
Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją .......................................  8101 8102 8324 8581 Arts, entertainment and recreation 
Pozostała działalność usługowa  .........  10236 10503 10681 11043 Other service activities 

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności (od 2004 r.).   b Bez pracujących w jednostkach budżetowych 
prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 

a By actual workplace and kind of activity (since 2004).   b Excluding persons employed in budgetary entities conducting 
activity within the scope of national defence and public safety. 
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TABL. 2 (308). PRZECIĘTNE  ZATRUDNIENIE  a 
AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT a 

SEKCJE 2005 2006 2007 2008 SECTIONS 

O G Ó Ł E M .......................................  484441 496167 521959 550404 T O T A L 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ry-

bactwo  ............................................  10514 10443 10973 9845

Agriculture, forestry, hunting and 

fishing 

Przemysł  .............................................  148742 153107 162893 168367 Industry  

górnictwo i wydobywanie  ................  819 829 940 949 mining and quarrying 

przetwórstwo przemysłowe  ............  127897 132351 142312 148247 manufacturing 

wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, parę wodną 

i gorącą wodę ∆  ..........................  13691 13684 13260 12539

electricity, gas, steam and air condi-

tioning supply 

dostawa wody; gospodarowanie ście-

kami i odpadami; rekultywacja ∆  ...  6335 6243 6381 6632

water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 

Budownictwo  ......................................  28602 31433 36064 42054 Construction  

Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  71170 71842 74839 81560 Trade; repair of motor vehicles ∆ 

Transport i gospodarka magazynowa 28083 29358 30506 32798 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  9529 9325 9929 11609 Accommodation and catering ∆ 

Informacja i komunikacja  ....................  6066 5494 6349 7643 Information and communication 

Działalność finansowa i ubezpiecze-

niowa  ..............................................  15767 16419 17819 20012 Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  7788 8531 8852 8941 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  11694 12473 13745 14353

Professional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspiera-

jąca ∆  ..............................................  10417 11315 12283 13086

Administrative and support service 

activities 

Administracja publiczna i obrona naro-

dowa; obowiązkowe zabezpiecze-

nia społeczne  .................................  31341 32116 32991 33224

Public administration and defence; 

compulsory social security 

Edukacja  .............................................  60271 60414 60513 60770 Education  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 33733 33365 33138 34143 Human health and social work activities 

Działalność związana z kulturą, roz-

rywką i rekreacją  ............................  5930 5915 6155 6383 Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  .........  4794 4617 4910 5616 Other service activities 

a Dane dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących oprócz pracujących 
w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz 
duchownych. 

a Data concern all entities of the national economy regardless of number of employed persons, excluding entities con-
ducting activity within the scope of national defence and public safety and clergy. 
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TABL. 3 (309). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO   
AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES 

SEKCJE 
2005 2006 2007 2008 

SECTIONS 
w zł     in zl 

O G Ó Ł E M .......................................  2350,25 2472,38 2667,61 2928,24 T O T A L 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ry-

bactwo  ............................................  2357,95 2397,39 2518,75 2912,29

Agriculture, forestry, hunting and 

fishing 

Przemysł  .............................................  2388,70 2513,97 2733,93 2997,56 Industry  

górnictwo i wydobywanie  ................  4024,97 4354,98 5343,09 6219,98 mining and quarrying 

przetwórstwo przemysłowe  ............  2228,01 2366,76 2578,30 2832,29 manufacturing 

wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, parę wodną 

i gorącą wodę ∆  ..........................  3741,85 3774,45 4178,77 4621,49

electricity, gas, steam and air condi-

tioning supply 

dostawa wody; gospodarowanie ście-

kami i odpadami; rekultywacja ∆  2482,79 2616,20 2799,79 3122,70

water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 

Budownictwo  ......................................  1905,94 2064,91 2284,60 2480,77 Construction  

Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  1846,50 1977,94 2172,44 2367,75 Trade; repair of motor vehicles ∆ 

Transport i gospodarka magazynowa 2582,51 2657,40 2796,09 3029,97 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  1382,79 1430,96 1532,71 1671,33 Accommodation and catering ∆ 

Informacja i komunikacja  ....................  3472,70 3697,47 3840,52 4315,04 Information and communication 

Działalność finansowa i ubezpiecze-

niowa  ..............................................  3747,29 4089,18 4319,68 4535,12 Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  2497,05 2567,96 2695,29 2959,99 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  2668,16 2755,53 2906,86 3149,48

Professional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspiera-
jąca ∆  ..............................................  1582,36 1623,33 1835,81 2108,24

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona naro-

dowa; obowiązkowe zabezpiecze-

nia społeczne  .................................  2979,55 3105,25 3236,69 3679,31

Public administration and defence; 

compulsory social security 

Edukacja  .............................................  2533,13 2641,56 2780,16 3040,19 Education  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2088,16 2187,15 2565,03 2996,69 Human health and social work activities 

Działalność związana z kulturą, roz-
rywką i rekreacją  ............................  2087,42 2213,01 2339,33 2635,47 Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  .........  2131,73 2203,21 2226,38 2262,65 Other service activities 
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TABL. 4 (310). PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYSŁU  (ceny bieżące)   
SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY  (current prices) 

SEKCJE  I  DZIAŁY 
2005 2006 2007 2008 

SECTIONS  AND  DIVISIONS 
w mln zł     in mln zl 

O G Ó Ł E M ......................................    38505,5 45748,4 49763,1 54864,4 T O T A L 
w tym: of which: 

Przetwórstwo przemysłowe  ............  34617,2 41627,1 45361,3 49674,9 Manufacturing 
w tym: of which: 

Produkcja artykułów spożywczych  .....  4077,7 4186,9 4524,5 5007,3 Manufacture of food products 
Produkcja napojów  ............................  395,4 367,7 396,4 503,5 Manufacture of beverages 
Produkcja wyrobów tekstylnych  .........  55,7 53,4 77,6 92,7 Manufacture of textiles 
Produkcja odzieży  .............................  264,6 313,1 325,1 306,0 Manufacture of wearing apparel 

Produkcja skór i wyrobów skórzanych ∆ 183,6 175,6 193,1 146,3
Manufacture of leather and related 

products 
Produkcja wyrobów z drewna, korka, 

słomy i wikliny ∆  .............................  1112,0 1270,4 1704,7 1865,9
Manufacture of products of wood, 

cork, straw and wicker ∆ 
Poligrafia i reprodukcja zapisanych 

nośników informacji  .......................  94,4 87,1 118,4 149,3
Printing and reproduction of recorded 

media 
Produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych  .................................  558,5 559,7 674,8 1086,8
Manufacture of chemicals and chemi-

cal products 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych  ....................................  1587,6 1924,4 2156,4 2406,4
Manufacture of rubber and plastic 

products 
Produkcja wyrobów z pozostałych mi-

neralnych surowców niemetalicznych   743,4 885,1 1166,3 1262,8
Manufacture of other non-metallic 

mineral products 
Produkcja metali  ................................  50,5 53,7 56,7 65,8 Manufacture of basic metals 
Produkcja wyrobów z metali ∆  ............  2087,0 2442,0 2926,7 3188,7 Manufacture of metal products ∆ 
Produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych  .........  3936,5 4827,7 5321,6 4091,3
Manufacture of computer, electronic 

and optical products 
Produkcja urządzeń elektrycznych .....  338,7 409,3 510,3 508,1 Manufacture of electric al equipment 

Produkcja maszyn i urządzeń ∆  ..........  1110,0 1095,1 1526,4 1858,4
Manufacture of machinery and equip-

ment n.e.c. 
Produkcja pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep ∆  .......................  741,2 839,2 932,6 1053,4
Manufacture of motor vehicles, trailers 

and semi-trailers 
Produkcja pozostałego sprzętu trans-

portowego  .....................................  3821,6 4414,8 4401,0 4517,0
Manufacture of other transport equip-

ment 
Produkcja mebli  .................................  842,7 843,9 895,3 943,0 Manufacture of furniture 
Pozostała produkcja wyrobów  ...........  232,7 237,4 297,5 282,5 Other manufacturing 
Naprawa, konserwacja i instalowanie 

maszyn i urządzeń  ........................  1013,6 1092,2 1329,9 1660,7
Repair and installation of machinery 

and equipment 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną 
i gorącą wodę ∆  ............................  2824,7 2966,2 3257,8 3754,9

Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply 

 
 
 

TABL. 5 (311). PRODUKCJA  BUDOWLANO-MONTAŻOWA a (ceny bieżące)   
CONSTRUCTION  AND  ASSEMBLY  PRODUCTION a  (current prices) 

DZIAŁY 
2005 2006 2007 2008 

DIVISIONS 
w mln zł     in mln zl 

O G Ó Ł E M .......................................  4438,9 5401,6 7006,7 9766,1 T O T A L 

W tym podmioty o liczbie pracujących 
powyżej 9 osób  ..............................  2507,5 3106,4 4102,3 5030,8

Of which entities employed more than 
9 persons  

budowa budynków ∆ ........................  1045,1 1201,6 1680,9 2053,8 construction of buildings 

budowa obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej ∆ ....................................  801,1 1033,7 1212,4 1544,7 civil engineering 

roboty budowlane specjalistyczne  ..  661,3 871,1 1209,0 1432,3 specialised construction activities 

a Zrealizowana systemem zleceniowym przez jednostki budowlane mające siedzibę na terenie województwa. 
a Realized on the basis of the contract by construction entities which have head office on territory of voivodship. 
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TABL. 6 (312). PRZYCHODY,  KOSZTY  I  WYNIK  FINANSOWY  PRZEDSIĘBIORSTW a 
REVENUES,  COSTS  AND  FINANCIAL  RESULTS  OF  ENTERPRISES a 

SEKCJE 
2005 2006 2007 2008 

SECTIONS 
w mln zł     in mln zl 

PRZYCHODY  Z  CAŁOKSZTAŁTU  DZIAŁALNOŚCI 

REVENUES  FROM  TOTAL  ACTIVITY 

O G Ó Ł E M .......................................  93208,8 111784,8 118515,2 132052,9 T O T A L 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 626,7 669,8 673,1 727,9 Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Przemysł  .............................................  50340,1 58756,9 62439,4 67412,8 Industry  

w tym przetwórstwo przemysłowe  ...  41275,7 48571,9 53484,7 52354,5 of which manufacturing 
Budownictwo  ......................................  4220,2 5307,6 6649,4 8479,4 Construction  
Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  28349,5 36024,7 35794,7 40698,9 Trade; repair of motor vehicles ∆ 
Transport i gospodarka magazynowa 3776,4 4209,5 4865,4 5428,6 Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  262,6 253,7 342,1 351,7 Accommodation and catering ∆ 
Informacja i komunikacja  ....................  1395,6 1733,9 1941,4 2987,6 Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 688,3 620,6 750,9 699,0 Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  1800,1 2070,1 2291,7 1947,6 Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  707,9 904,2 1184,0 1318,3
Prefessional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 545,8 623,0 854,8 1048,0
Administrative and support service 

activities 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 288,4 338,0 398,5 538,9 Human health and social work activities 
Pozostała działalność usługowa  .........  99,9 104,4 122,6 148,1 Other service activities 

KOSZTY  UZYSKANIA  PRZYCHODÓW  Z  CAŁOKSZTAŁTU  DZIAŁALNOŚCI 

COSTS  OF  OBTAINING  REVENUES  FROM  TOTAL  ACTIVITY 

O G Ó Ł E M .......................................  88617,6 106607,8 111785,9 127785,5 T O T A L 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 556,1 609,9 583,8 672,4 Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Przemysł  .............................................  47640,3 56127,8 59160,5 65465,5 Industry  

w tym przetwórstwo przemysłowe  ...  39254,3 46661,1 50675,0 51569,3 of which manufacturing 
Budownictwo  ......................................  4014,6 4985,3 5884,9 8089,7 Construction  
Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  27732,9 35101,6 34592,7 39863,8 Trade; repair of motor vehicles ∆ 
Transport i gospodarka magazynowa 3591,0 4009,1 4559,4 5396,9 Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  234,5 235,9 309,0 340,2 Accommodation and catering ∆ 
Informacja i komunikacja  ....................  1324,5 1557,8 1789,1 2608,6 Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 624,8 552,6 645,5 662,3 Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  1322,5 1463,2 1729,8 1585,0 Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  614,9 819,3 1078,0 1209,8
Prefessional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 493,5 565,4 770,0 1016,2
Administrative and support service 

activities 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 274,6 325,3 378,7 495,9 Human health and social work activities 
Pozostała działalność usługowa  .........  86,5 88,9 108,3 126,3 Other service activities 

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

a Data concern economic entities keeping accounting ledgers, employing more than 9 persons. 
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TABL. 6 (312). PRZYCHODY,  KOSZTY  I  WYNIK  FINANSOWY  PRZEDSIĘBIORSTW a (dok.) 
REVENUES,  COSTS  AND  FINANCIAL  RESULTS  OF  ENTERPRISES a (cont.) 

SEKCJE 
2005 2006 2007 2008 

SECTIONS 
w mln zł     in mln zl 

WYNIK  FINANSOWY  BRUTTO 

GROSS  FINANCIAL  RESULT 

O G Ó Ł E M .......................................  4590,8 5183,1 6734,5 4280,0 T O T A L 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 70,9 59,9 90,5 55,7 Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Przemysł  .............................................  2699,6 2629,7 3280,0 1959,3 Industry  

przetwórstwo przemysłowe  ............  2021,1 1911,0 2810,7 797,2 manufacturing 
Budownictwo  ......................................  205,9 322,5 764,6 389,7 Construction  
Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  615,6 924,8 1205,1 835,4 Trade; repair of motor vehicles ∆ 
Transport i gospodarka magazynowa 185,3 203,6 305,9 31,7 Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  28,1 17,8 33,1 11,5 Accommodation and catering ∆ 
Informacja i komunikacja  ....................  71,1 176,1 152,3 379,0 Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 63,6 67,9 105,3 36,6 Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  477,6 607,0 562,0 362,6 Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  93,0 84,9 105,9 108,5
Prefessional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 52,3 57,7 84,7 31,8
Administrative and support service 

activities 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13,9 12,6 19,9 43,1 Human health and social work activities 
Pozostała działalność usługowa  .........  13,5 15,5 14,2 21,9 Other service activities 

WYNIK  FINANSOWY  NETTO 

NET  FINANCIAL  RESULT 

O G Ó Ł E M .......................................  3784,1 4281,3 5599,9 3534,3 T O T A L 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 67,1 56,1 88,4 53,2 Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Przemysł  .............................................  2215,2 2162,2 2723,8 1626,8 Industry  

przetwórstwo przemysłowe  ............  1694,9 1580,7 2355,3 671,0 manufacturing 
Budownictwo  ......................................  155,8 263,7 635,2 342,1 Construction  
Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  494,7 779,0 1016,8 637,7 Trade; repair of motor vehicles ∆ 
Transport i gospodarka magazynowa 145,3 159,0 247,3 27,8 Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  23,1 14,3 26,0 8,9 Accommodation and catering ∆ 
Informacja i komunikacja  ....................  58,5 153,1 128,2 334,5 Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 53,3 56,2 90,4 27,6 Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  430,2 495,6 455,9 304,1 Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  77,2 72,6 86,0 89,4
Prefessional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 41,9 48,1 67,9 19,4
Administrative and support service 

activities 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10,2 7,3 15,2 34,5 Human health and social work activities 
Pozostała działalność usługowa  .........  11,9 12,5 10,6 18,3 Other service activities 

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

a Data concern economic entities keeping accounting ledgers, employing more than 9 persons. 
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TABL. 7 (313). RELACJE  EKONOMICZNE  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH a  
ECONOMIC  RELATIONS  IN  ENTERPRISES a  

SEKCJE 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 

SECTIONS 
wskaźnik poziomu 

kosztów 
cost level indicator 

wskaźnik rentowności obrotu 
turnover profitablity rate 

brutto 
gross 

netto 
net 

w %     in % 

O G Ó Ł E M  ............................ 95,1 96,8 4,9 3,2 4,1 2,7 T O T A L 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  ............................ 88,7 92,4 11,3 7,6 10,7 7,3

Agriculture, forestry, hunting 
and fishing 

Przemysł  .................................. 94,6 97,1 5,0 2,9 4,1 2,4 Industry  

przetwórstwo przemysłowe 95,1 98,5 4,9 1,5 4,1 1,3 manufacturing 

Budownictwo  ........................... 95,1 95,4 4,9 4,6 3,7 4,0 Construction  

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych ∆  ............... 97,8 97,9 2,2 2,1 1,7 1,6 Trade; repair of motor vehicles ∆ 

Transport i gospodarka maga-
zynowa  ................................ 95,1 99,4 4,9 0,6 3,8 0,5 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ 89,3 96,7 10,7 3,3 8,8 2,5 Accommodation and catering ∆ 

Informacja i komunikacja  ......... 94,9 87,3 5,1 12,7 4,2 11,2 Information and communication 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ........................ 90,8 94,8 9,2 5,2 7,7 3,9

Financial and insurance acti-
vities 

Obsługa rynku nieruchomości ∆ 73,5 81,4 26,5 18,6 23,9 15,6 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, nau-
kowa i techniczna  ................ 86,9 91,8 13,1 8,2 10,9 6,8

Prefessional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca ∆ ........................ 90,4 97,0 9,6 3,0 7,7 1,9

Administrative and support 

service activities 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ............................ 95,2 92,0 4,8 8,0 3,5 6,4

Human health and social work 
activities 

Pozostała działalność usługowa 86,5 85,2 13,5 14,8 12,0 12,3 Other service activities 

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

a Data concern economic entities keeping accounting ledgers, employing more than 9 persons. 
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TABL. 8 (314). NAKŁADY  INWESTYCYJNE  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH a W  2008  R.  (ceny bieżące) 
INVESTMENT  OUTLAYS  IN  ENTERPRISES a IN  2008  (current prices) 

SEKCJE 
W mln zł 

In mln zl 

W odsetkach 

In percent 
SECTIONS 

O G Ó Ł E M .......................................  8857,9 100,0 T O T A L

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 118,1 1,3 Agriculture, forestry, hunting and fishing 

Przemysł  .............................................  4398,7 49,7 Industry  

w tym przetwórstwo przemysłowe  ...  3467,6 39,2 of which manufacturing 

Budownictwo  ......................................  993,7 11,2 Construction  

Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆  ........................................  1173,2 13,2 Trade; repair of motor vehicles ∆ 

Transport i gospodarka magazynowa 539,9 6,1 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  98,4 1,1 Accommodation and catering ∆ 

Informacja i komunikacja  ....................  174,0 2,0 Information and communication 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 234,8 2,6 Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  438,6 5,0 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna  ....................................  59,7 0,7

Prefessional, scientific and technical 

activities 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 388,4 4,4

Administrative and support service 

activities 

Administracja publiczna i obrona naro-

dowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne  .......................................  2,5 0,0

Public administration and defence; 

compulsory social security 

Edukacja  .............................................  27,2 0,3 Education  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 137,2 1,6 Human health and social work activities 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją .......................................  64,9 0,7 Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  .........  8,6 0,1 Other service activities 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, według lokalizacji inwestycji. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons, according to investment location. 
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TABL. 9 (315). WARTOŚĆ  BRUTTO  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH a W  2008  R.  (bieżące    
ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 XII 
GROSS  VALUE  OF  FIXED  ASSETS  IN  ENTERPRISES a IN  2008  (current book-keeping prices) 
As of 31 XII 

SEKCJE 
W mln zł 

In mln zl 

W odsetkach 

In percent 
SECTIONS 

O G Ó Ł E M .......................................  67297,4 100,0 T O T A L

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1166,8 1,7 Agriculture, forestry, hunting and fishing 

Przemysł  .............................................  29244,7 43,5 Industry  

w tym przetwórstwo przemysłowe  ..  19722,4 29,3 of which manufacturing 

Budownictwo  ......................................  4705,3 7,0 Construction  

Handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych ∆  ........................................  7549,9 11,2 Trade; repair of motor vehicles ∆ 

Transport i gospodarka magazynowa 5772,9 8,6 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .........  1121,4 1,7 Accommodation and catering ∆ 

Informacja i komunikacja  ....................  4552,8 6,8 Information and communication 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1375,8 2,0 Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości ∆  ..........  7876,2 11,7 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  ....................................  449,1 0,7

Prefessional, scientific and technical 
activities 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 981,0 1,4
Administrative and support service 

activities 

Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  .......................................  17,8 0,0

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................  146,4 0,2 Education  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1699,3 2,5 Human health and social work activities 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją .......................................  534,4 0,8 Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  .........  103,6 0,2 Other service activities 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwałych 
według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; the division of fixed assets by NACE rev. 2 sections 
was made according to the abode of kind of activity of local unit. 




