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Przedmowa

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Przemysł w województwie 
pomorskim w latach 2009-2012, która dostarcza podstawowych informacji w zakresie wielkości 
i struktury przemysłu województwa oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w ostatnich latach.

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badan, tablic 
statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres 
danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych 
zagadnień charakteryzujących sytuację w przemyśle w województwie pomorskim, tj. podmiotów 
gospodarczych, produkcji i techniki, fi nansów, zatrudnienia i wynagrodzeń, czasu i warunków 
pracy, inwestycji i środków trwałych oraz wybranych aspektów zagrożeń dla środowiska 
naturalnego, które niesie działalność przemysłowa. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje 
grafi czne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których informacje prezentowane są 
po raz pierwszy według sekcji i działów PKD 2007 w retrospekcji za lata 2009-2012 oraz według 
sektorów, form własności i powiatów.

Wyrażam nadzieję, że publikacja Przemysł w województwie pomorskim w latach 2009-
-2012 będzie interesującym źródłem danych dla odbiorców informacji statystycznych z zakresu 
prezentowanego tematu.

                                         Jerzy Auksztol
                                     Dyrektor Urzędu Statystycznego
                                     w Gdańsku

Gdańsk, luty 2014 r.



Preface

The Statistical Offi ce in Gdańsk presents the publication entitled Industry in Pomorskie 
Voivodship in years 2009-2012, which provides basic information concern size and structure of 
industry of voivodship as well as changes in this area in comparison to the previous years.

The elaboration consists of general and methodological notes, results of surveys – synthetic, 
statistical tables and charts. Notes present methods of surveys, source and scope of data as 
well as main defi nitions. The analytical part includes description of the most important issues 
characterizing the situation in industry in Pomorskie Voivodship, i.e. economic entities, production 
and technology, fi nances, employment, wages and salaries, work-time and working conditions, 
investments and fi xed assets as well as environmental threats of industrial activity. The 
complementation are the graphic presentations. The main part of the elaboration is constituted 
by tables, of which for the fi rst time presented by sections and divisions of NACE Rev. 2 in the 
retrospection for years 2009-2012, and by ownership sectors and forms as well as powiats. 

I hope the publication Industry in Pomorskie Voivodship in years 2009-2012 shall constitute an 
interesting source of data for users of statistical information in the above mentioned fi eld.

                                                                   Jerzy Auksztol

                                                                Director of Statistical Offi ce

                                                               in Gdańsk

Gdańsk, February 2014
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Uwagi ogólne
General notes

1. Prezentowane w publikacji dane dotyczą 
podmiotów gospodarczych prowadzących, 
zgodnie z Polską Klasyfi kacją Działalności 
(PKD 2007), działalność w zakresie sekcji: 
„Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo 
przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klima-
tyzacyjnych” oraz „Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpadami oraz działal-
ność związana z rekultywacją”. W zakresie 
produkcji wyrobów dane dotyczą podmiotów 
produkujących wyroby przemysłowe, nieza-
leżnie od rodzaju prowadzonej działalności 
sklasyfi kowanej według PKD 2007.

1. Data presented in the publication concern 
economic entities conducting activity, in 
accordance with the Polish Classifi cation of 
Activities (PKD 2007/NACE Rev. 2), within the 
scope of the sections: ”Mining and quarrying”, 
”Manufacturing”, ”Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply” as well as ”Water supply; 
sewerage, waste management and remediation 
activities”. In the scope of production of goods 
data concern entities manufacturing industrial 
products, irrespective of their kind of activity as 
classifi ed according to PKD 2007/NACE Rev. 2.

2. Dane prezentuje się: 2. Data are presented:
1) w układzie Polskiej Klasyfi kacji Działal-

ności – PKD 2007, opracowanej na podsta-
wie Statystycznej Klasyfi kacji Działalności 
Gospodarczej we Wspólnocie Europej-
skiej – Statistical Classifi cation of Econo-
mic Activities in the European Community 
– NACE Rev. 2. PKD 2007, wprowadzona 
z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251, 
poz. 1885, z późniejszymi zmianami), za-
stąpiła Polską Klasyfi kację Działalności 
– PKD 2004.

1) according to the Polish Classifi cation 
of Activities – PKD 2007, compiled on 
the basis of the Statistical Classifi cation of 
Economic Activities in the European Com-
munity – NACE Rev. 2. PKD 2007 was in-
troduced on 1 I 2008 by the decree of the 
Council of Ministers, dated 24 XII 2007 
(Journal of Laws No. 251, item 1885, 
with later amendments) and replaced 
the Polish Classifi cation of Activities 
– PKD 2004/NACE Rev. 1.1.

PKD 2007, w stosunku do klasyfi kacji 
PKD 2004, wprowadziła zmiany zakreso-
we polegające na uwzględnieniu nowych 
grupowań rodzajów działalności, a także 
na przesunięciu rodzajów działalności po-
między poszczególnymi poziomami klasy-
fi kacyjnymi; zmiany te spowodowały brak 
porównywalności danych, również przy 
niezmienionych nazwach niektórych pozio-
mów klasyfi kacyjnych.

PKD 2007/NACE Rev. 2 differs from 
PKD 2004/NACE Rev. 1.1 classifi cation 
in the fact that it introduced scope-related 
changes, i.e. new groupings of activity ty-
pes as well as transfers of some types of 
activities between individual classifi cation 
levels. In some cases these changes result 
in the lack of comparability of data, also if 
the names of classifi cation levels remain 
unchanged.

W ramach PKD 2007 wyodrębniono „Prze-
mysł” jako dodatkowe grupowanie, które 
obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, 
„Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa 
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją”.

The item ”Industry” was introduced as an 
additional grouping, including NACE Rev. 2 
sections: “Mining and quarrying”, “Manufac-
turing”, “Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply” as well as “Water supply; se-
werage, waste management and remediation 
activities”.
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2) według sektorów własności: 2) according to ownership sectors:
- sektor publiczny – grupujący własność 

państwową (Skarbu Państwa i państwo-
wych osób prawnych), własność jednostek 
samorządu terytorialnego oraz „własność 
mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) 
podmiotów sektora publicznego,

- public sector – grouping state ownership 
(of the State Treasury and state legal per-
sons), the ownership of local self-govern-
ment entities as well as ”mixed ownership” 
with a predominance of capital (property) of 
public sector entities,

- sektor prywatny – grupujący własność 
prywatną krajową (osób fi zycznych i pozo-
stałych jednostek prywatnych), własność 
zagraniczną (osób zagranicznych) oraz 
„własność mieszaną” z przewagą kapitału 
(mienia) podmiotów sektora prywatnego 
i brakiem przewagi sektorowej w kapitale 
(mieniu) podmiotu.

- private sector – grouping private domestic 
ownership (of natural persons and other pri-
vate entities), foreign ownership (of foreign 
persons) as well as ”mixed ownership” with 
a predominance of capital (property) of pri-
vate sector entities and lack of predominan-
ce of public or private sector in capital (pro-
perty) of the entity.

„Własność mieszana” określana jest głów-
nie dla spółek i wyznaczana na podstawie 
struktury kapitału (mienia) deklarowanego we 
wniosku rejestracyjnym spółki.

”Mixed ownership” is defi ned mainly for 
companies and determined on the basis of 
the capital (property) structure as declared in 
a company’s registration application.

3. Dane prezentowane są w układzie No-
menklatury Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NTS), opracowa-
nej na podstawie Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics (NUTS), obowiązującej 
w krajach Unii Europejskiej. NTS obowią-
zująca od 1 I 2008 r. wprowadzona została 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, 
z późniejszymi zmianami) w miejsce obowią-
zującej do 31 XII 2007 r. 

3. Data are presented in accordance with 
the Nomenclature of Territorial Units for 
Statistical Purposes (NTS), compiled on the 
basis of the Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics (NUTS) obligatory in countries of 
the European Union. NTS, valid since 1 I 2008, 
was introduced by the decree of the Council 
of Ministers of 14 XI 2007 (Journal of Laws 
No. 214, item 1573, with later amendments) 
replacing the NTS valid until 31 XII 2007. 

4. Prezentowane informacje zostały przed-
stawione stosownie do zakresu prowadzo-
nych badań, uwzględniających podmioty 
klasyfi kowane według kryterium liczby pra-
cujących i – jeśli nie zaznaczono inaczej 
– obejmują podmioty o liczbie pracujących:

4. Information is presented in compliance 
with the scope of conducted surveys, consi-
dering entities classifi ed according to the cri-
terion of the number of persons employed, 
and – unless otherwise indicated – include 
entities employing:

- do 9 osób – małe, - up to 9 persons – small, 
- od 10 do 49 osób – średnie, - from 10 to 49 persons – medium,
- powyżej 49 osób – duże. - more than 49 persons – large.

5. Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – opra-
cowano zgodnie z każdorazowym stanem 
organizacyjnym gospodarki narodowej.

5. Data – unless otherwise indicated – are 
compiled in accordance with the respective 
organizational status of units of the natio-
nal economy.

6. Dane w podziale według sekcji i działów 
PKD 2007 oraz w podziale terytorialnym opra-
cowano – jeśli nie zaznaczono inaczej – tzw. 
metodą przedsiębiorstw.

6. Data according to NACE Rev. 2 sections 
and divisions as well as according to admini-
strative division, are compiled – unless other-
wise indicated – using the enterprise method.

Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) 
oznacza przyjmowanie całych podmiotów go-
spodarki narodowej za podstawę grupowania 
wszystkich danych charakteryzujących ich 
działalność według poszczególnych pozio-
mów klasyfi kacyjnych i podziałów terytorial-
nych.

In the enterprise (entity) method, the en-
tire organizational unit of entities in the natio-
nal economy is the basis for grouping all data 
describing their activity according to individu-
al classifi cation levels and territorial divisions.
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7. Przez podmioty gospodarki narodo-
wej rozumie się jednostki prawne, tj. osoby 
prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fi zyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą.

7. The term entities of the national eco-
nomy is understood as legal entities, i.e. le-
gal persons, organizational entities without 
legal personality as well as natural persons 
conducting economic activity.

Pod pojęciem podmiotów gospodar-
czych rozumie się podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą (produkcyjną i usłu-
gową) na własny rachunek w celu osiągnię-
cia zysku.

The term economic entities is understood 
as entities conducting economic activity (pro-
duction and services) on their own-account in 
order to earn a profi t.

8. Z ważniejszych klasyfi kacji, według któ-
rych prezentuje się dane w publikacji – obok 
PKD 2007 – należy wymienić:

8. Other than NACE Rev. 2, among the 
more important classifi cations, according to 
which data are presented in the publication, 
the following should be mentioned:

1) Polską Klasyfi kację Wyrobów i Usług 
- PKWiU 2008, na podstawie której doko-
nuje się grupowania wyrobów i towarów; 
PKWiU 2008, opracowana na podstawie 
międzynarodowych klasyfi kacji i nomen-
klatur, wprowadzona została z dniem 
1 I 2009 r. rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 29 X 2008 r. (Dz. U. Nr 207, 
poz. 1293, z późniejszymi zmianami) w miej-
sce PKWiU stosowanej do 31 XII 2008 r.;

1) the Polish Classifi cation of Products and 
Services - PKWiU 2008, on the basis of which 
products and goods are grouped; compiled on 
the basis of international classifi cations and 
nomenclatures, was introduced on 1 I 2009 by 
the decree of the Council of Ministers, dated 
29 X 2008 (Journal of Laws No. 207, item 
1293, with later amendments) in place of the 
PKWiU classifi cation used until 31 XII 2008;

2) Klasyfi kację Środków Trwałych (KŚT), 
na podstawie której dokonuje się grupowa-
nia środków trwałych według rodzajów; KŚT 
wprowadzona została z dniem 1 I 2011 r. roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 XII 
2010 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1622), w miejsce 
stosowanej do 31 XII 2010 r.

2) the Classifi cation of Fixed Assets 
(KŚT), on the basis of which fi xed assets 
are grouped according to type; KŚT was 
introduced on 1 I 2011 by the decree of 
the Council of Ministers, dated 10 XII 2010 
(Journal of Laws No. 242, item 1622), 
in place of the classifi cation used until 
31 XII 2010.

9. Dane w cenach bieżących odpowia-
dają uzyskanym dochodom, poniesionym 
wydatkom lub wartości wyrobów, usług itp. 
W tablicach, w których nie określono cen, 
dane liczbowe wyrażono w cenach bieżą-
cych.

9. Data in current prices correspond to 
obtained revenue, incurred expenditure or 
the value of products, services, etc. In ta-
bles in which prices are not defi ned, data are 
expressed in current prices.

Do wyceny produkcji – jeśli nie zaznaczono 
inaczej – przyjęto kategorię ceny bazowej, 
zastępując stosowaną poprzednio kategorię 
ceny producenta.

In order to evaluate production – unless 
otherwise indicated – the basic price cate-
gory was implemented, which replaced the 
producer’s price category used previously. 

Cena bazowa defi niowana jest jako 
kwota pieniędzy otrzymywana przez pro-
ducenta (w tym także przez jednostkę 
handlową) od nabywcy za jednostkę pro-
duktu (wyrobu lub usługi), pomniejszona 
o podatki od produktu oraz o ewentualne ra-
baty i opusty, powiększona o dotacje otrzy-
mywane do produktu.

Basic price is defi ned as the amount of 
money received by a producer (trade entities 
include) from a buyer for a unit of product 
(good or service), decreased by the tax on 
the product as well as by applicable rebates 
and deductions, and increased by subsidies 
received for the product.



Industry in Pomorskie Voivodship in the years 2009-2012 10

Podatki od produktów obejmują: podatek 
od towarów i usług - VAT (od produktów kra-
jowych z importu), podatki i cła od importu 
(łącznie z podatkiem akcyzowym) oraz inne 
podatki od produktów, jak podatek akcyzowy 
od produktów krajowych i podatki od niektó-
rych rodzajów usług (np. od gier losowych 
i zakładów wzajemnych oraz do 2010 r. zry-
czałtowany podatek od towarów i usług od 
okazjonalnych przewozów osób autobusami 
zarejestrowanymi za granicą).

Taxes on products include: value added tax 
- VAT (on domestic products and on imports), 
taxes and customs duties on imports (inclu-
ding excise tax) as well as other taxes on pro-
ducts, such as excise tax on domestic pro-
ducts and taxes on selected types of services 
(e.g., on games of chance and mutual betting 
and until 2010 lump sum tax on goods and 
services from occasional transport of passen-
gers in buses with foreign registration).

10. Jako ceny stałe przyjęto w przypadku 
produkcji sprzedanej przemysłu:

10. Constant prices of sold production of 
industry were adopted as follows:

- ceny stałe 2005 r. (średnie ceny bieżące 
2005 r.) w latach 2009-2010,

- 2005 constant prices (2005 average current 
prices) in years 2009-2010,

- ceny stałe 2010 r. (średnie ceny bieżące 
2010 r.) od 2011 r.

- 2010 constant prices (2010 average current 
prices) since 2011.

11. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) 
obliczono z reguły na podstawie danych bez-
względnych wyrażonych z większą dokładno-
ścią niż podano w tablicach.

11. Relative numbers (indices, percenta-
ges) are, as a rule, calculated on the basis 
of absolute data expressed with higher preci-
sion than those presented in the tables.

Wskaźniki dynamiki – w przypadku zmian 
metodycznych, zmian kategorii ceny przyj-
mowanej do wyceny produkcji, zmian sys-
temu cen stałych oraz zmian systemu wag 
do obliczania wskaźników cen w poszcze-
gólnych okresach – obliczono w warunkach 
porównywalnych. 

Indices – in the case of methodological 
changes, changes in price categories used in 
the evaluation of production, changes in the 
system of constant prices as well as changes 
in the system of weights for calculating price 
indices in individual periods – are calculated 
in comparable conditions. 

Wskaźniki jednopodstawowe obliczono 
metodą nawiązania łańcuchowego.

Single base indices are calculated using 
the chain-base index method.

12. Przy przeliczaniu na 1 mieszkańca 
(1000 ludności itp.) danych według stanu 
w końcu roku przyjęto liczbę ludności faktycz-
nie zamieszkałej według stanu w dniu 31 XlI, 
a przy przeliczaniu danych charakteryzują-
cych wielkość zjawiska w ciągu roku – według 
stanu w dniu 30 VI.

12. When computing per capita data 
(1000 population, etc.) as of the end of a 
year, the actually living population as of 31 XII 
was adopted, whereas data describing the 
magnitude of a phenomenon within a year 
– as of 30 VI.

Dla 2009 r. do przeliczeń przyjęto liczbę 
ludności zbilansowaną w oparciu o wyniki 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2002, a od 2010 r. – liczbę lud-
ności zbilansowaną w oparciu o wyniki Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2011.

For 2009, the number of population, applied 
in calculations, was balanced on the basis of 
the results of the Population and Housing 
Census 2002 and since 2010 – the number 
of population was balanced on the results of 
the Population and Housing Census 2011.

13. Niektóre informacje zostały podane na 
podstawie danych nieostatecznych i mogą 
ulec zmianie w następnych publikacjach 
Urzędu Statystycznego.

13. Selected information presented on the 
basis of preliminary data may change in sub-
sequent publications of the Statistical Offi ce.
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14. Ze względu na elektroniczną techni-
kę przetwarzania i zaokrąglenia danych, 
w niektórych przypadkach sumy składni-
ków mogą się różnić nieznacznie od poda-
nych wielkości „ogółem”.

14. Due to the electronic method of pro-
cessing and rounding of data, in some ca-
ses sums of components can slightly differ 
from the amount given in the item ”total”.

15. Informacje statystyczne pochodzące 
ze źródeł spoza Urzędu Statystycznego opa-
trzono odpowiednimi notami, przy przyjęciu 
zasady, że jako źródłodawcę podaje się in-
stytucję przekazującą informacje prezento-
wane w tablicy za ostatni rok.

15. Statistical information originating from 
sources other than the Statistical Offi ce is in-
dicated in the appropriate note, with the insti-
tution providing the information presented in 
the table for the last year given as the source.

16. W publikacji zastosowano skróty nazw 
niektórych poziomów klasyfi kacyjnych; ze-
stawienie zastosowanych skrótów i pełnych 
nazw podaje się poniżej:

16. The names of some classifi cation levels 
used in the publication have been abbreviated; 
the list of abbreviations used and their full na-
mes are given below:

skrót     abbreviation pełna nazwa     full name
POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIAŁALNOŚCI – PKD 2007

STATISTICAL  CLASSIFICATION  OF  ECONOMIC  ACTIVITIES  
IN  THE  EUROPEAN  COMMUNITY – NACE  Rev. 2

sekcje     sections
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z re-
kultywacją

działy     divisions
Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy 
i wikliny

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 
z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze 
słomy i materiałów używanych do wyplatania

Manufacture of products of wood, cork, straw 
and wicker

Manufacture of wood and of products of 
wood and cork, except furniture; manufacture 
of articles of straw and plaiting materials

Produkcja wyrobów z metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Manufacture of metal products Manufacture of fabricated metal products, 
except machinery and equipment

Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfi kowana

Produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep

Produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep, z wyłączeniem motocykli

Gospodarka odpadami; odzysk surowców Działalność związana ze zbieraniem, prze-
twarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców
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Uwagi metodyczne
Methodological notes

1. Produkcja sprzedana dotyczy cało-
kształtu działalności podmiotu gospodarcze-
go, tj. zarówno działalności przemysłowej, 
jak i nieprzemysłowej. Produkcja sprzedana 
przemysłu obejmuje:

1. Sold production concerns the total 
activity of an economic entity, i.e., both in-
dustrial and non-industrial production. Sold 
production of industry includes:

1) wartość sprzedanych wyrobów gotowych 
(niezależnie od tego, czy otrzymano za 
nie należne opłaty), półfabrykatów i czę-
ści własnej produkcji;

1) the value of fi nished products sold (re-
gardless of whether or not due payments 
were received), semi-fi nished products 
and parts of own production;

2) wartość robót i usług świadczonych od-
płatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak 
i nieprzemysłowych;

2) the value of paid work and services rende-
red, i.e., both industrial and non-industrial;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przy-
padku zawarcia umowy na warunkach 
zlecenia lub pełne przychody agenta 
w przypadku zawarcia umowy agencyjnej;

3) agent`s fl at-rate fee in the case of conclu-
ding an agreement on commission terms 
and agent`s full-rate fee in the case of 
concluding an agency agreement;

4) wartość produktów w formie rozliczeń 
w naturze;

4) the value of products in the form of settle-
ments in kind;

5) produkty przeznaczone na powiększenie 
wartości własnych środków trwałych. 

5) products designated for increasing the va-
lue of own fi xed assets.

Produkcję sprzedaną prezentuje się w ce-
nach bazowych. 

Sold production is presented in basic prices.

2. W danych dotyczących produkcji uwzględ-
niono wartość pracy nakładczej.

2. The value of outwork is included in data 
concerning sold production.

Praca nakładcza w przemyśle jest to za-
robkowe wykonywanie przez osoby fi zycz-
ne – na zlecenie i na rachunek podmiotów 
gospodarczych (nakładców) – czynności po-
legających na wytwarzaniu wyrobów lub ich 
części z materiałów powierzonych przez na-
kładców oraz z surowców własnych lokalne-
go pochodzenia, np.: słoma, wiklina, trzcina, 
glina, a także na wykończaniu, uszlachetnia-
niu, naprawie i konserwacji wyrobów lub ich 
części oraz świadczeniu innych usług zleco-
nych przez nakładców.

Outwork in industry is the paid execution, 
by natural persons, at the request and for 
the benefi t of economic entities (outwork 
employer), of activities consisting in the 
manufacturing of products or their parts from 
materials supplied by the work provider as 
well as from raw materials of local origin, 
e.g.: straw, wicker, reed, clay and in fi nishing, 
refi ning, repairing and conserving products 
or their parts as well as in the rendering of 
other services ordered by the work provider.

3. Dane o produkcji wyrobów obejmują 
również działalność podmiotów produkują-
cych wyroby przemysłowe, a zaliczanych do 
innych sekcji niż: „Górnictwo i wydobywanie”, 
„Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa 
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją”, 
są one opracowane metodą zakładową, 
tj. według rzeczywistej lokalizacji produkcji, 
a nie według miejsca siedziby przedsiębior-
stwa.

3. Data regarding the production of pro-
ducts (goods and services) also include the 
activity of entities producing industrial pro-
ducts and included in sections other than 
“Mining and quarrying”, “Manufacturing” and 
“Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply” as well as “Water supply; sewerage, 
waste management and remediation activi-
ties”, data were compiled using the company 
method, i.e. by real location of production, 
not by the seat of enterprise.
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Przedstawione wyroby prezentuje się 
zgodnie z Polską Klasyfi kacją Wyrobów 
i Usług – PKWiU 2008 i Listą PRODCOM, re-
komendowaną przez EUROSTAT do badań 
produktowych w krajach członkowskich UE.

W niektórych przypadkach wyroby pre-
zentuje się według dodatkowych grupowań, 
stanowiących:

Products are presented according to 
the Polish Classifi cation of Products and 
Services – PKWiU 2008 and PRODCOM 
List, recommended by the EUROSTAT for 
products surveys in EU member states.

In some cases products are presented 
according to additional groupings, comprising:

– sumę niektórych pozycji PKWiU, PRODCOM-u 
lub ich części,

– pozycję zbiorczą utworzoną w oparciu 
o kryteria inne niż występujące w PKWiU 
i PRODCOM-ie.

– the sum of some PKWiU, PRODCOM posi-
tions or the sum of their parts,

– collective item based on other criteria than 
the ones which are listed in PKWiU and 
PRODCOM.

Prezentowane dane obejmują całkowitą 
produkcję wyrobów przemysłowych wytwo-
rzonych w roku sprawozdawczym, przezna-
czonych do sprzedaży na zewnątrz przedsię-
biorstwa, przekazanych do innych zakładów 
tego samego przedsiębiorstwa oraz zużywa-
nych wewnątrz zakładu na cele produkcyjne 
(tj. na potrzeby własne).

Presented data include total production of 
goods which are manufactured during the re-
ference year, irrespective of whether produc-
tion is intended for sale outside the reporting 
unit or to other plants of the same underta-
king, or used for further processing.

4. Współczynnik koncentracji produkcji sprze-
danej (tabl. 7(8)) obliczono za pomocą wzoru in-
terpolacyjnego skonstruowanego na podstawie 
krzywej Lorenza. Współczynnik przyjmuje war-
tość między 0 a 1; im wyższy jest stopień kon-
centracji, tym bardziej wartość współczynnika 
zbliża się do 1. Przez koncentrację rozumie się 
nierównomierność rozkładu zjawiska według 
klas wielkości, tj. odchylenie rozkładu faktycz-
nego do rozkładu równomiernego.

4. The coeffi cient of sold production con-
centration (table 7(8)) is calculated according 
to an interpolative formula, constructed on 
the basis of the Lorenz curve. The coeffi cient 
assumes values between 0 and 1; the higher 
the concentration, the closer the value of 
this coeffi cient is to 1. The concentration is 
understood as the irregularities in the distri-
bution of a given phenomenon according to 
class size (i.e. deviation of the actual distri-
bution from the regular distribution).

5. W publikacji zawarto informacje o pro-
dukcji i stanie portfela zamówień na mor-
skie statki handlowe, dane o produkcji 
kadłubów statków pełnomorskich i jachtów peł-
nomorskich w stoczniach województwa oraz 
zawiera informacje o remontach i stanie port-
fela zamówień na remonty na morskie statki 
handlowe.

5. The publication contains information 
on the completions and order books 
for seagoing merchant fl eets, production 
of hulls for seagoing ships and yachts, as 
well as repairs and repair order books for 
seagoing merchant fl eets at voivodship 
shipyards.

6.  Dane o produkcji i portfelu zamówień 
na statki dotyczą morskich statków handlo-
wych o pojemności brutto (GT) 100 i więcej 
i nie obejmują okrętów wojennych.

6. Data on vessel completions and order 
book concern the vessels of gross tonnage 
(GT) 100 and more and do not cover warships.

7. Morskim statkiem handlowym jest sta-
tek przeznaczony lub używany do prowadze-
nia działalności gospodarczej, a w szczegól-
ności do: przewozu ładunków lub pasażerów, 
rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania in-
nych zasobów morza, holowania, ratownictwa 
morskiego, wydobywania mienia zatopionego 
w morzu, pozyskiwania zasobów mineralnych 
dna morza oraz zasobów znajdujących się 
pod nim.

7. Sea-going merchant vessel is a ves-
sel designed or used for commercial purpo-
ses, i.e. seaborne carriage of freight or pas-
sengers, sea fi shery or exploitation of other 
sea resources, towage, maritime salvage, 
recovering the property sunk in the sea, 
exploitation of sea bed minerals and resour-
ces from and below the sea bottom.
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8. Działalność innowacyjna w przemyśle 
polega na opracowaniu i wdrożeniu (wprowa-
dzeniu na rynek) nowych lub istotnie ulepszo-
nych, w zakresie swoich cech i zastosowań 
produktów (wyrobów, usług) – innowacja 
produktowa oraz zastosowania nowych lub 
istotnie ulepszonych metod produkcji, a także 
z zakresu logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji 
i wspierających procesy w przedsiębiorstwie 
– innowacja procesowa, przy czym produkty 
te i procesy są nowe przynajmniej z punktu wi-
dzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 

8. Innovation activity in industry consist  
in developing and implementing (introducing 
on the market) new or signifi cantly improved 
products (goods and services) with regard 
to their features and applications – product 
innovation and applications of new or signi-
fi cantly improved production methods and 
those in the area of logistics, supply, distri-
bution and methods supporting processes in 
enterprises – process innovation in which 
these products and processes are novel at 
least for the enterprise. 

9. Nakłady na działalność innowacyjną 
obejmują nakłady na: badania naukowe 
i prace rozwojowe (B+R), zakup wiedzy ze 
źródeł zewnętrznych (gotowej technologii 
w postaci dokumentacji i praw - patenty, wy-
nalazki nieopatentowane, licencje, ujawnie-
nia know-how, znaki towarowe itp.), zakup 
oprogramowania, nakłady inwestycyjne na 
środki trwałe niezbędne do wprowadzenia 
innowacji (maszyny, urządzenia technicz-
ne, narzędzia, środki transportu, budynki, 
budowle oraz grunty), szkolenie persone-
lu związane z działalnością innowacyjną, 
marketing dotyczący nowych lub istotnie 
ulepszonych produktów oraz pozostałe 
przygotowania do wprowadzenia innowacji 
produktowych i procesowych.

9. Expenditures on innovation activity 
include expenditures on: R&D, acquisition of 
expertise from external sources (complete 
technology in the form of documentation and 
rights – patents, non-patented inventions, 
licenses, disclosures of know-how, trade-
marks etc.), acquisition of software, capital 
expenditures on fi xed assets required for 
introduction of innovations (machinery, tech-
nical equipment, tools, transport equipment, 
buildings constructions and lads), personnel 
training connected with innovation activity, 
marketing connected with new or signifi can-
tly improved products and other prepara-
tions for the implementation of product and 
process innovations.

Produkt nowy jest to produkt (wyrób lub 
usługa), który różni się znacząco swoimi 
cechami lub przeznaczeniem od produktów 
dotychczasowych.

A new product is a product (good or se-
rvice) that differs signifi cantly in its charac-
teristics or intended uses from the previous 
products.

Produkt istotnie ulepszony jest to pro-
dukt (wyrób lub usługa) już istniejący, który  
został znacząco udoskonalony poprzez za-
stosowanie nowych materiałów, komponen-
tów oraz innych cech zapewniających lepsze 
działanie produktu.

A signifi cantly improved product is an 
existing product (good or service) which has 
been signifi cantly improved through the use 
of new materials, components and other cha-
racteristics that enhance the performance of 
this product.

10. Środki automatyzacji procesów pro-
dukcyjnych są to urządzenia (lub zestawy 
maszyn i urządzeń) wykonujące określone 
czynności bez udziału człowieka, stosowane 
w celu samoczynnego sterowania i regulacji 
urządzeń technicznych oraz kontrolowania 
przebiegu procesów technologicznych.

10. Means for automating production 
processes include equipment (or sets of 
machines and equipment) performing certain 
activities without human intervention, used to 
automatically control and regulate technical 
tools or to control the course of technological 
processes.

11. Wyniki fi nansowe przedsiębiorstw 
prezentuje się w dostosowaniu do ustawy 
z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 poz. 330).

11. The fi nancial results of enterprises 
are adjusted to the Accounting Act dated 
29 IX 1994 (uniform text Journal of Laws 
2013 item 330).

Dane w zakresie gospodarki fi nansowej 
przedsiębiorstw obejmują podmioty gospo-
darcze prowadzące księgi rachunkowe, 
w których liczba pracujących przekracza 
9 osób.

Data regarding the fi nancial management 
of enterprises include economic entities 
keeping accounting ledgers employing more 
than 9 persons.
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12. Przychody z całokształtu działalności 
(kwoty otrzymane i należne) obejmują:

12. Revenues from total activity (sums 
received and due) include:

1) przychody netto ze sprzedaży produktów 
(wyrobów i usług), łącznie z dotacjami do 
produktów;

1) net revenues from sale of products (goods 
and services), including subsidies on pro-
ducts;

2) przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów, łącznie z kwotami należnymi 
z tytułu sprzedaży opakowań wielokrotne-
go użytku;

2) net revenues from sale of goods and ma-
terials, including sums due from the sale 
of re-use packages;

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przy-
chody niezwiązane bezpośrednio z podsta-
wową działalnością podmiotu, do których 
zalicza się: zysk ze zbycia niefi nansowych 
aktywów trwałych (środków trwałych, środ-
ków trwałych w budowie, wartości niemate-
rialnych i prawnych, inwestycji w nierucho-
mości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, 
w tym w drodze darowizny aktywa (środki 
pieniężne), odszkodowania, rozwiązane 
rezerwy, korekty odpisów aktualizujących 
wartość aktywów niefi nansowych, przy-
chody z działalności socjalnej, przychody 
z najmu lub dzierżawy środków trwałych 
albo inwestycji w nieruchomości i prawa;

3) other operating revenue, i.e., revenue not 
directly connected with the basic activity 
of the entity, which include: profi ts from 
the sale of non-fi nancial fi xed assets (fi -
xed assets, assets under construction, in-
tangible fi xed assets, investments in real 
estate and rights), assets (cash) received 
free of charge, including donated assets, 
as well as damages, reversed provisions, 
adjustments of the depreciation value for 
non-fi nancial assets, revenue from social 
activities, revenue from the rent or lease 
of fi xed assets and investments in real 
estate and rights;

4) przychody fi nansowe, tj. przychody z ty-
tułu dokonanych przez podmiot operacji 
fi nansowych: kwoty należne z tytułu dy-
widend i udziałów w zysku, odsetki od 
udzielanych pożyczek, odsetki od lokat 
terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze 
zbycia inwestycji, zmniejszenia odpisów 
aktualizacyjnych wartości inwestycji wo-
bec całkowitego lub częściowego ustania 
przyczyn powodujących trwałą utratę ich 
wartości, nadwyżka dodatnich różnic kur-
sowych nad ujemnymi.

4) fi nancial revenue, i.e., revenue from fi nancial 
operations conducted by an entity: amounts 
due in respect of dividends and share in 
profi ts, interest on loans granted, interest on 
term deposits, default interest, profi ts from 
the sale of investments, reduction of depre-
ciation write-offs relating to investments due 
to the fact that the reasons resulting in the 
permanent loss of their value have ceased 
to exist (whether partially or totally), surplus 
of foreign exchange gains over losses.

13. Koszty uzyskania przychodów z ca-
łokształtu działalności obejmują:

13. Costs of obtaining revenue from 
total activity include:

1) koszt własny sprzedanych produktów (wy-
robów i usług), tj. koszty ogółem pomniej-
szone o koszt wytworzenia świadczeń na 
własne potrzeby jednostki i skorygowane 
o zmianę stanu produktów;

1) the cost of products sold (goods and servi-
ces), i.e., the total costs decreased by the 
costs of generating benefi ts for the needs 
of the entity and corrected by the change 
in product inventories;

2) wartość sprzedanych towarów i materia-
łów według cen zakupu (nabycia);

2) the value of goods and materials sold ac-
cording to procurement (purchase) prices;
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3) pozostałe koszty operacyjne, do których 
zalicza się: stratę ze zbycia niefi nanso-
wych aktywów trwałych, tj. nadwyżkę 
wartości sprzedanych składników mająt-
ku trwałego nad przychodami z ich sprze-
daży, amortyzację oddanych w dzierżawę 
lub najem środków trwałych i środków 
trwałych w budowie, nieplanowane odpi-
sy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości), poniesione kary, grzyw-
ny, odszkodowania, odpisane w części 
lub w całości wierzytelności w związku 
z postępowaniem upadłościowym, ukła-
dowym i naprawczym, utworzone rezerwy 
na pewne lub o dużym stopniu prawdopo-
dobieństwa przyszłe zobowiązania (straty 
z transakcji gospodarczych w toku), od-
pisy aktualizujące wartość aktywów nie-
fi nansowych, koszty utrzymania obiektów 
działalności socjalnej, darowizny lub nie-
odpłatnie przekazane aktywa trwałe;

3) other operating costs which include: loss 
on the sale of non-fi nancial fi xed assets, 
i.e. surplus of the value of sold fi xed as-
sets over the revenue from their sale, de-
preciation of leased or rented fi xed assets 
and assets under construction, unplanned 
write-offs (write-offs due to a permanent 
loss of value), penalties, fi nes, indemni-
ties paid, partially or fully written off liabi-
lities related to bankruptcy, composition, 
restructuring proceedings, reserves made 
for future or prospective liabilities (loss on 
current business transaction in progress), 
write-offs updating the value of non-fi nan-
cial assets, costs of maintaining premises 
required for social activity, donations or 
fi xed assets received free of charge;

4) koszty fi nansowe, na które składają się 
w szczególności: odsetki od zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek, odsetki i dys-
konto od wyemitowanych przez jednostkę 
obligacji, odsetki za zwłokę, strata ze zby-
cia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji 
wartości inwestycji, nadwyżka ujemnych 
różnic kursowych nad dodatnimi.

4) fi nancial costs, in particular interest from 
contracted credits and loans, interest and 
discount on bonds issued by the entity, 
default interest, loss on the sale of invest-
ments, write-offs updating the value of in-
vestment, the surplus of foreign exchange 
losses over gains.

14. Przychody i koszty uzyskania przy-
chodów ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów wpływające na wynik fi nansowy 
ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywi-
stych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem 
opustów, rabatów i bonifi kat, bez podatku od 
towarów i usług (VAT).

14. Revenue and costs of obtaining rev-
enue from the sale of products, goods and 
materials which have an infl uence on the fi -
nancial result are expressed in actual sales 
prices, taking into account discounts, rebates 
and reductions, excluding the value added 
tax (VAT).

15. Wynik fi nansowy na działalności 
gospodarczej jest to suma wyniku fi nan-
sowego na sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów, wyniku na pozostałej działalno-
ści operacyjnej oraz wyniku na operacjach 
fi nansowych.

15. The fi nancial result on economic activity 
is the sum of the fi nancial result from the sale 
of products, goods and materials, the result 
on other operating activity as well as the re-
sult on fi nancial operations.

16. Zyski i straty nadzwyczajne to skutki 
fi nansowe zdarzeń powstających niepowta-
rzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki 
i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej pro-
wadzenia, a w szczególności spowodowa-
nych zdarzeniami losowymi.

16. Extraordinary profi ts and losses are 
the fi nancial results of one-time events, out-
side the usual activity of an entity, and not 
connected with general risk of activity, in par-
ticular, the result of coincidental events.

17. Wynik fi nansowy brutto (zysk lub 
strata) jest to wynik na działalności gospo-
darczej, powiększony o zyski nadzwyczajne 
i pomniejszony o straty nadzwyczajne.

17. The gross fi nancial result (profi t or 
loss) is the result on economic activity, incre-
ased by extraordinary profi ts and decreased 
by extraordinary losses.

18. Obowiązkowe obciążenia wyniku 
fi nansowego brutto obejmują podatek do-
chodowy od osób prawnych i fi zycznych oraz 
do 2009 r. inne płatności wynikające z odręb-
nych przepisów.

18. Obligatory encumbrances on gross 
fi nancial result include personal income tax 
and corporation tax as well as, until 2009, 
other payments resulting from separate re-
gulations.
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19. Podatek dochodowy jest to podatek 
od osiągniętego zysku, który podmiot gospo-
darczy jest zobowiązany uiścić po uwzględ-
nieniu przyznanych ulg. Obejmuje on:

19. Income tax is the tax on earned profi t 
which an economic entity is obligated to pay 
after considering abatements granted. It in-
cludes:

– część bieżącą, tj. podatek wykazany w de-
klaracji podatkowej za dany okres sprawoz-
dawczy,

– the current part, i.e., the tax presented in 
the tax declaration for a given reporting pe-
riod,

– część odroczoną, tj. różnicę między sta-
nem rezerw i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. Rezerwę tworzy się 
niezależnie od tego, czy jednostka osią-
gnie zysk czy poniesie stratę bilansową. 
Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest 
to, że w rachunku wyników strata brutto 
może być wyższa niż strata netto.

– the deferred part, i.e., a difference between 
the state of reserves and assets, by virtue 
of deferred tax in the end and in the begin-
ning of the reporting period. The reserve is 
created irrespective of the balance profi t or 
loss of a given entity. Consequence of the 
accepted solution is that gross loss can be 
higher than net loss in the income state-
ment.

20. Wynik fi nansowy netto (zysk lub strata) 
otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku fi nan-
sowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

20. The net fi nancial result (profi t or loss) 
is derived after decreasing the gross fi nan-
cial result by obligatory encumbrances.

21. Relacje ekonomiczne obliczono nastę-
pująco:

21. The economic relations were calcula-
ted as follows:

1) wskaźnik poziomu kosztów jako relację 
kosztów uzyskania przychodów z cało-
kształtu działalności do przychodów z ca-
łokształtu działalności;

1) cost level indicator as the relation of the 
costs of obtaining revenue from total acti-
vity to revenues from total activity;

2) wskaźnik rentowności obrotu: 2) turnover profi tability rate:
– brutto jako relację wyniku fi nansowe-

go brutto do przychodów z całokształtu 
działalności,

– gross as the relation of the gross fi nan-
cial result to revenue from total activity,

– netto jako relację wyniku fi nansowego 
netto do przychodów z całokształtu działal-
ności. 

– net as the relation of the net fi nancial re-
sult to revenue from total activity.

22. Aktywa obrotowe obejmują: zapa-
sy, należności krótkoterminowe, inwestycje 
krótkoterminowe (środki pieniężne i krótko-
terminowe papiery wartościowe) i krótkoter-
minowe rozliczenia międzyokresowe.

22. Current assets include: inventories, 
short-term receivables, short-term invest-
ments (cash equivalents, short-term securi-
ties) and short-term prepayments.

Należności z tytułu dostaw i usług są zali-
czane do należności krótkoterminowych (bez 
względu na okres wymagalności zapłaty).

Dues from deliveries and services are inc-
luded in short-term receivables (irrespectively 
of their due date).

23. Kapitały (fundusze) własne ujmuje 
się w księgach rachunkowych z podziałem 
na ich rodzaje i według zasad określonych 
przepisami prawa, postanowieniami statutu 
lub umowy o utworzeniu jednostki. Obejmują 
one: kapitał (fundusz) podstawowy, należ-
ne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały 
(akcje) własne, kapitał (fundusz) zapasowy, 
kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe ka-
pitały (fundusze) rezerwowe, niepodzielony 
(nierozliczony) wynik fi nansowy z lat ubie-
głych, wynik fi nansowy netto roku obrotowe-
go oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego. Kapitał (fundusz) podstawowy 
to, w zależności od formy prawnej podmiotu 
gospodarczego:

23. Share equity (funds) is recorded in 
ledgers according to type and according to 
the principles defi ned in legal regulations, 
statute resolutions or agreements regarding 
the establishment of the entity. They include: 
share capital (fund), called up share capital 
not paid, entity’s shares (stock), supplemen-
tary capital (fund), reserve capital (fund) from 
revaluation, other reserve capital (fund), un-
distributed (unsettled) fi nancial result from 
previous years, net fi nancial result of the 
turnover year and write-offs from net profi t 
for the turnover year. Share capital (fund) is, 
depending on the legal form of the economic 
entity:
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– w spółkach z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią (z o.o.), akcyjnych, komandytowo-akcyj-
nych – kapitał zakładowy,

– initial capital – in limited liability, joint stock, 
joint stock-limited companies,

– w przedsiębiorstwach państwowych – fun-
dusz założycielski, 

– founders’ capital – in state owned enterprises,

– w spółdzielniach – fundusz udziałowy, – participation fund – in cooperatives,
– w spółkach komandytowych, jawnych, part-

nerskich, cywilnych – kapitał właścicieli.
– owners’ capital – in limited partnership, unli-

mited partnership, professional partnership 
and civil law partnership companies.

Kapitał (fundusz) podstawowy w spółkach        
akcyjnych, spółkach z o.o. i w spółdzielniach, 
ujęty w wysokości określonej w umowie (sta-
tucie) wpisanej w rejestrze handlowym, jest 
pomniejszany o zadeklarowane, lecz nie-
wniesione wkłady kapitałowe.

Share capital (fund) in joint stock compa-
nies and limited liability companies as well as 
in cooperatives, registered in the amount de-
fi ned in the agreement (statute) recorded in 
the trade register, is decreased by the capital 
contribution declared but not transferred.

24. Zobowiązania przedsiębiorstw (ka-
pitały obce) obejmują wszystkie zobowią-
zania z wszelkich tytułów, w tym również 
z tytułu kredytów i pożyczek. Ogół zobowią-
zań przedsiębiorstw dzieli się na zobowiąza-
nia: długoterminowe – gdy okres ich spłaty 
na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok, krót-
koterminowe – gdy okres ich spłaty na dzień 
bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

24. Liabilities of enterprises (outside 
capital) include all liabilities, including liabi-
lities from credits and loans and are divided 
into: long-term liabilities – when their re-
payment period on the balance day is lon-
ger than one year, and short-term liabilities 
– when their repayment period on the balance 
day is  not longer than one year.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są zali-
czane do zobowiązań krótkoterminowych (bez 
względu na okres wymagalności zapłaty).

Liabilities from deliveries and services are 
included in short-term liabilities (irrespective 
of their due date).

25. Dane dotyczące fi nansów przedsię-
biorstw podano na podstawie rocznej spra-
wozdawczości fi nansowej (przed weryfi kacją 
bilansu) łącznie z wynikami przedsiębiorstw, 
które zawiesiły działalność lub zostały zlikwi-
dowane w ciągu roku.

25. Data concerning the fi nances of enter-
prises are presented on the basis of annual 
fi nancial reports (before balance verifi cation) 
together with the results of enterprises which 
suspended activities or were liquidated 
within the course of the year.

26.  Dane o pracujących dotyczą osób 
wykonujących pracę przynoszącą im zaro-
bek lub dochód; do pracujących zalicza się:

26.  Data regarding employment concern 
persons performing work providing earnings 
or income and include:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy (umowa o pracę, powołanie, miano-
wanie, wybór lub stosunek służbowy);

1) employees hired on the basis of an em-
ployment contract (labour contract, posting, 
appointment, election or service relation);

2) pracodawców i pracujących na własny ra-
chunek, a mianowicie:

2) employers and own-account workers, i.e.:

a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżaw-
ców gospodarstw indywidualnych w rol-
nictwie (łącznie z pomagającymi człon-
kami ich rodzin),

a) owners, co-owners, and leaseholders 
of private farms in agriculture (including 
contributing family workers),

b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z po-
magającymi członkami ich rodzin; z wyłą-
czeniem wspólników spółek, którzy nie pra-
cują w spółce) podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą poza gospodar-
stwami indywidualnymi w rolnictwie,

b) owners and co-owners (including con-
tributing family workers; excluding part-
ners in companies who do not work in 
them) of entities conducting economic 
activity excluding private farms in agri-
culture,

c) inne osoby pracujące na własny ra-
chunek, np. osoby wykonujące wolne 
zawody;

c) other self-employed persons, e.g., per-
sons practising learned professions;
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3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 3) outworkers;
4) agentów (łącznie z pomagającymi człon-

kami ich rodzin oraz osobami zatrudnio-
nymi przez agentów);

4) agents (including contributing family wor-
kers and persons employed by agents);

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rol-
niczych spółdzielni produkcyjnych i spół-
dzielni powstałych na ich bazie oraz spół-
dzielni kółek rolniczych);

5) members of agricultural production coope-
ratives (agricultural producers’ cooperati-
ves and cooperatives established on their 
basis as well as agricultural farmers’ co-
operatives);

6) duchownych pełniących obowiązki dusz-
pasterskie.

6) clergy fulfi lling priestly obligations.

27. Pełnozatrudnieni są to osoby zatrud-
nione w  pełnym wymiarze czasu pracy obo-
wiązującym w danym zakładzie pracy lub na 
danym stanowisku pracy, w tym również oso-
by, które zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami pracują w skróconym czasie pracy, np. 
z tytułu warunków szkodliwych dla zdrowia 
lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy 
mienia; niepełnozatrudnieni są to osoby, któ-
re zgodnie z umową o pracę pracują stale 
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Niepeł-
nozatrudnieni w głównym miejscu pracy są 
to osoby, które oświadczyły, że dany zakład 
jest ich głównym miejscem pracy.

27. Full-time paid employees are persons  
employed on a full-time basis, as defi ned by 
a given company or for a given position, as 
well as persons who, in accordance with re-
gulations, work a shortened work-time period, 
e.g. due to hazardous conditions, or a longer 
work-time period, e.g. property caretaker; 
part-time paid employees are persons who, 
in accordance with labour contracts, regularly 
work on a part-time basis. Part-time paid em-
ployees in the main workplace are persons 
who declared that the given workplace is their 
main workplace.

28. Dane dotyczące pracujących według 
stanu w dniu 31 XII podano bez przeliczenia 
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnio-
nych, przy przyjęciu zasady jednorazowego 
ujmowania tych osób w głównym miejscu 
pracy.

28. Data concerning employment as of 
31 XII are presented without converting part-
-time paid employees into full-time paid em-
ployees, each person being listed once ac-
cording to the main job.

29. Dane o zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy dotyczą:

29.  Data regarding employees hired on 
the basis of an employment contracts con-
cern:

1) zatrudnienia według stanu w dniu 31 XII 
osób pełnozatrudnionych (łącznie z sezo-
nowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz 
niepełnozatrudnionych w głównym miejscu 
pracy bez przeliczenia na pełnozatrudnio-
nych;

1) the employment, as of 31 XII of full-
-time paid employees (including seasonal 
and temporary employees) as well as 
part-time paid employees in the main job 
without converting them into full-time paid 
employees;

2) przeciętnego zatrudnienia pracowników 
pełnozatrudnionych (łącznie z sezonowy-
mi i zatrudnionymi dorywczo) oraz niepeł-
nozatrudnionych w przeliczeniu na pełno-
zatrudnionych.

2) the average paid employment – full-time 
paid employees (including seasonal and 
temporary employees) as well as part-time 
paid employees in terms of full-time paid 
employees.

30. Dane nie obejmują jednostek budżeto-
wych prowadzących działalność w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicz-
nego.

30. Data do not include budgetary entities 
conducting activity within the scope of natio-
nal defence and public safety.

31. Do osób wykonujących pracę nakład-
czą zalicza się osoby, z którymi zawarto 
umowę o wykonanie określonych czynności 
na rzecz jednostki zlecającej pracę poza jej 
terenem.

31. Outworkers are persons who are bo-
und by a contract defi ning the scope of acti-
vity to be performed for the entity providing 
the work and which is performed outside its 
facilities.
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32. Uczniowie są to osoby, z którymi za-
warto umowę o pracę w celu nauki zawodu 
lub przyuczenia do określonej pracy. 

32. Apprentices are persons who concluded 
a labour contract for the purpose of vocational 
training. 

33. Informacje zawarte w tabl. 2(28)–6(32) 
i 8(34)–10(36) nie obejmują: fundacji, stowa-
rzyszeń, partii politycznych, związków zawo-
dowych, organizacji społecznych, organizacji 
pracodawców, samorządu gospodarczego 
i zawodowego, rolników indywidualnych, du-
chownych oraz podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób.

33. Data in tables 2(28)–6(32) and 8(34)–
–10(36) do not include: foundations, asso-
ciations, political parties, trade unions, social 
organizations, employers organizations, eco-
nomic and professional self-government, in-
dividual farmers, clergy as well as economic 
entities employing up to 9 persons.

34. Informacje o ruchu zatrudnionych obej-
mują pełnozatrudnionych oraz sezonowych 
i zatrudnionych dorywczo. Dane te dotyczą 
liczby przyjęć do pracy i zwolnień z pracy, 
a nie liczby osób. Liczba przyjęć do pracy 
oraz zwolnień z pracy może być wyższa od 
liczby osób, ponieważ jedna osoba może kil-
kakrotnie zmienić pracę w ciągu roku.

34. Information regarding labour turnover 
concerns full-time paid employees, as well 
as seasonal and temporary employees. These 
data concern the number of hires and the 
number of terminations, not the number 
of persons. The number of hires and termi-
nations may be greater than the number of 
persons as one person may change work se-
veral times within a year.

Do liczby przyjętych do pracy zaliczono 
osoby podejmujące pracę po raz pierwszy 
i kolejny. Do liczby zwolnionych z pracy za-
liczono osoby, z którymi rozwiązano umowę 
o pracę w drodze wypowiedzenia przez pra-
cownika lub zakład pracy (łącznie ze zwolnie-
niami grupowymi), osoby które przeniesiono 
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 
do pracy, osoby, które porzuciły pracę, a tak-
że – ze względów ewidencyjnych – osoby 
zmarłe. Ponadto do liczby przyjętych do pra-
cy lub zwolnionych z pracy zaliczono osoby 
przeniesione służbowo lub przyjęte z innego 
zakładu pracy na podstawie porozumienia 
między podmiotami, a także osoby powraca-
jące do pracy i odchodzące z pracy na urlopy 
wychowawcze, bezpłatne i rehabilitację.

Hired persons are persons starting work 
for the fi rst or a subsequent time. Terminated 
persons are persons with whom work con-
tracts have been dissolved upon the wish of 
either the employee or the employer (inclu-
ding group dismissals), persons who have 
retired or been granted a pension due to an 
inability to work, persons who have left work 
as well as – for record-keeping purposes 
– persons who have died. Moreover, persons 
hired or terminated include persons transfer-
red on the basis of inter-entities agreements 
as well as persons returning to and leaving 
work within the framework of child-care and 
unpaid vacations and rehabilitation.

Współczynnik przyjęć (zwolnień) obli-
czono jako stosunek liczby przyjęć pomniej-
szonej o osoby powracające do pracy z urlo-
pów wychowawczych (lub liczby zwolnień 
pomniejszonej o osoby, które otrzymały urlo-
py wychowawcze) w roku badanym  do licz-
by pełnozatrudnionych według stanu w dniu 
31 XII poprzedzającego rok badany.

The hire (termination) rate is calculated 
as the ratio of the number of hires less the 
number of persons returning to work from 
child-care leaves (or the number of termi-
nations less the number of persons granted 
child-care leaves) during a surveyed year to 
the number of full-time paid employees as of 
31 XII from the year preceding the surveyed 
year.

35. Wynagrodzenia obejmują wypłaty pie-
niężne oraz wartość świadczeń w naturze 
bądź ich ekwiwalenty należne pracownikom 
z tytułu pracy.

35. Wages and salaries include monetary 
payments as well as the value of benefi ts in 
kind or their equivalents due to employees 
for work performed.

Składnikami wynagrodzeń są: wynagro-
dzenia osobowe, wypłaty z tytułu udziału 
w zysku i w nadwyżce bilansowej w spółdziel-
niach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej, 
wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodze-
nia agencyjno-prowizyjne, honoraria.

Components of wages and salaries are 
comprised of: personal wages and salaries, 
payments from profi t and balance surplus in 
cooperatives, annual extra wages and sala-
ries for employees of budgetary sphere enti-
ties, impersonal wages and salaries, agency 
commission wages and salaries, fees.
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Do wynagrodzeń osobowych zalicza się 
m.in.: wynagrodzenia zasadnicze, premie 
i nagrody, dodatki (np. za pracę w warun-
kach szkodliwych dla zdrowia, za staż pracy, 
za pełnienie funkcji kierowniczych), wyna-
grodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, wynagrodzenia za czas niewykonywa-
nia pracy (przestoje płatne, urlopy, choroby), 
świadczenia deputatowe i odszkodowaw-
cze. Wynagrodzenia osobowe dotyczą osób 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 
osób wykonujących pracę nakładczą oraz 
uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy 
umowę o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego.

Personal wages and salaries comprise, 
among others: basic wages and salaries, 
premiums and prizes, bonuses (e.g., for wor-
king in unhealthy conditions, for seniority, for 
serving in management positions), wages 
and salaries for working overtime, wages 
and salaries for time off (paid lay-offs, holi-
days, illness) and allowances and claim be-
nefi ts. Personal wages and salaries concern 
employees hired on the basis of an employ-
ment contract, persons engaged in outwork 
as well as apprentices who concluded a la-
bour contract with an employer for the purpo-
se of job training.

36. Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie (nominalne) przypadające na 1 zatrud-
nionego obliczono przyjmując:

36. The average monthly (nominal) wages 
and salaries per paid employee were calcula-
ted assuming:

– wynagrodzenia osobowe, bez wynagro-
dzeń osób wykonujących pracę nakładczą 
oraz uczniów, a także osób zatrudnionych 
za granicą,

– personal wages and salaries, excluding 
wages and salaries of persons engaged 
in outwork as well as apprentices and per-
sons employed abroad,

– wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nad-
wyżce bilansowej w spółdzielniach,

– payments from profi t and balance surplus 
in cooperatives,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pra-
cowników jednostek sfery budżetowej,

– annual extra wages and salaries for em-
ployees of budgetary sphere entities,

– honoraria wypłacone niektórym grupom pra-
cowników za prace wynikające z umowy 
o pracę, np. dziennikarzom, realizatorom fi l-
mów, programów radiowych i telewizyjnych.

– fees paid to selected groups of employees 
for performing work in accordance with 
a labour contract, e.g., to journalists, fi lm 
producers, radio and television programme 
producers.

37. Dane o wynagrodzeniach podaje się 
w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na po-
czet podatku dochodowego od osób fi zycznych 
oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne (emerytalne, rentowe i cho-
robowe) płaconymi przez ubezpieczonego pra-
cownika.

37. Data regarding wages and salaries 
are given in gross terms, i.e., including de-
ductions for personal income taxes and also 
employee’s contributions to compulsory so-
cial security (retirement, pension and illness) 
paid by the insured employee.

38. Czas pracy jest to czas, w którym pra-
cownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 
w zakładzie pracy, w miejscu zatrudnienia 
lub w innym miejscu wyznaczonym do wy-
konywania pracy zarówno w godzinach 
normalnych, tj. w wymiarze obowiązującym 
daną grupę pracowników, jak i w nadliczbo-
wych oraz czas nieprzepracowany.

38. Work time is the time when an employee 
remains at the disposal of the employer in the 
workplace, place of employment or other pla-
ce designated for performing work, both during 
working hours (i.e., during the time applicable 
for a given group of employees) and overtime, 
as well as time not worked.
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Czas nieprzepracowany to część nor-
matywnego czasu pracy, w ciągu którego 
zatrudniony był nieobecny w pracy lub nie 
przystąpił do niej, bez względu na powód, 
np.: niezdolność do pracy spowodowana 
chorobą lub sprawowanie opieki nad chorym 
członkiem rodziny, potwierdzone zwolnie-
niem lekarskim (zarówno opłacone przez za-
kład pracy, jak i opłacone z innych środków, 
m.in. z ZUS), urlopy wypoczynkowe, okolicz-
nościowe, urlopy macierzyńskie i profi lak-
tyczne oraz urlopy bezpłatne, a także zwol-
nienia z powodów osobistych i rodzinnych, 
zwolnienia w celach szkoleniowych, zwolnie-
nia do prac społecznych, przestoje płatne, 
strajki i nieobecności usprawiedliwione.

Time not worked is a portion of statutory work 
time during which an employee is absent from 
work or has not yet begun work, regardless 
of the reason, e.g.: medical certifi cate of 
temporary work disability caused by illness or 
custody of an ill family member (paid both by an 
employer and from other funds, among other 
things, from the Social Security), vacation, 
occasional leave, maternity and prophylactic 
leave, unpaid leave and also personal and 
family reasons leave, training and community 
service leave, paid work stoppage, strikes and 
absence without leave.

39. Informacje o zatrudnionych w warun-
kach zagrożenia czynnikami szkodliwymi 
dla zdrowia opracowano na podstawie spra-
wozdawczości; przy czym:

39. Information regarding persons work-
ing in hazardous conditions i.e., with sub-
stances hazardous to health is compiled on 
the basis of reports:

1) dane obejmują zatrudnionych w jednost-
kach zaliczanych do sekcji: górnictwo i wy-
dobywanie; przetwórstwo przemysłowe; 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
oraz dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją; 

1) data concern persons employed by enti-
ties included in the sections: mining and 
quarrying; manufacturing; electricity, gas, 
steam and air conditioning supply as well 
as water supply; sewerage, waste mana-
gement and remediation activities; 

2) dane dotyczą osób narażonych na dzia-
łanie czynników związanych: ze środo-
wiskiem pracy (substancje chemiczne, 
przemysłowe pyły zwłókniające, hałas, wi-
bracje, gorący lub zimny mikroklimat itp.), 
z uciążliwością pracy (wymuszona pozy-
cja ciała, nadmierne obciążenie fi zyczne 
itp.) oraz z czynnikami mechanicznymi 
związanymi z maszynami szczególnie 
niebezpiecznymi;

2) data concern persons exposed to factors 
connected with the working environment 
(chemical substances, fi brosis inducing 
industrial dusts, noise, vibrations, hot 
or cold micro-climate, etc.), strenuous 
work conditions (forced body positioning, 
excessive physical exertion, etc.) as well 
as mechanical factors connected with par-
ticularly dangerous machinery;

3) do obliczenia wskaźnika na 1000 zatrud-
nionych przyjęto liczbę zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy według stanu 
w dniu 31 XII z roku badanego.

3) the number of employees hired on the basis 
of an employment contract as of 31 XII from 
the surveyed year was assumed in calcula-
ting the ratio per 1000 paid employees.

40. Informacje o wypadkach przy pra-
cy obejmują wszystkie wypadki przy pracy, 
jak również wypadki traktowane na równi 
z wypadkami przy pracy niezależnie od 
tego, czy wykazana została niezdolność do 
pracy. Informacje o wypadkach przy pracy 
w jednostkach budżetowych prowadzących 
działalność w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego dotyczą tylko 
pracowników cywilnych

40. Information regarding accidents at 
work includes all accidents at work, as well 
as accidents treated equally to accidents at 
work, regardless of proved inability to work. 
Information regarding accidents at work in 
budgetary entities conducting activity within 
the scope of national defence and public sa-
fety concerns only civilian employees.

Dane o wypadkach przy pracy, poza go-
spodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, 
uzyskiwane są ze statystycznej karty wypad-
ku przy pracy.

Data regarding accidents at work, exclu-
ding private farms in agriculture, are obtained 
from statistical reports of accidents at work.
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Za jeden wypadek przy pracy liczy się 
wypadek każdej pracującej osoby po-
szkodowanej w wypadku indywidualnym, 
jak również w wypadku zbiorowym.

Each accident, regardless whether the 
person injured was injured during an 
individual or mass accident, is counted 
as a single accident at work.

41. Dane według sekcji i działów PKD 
2007 opracowano metodą jednostek lokal-
nych rodzaju działalności.

41. Data according to sections and 
divisions of the NACE Rev. 2 were compiled 
using the local kind-of-activity unit 
method.

42. Za wypadek przy pracy uważa się 
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które 
nastąpiło w związku z pracą:

42. Accident at work is understood as 
a sudden event, caused by external reason 
which leads to injury or death, which happened 
in connection with work:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych oraz czynności na 
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

1) during or in connection with performance 
of ordinary activities or instructions by the 
employee and activities for the employers, 
even without instructions;

2) w czasie pozostawania pracownika w dys-
pozycji pracodawcy w drodze między sie-
dzibą pracodawcy a miejscem wykonywa-
nia obowiązku wynikającego ze stosunku 
pracy.

2) when the employee remains at the dispo-
sal of the employer on the way between 
the seat of the employer and the place 
of performing the duty resulting from em-
ployment relationships.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w za-
kresie uprawnienia do świadczeń określonych 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytu-
łu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

Every accident is treated equally to acci-
dent at work, as regards entitlement to be-
nefi ts defi ned in the law on social insurance 
due to accidents at work and occupational 
diseases if the employee had such accident:

– w czasie trwania podróży służbowej, – during a business trip,
– podczas szkolenia w zakresie powszechnej 

samoobrony,
– during a training within the scope of com-

mon self-defence,
– przy wykonywaniu zadań zleconych przez 

działające u pracodawcy organizacje za-
wodowe.

– at performing tasks ordered by trade union 
organizations functioning at the employer.

Za wypadek przy pracy uważa się rów-
nież nagłe zdarzenie, powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpie-
czenia wypadkowego podczas:

Accident at work is also understood as 
a sudden incident, causing injury or death, 
which happened within the term of accident 
insurance during:

1) uprawiania sportu w trakcie zawodów 
i treningów przez osobę pobierającą stypen-
dium sportowe;

1) practising sports during competitions and 
trainings by a person receiving sport scho-
larship;

2) wykonywania odpłatnie pracy w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania;

2) performance of paid work in the time of 
serving imprisonment sentences or tempo-
rary detentions;

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, po-
bierającego uposażenie;

3) carrying out a mandate by members of 
parliament or senate, who receive sala-
ries;

4) sprawowania mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego wybranego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

4) serving the mandate of the European 
Parliament member elected in the 
Republic of Poland;

5) odbywania – na podstawie skierowania 
wydanego przez powiatowy urząd pracy 
lub inny podmiot kierujący – szkolenia lub 
stażu związanego z pobieraniem przez 
absolwenta stypendium;

5) stay – on the basis of appointment issues 
by powiat labour offi ce or other supervi-
sing entity – at a training or traineeship 
connected with a scholarship received by 
graduates;
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6) wykonywania przez członka rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 
rolniczych oraz przez inną osobę trakto-
waną na równi z członkiem spółdzielni, 
pracy na rzecz tych spółdzielni;

6) performance of work, by members of agri-
cultural producers’ cooperatives, agricul-
tural farmers’ cooperatives and by other 
persons treated equally to members of 
cooperatives, for the benefi t of these co-
operatives;

7) wykonywania lub współpracy przy wy-
konywaniu pracy na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy 
o świadczenie usług;

7) performance or co-operation in perfor-
mance of work on the basis of agency 
agreements, contracts of mandate or con-
tracts of services;

8) wykonywania zwykłych czynności zwią-
zanych z prowadzeniem lub współpracą 
przy prowadzeniu działalności pozarolni-
czej;

8) performance of ordinary activities connec-
ted with conducting non-agricultural eco-
nomic activities or co-operation in conduc-
ting them;

9) wykonywania przez osobę duchowną 
czynności religijnych lub czynności zwią-
zanych z powierzonymi funkcjami dusz-
pasterskimi lub zakonnymi;

9) performance of religious activities or acti-
vities connected with entrusted pastoral or 
monastic functions by clergymen;

10) odbywania zastępczych form służby woj-
skowej;

10) serving supplementary forms of military 
service;

11) nauki w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej przez słuchaczy pobierają-
cych stypendium.

11) education at the National School of Public 
Administration by students who receive 
scholarships.

43. Za ciężki wypadek przy pracy uwa-
ża się wypadek, w wyniku którego nastąpi-
ło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: 
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo 
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe 
funkcje organizmu, a także choroba nieule-
czalna lub zagrażająca życiu, trwała choro-
ba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna 
niezdolność do pracy w zawodzie albo trwa-
łe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie 
ciała.

43. A serious accident at work is an ac-
cident which results in serious bodily harm, 
i.e., loss of sight, hearing, speech, fertility, 
or which results in other bodily harm or in 
health-related problems, disrupting primary 
bodily functions, as well as which results in 
incurable and life-threatening diseases, per-
manent mental illness, a permanent, total or 
signifi cant inability to work in the profession 
or in a permanent signifi cant disfi gurement or 
distortion of the body.  

44. Za śmiertelny wypadek przy pracy 
uważa się wypadek, w wyniku którego na-
stąpiła śmierć osoby poszkodowanej na 
miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy 
od chwili wypadku.

44. A fatal accident at work is an acci-
dent during which the person injured dies at 
the site of the accident or within a period of 
6 months from the date of the accident.

45. Wypadki przy pracy klasyfi kuje się 
m.in. według wydarzeń je powodujących 
(określających rodzaj kontaktu człowieka 
z czynnikiem, który spowodował wypadek) 
oraz przyczyn wypadków (wszelkich bra-
ków i nieprawidłowości związanych z czyn-
nikami materialnymi, z organizacją pracy, 
z nieprawidłowym zachowaniem się pracow-
nika). Każdy wypadek przy pracy jest wyni-
kiem jednego wydarzenia, ale najczęściej kil-
ku przyczyn, w związku z tym suma przyczyn 
jest większa od ogólnej liczby wypadków. 
Wydarzenia powodujące urazy pogrupowa-
no zgodnie z zaleceniami EUROSTAT-u.

45. Accidents at work are classifi ed, i.a., 
according to contact-mode of injury which 
directly cause them (describing the type of 
contact of the person injured with the factor 
which caused the accident) as well as accor-
ding to their causes (all shortcomings and 
irregularities connected with material factors, 
organization of work, incorrect employee’s 
action). Each accident at work is the result 
of a single event, but frequently the result of 
several causes, thus the sum of causes is 
greater than the total number of accidents. 
Contact-modes of injury are grouped accor-
ding to the EUROSTAT recommendation.
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46. Informacje o nakładach inwestycyj-
nych opracowano według zasad systemu 
rachunków narodowych, zgodnie z zalece-
niami „Europejskiego Systemu Rachunków 
Narodowych i Regionalnych (ESA 1995)”. 

46. Information regarding investment 
outlays was compiled according to the prin-
ciples of the system of national accounts, 
according to recommendations of ”European 
System of National and Regional Accounts 
(ESA 1995)”. 

Nakłady inwestycyjne są to nakłady fi -
nansowe lub rzeczowe, których celem jest 
stworzenie nowych środków trwałych lub 
ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, re-
konstrukcja lub modernizacja) istniejących 
obiektów majątku trwałego, a także nakłady 
na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. 

Investment outlays are fi nancial or tangi-
ble outlays the purpose of which is the cre-
ation of new fi xed assets or the improvement 
(rebuilding, enlargement, reconstruction or 
modernization) of existing capital asset items, 
as well as outlays on so-called initial invest-
ments.

Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakła-
dy na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Investment outlays are divided into outlays 
on fi xed assets and other outlays.

Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: Outlays on fi xed assets include outlays 
on:

– budynki i budowle (obejmują budynki i lokale 
oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), 
w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, 
dokumentacje projektowo-kosztorysowe,

– buildings and structures (include buildings 
and places as well as civil engineering 
works), of which, among other things, con-
struction and assembly works, design and 
cost estimate documentations,

– maszyny, urządzenia techniczne i narzę-
dzia (łącznie z przyrządami, ruchomo-
ściami i wyposażeniem),

– machinery, technical equipment and tools 
(including instruments, moveables and 
accessories),

– środki transportu, – transport equipment,
– inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty 

ponoszone przy nabyciu gruntów i uży-
wanych środków trwałych oraz inwentarz 
żywy (stado podstawowe) i zasadzenia 
wieloletnie, a ponadto odsetki od kredy-
tów i pożyczek inwestycyjnych za okres 
inwestycji (uwzględnione wyłącznie w da-
nych wyrażonych w cenach bieżących), 
z wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych 
w wartości nakładów na środki trwałe 
przez podmioty stosujące Międzynaro-
dowe Standardy Rachunkowości (MSR) 
wprowadzone od 1 I 2005 r. 

– others, i.e. detailed meliorations, costs 
incurred for purchasing land and second-  
-hand fi xed assets as well as livestock 
(basic herd), long-term plantings, interests 
on investment credits and investment loans 
for the period of investment realization 
(included exclusively in data expressed 
at current prices), except for interests not 
included in outlays on fi xed assets by units 
that use International Accounting Standards 
(IAS) implemented since 1 I 2005.

W przypadku ujemnych różnic kursowych 
walut suma nakładów na poszczególne gru-
py rodzajowe może być większa od nakła-
dów na środki trwałe ogółem.

In the case of foreign exchange losses of 
currencies, the sum of outlays on particular 
groups of assets may exceed the total value 
of outlays on fi xed assets.

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. 
pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne 
koszty związane z realizacją inwestycji. Na-
kłady te nie zwiększają wartości środków 
trwałych.

Other outlays are outlays on so-called 
initial investments as well as other costs 
connected with investment realization. These 
outlays do not increase the value of fi xed 
assets.
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47. Nakłady inwestycyjne zaliczono do 
odpowiednich sekcji i działów PKD 2007 
zgodnie z zaklasyfi kowaniem działalności 
inwestora (podmiotu gospodarki narodowej), 
z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiąza-
ne z jego podstawową działalnością, które 
zaliczono do odpowiednich sekcji i działów 
według kryterium przeznaczenia obiektu.

47. Investment outlays are included in the 
appropriate sections and divisions of NACE 
Rev. 2 in accordance with the classifi cation 
of the inventor’s activity (entity of the national 
economy), with the exception of outlays on 
structures not connected with its basic acti-
vity, which were included in the appropriate 
sections and divisions according to the crite-
ria of structure destination.

48. Do środków trwałych zalicza się 
kompletne i nadające się do użytku skład-
niki majątkowe o przewidywanym okresie 
użytkowania dłuższym niż rok, w tym rów-
nież drogi publiczne, ulice i place łącznie 
z poboczami i podbudową, uzbrojenie tere-
nu, zasadzenia wieloletnie, melioracje, bu-
dowle wodne, grunty, inwentarz żywy (stado 
podstawowe) oraz spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu mieszkalnego i spółdziel-
cze prawo do lokalu niemieszkalnego (użyt-
kowego).

48. Fixed assets include asset compo-
nents and other objects completed and ready 
for usage with an expected period of utility 
exceeding 1 year, of which also public roads, 
streets and squares, together with shoulders 
and foundations, development of tracts of 
land, long-term plantings, meliorations, wa-
ter structures, land, livestock (basic herd) as 
well as cooperative ownership right to resi-
dential premise and cooperative right to non-
-residential (utilitarian) premise.

Dane o środkach trwałych nie obejmują 
wartości gruntów uznanych od 1 I 1991 r. za 
środki trwałe zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 12 XII 1990 r. (Dz. U. Nr 90, 
poz. 529) oraz prawa użytkowania wieczyste-
go gruntu uznawanego od 1 I 2002 r. za środ-
ki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości 
z dnia 29 IX 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. 
2013 poz. 330, z późniejszymi zmianami).

Data regarding fi xed assets do not include 
the value of land recognised, since 1 I 1991, 
as fi xed assets, in accordance with the decree 
of the Council of Ministers, dated 12 XII 1990 
(Journal of Laws No. 90, item 529) as well as 
right of perpetual use of land, regarded as 
fi xed assets since 1 I 2002, in accordance 
with Accounting Act dated 29 IX 1994 (uniform 
text Journal of Laws 2013 item 330, with later 
amendments).

49. Wartość brutto środków trwałych 
jest to wartość równa nakładom poniesionym 
na ich zakup lub wytworzenie, bez potrące-
nia wartości zużycia (umorzenia).

49. The gross value of fi xed assets is 
the value equal to the outlays incurred on 
purchasing or manufacturing them, without 
deducting consumption value (depreciation).

Przez wartość brutto środków trwałych 
w bieżących cenach ewidencyjnych według 
stanu w dniu 31 XII należy rozumieć:

The gross value of fi xed assets at current 
book-keeping prices is understood, as of 31 XII:

– w zakresie środków trwałych przekazanych 
do eksploatacji; 

– within the scope of fi xed assets designated 
for exploitation; 

– przed 1 I 1995 r. – wartość w cechach 
odtworzenia z września 1994 r.,

– before 1 I 1995 – the value at replace-
ment prices at September 1994,

– po 1 I 1995 r. – wartość w cenach bieżą-
cych nabycia lub wytworzenia;

– after 1 I 1995 – the purchase or manufac-
turing value at current prices;

– w podmiotach stosujących Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości (MSR), wprowa-
dzone od 1 I 2005 r. – również wycene we-
dług wartości godziwej.

– in units that use International Accounting 
Standards (IAS) implemented since 1 I 2005 
– also revaluation according to fair value.

50. Wartość zużycia środków trwałych 
odpowiada wielkości odpisów amortyzacyj-
nych (umorzeniowych) dokonanych od chwili 
oddania środków trwałych do eksploatacji.

50. The value of consumption of fi xed 
capital corresponds to the value of deprecia-
tion since the utilization of the fi xed assets.

Stopień zużycia określa stosunek pro-
centowy wartości zużycia do wartości brutto 
środków trwałych.

The degree of consumption of fi xed ca-
pital is understood as the percentage relation 
of the value of consumption to the gross va-
lue of fi xed assets.
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51. Wartość środków trwałych według 
grup opracowano zgodnie z Klasyfi kacją 
Środków Trwałych. Grupowanie obejmuje:

51. The value of fi xed assets according 
to groups was compiled in accordance 
with Classifi cation of Fixed Assets. The 
grouping includes:

1) budynki i budowle: 1) buildings and structures:
a) budynki i lokale, spółdzielcze własno-

ściowe prawo do lokalu mieszkalnego 
oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie-
mieszkalnego (użytkowego),

a) buildings and places, cooperative owner-
ship right to residential premise as well 
as cooperative right to non-residential 
(utilitarian) premise,

b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (bez 
melioracji szczegółowych).

b) civil engineering works (excluding deta-
iled meliorations).

2) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia: 2) machinery, technical equipment and tools:
a) kotły i maszyny energetyczne, a) boilers and power industry machinery,
b) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania,
b) general usage machinery, equipment 

and apparatus,
c) specjalistyczne maszyny, urządzenia 

i aparaty,
c) special use machinery, equipment and 

apparatus,
d) urządzenia techniczne, d) technical equipment,
e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wy-

posażenie;
e) tools, instruments, moveables and accesso-

ries;
3) środki transportu; 3) transport equipment;
4) pozostałe środki trwałe, tj. zasadzenia wie-

loletnie, melioracje szczegółowe i inwen-
tarz żywy (stado podstawowe).

4) other fi xed assets, i.e., long-term plantings, 
detailed meliorations and livestock (basic 
herd).

52. Informacje o poborze i zużyciu wody 
dotyczą jednostek organizacyjnych wnoszą-
cych opłaty za pobór z ujęć własnych rocz-
nie 5 dam3 i więcej wody podziemnej albo 
20 dam3 i więcej wody powierzchniowej lub 
odprowadzających rocznie 20 dam3 i więcej 
ścieków. Dane o poborze wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności nie obejmu-
ją wód pochodzących z odwadniania zakła-
dów górniczych odprowadzonych do odbior-
nika bez wykorzystania.

52. Information regarding water withdrawal 
and consumption concerns organizational 
entities making payments for the annual wi-
thdrawal of 5 dam3 or more of underground 
water, or 20 dam3 or more of surface wa-
ter from their own sources, or discharging 
20 dam3 or more of waste water annually. 
Data regarding water withdrawal for needs of 
the national economy and population do not 
include water coming from irrigation of mi-
nes, which is discharged to reservoir without 
further use.

Od 2003 r. uwzględnia się w wojewódz-
twach nadmorskich wielkość poboru z mor-
skich wód wewnętrznych, które obejmują na 
terenie województwa pomorskiego:

Since 2003, the surveys have comprised the 
volume of withdrawal from internal seawaters 
which include in Pomorskie Voivodship:

– część Zatoki Gdańskiej zamkniętą linią łą-
czącą określone punkty geografi czne na 
Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej;

– a part of Gulf of Gdańsk enclosed by the 
line connecting specifi c geographical points 
on the Hel Peninsula and on the Wisła 
Peninsula;

– część Zalewu Wiślanego, znajdującą się na 
południowy zachód od granicy państwowej 
między Rzeczypospolitą Polską a Federacją 
Rosyjską na tym Zalewie;

– a part of Wisła Bay situated to the southern 
west of the national border between Repu-
blic of Poland and Russian Federation on 
the Bay;

– wody portów określone od strony morza 
linią łączącą najdalej wysunięte w morze 
stałe urządzenia portowe, stanowiące inte-
gralną część systemu portowego.

– port waters mapped out from the sea by a 
line connecting port stationary installations 
the furthest out to sea, constituting an inte-
gral part of the port system.
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53. Przez obieg zamknięty rozumie się 
układ, w którym woda raz użyta nie jest od-
prowadzona do odbiornika, lecz zawracana 
do punktu bezpośredniego podawania wody 
do obiegu celem powtórnych rotacji i wyko-
rzystania.

53. Closed circulation is a system in 
which water once used is not discharged to 
the receiver but returned to the direct water 
supply point to be reused and recirculated.

54. Dane o ogólnej ilości odprowadza-
nych ścieków przemysłowych dotyczą 
ścieków doprowadzonych bezpośrednio do 
wód lub do ziemi oraz do kanalizacji miej-
skiej łącznie z wodami użytymi do celów 
chłodniczych.

54. Data regarding the total quantity of 
discharged industrial wastewater concern 
wastewater drained directly into waters or 
into the ground or into municipal sewerage 
system, together with water used for cooling 
purposes.

Jako ścieki przemysłowe wymagające 
oczyszczania przyjęto ścieki odprowadzone 
siecią kanałów lub rowów otwartych bezpo-
średnio do wód, do ziemi lub do sieci kanali-
zacyjnej z jednostek produkcyjnych (łącznie 
z zanieczyszczonymi wodami z odwadniania 
zakładów górniczych oraz zanieczyszczony-
mi wodami wykorzystanymi w przemyśle do 
celów chłodniczych).

Industrial wastewater requiring treatment 
means sewage discharged via a network of 
open canals or ditches directly to waters, ground 
or sewage network from production entities 
(including water contaminated as a result of 
dehydration of mines and contaminated water 
used in industry for cooling).

Dane o ściekach oczyszczanych dotyczą 
ścieków oczyszczanych mechanicznie, che-
micznie, biologicznie oraz z podwyższonym 
usuwaniem biogenów i odprowadzonych do 
wód lub do ziemi.

Data regarding treated wastewater con-
cern wastewater treated mechanically, che-
mically, biologically and with increased bio-
gene removal, discharged into waters or into 
the ground.

Przez ścieki oczyszczane mechanicznie 
rozumie się ścieki poddane procesowi usu-
wania jedynie zanieczyszczeń nierozpusz-
czalnych, tj. ciał stałych i tłuszczów ulegają-
cych osadzaniu lub fl otacji, przy użyciu krat, 
sit, piaskowników, odtłuszczaczy współpra-
cujących z osadnikami Imhoffa.

Mechanical treatment of wastewater is 
understood as the process of removing only 
non-soluble pollutants, i.e. solid bodies and 
fats subject to settlement or fl oatation, thro-
ught the use of grates, fi lters, grit chambers, 
grease traps in conjunction with Imhoff tanks.

Chemiczne oczyszczanie ścieków pole-
ga na wytrącaniu niektórych związków roz-
puszczalnych względnie ich neutralizacji me-
todami chemicznymi, takimi jak koagulacja, 
sorpcja na węglu aktywnym itp.

Chemical treatment of wastewater con-
sists in precipitating certain soluble compo-
unds, or their neutralization through chemical 
methods, such as coagulation, sorption on 
active carbon, etc.

Biologiczne oczyszczanie ścieków na-
stępuje w procesie mineralizacji przez drob-
noustroje w środowisku wodnym w sposób 
naturalny (np. poprzez rolnicze wykorzysta-
nie ścieków, zraszanie pól, stawy rybne) lub 
w urządzeniach sztucznych (złoża biologicz-
ne, osad czynny) i polega na usuwaniu ze 
ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz 
związków biogennych i refrakcyjnych.

Biological treatment of wastewater oc-
curs through mineralization processes cau-
sed by microorganisms in the natural water 
environment (e.g. through agricultural use of 
wastewater, fi eld irrigation, fi sh ponds) or in 
artifi cial facilities (biofi ltres, activated sludge) 
and consists in the removal of organic pol-
lutants or biogenous and refractive compo-
unds from wastewater.

Podwyższone usuwanie biogenów w ście-
kach następuje w oczyszczalniach ścieków 
o wysokoefektywnych technologiach oczysz-
czania (głównie biologicznych, a także chemicz-
nych) umożliwiających zwiększoną redukcję 
azotu i fosforu.

Increased biogene removal from sew-
age occurs in treatment plants with highly 
effi cient treatment technologies (mostly bio-
logical, and also chemical) allowing for an in-
creased reduction in nitrogen and phospho-
rus content.

Przez osady ściekowe rozumie się po-
chodzące z oczyszczalni ścieków osady 
z komór fermentacyjnych oraz innych insta-
lacji służących do oczyszczania ścieków.

Sewage sludge from wastewater treat-
ment plants are understood as sludge from 
sludge digesters and other installations, 
used for purifying wastewater.
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Ładunek zanieczyszczeń w ściekach to 
masa zanieczyszczeń zawartych w ściekach 
odprowadzonych w jednostce czasu, rów-
na iloczynowi natężenia przepływu ścieków 
i stężenia zanieczyszczeń.

Pollutants mass in waste water discharged 
to waste water treatment plant devices 
in time unit equals a product of intensity 
of waste water fl ow and concentration of 
pollutants in it.

BZT5 (pięciodniowe biochemiczne zapo-
trzebowanie tlenu) jest to ilość tlenu zużyta 
w ciągu 5 dni w procesie biochemicznego 
utleniania substancji (głównie organicznych) 
zawartych w ściekach, przy użyciu żywych 
bakterii i enzymów pozakomórkowych. Pię-
ciodniowe dlatego, że procesy mineralizacji 
najintensywniej przebiegają w ciągu pierw-
szych 5 dni (około 70% biochemicznego za-
potrzebowania tlenu).

The BOD5 (5 days biochemical oxygen de-
mand) is the amount of oxygen used within 
5 days in biochemical oxidation of mainly or-
ganic matter contained in wastewater, using 
living bacteria and extracellular enzymes. 
Biochemical oxidations of organic matters are 
the most intensive during the fi rst fi ve days 
(approximately 70% of biochemical oxygen 
demand).

ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) 
jest to ilość tlenu pobrana w procesie che-
micznego utleniania ścieków.

The COD (chemical oxygen demand) is 
the amount of oxygen used in the chemical 
process of oxidization of wastewater.

55. Informacje o źródłach i wielkości emisji 
przemysłowych zanieczyszczeń powietrza 
z zakładów szczególnie uciążliwych dla czy-
stości powietrza oraz o stanie wyposażenia 
i efektach eksploatacji urządzeń do reduk-
cji tych zanieczyszczeń dotyczą jednostek 
organizacyjnych ustalonych przez Ministra 
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 
na podstawie określonej wysokości opłat 
wniesionych w 1986 r. za roczną emisję sub-
stancji zanieczyszczających powietrze we-
dług stawek określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 13 I 1986 r. w sprawie 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środo-
wiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. 
Nr 7, poz. 40, z późniejszymi zmianami). 

55. Information regarding the sources 
and amounts of industrial air pollutants 
emission from plants of signifi cant nuisance 
to air quality as well as the possession 
of system to reduce such pollutants and 
the effects of their utilization concerns 
organizational entities established by the 
Minister of Environmental Protection and 
Natural Resources on the basis of the 
defi ned amount of fees borne in 1986 for 
the annual emission of substances polluting 
the air, according to rates defi ned in the 
decree of the Council of Ministers, dated 
13 I 1986, regarding payments for economic 
use of the environment and modifi cations to 
it (Journal of Laws No. 7, item 40, with later 
amendments).

Ustalona zbiorowość badanych jednostek 
utrzymywana jest corocznie, co zapew-
nia m.in. porównywalność wyników badań, 
może być powiększana jedynie w szczegól-
nych przypadkach, np. o jednostki nowo uru-
chomione lub rozbudowane o wysokiej skali 
progowej emisji zanieczyszczeń.

The established group of surveyed entities 
is maintained annually which, i.a. assures 
comparability of data. It may be increased 
only in specifi c cases, e.g. with newly esta-
blished or expanded entities of a high step 
scale of pollutant emission.

Dane o emisji pyłów dotyczą pyłów: ze 
spalania paliw, cementowo-wapienniczych 
i materiałów ogniotrwałych, krzemowych, 
nawozów sztucznych, węglowo-grafi towych, 
sadzy oraz innych rodzajów zanieczyszczeń 
pyłowych.

Data regarding particulate emission 
concern: particulates from the combustion 
of fuels, particulates from cement and lime, 
fi re-resistant materials, silicates, artifi cial fer-
tilizers, carbon and graphite, soot, as well as 
other types of particulates.

Dane o emisji gazów dotyczą: dwutlenku 
siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, węglowo-
dorów oraz innych rodzajów zanieczyszczeń 
gazowych (bez dwutlenku węgla).

Data regarding gas emission concern: 
sulphur dioxide, carbon oxide, nitrogen oxides, 
hydrocarbons, as well as other types of 
gaseous pollutants (excluding carbon dioxide).

56. Odpady oznaczają każdą substancję 
lub przedmiot należący do jednej z katego-
rii określonych w załączniku nr 1 do usta-
wy z dnia 27 IV 2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243, 
z późniejszymi zmianami), których posia-
dacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub 
do ich pozbycia się jest obowiązany.

56. Waste shall mean any substance or 
object in one of the categories listed in Annex 
I to the Law on Waste, dated 27 IV 2001 
(uniform text, Journal of Laws 2010 No. 185, 
item 1243, with later amendments), which 
the holder discards or intends or is required 
to discard.
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Informacje o odpadach opracowywane 
są zgodnie z katalogiem odpadów opartym 
o Listę Odpadów wprowadzoną do prawo-
dawstwa Unii Europejskiej z dniem 1 I 2002 r.

Information regarding waste is compiled 
on the basis of a catalogue of waste based 
on List of Waste introduced into legislation of 
the European Union on 1 I 2002.

Informacje o ilości i rodzajach odpadów 
dotyczą zakładów, które wytworzyły w ciągu 
roku powyżej 1 tys. t odpadów lub nagroma-
dziły 1 mln t i więcej odpadów (z wyłącze-
niem odpadów komunalnych).

Information regarding the quantity and 
type of waste concerns plants which gene-
rated over 1 thous. t of waste in the course of 
the year or accumulated 1 million t of waste 
and more (excluding municipal waste).

Przez odzysk odpadów rozumie się 
wszelkie działania, niestwarzające zagroże-
nia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowi-
ska, polegające na wykorzystaniu odpadów 
w całości lub w części lub prowadzące do 
odzyskania z odpadów substancji, materia-
łów lub energii i ich wykorzystania.

Recovery of waste shall mean any opera-
tions which do not endanger human life and 
health or the environment, consisting in the 
use of waste in whole or in part, or leading to 
extraction and use of substances, materials 
or energy.

Przez unieszkodliwianie odpadów ro-
zumie się poddanie odpadów procesom 
przekształceń biologicznych, fi zycznych lub 
chemicznych w celu doprowadzenia ich do 
stanu, który nie stwarza zagrożenia dla ży-
cia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Treatment of waste shall mean the sub-
mission of waste to the processes of biolo-
gical, physical or chemical treatment as a 
result of which the nature of waste does not 
pose risks to human life and health or the 
environment.

Magazynowanie odpadów to czasowe 
przetrzymywanie lub gromadzenie odpa-
dów przed ich transportem, odzyskiem lub 
unieszkodliwieniem.

Waste storage shall mean temporary wa-
ste storage or collection prior to its transport, 
recovery or treatment.

Przez odpady składowane należy rozu-
mieć odpady usunięte na składowiska (wysy-
piska, hałdy, stawy osadowe) własne zakła-
dów lub obce.

Landfi lled waste is understood as waste 
transferred to landfi ll areas (landfi lls, waste 
dumps, sludge tanks) of the plant generating 
it or to other areas.

Dane o odpadach dotychczas składo-
wanych (nagromadzonych) dotyczą ilości 
odpadów zdeponowanych na terenach wła-
snych zakładów w wyniku składowania w roku 
sprawozdawczym i w latach poprzednich.

Data regarding previously landfi lled (ac-
cumulated) waste concern the quantity of 
waste deposited on the grounds of the plants 
generating it as a result of depositing it du-
ring the reporting and previous years.

57. Dane o nakładach na środki trwałe 
służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej oraz ich efektach rzeczowych pre-
zentuje się zgodnie z Polską Klasyfi kacją Sta-
tystyczną dotyczącą Działalności i Urządzeń 
Związanych z Ochroną Środowiska, wpro-
wadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 2 III 1999 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 218). Kla-
syfi kacja ta opracowana została na podstawie 
Międzynarodowej Standardowej Statystycznej 
Klasyfi kacji EKG/ONZ dotyczącej Działalności 
i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska 
i Europejskiego Systemu Zbierania Informacji 
Ekonomicznych dotyczących Ochrony Śro-
dowiska (SERIEE), wdrożonego przez Unię 
Europejską.

57. Data regarding outlays on fi xed 
assets and tangible effects of investments 
in environmental protection and water 
management are presented in accordance 
with the Polish Statistical Classifi cation of 
Environmental Projection and Facilities, 
introduced on the basis of the decree of 
the Council of Ministers, dated 2 III 1999 
(Journal of Laws No. 25, item 218). This 
classifi cation was compiled on the basis 
of the ECE/UN Single European Standard 
Statistical Classifi cation of Environmental 
Protection Activities and Facilites as well as 
with European System for the Collection of 
Economic Information on the Environment 
(SE RIEE), implemented by the European 
Union.
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Objaśnienie znaków umownych Symbols
(-) - zjawisko nie wystąpiło. - magnitude zero.
(0) - zjawisko istniało w wielkości 

mniejszej od 0,5.
- magnitude not zero but less than 0.5 

for a unit.
(0,0) - zjawisko istniało w wielkości 

mniejszej od 0,05.
- magnitude not zero but less than 0.05 

for a unit.
(•) - zupełny brak informacji albo 

brak informacji wiarygodnych.
- data not available or not reliable.

x - wypełnienie pozycji jest niemoż-
liwe lub niecelowe.

- not applicable.

Δ - oznacza, że nazwy zostały 
skrócone w stosunku do obo-
wiązującej klasyfi kacji; ich 
pełne nazwy podano w uwa-
gach ogólnych.

- categories of applied classifi cation are pre-
sented in abbreviated form; their full names 
are given in the general notes.

# - oznacza, że dane nie mogą 
być opublikowane ze względu 
na konieczność zachowania 
tajemnicy statystycznej w ro-
zumieniu ustawy o statystyce 
publicznej.

- data may not be published due to the ne-
cessity of maintaining statistical confi den-
tiality in accordance with the Law on Offi cial 
Statistics.

„W tym”
”Of which”

- oznacza, że nie podaje się 
wszystkich składników sumy.

- indicates that not all elements of the sum 
are given.

Comma (,) - used in fi gures represents the decimal 
point.

Skróty
Abbreviations
tys. = tysiąc l = litr
thous. = thousand    litre

mln = milion hl = hektolitr
   million    hectolitre

zł = złoty m2 = metr kwadratowy
zl = zloty    square metre

szt. = sztuka cd. = ciąg dalszy
pcs = piece cont. = continued

kg = kilogram dok. = dokończenie
kilogram cont. = continued

t = tona tabl. = tablica
tonne table
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dam3 = dekametr sześcienny str. = strona
cubic decametre

nr (Nr) = numer
hm3 = hektometr sześcienny No. = number

cubic hectometre
ust. = ustęp

r. = rok
Dz. U. = Dziennik Ustaw

kg/r = kilogramów rocznie
kg/y = kilogram per year itp. = i tym podobne

etc. = and the like
kW = kilowat

kilowatt m.in. = między innymi
i.a. = among others

GWh = gigawatogodzina
gigawatt•hour np. = na przykład

e.g. = for example
DWT = tona nośności całkowitej ładunku 

i zapasów statku tj. = to jest
dead weight ton i.e. = that is

GT = pojemność brutto statku tzw. = tak zwany
gross tonnage

EKG = Europejska Komisja 
Gospodarcza

CGT = skompensowana pojemność 
statku

ECE = Economic Commission 
for Europe

compensated gross tonnage
BZT5 = biochemiczne zapotrzebowa-

nie tlenu
ONZ = Organizacja Narodów 

 Zjednoczonych

BOD5 = biochemical oxygen demand UN = United Nations

ChZT = chemiczne zapotrzebowanie tlenu UE = Unia Europejska
COD = chemical oxygen demand EU = European Union

CO2 = dwutlenek węgla EUROSTAT = Urząd Statystyczny Wspólnot
carbon dioxide  Europejskich

 Statistical Offi ce of the 
poz. = pozycja  European Communities

pkt = punkt

p.proc. = punkt procentowy
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Charakterystyka przemysłu

Podmioty gospodarcze
W 2012 r. na terenie województwa pomorskiego siedzibę miało 1940 podmiotów przemysłowych, 

w których liczba pracujących przekraczała 9 osób (tj. według nomenklatury statystycznej, średnich 
i dużych przedsiębiorstw). Ilość tych podmiotów zwiększyła się o 0,5% w porównaniu z 2011 r. 
i zmniejszyła o 0,5% w stosunku do 2009 r.

W 2012 r. efekty działalności podmiotów gospodarczych mierzone wielkością osiągniętej pro-
dukcji sprzedanej (w cenach bieżących) wyniosły 79,5 mld zł i były wyższe o 9,8% od osiągniętych 
w 2011 r. oraz o 56,4% od uzyskanych w 2009 r. 

W latach 2009-2012 systematycznie zmniejszało się przeciętne zatrudnienie w omawianych 
przedsiębiorstwach. W 2012 r. wyniosło ono 128,9 tys. osób – o 2,4% i o 9,8% mniej w stosunku 
do odpowiednio 2011 r. i 2009 r.

W strukturze własnościowej średnich i dużych podmiotów przeważały ilościowo jednostki sek-
tora prywatnego, które w 2012 r. stanowiły 95,7% (analogicznie jak w 2009 r.). Podobnie było 
w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach. W 2012 r. osoby zatrud-
nione w przedsiębiorstwach sektora prywatnego stanowiły 87,3% ogólnej liczby zatrudnionych 
(w 2009 r. – 84,6%). W sektorze publicznym działalność przemysłową prowadziły 84 jednostki, 
w których 59,5% zatrudnionych należało do sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami; rekultywacja.

W 2012 r. podmioty gospodarcze prowadzące działalność w ramach sekcji przetwórstwo prze-
mysłowe stanowiły 91,4% ogólnej liczby podmiotów przemysłowych. Udział sektora publicznego 
w tej sekcji wyniósł jedynie 0,8%. Spośród 1774 podmiotów przetwórstwa przemysłowego 18,4% 
stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją artykułów spożywczych, a 16,5% podmioty 
produkujące wyroby z metali. 

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych w przemyśle na drugim miejscu z udziałem 
5,6% uplasowała się sekcja dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja. 
Udział jednostek sektora publicznego w tej sekcji wyniósł 46,3%. 

W ogólnej liczbie podmiotów przemysłowych mających siedzibę na terenie województwa po-
morskiego, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób, podmioty o wartości produkcji 
sprzedanej w cenach bieżących do 5,0 mln zł stanowiły 52,7%, a w przedziale od 5,1 mln zł do 
20,0 mln zł – 28,4%. Natomiast odsetek podmiotów z produkcją powyżej 20,0 mln zł (368 jed-
nostek) wyniósł 19,0%, przy czym ich udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyniósł 
90,2%, a w przeciętnym zatrudnieniu – 65,2%. Spośród podmiotów o wartości produkcji sprze-
danej w cenach bieżących powyżej 20,0 mln zł 91,6% należało do przetwórstwa przemysłowe-
go. W zdecydowanej większości działów tej sekcji udział tych podmiotów w wartości sprzedanej 
ogółem danego działu był dominujący m.in. w produkcji: komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych – 96,6%, pozostałego sprzętu transportowego – 96,1%, pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep – 93,2%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – 91,6%, napojów – 89,4% oraz 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 82,0%.

W strukturze podmiotów gospodarczych przemysłu według liczby zatrudnionych przeważały 
podmioty średnie zatrudniające do 49 osób, które w 2012 r. stanowiły 73,3%. Jednak ich produk-
cja sprzedana w cenach bieżących wyniosła jedynie 11,5% całej produkcji przemysłu, a przecięt-
ne zatrudnienie stanowiło 22,5% ogólnego przeciętnego zatrudnienia w przemyśle. Produkcja 
sprzedana podmiotów o zatrudnieniu 50-249 osób (stanowiących 22,0% ogólnej liczby podmiotów 
w przemyśle) stanowiła 17,0% ogółu produkcji sprzedanej, a przeciętne zatrudnienie – 35,2% 
ogólnego przeciętnego zatrudnienia. Największy udział (54,0%) w produkcji sprzedanej zreali-
zowanej przez podmioty przemysłowe miały jednostki zatrudniające powyżej 1000 osób, przy 
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niewielkim udziale ilościowym tych podmiotów (0,7%) i przeciętnej liczbie osób zatrudnionych 
wynoszącej 22,7 tys. osób i stanowiącej 17,6% zatrudnionych w przemyśle, co świadczy o kon-
centracji produkcji przemysłowej i zatrudnienia w dużych podmiotach gospodarczych.

Analiza średnich i dużych podmiotów przemysłowych pod względem poziomu osiągnięte-
go przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2012 r. wykazała, że 34,6% tego typu 
podmiotów to jednostki o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do 
2000,00 zł, gdzie przeciętne zatrudnienie stanowiło 13,9% przeciętnego zatrudnienia w przemyśle 
ogółem, a wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną w cenach bieżących na 1 zatrudnione-
go była o 66,2% niższa od wydajności dla przemysłu ogółem. Jednostki przemysłowe o najwyższej 
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, tj. powyżej 4500,00 zł stanowiły 
9,8% jednostek przemysłowych województwa ogółem, a ich przeciętne zatrudnienie obejmowało 
24,7% przeciętnego zatrudnienia w przemyśle ogółem. Natomiast wydajność pracy była zdecydo-
wanie najwyższa i przekraczała przeciętną wydajność dla przemysłu ogółem o 167,0%. Opisane 
prawidłowości szczególnie zaznaczyły się w sekcji przetwórstwo przemysłowe, gdzie podmioty 
o najwyższej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągnęły wydajność 
pracy o 246,7% przewyższającą przeciętną wydajność dla tej sekcji ogółem.

Analizując liczbę średnich i dużych podmiotów gospodarczych w przemyśle pod względem 
siedziby zaobserwowano, że w 2012 r. na 1940 podmiotów 570 (29,4%) miało swoje siedzi-
by w Trójmieście (wobec 593 podmiotów w 2009 r.). W 2012 r. wśród przemysłowych podmio-
tów gospodarczych mających siedzibę w Trójmieście najwyższy wzrost ich liczby w stosunku 
do poprzedniego roku odnotowano w Gdyni (o 4,1%) i w Gdańsku (o 2,7%), natomiast spadek 
o 9,1% zarejestrowano w Sopocie. Z kolei przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 7,1% wśród 
podmiotów z siedzibą w Gdańsku, natomiast wzrosło w jednostkach przemysłowych w Sopocie 
i Gdyni odpowiednio o 1,1% i 0,5%. W 2012 r. produkcja sprzedana w cenach bieżących śred-
nich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych Trójmiasta wyniosła 49,9 mld zł stanowiąc 62,8% 
produkcji sprzedanej województwa ogółem (wzrost udziału o 0,7 p.proc. w stosunku do 2011 r. 
i o 8,2 p.proc. w stosunku do 2009 r.). W porównaniu z 2011 r. zarówno produkcja sprzedana 
przemysłu w cenach bieżących, jak i wydajność pracy wzrosła wśród podmiotów przemysłowych 
z Sopotu odpowiednio o 21,4% i 20,0%, Gdyni o 15,9% i 15,4% oraz Gdańska o 10,6% i 19,1% 

Obok Trójmiasta drugim wiodącym ośrodkiem przemysłowym pod względem wartości produkcji 
sprzedanej w cenach bieżących w 2012 r. był powiat tczewski, którego produkcja sprzedana osią-
gnęła poziom 5,9 mld zł stanowiąc 7,5% produkcji sprzedanej województwa w przemyśle ogółem. 
Udział produkcji sprzedanej przemysłu podmiotów mających siedzibę w powiecie tczewskim nie 
uległ zmianie w stosunku do 2011 r., natomiast zwiększył się o 0,1 p.proc. w stosunku do 2009 r. 
W porównaniu z 2011 r. w powiecie tym odnotowano wzrost liczby średnich i dużych przemysłowych 
podmiotów gospodarczych (o 6,8%), wartości ich produkcji sprzedanej (o 9,9%), wydajności pracy 
(o 6,9%) oraz przeciętnego zatrudnienia (o 2,9%).

Trzecim centrum przemysłowym w województwie pod względem wartości produkcji sprzeda-
nej w cenach bieżących był powiat kwidzyński z produkcją sprzedaną o wartości 4,5 mld zł sta-
nowiącą 5,7% produkcji sprzedanej przemysłu w województwie ogółem (spadek o 0,6 p.proc. 
w stosunku do 2011 r. i o 2,3 p.proc. w stosunku do 2009 r). W porównaniu z 2011 r. w powiecie 
tym odnotowano spadek liczby podmiotów gospodarczych w przemyśle (o 6,6%), ich produkcji 
sprzedanej (o 1,3%), a także przeciętnego zatrudnienia (o 10,7%). Należy jednak zaznaczyć, 
że poziom wydajność pracy uzyskany przez jednostki przemysłowe z tego powiatu klasyfi kował 
go czwartym miejscu w województwie i wyniósł 578,7 tys. zł na 1 zatrudnionego (w porównaniu 
z 2011 r. wzrost o 10,5%).

Najniższą wartość produkcji sprzedanej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach przemysłowych 
odnotowano natomiast w powiatach: nowodworskim – 261,0 mln zł oraz sztumskim – 268,7 mln zł (po 
0,3% produkcji sprzedanej województwa w przemyśle).  
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W 2012 r. we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, z wyjątkiem powiatu kwidzyń-
skiego, produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących w stosunku do roku poprzedniego 
zwiększyła się (wzrost od 0,4% w powiecie gdańskim do 53,6% w powiecie malborskim).

Podmioty przemysłowe, których udział w wartości produkcji sprzedanej województwa w prze-
myśle wyniósł 80% i więcej stanowiły 7,0%, a ich przeciętne zatrudnienie – 44,3% przeciętnego 
zatrudnienia w przemyśle ogółem.

Produkcja i technika
W 2012 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących, zrealizowanej przez 

przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa pomorskiego wyniosła 84,4 mld zł 
(w 2011 r. – 77,9 mld zł), a udział województwa w wartości ogólnokrajowej stanowił 7,2%. 
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość produkcji sprzedanej w przemyśle wyniosła 36,9 tys. zł 
(dla Polski odpowiednio 30,6 tys. zł). Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w 2012 r. liczonej 
w cenach stałych była w województwie pomorskim wyższa o 3,3% w stosunku do roku poprzed-
niego. Natomiast wartość produkcji sprzedanej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych, w których liczba pracujących przekroczyła 9 osób, wyniosła 79,5 mld zł i była wyższa 
o 9,8% od osiągniętej w 2011 r. W sekcji przetwórstwo przemysłowe wartość produkcji sprzedanej 
(w cenach bieżących) w 2012 r. wzrosła o 10,0% w stosunku do 2011 r. i wyniosła 72,2 mld zł, co 
stanowiło 90,9% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem dla województwa, podczas gdy w 2009 r. 
udział ten był niższy o 2,2 p.proc. 

W latach 2009-2012 spośród działów przemysłu produkcję sprzedaną o dominującej wartości 
osiągały jednostki zajmujące się produkcją koksu i produktów rafi nacji ropy naftowej. Spadek udzia-
łu w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem odnotowano m.in. w produkcji pozostałego sprzętu 
transportowego (z 8,7% w 2009 r. do 5,2% w 2012 r.) oraz w produkcji artykułów spożywczych (od-
powiednio z 10,4% do 8,4%). Natomiast wzrost udziału w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem 
w omawianych latach nastąpił w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,3 p.proc.) oraz 
produkcji pozostałych wyrobów (o 0,2 p.proc.).

W 2012 r. w województwie pomorskim spośród wyrobów produkowanych przez przedsię-
biorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób znaczny udział w produkcji krajowej miały m.in. 
następujące wyroby: konserwy rybne (93,4%), pojemniki i kontenery (32,3%), śledzie wędzone 
(31,7%), urządzenia klimatyzacyjne (27,7%), fi lety z ryb morskich, świeże lub chłodzone (20,4%) 
oraz okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane (19,5%). Z kolei znacznym wzrostem wielkości 
produkcji wyrażonej w danej jednostce miary w 2012 r. w stosunku do 2009 r. charakteryzowała 
się m.in. produkcja urządzeń klimatyzacyjnych (o 254,6%), maszyn dla rolnictwa i leśnictwa do 
uprawy gleby (171,0%) oraz jogurtu (166,7%). 

W przemyśle stoczniowym w latach 2009-2012 ilość zamawianych statków pozostała na nie-
zmienionym poziomie 20 szt., natomiast ich wielkość wyrażona pojemnością brutto i CGT wzrosła, 
pomimo spadku odnotowanego w 2010 r. W 2012 r. ilość wyprodukowanych statków stanowiła 
78,9% produkcji z 2009 r.

W 2012 r. udział przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób które 
zrealizowały w latach 2010-2012 projekty innowacyjne zakończone sukcesem, polegającym na 
wprowadzeniu przynajmniej jednej innowacji produktowej lub procesowej wyniósł 11,0% ogólnej 
zbiorowości objętej badaniem z zakresu działalności innowacyjnej w przemyśle. Przedsiębiorstwa 
przemysłowe częściej wprowadzały innowacje procesowe niż produktowe. Innowacje proceso-
we wprowadziło 8,3% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, podczas gdy innowacje pro-
duktowe 6,9%. Znaczny odsetek jednostek przemysłowych w województwie, które wprowadziły 
innowacje produktowe w latach 2010-2012 zanotowano m.in. w produkcji komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych – 34,2% (w tym 18,4% stanowiły produkty nowe dla rynku), produk-
cji chemikaliów i wyrobów chemicznych – 23,5% (5,9%) oraz produkcji wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych – 22,6% (1,9%). Znaczący udział przedsiębiorstw prze-
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mysłowych deklarujących wprowadzenie innowacji procesowych odnotowano m.in. w produkcji 
chemikaliów i wyrobów chemicznych – 41,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 
– 24,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 23,7% oraz wyrobów z pozosta-
łych mineralnych surowców niemetalicznych – 22,6%.

W latach 2009-2012 odsetek przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących przekra-
czającej 9 osób, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną systematycznie zmniej-
szał się. W 2009 r. osiągnął on poziom 15,5%, w 2011 r. – 12,0%, natomiast w 2012 r. – 9,8%. 
W 2012 r. nakłady (w cenach bieżących) na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzące działal-
ność innowacyjną wyniosły 4,1 mln zł i były o 7,4% wyższe od poniesionych w 2011 r., ale o 71,5% 
niższe niż w 2009 r. na skutek znacznego zmniejszenia nakładów poniesionych przez przedsiębior-
stwa wytwarzające i przetwarzające produkty rafi nacji ropy naftowej.

W 2012 r. nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle wyniosły 749,0 mln zł i były 
o 105,3 mln zł niższe od poniesionych w 2011 r. Z kolei nakłady inwestycyjne na środki trwałe, 
w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyły się o 26,9%. Nakłady na działalność badawczo-
-rozwojową były o 162,2% wyższe w stosunku do wartości odnotowanej w 2011 r., w tym 70,2% 
nakładów poniosły przedsiębiorstwa produkujące wyroby farmaceutyczne oraz komputery, wyro-
by elektroniczne i optyczne. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej, nie 
ma możliwości pokazania porównania wartości nakładów na działalność innowacyjną z danymi 
za 2009 r.

Spośród działów przemysłu wysoki udział ponoszonych nakładów na działalność innowacyj-
ną w przemyśle w latach 2009-2012 odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących koks 
i produkty rafi nacji ropy naftowej, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne oraz wyroby farma-
ceutyczne. Natomiast w 2012 r. w dziale produkcja maszyn i urządzeń nastąpiło systematyczne 
zmniejszenie nakładów na działalność innowacyjną, zarówno w stosunku do 2011 r. jak i 2009 r.

Analizując nakłady na innowacje w przemyśle poniesione w latach 2009-2012 według ich prze-
znaczenia, można dostrzec pewne prawidłowości. Większość środków przeznaczonych było na 
nakłady inwestycyjne na środki trwałe (w 2012 r. – 59,7%, w 2011 r. – 71,6%), natomiast mniejszy 
był udział nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przemyśle (w 2012 r. – 26,5% i 8,9% 
w 2011 r.). Taka dysproporcja wskazuje na to, że przedsiębiorstwa starają się jak najszybciej 
zmniejszyć tzw. lukę technologiczną w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych, wprowadzając 
innowacje polegające przede wszystkim na absorpcji z zewnątrz tzw. technologii materialnej.

Rozpatrując nakłady poniesione na działalność innowacyjną w przemyśle województwa pomor-
skiego w latach 2009-2012 według źródeł fi nansowania zaobserwowano, że w 2011 r. nastąpiła 
istotna zmiana w fi nansowaniu działalności innowacyjnej. Nakłady na działalność innowacyjną 
pochodzące z kredytów bankowych, które dominowały w 2009 r. (85,0%) i miały znaczny udział 
w 2010 r. (41,0%) zastąpione zostały środkami własnymi przedsiębiorstw, których udział w 2009 r. 
wyniósł 13,1%, podczas gdy w 2011 r. osiągnął poziom 61,2%. W 2012 r. podstawowym źródłem 
fi nansowania nakładów poniesionych na działalność innowacyjną w przemyśle nadal były środki 
własne przedsiębiorstw, którego udział wyniósł 69,6%. Na zmianę głównego źródła fi nansowania 
działalności innowacyjnej wpływ miały przede wszystkim przedsiębiorstwa produkujące koks i pro-
dukty rafi nacji ropy naftowej. 

W 2012 r. przychody netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, których 
produkcję uruchomiono w latach 2010-2012, uzyskane przez przedsiębiorstwa przemysłowe, 
w których liczba pracujących przekracza 9 osób stanowiły 36,3% przychodów netto ze sprzeda-
ży ogółem osiągniętej przez te przedsiębiorstwa. Odsetek przychodów ze sprzedaży produktów 
nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku wyniósł odpowiednio 5,5%, natomiast tylko dla przed-
siębiorstwa – 30,8%. Eksport omawianych produktów stanowił 12,0% przychodów netto ze sprze-
daży w przemyśle ogółem. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży w przemyśle był najwyższy w dziale produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego i wyniósł 38,4%, w tym 36,5% stanowiły produkty nowe lub 
istotnie ulepszone dla rynku.
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Wyposażenie w środki automatyzacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 
o liczbie pracujących powyżej 9 osób stanowiły linie produkcyjne automatyczne i sterowane kom-
puterowo, centra obróbkowe, roboty i manipulatory przemysłowe oraz komputery do sterowania 
i regulacji procesów technologicznych. Na przestrzeni lat 2009-2012 zaobserwowano wahania 
w liczbie środków automatyzacji procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Według 
stanu w dniu 31 grudnia 2012 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonowało 960 automa-
tycznych linii produkcyjnych (w tym 936 w przetwórstwie przemysłowym). W odniesieniu do stanu 
z końca 2009 r. nastąpił wzrost liczby linii o 38,9%. 

W 2012 r. liczba posiadanych linii produkcyjnych sterowanych komputerowo wzrosła o 46,7% 
w stosunku do 2009 r. i większość z nich (96,5%) zainstalowanych było w zakładach z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe. Wzrost liczby linii produkcyjnych automatycznych i sterowanych 
komputerowo w stosunku do stanu z 2009 r. odnotowano m.in. w działach: produkcja artykułów 
spożywczych, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów z gumy i two-
rzyw sztucznych, produkcja wyrobów z metali, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych, natomiast spadek odnotowano m.in. w produkcji maszyn i urządzeń oraz w produkcji 
mebli.

Centra obróbkowe to wyłączna domena przetwórstwa przemysłowego. Na koniec 2012 r. było 
ich 464, o 30,0% więcej niż w 2009 r. Najwięcej przybyło ich w przedsiębiorstwach specjalizu-
jących się w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 26 oraz produkcji wyrobów 
z metali – 25.

Robotyzacja, czyli najnowocześniejsza z technologii przemysłowych, usprawniająca proces 
produkcji, miała zastosowanie głównie w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Na 
koniec 2012 r. przedsiębiorstwa te korzystały z 69,3% robotów i manipulatorów przemysłowych 
z ogółem zainstalowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych.

W 2012 r. liczba komputerów do sterowania i regulacji procesów technologicznych w przemy-
śle województwa wyniosła 2050 i zmniejszyła się o 1,3% w porównaniu z 2009 r. W zakładach 
produkujących sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i telekomunikacyjne zainstalowanych było 
21,7% komputerów. 

Finanse
Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw przemysłowych mających siedzibę na 

terenie województwa pomorskiego (o liczbie pracujących powyżej 9 osób, które sporządziły bi-
lans i rachunek zysków i strat) za 2012 r. wyniosły 104,2 mld zł, w tym 57,7 mld zł w sektorze 
publicznym. W strukturze omawianych przychodów 81,5% stanowiły przychody netto ze sprze-
daży produktów (wyrobów i usług), a 15,8% przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. 
W latach 2009-2012 przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw przemysłowych syste-
matycznie wzrastały i w 2012 r. były o 7,9% wyższe od uzyskanych w 2011 r. Główny wpływ na 
wzrost przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw przemysłowych miały przychody 
sektora publicznego, które w 2012 r. wzrosły o 10,2% w stosunku do roku poprzedniego, podczas 
gdy wzrost przychodów w sektorze prywatnym wyniósł 5,1%.

W 2012 r. przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw przemysłowych wzrosły 
w stosunku do 2009 r. o 45,8%. Ich wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym 
(o 63,4%), jak i w sektorze prywatnym (o 28,5%), przy czym w przedsiębiorstwach zaliczanych do 
sekcji przetwórstwo przemysłowe wspomniane przychody wzrosły o 51,4%, a wzrost udziału tej 
sekcji w przychodach z całokształtu działalności przemysłu ogółem wyniósł 3,1 p.proc. w stosunku 
do 2009 r. W 2012 r. w przedsiębiorstwach zaliczanych do sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę przychody z całokształtu działalności wzro-
sły o 21,2% w stosunku do 2009 r., co oznacza spadek udziału tej sekcji w przychodach z cało-
kształtu działalności przemysłu ogółem o 3,2 p.proc. w porównaniu z 2009 r.
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Analiza przychodów z całokształtu działalności osiągniętych przez podmioty w poszczególnych 
działach sekcji przetwórstwo przemysłowe w 2012 r. pozwala stwierdzić, że:
- znaczną część tych przychodów w 2012 r. generowały zakłady produkujące artykuły spożywcze 
(7,0 mld zł, czyli 8,3% przychodów z całokształtu działalności ogółem tej sekcji),
- w porównaniu z 2011 r. znacznie wzrosły omawiane przychody w produkcji skór i wyrobów 
skórzanych (do 251,9 mln zł, tj. o 99,8%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 
(o 51,0%) oraz w pozostałej produkcji wyrobów (o 16,4%),
- w porównaniu z poprzednim rokiem, największy spadek przychodów z całokształtu działalności 
odnotowano w poligrafi i i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 8,1%).

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw przemysłowych ma-
jących siedzibę na terenie województwa pomorskiego i o liczbie pracujących powyżej 9 osób 
wyniosły 99,0 mld zł w 2012 r., w tym 55,7 mld zł w sektorze publicznym. W przemyśle ogółem 
wzrost tych kosztów w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. był relatywnie niższy od wzrostu przycho-
dów ogółem o 0,3 p.proc., a w sektorze publicznym o 1,6 p.proc. 

Wielkość osiągniętych przychodów z całokształtu działalności oraz kosztów ich uzyskania 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe w 2012 r. znalazły swoje odzwierciedlenie w dodatnim wy-
niku fi nansowym na działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa przemysłowe osiągnęły zysk 
netto na poziomie 4,4 mld zł, przy czym w sektorze publicznym wyniósł on 1,7 mld zł, a w sek-
torze prywatnym – 2,7 mld zł. Zakłady przetwórstwa przemysłowego wypracowały zysk netto 
w wysokości 3,4 mld zł, a przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 0,9 mld zł. Spośród działów przetwórstwa 
przemysłowego najwyższy poziom zysku netto odnotowano m.in. w produkcji wyrobów z metali 
(226,0 mln zł), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (223,4 mln zł) oraz 
w produkcji maszyn i urządzeń (214,9 mln zł). Natomiast najniższy wartościowo wynik fi nansowy 
netto, zanotowano w produkcji metali (minus 1,5 mln zł), w poligrafi i i reprodukcji zapisanych no-
śników informacji (2,3 mln zł) oraz w produkcji odzieży (2,4 mln zł). Z kolei najwyższy wzrost wyniku 
fi nansowego netto wśród działów przetwórstwa przemysłowego w 2012 r. w stosunku do 2009 r. wy-
stąpił w dziale produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – blisko 45-krotny wzrost, 
oraz w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – ponad 37-krotny wzrost.

Osiągnięte wyniki fi nansowe na działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych 
w 2012 r. w stosunku do lat poprzednich (2009-2011) systematycznie rosły. Największy wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w 2012 r. (13,0%).

W 2012 r. w przemysłowych podmiotach gospodarczych województwa podstawowe wskaźniki 
ekonomiczne poprawiły się w odniesieniu do roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności obrotu 
netto poprawił się o 0,2 p.proc. Wyższa opłacalność wystąpiła w sektorze publicznym, natomiast 
niższa w sektorze prywatnym, odpowiednio o 1,2 p.proc. i o 0,9 p.proc. W latach 2009-2012 
w przedsiębiorstwach przemysłowych najlepsze wskaźniki ekonomiczne odnotowano w 2009 r.

Pogorszenie wskaźników poziomu kosztów i rentowności obrotu brutto i netto w 2012 r. w sto-
sunku do 2009 r. odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe, natomiast w sekcji wytwarza-
nie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę nastąpiła poprawa tych 
wskaźników (za wyjątkiem wskaźnika rentowności obrotu netto). Pogorszenie relacji ekonomicz-
nych wystąpiło w większości działów przetwórstwa przemysłowego. Natomiast wzrost wskaźnika 
rentowności obrotu netto miał miejsce m.in. w zakładach specjalizujących się w produkcji pojaz-
dów samochodowych, przyczep i naczep, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji chemikaliów 
i wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz produkcji skór 
i wyrobów skórzanych.

Wartość aktywów obrotowych omawianych przedsiębiorstw przemysłowych w końcu grud-
nia 2012 r. wyniosła 29,0 mld zł i była o 33,1% większa niż w końcu 2009 r., w tym zapasów 
o 54,2%, należności krótkoterminowych o 33,6%, a inwestycji krótkoterminowych o 7,9%, na-



Przemysł w województwie pomorskim w latach 2009-2012   39

tomiast krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 6,5%. Wzrost wartości 
aktywów obrotowych o 33,2% w stosunku do 2009 r. odnotowano w podmiotach gospodarczych 
sekcji przetwórstwo przemysłowe, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrost ten wyniósł 37,6%. Najwyższy wzrost aktywów obrotowych 
w 2012 r. w stosunku do 2009 r. spośród działów przetwórstwa przemysłowego miał miejsce w pro-
dukcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 412,6 mln zł, tj. o 118,7%) oraz produkcji skór 
i wyrobów skórzanych (o 56,0 mln zł, tj. o 109,5%). Spadek wartości aktywów obrotowych w badanym 
okresie odnotowano m.in. w poligrafi i i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 11,4%), produkcji 
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 9,9%) oraz w produkcji metali (o 4,5%).

W 2012 r. w przedsiębiorstwach sektora publicznego wartość aktywów obrotowych wzrosła 
o 4,7 mld zł (o 56,8%) w stosunku do 2009 r., a w jednostkach sektora prywatnego o 2,5 mld zł 
(o 18,4%), przede wszystkim ze względu na istotny wzrost wartości należności krótkoterminowych. 
Jednocześnie należności te stanowiły w końcu 2012 r. podstawową pozycję w strukturze aktywów 
obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych – 41,7%. Drugim co do wielkości składnikiem akty-
wów obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych były zapasy. W 2012 r. odnotowano wzrost ich 
wartości w stosunku do 2009 r. w obu sektorach przemysłu, przy czym w sektorze prywatnym nie 
dotyczył on półproduktów i produktów w toku oraz towarów, gdzie odnotowano spadek. Znaczny 
wzrost zapasów w stosunku do stanu z końca 2009 r. wystąpił m.in. w produkcji skór i wyrobów 
skórzanych (o 164,8%) oraz w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 96,1%).
Źródła fi nansowania majątku zawarte w pasywach bilansu obejmują m.in. kapitały (fundusze) 

własne przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa przemysłowe dysponowały w końcu grudnia 2012 r. ka-
pitałem własnym o wartości 36,0 mld zł wobec 26,9 mld zł w końcu 2009 r. W 2012 r. w strukturze 
kapitałowej dominował kapitał (fundusz) zapasowy – 39,4% oraz kapitał (fundusz) podstawowy 
– 23,8%. Natomiast w przetwórstwie przemysłowym w strukturze kapitałów (funduszy) własnych 
przeważał także kapitał zapasowy stanowiąc 38,7%, przy 21,5% udziale kapitału podstawowego. 
W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę kapi-
tał zapasowy stanowił 38,3%, a kapitał podstawowy – 24,2%. Kapitały (fundusze) własne w końcu 
2012 r. w porównaniu z końcem 2009 r. znacznie wzrosły m.in. w produkcji pozostałego sprzętu 
transportowego (z minus 0,7 mld zł w 2009 r. do 1,1 mld zł w 2012 r.) oraz w produkcji pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep (o 187,4%), natomiast ich spadek odnotowano m.in. w pro-
dukcji urządzeń elektrycznych (o 34,4%).

Zobowiązania przedsiębiorstw przemysłowych na koniec 2012 r. we wszystkich sekcjach, sek-
torach i działach były głównie zobowiązaniami krótkoterminowymi, wśród których dominowały 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na koniec 2012 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług sta-
nowiły 29,4% ogólnej wartości zobowiązań przedsiębiorstw przemysłowych (w 2009 r. – 28,2%).

Udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach długoterminowych ogółem zmniejszył się 
z 83,0% na koniec 2009 r. do 67,1% na koniec 2012 r. Znaczny spadek tego rodzaju fi nansowania 
miał miejsce w sektorze publicznym (z 90,2% w 2009 r. do 59,8% w 2012 r.), natomiast w sektorze 
prywatnym udział ten zwiększył się z 63,9% do 83,8%.

Analizując zobowiązania w sekcji przetwórstwo przemysłowe w porównaniu z końcem 2009 r. 
należy zaznaczyć, że największy wzrost zobowiązań długo- i krótkoterminowych w 2012 r. spośród 
działów tej sekcji wystąpił w działach: produkcja metali (ponad 6-krotny wzrost), produkcja skór 
i wyrobów skórzanych (wzrost o 203,6%) oraz pozostała produkcja wyrobów (o 94,2%), natomiast 
ich spadek odnotowano m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz w produkcji 
wyrobów tekstylnych odpowiednio o 27,6% i 23,6%.

Zatrudnienie i wynagrodzenia
W latach 2009-2012 liczba pracujących w gospodarce narodowej w przemyśle w województwie 

pomorskim z roku na rok zmniejszała się. W końcu grudnia 2009 r. w przemyśle pracowało 168,1 tys. 
osób, a w 2012 r. liczba pracujących wyniosła 156,0 tys. osób, tj. o 7,2% mniej. Podobne tendencje 
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ujawniły się w sekcji przetwórstwo przemysłowe skupiającej najwięcej pracujących, gdzie w 2012 r. 
odnotowano spadek liczby pracujących o 6,9% w porównaniu z 2009 r. Pracujący w tej sekcji stanowili 
90,1% ogólnej liczby pracujących w przemyśle, a odsetek liczby pracujących w sektorze prywatnym 
osiągnął poziom 96,8% ogólnej liczby pracujących w tej sekcji (na koniec 2012 r. pracowało 136,0 tys. 
osób, tj. o 6,6% mniej niż w końcu 2009 r.). 

Podobnie kształtowała się sytuacja dotycząca pracujących w podmiotach działających w prze-
myśle o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Wśród tych podmiotów w 2012 r. przewaga pra-
cujących w sektorze prywatnym (87,6%) miała miejsce głównie w przedsiębiorstwach z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe (95,9%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zdecydowanie dominowali pracujący w sektorze publicznym 
stanowiąc 79,9% ogólnej liczby pracujących w tej sekcji. W końcu 2012 r. najwięcej pracujących 
w przetwórstwie przemysłowym było w dziale produkcja artykułów spożywczych oraz produkcja 
wyrobów z metali, odpowiednio 18,5 tys. i 14,4 tys. osób (16,1% i 12,5% ogólnej liczby pracują-
cych w tej sekcji). 

Pozytywnym zjawiskiem wśród pracujących w przemyśle w dużych i średnich przedsiębiorstwach 
była zdecydowana przewaga osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (w 2012 r. – 99,0% 
ogólnej liczby pracujących, tj. 129,8 tys. osób, o 11,8 tys. osób mniej niż na koniec 2009 r.). Dotyczyło 
to szczególnie zakładów z sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i gorącą wodę (odpowiednio 99,9%). 

W 2012 r. w porównaniu z 2009 r. liczba przyjęć do pracy w przemyśle (w podmiotach prowadzą-
cych działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosła o 1,6 tys., 
osiągając poziom 24,9 tys., w tym kobiety stanowiły 32,6%. Udział kobiet w ogólnej liczbie przyjęć 
do pracy w przemyśle zmniejszył się o 1,2 p.proc. w stosunku do 2009 r. i w sektorze prywatnym 
wyniósł on 32,8% ogólnej liczby przyjęć do pracy, a w sektorze publicznym – 29,7%. Najwięcej 
(93,6%) przyjętych kobiet znalazło pracę w przetwórstwie przemysłowym (7,6 tys. przyjęć). W sekcji 
tej odnotowano także największą liczbę przyjęć do pracy ogółem – 23,1 tys. (92,9% ogólnej liczby 
przyjęć do pracy).

W każdej z sekcji przemysłu wśród przyjętych do pracy przeważały osoby, które poprzednio już 
pracowały i w 2012 r. było ich 15,8 tys., tj. o 16,6% więcej niż w 2009 r. W przyjęciach do pracy 
w przemyśle odnotowano wzrost, w stosunku do 2009 r., liczby osób podejmujących pierwszą 
pracę, w tym absolwentów szkół wyższych, policealnych, średnich i zasadniczych zawodowych. 
W 2012 r. przyjęto do pracy 2,2 tys. absolwentów, w tym 2,1 tys. w sektorze prywatnym. Ogółem 
liczba przyjęć do pracy w tym sektorze wyniosła 23,2 tys. co stanowiło 93,3% wszystkich przyjęć 
do pracy w przemyśle. W sektorze prywatnym współczynnik przyjęć wyniósł 21,0% wobec 19,2% 
dla przemysłu ogółem. 

W latach 2009-2012 współczynnik zwolnień przewyższał współczynnik przyjęć w przemyśle ogó-
łem. W 2012 r. w sektorze prywatnym współczynnik przyjęć był wyższy o 1,7 p.proc. od współczyn-
nika zwolnień, natomiast w sektorze publicznym współczynnik zwolnień był wyższy o 15,1 p.proc. 
od współczynnika przyjęć. W 2012 r. współczynnik przyjęć był niższy od współczynnika zwolnień 
w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 
o 25,7 p.proc., w górnictwie i wydobywaniu o 5,0 p.proc., w dostawie wody; gospodarowaniu ścieka-
mi i odpadami; rekultywacji o 0,6 p.proc., natomiast w sekcji przetwórstwo przemysłowe współczyn-
nik przyjęć był wyższy od współczynnika zwolnień o 1,8 p.proc.

Analizując liczbę zwolnień z pracy w 2012 r. w przemyśle, można stwierdzić, że udział kobiet 
w ogólnej liczbie zwolnień w sektorze prywatnym był o 14,9 p.proc. wyższy od odnotowanego 
w sektorze publicznym. Natomiast udział zwolnionych w drodze wypowiedzenia przez za-
kład pracy, jak i udział zwolnionych w drodze wypowiedzenia przez pracownika w ogólnej licz-
bie zwolnień w sektorze prywatnym był odpowiednio o 15,1 p.proc. i o 7,3 p.proc. wyższy od 
ustalonego w sektorze publicznym. Natomiast udział osób przeniesionych na emeryturę, rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, rehabilitację w sektorze prywatnym był o 1,5 p.proc. niższy od odno-
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towanego w sektorze publicznym. Liczba osób przeniesionych w 2012 r. na emeryturę, rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy, rehabilitację zmniejszyła się o 25,4% w porównaniu z 2009 r. W 2012 r. 
w stosunku do 2009 r. zmniejszyła się również liczba zwolnień w drodze wypowiedzenia przez 
zakład pracy oraz przez samego pracownika odpowiednio o 42,3% i o 13,7%. 

Porównując liczbę pełnozatrudnionych w 2012 r. w stosunku do 2009 r. można zauważyć, że ich 
udział w ogólnej liczbie pracujących zwiększył się o 2,3 p.proc., natomiast udział niepełnozatrudnio-
nych zmniejszył się o 2,2 p.proc. Zmniejszył się również udział pracujących emerytów i rencistów 
o 0,6 p.proc. oraz osób niepełnosprawnych – o 0,1 p.proc. W 2012 r. w stosunku do 2009 r. zwięk-
szył się udział pełnozatrudnionych kobiet w ogólnej liczbie pracujących (o 1,4 p.proc.), natomiast 
zmniejszył się o 4,5 p.proc udział kobiet w ogólnej liczbie niepełnozatrudnionych. Odnotowano 
także zmniejszenie udziału emerytek i rencistek o 0,9 p.proc. w ogólnej liczbie pracujących kobiet.

Analizując poszczególne działy przetwórstwa przemysłowego zwraca uwagę znaczna liczba 
osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w produkcji artykułów spożywczych (24,2% 
niepełnozatrudnionych w tej sekcji oraz 22,4% niepełnozatrudnionych w przemyśle ogółem 
w 2012 r.). W porównaniu z innymi działami, w produkcji odzieży pracowała największa liczba 
osób niepełnosprawnych (13,5% ogólnej liczby pracujących osób niepełnosprawnych w przemy-
śle ogółem), natomiast najwięcej kobiet pracowało w produkcji artykułów spożywczych oraz w pro-
dukcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a emerytów i rencistów – w produkcji 
artykułów spożywczych i w produkcji wyrobów z metali.

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie w zakładach przemysłowych województwa pomorskiego 
(o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 129,1 tys. osób i było niższe o 2,4% w porówna-
niu z 2011 r. i o 9,2% od notowanego w 2009 r. W strukturze przeciętnego zatrudnienia w przemy-
śle, zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym stanowiło 86,8%, natomiast 7,1% w wytwarzaniu 
i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz 5,3% w dostawie 
wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji.

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze publicznym wyniosło 17,2 tys. osób (13,3%), 
a w prywatnym – 111,9 tys. osób (86,7%). W analizowanym okresie, tj. w latach 2009-2012 w sek-
torze publicznym odnotowano systematyczny spadek przeciętnego zatrudnienia w przedsiębior-
stwach państwowych, natomiast przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach będących własno-
ścią jednostek samorządu terytorialnego w tym sektorze wzrosło o 13,2% w 2012 r. w stosunku do 
2009 r., a w jednostkach o własności mieszanej zmniejszyło się o 32,0%.

W strukturze własnościowej jednostek sektora prywatnego przeciętne zatrudnienie w 2012 r. 
w podmiotach o własności mieszanej stanowiło 5,7% przeciętnego zatrudnienia w tym sektorze, 
w podmiotach o własności zagranicznej odpowiednio 24,2%, a w jednostkach o własności prywat-
nej krajowej 70,1%. 

Największy wpływ na kształtowanie się wielkości przeciętnego zatrudnienia w sektorze pry-
watnym w średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych miało zatrudnienie w zakładach 
w sekcji przetwórstwo przemysłowe, w których w 2012 r. wyniosło ono 107,4 tys. osób wobec 
111,9 tys. osób w sektorze prywatnym przemysłu ogółem. Najwyższe przeciętne zatrudnienie 
w tym sektorze osiągnęły przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe, specjalizujące się 
w produkcji artykułów spożywczych – 17,3 tys. osób i w produkcji wyrobów z metali – 13,8 tys. 
osób. W sektorze publicznym w przetwórstwie przemysłowym najwyższe przeciętne zatrudnienie 
wystąpiło w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń i wyniosło 2,0 tys. osób, co 
stanowiło 41,5% przeciętnego zatrudnienia ogółem odnotowanego w tym sektorze w omawianej 
sekcji. W przetwórstwie przemysłowym przeciętne zatrudnienie ogółem w stosunku do 2011 r. 
najwięcej wzrosło w dziale produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 39,8%). 

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie uczniów w przemyśle wyniosło 879 osób, o 519 i 182 osoby 
mniej niż odpowiednio w 2009 r. i 2011 r. Niekorzystnie prezentował się w tym zakresie sektor 
publiczny, w którym w 2012 r. przeciętnie zatrudnienie uczniów było ponad 3-krotnie mniejsze niż 
w 2009 r. W 2012 r. w sektorze prywatnym przeciętne zatrudnienie uczniów wyniosło 869 osób 
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i było również mniejsze od odnotowanego w 2009 r. – o 36,4%. W 2012 r. nie zatrudniono uczniów 
w sekcji górnictwo i wydobywanie oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

W 2012 r. wynagrodzenia brutto w przemyśle w przedsiębiorstwach średnich i dużych wyniosły 
6,0 mld zł i były wyższe o 2,7% od zanotowanych w 2009 r.

W strukturze wynagrodzeń brutto w przemyśle ogółem według składników wynagrodzeń 
w przedsiębiorstwach średnich i dużych zdecydowanie dominowały wynagrodzenia osobowe, 
które w 2012 r. stanowiły 95,2%, a w 2009 r. – 96,3%. Podobna tendencja utrzymywała się we 
wszystkich sekcjach przemysłu. W omawianym okresie systematycznie z roku na rok zwiększał 
się udział wynagrodzeń bezosobowych w wynagrodzeniach brutto ogółem w przemyśle, a naj-
większy jego wzrost odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. W porównaniu z 2009 r. 
w przemyśle ogółem zwiększył się także udział wynagrodzeń brutto za pracę w godzinach nad-
liczbowych o 0,4 p.proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w przemyśle w przedsiębiorstwach 
średnich i dużych w 2012 r. wyniosło 3643,83 zł i było ono wyższe w sektorze publicznym od 
notowanego w sektorze prywatnym o 64,6%. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w 2012 r. odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – 6963,03 zł, nato-
miast najniższe w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 3414,03 zł. Przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto w przemyśle ogółem wzrosło w 2012 r. o 13,0% w porównaniu z 2009 r., 
natomiast w górnictwie i wydobywaniu wzrost ten wyniósł 9,7%, w przetwórstwie przemysło-
wym – 13,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorą-
cą wodę – 24,1%, a w dostawie wody oraz gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywa-
cji – 11,2%. Najwyższe spośród działów przetwórstwa przemysłowego przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w 2012 r. zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym odnoto-
wano w zakładach produkujących koks i produkty rafi nacji ropy naftowej, natomiast najniższe 
w dziale produkcja odzieży – 1970,35 zł. Najwyższy spośród działów przetwórstwa przemysło-
wego wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2012 r. w porównaniu z 2009 r. 
odnotowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 36,1%), a największy spadek w produkcji 
metali (o 9,6%). 

Czas pracy i warunki pracy
W 2012 r. czas przepracowany na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach przemysłowych 

(o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniósł 1763 godziny (w 2011 r. – 1769 godzin), co stano-
wiło 86,9% nominalnego czasu pracy w przemyśle (w 2011 r. – 87,4%). Większość czasu pracy 
na 1 zatrudnionego przepracowano w godzinach normalnych – 84,4% (w 2009 r. – 82,3%). Udział 
czasu nieprzepracowanego na 1 zatrudnionego w nominalnym czasie pracy w przemyśle zmniej-
szył się  z 17,7% (359 godzin) w 2009 r. do 15,6% (316 godzin) w 2012 r. i wyniósł w 2012 r. 14,6% 
w jednostkach sektora publicznego i 15,7% w jednostkach sektora prywatnego. Spośród wszyst-
kich sekcji przemysłu województwa najkrótszy czas przepracowany na 1 zatrudnionego odno-
towano w górnictwie i wydobywaniu, który wyniósł 1748 godzin, podczas gdy w dostawie wody; 
gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji był on najdłuższy – 1774 godziny. Natomiast 
najdłuższy czas nieprzepracowany na 1 zatrudnionego zanotowano w przetwórstwie przemysło-
wym – 321 godzin, a najkrótszy w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekulty-
wacji – 283 godziny, odpowiednio 15,8% i 14,0% nominalnego czasu pracy ogółem w danej sekcji.

W poszczególnych działach wchodzących w skład sekcji przetwórstwo przemysłowe zwraca 
uwagę fakt dużej rozpiętości udziału czasu nieprzepracowanego na 1 zatrudnionego w nomi-
nalnym czasie pracy w danej sekcji (od 11,6% w dziale produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep do 20,0% w produkcji wyrobów farmaceutycznych) oraz udziału godzin nadlicz-
bowych w nominalnym czasie pracy w danej sekcji (od 0,1% w dziale produkcja wyrobów farma-
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ceutycznych do 6,0% w dziale produkcja pozostałego sprzętu transportowego).
W 2012 r. w godzinach nadliczbowych najwięcej osób pracowało w górnictwie i wydobywaniu, 

gdzie na 1 zatrudnionego średnio przypadało 75 godzin nadliczbowych, tj. 3,8% nominalnego 
czasu pracy w danej sekcji ogółem, natomiast najmniej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 17 godzin nadliczbowych, tj. 0,8%.

Podstawą działań profi laktycznych i odpowiedniej polityki w dziedzinie poprawy warunków 
pracy jest ocena i śledzenie zmian w zakresie zagrożeń na stanowiskach pracy. W 2012 r. 
w województwie pomorskim w przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących powyżej 
9 osób, w warunkach zagrożenia pracowało 18,2 tys. osób, w tym 2,6 tys. kobiet. W odniesieniu 
do danych z 2009 r. oznaczało to spadek o 8,3% liczby osób zatrudnionych w warunkach zagroże-
nia, w tym liczba kobiet zatrudnionych na stanowiskach w takich warunkach wzrosła o 6,5%. Za-
równo w sektorze publicznym, jak i prywatnym nastąpił spadek liczby zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia w stosunku do 2009 r., odpowiednio o 6,0% i 8,6%. W obu sektorach w porównaniu 
z 2009 r. wzrosła również liczba kobiet zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w sektorze pu-
blicznym o 52,4%, natomiast w prywatnym o 4,9%.

Nadal dominowały zagrożenia związane ze środowiskiem pracy, gdyż dotyczyły 68,1% ogólnej 
liczby zatrudnionych w przemyśle w warunkach zagrożenia. Uciążliwość pracy dotyczyła 18,2% 
ogólnej liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, natomiast 13,8% pracowników było nara-
żonych na czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.

Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w przetwórstwie przemysłowym stanowili 91,9% ogólnej 
liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przemyśle. W tej sekcji najwięcej zagrożeń doty-
czyło pracowników zatrudnionych w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (3,0 tys. osób), 
produkcji wyrobów z metali (2,6 tys. osób) oraz produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 
(2,4 tys. osób). W przetwórstwie przemysłowym zanotowano też wysoki udział osób zatrudnio-
nych w warunkach zagrożenia związanych z czynnikami mechanicznymi, czyli z wyposażeniem 
technologicznym zakładów (13,7%). Z kolei wysoki udział osób zatrudnionych w warunkach za-
grożenia związanych z uciążliwością pracy (72,0%) dotyczył sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, natomiast na zagrożenia związane ze śro-
dowiskiem pracy najbardziej narażone były osoby zatrudnione w sekcji górnictwo i wydobywanie 
(100,0% ogólnej liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w danej sekcji). 

W 2012 r. najwyższy wskaźnik liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 za-
trudnionych występował w grupie czynników związanych ze środowiskiem pracy – 126,3 i był 
on o 2,2% niższy od wskaźnika z 2011 r. Wskaźnik ten dla zagrożeń czynnikami związanymi 
z uciążliwością pracy wyniósł 39,2 i był o 4,4% niższy od osiągniętego w 2011 r. Natomiast wskaź-
nik dla zagrożeń czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecz-
nymi był wyższy o 3,3% od wskaźnika z 2011 r. i kształtował się na poziomie 21,6. 

Analiza czynników powodujących zagrożenia w przemyśle w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wska-
zuje na wzrost (o 68,0%) zagrożeń spowodowanych promieniowaniem. Wskaźnik dla zagrożeń spo-
wodowanych polem elektromagnetycznym był niższy o 30,8% w odniesieniu do 2011 r. i nie zmienił 
się w stosunku do wskaźnika z 2009 r. Wskaźnik zagrożeń wibracjami był niższy o 13,2% w stosun-
ku do 2011 r., ale wyższy o 12,2% niż w 2009 r. W odniesieniu do 2009 r. poprawę tego wskaźnika 
osiągnięto dla zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, z przemysłowymi pyłami zwłók-
niającymi, innymi pyłami przemysłowymi, mikroklimatem gorącym oraz hałasem. Hałas stwarzał 
jednak nadal największe zagrożenie dla zdrowia w grupie czynników związanych ze środowiskiem 
pracy (82,9 osoby na 1000 zatrudnionych w przemyśle).

Badanie warunków pracy dostarczyło także informacji dotyczących świadczeń wypłaconych 
z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz świadczeń z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych w badanej zbiorowości. W latach 2009-2012 liczba osób 
korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych 
w przemyśle była zróżnicowana w zależności od rodzaju świadczenia. Z roku na rok zmniejszała 
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się liczba osób korzystających z dodatków pieniężnych, innych środków odżywczych oraz do-
datkowych urlopów. Spośród wszystkich świadczeń w całym omawianym okresie najwięcej osób 
korzystało z napojów. Dominowały one we wszystkich sekcjach przemysłu, przede wszystkim 
w zakładach produkujących pozostały sprzęt transportowy. Również pracownicy przedsiębiorstw 
z tego działu najliczniej korzystali z innych świadczeń pracowniczych z tytułu pracy w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia, a także z uprawnień wynikających z pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze. Posiłki profi laktyczne to po napojach drugi rodzaj świadczeń, 
z których korzystało najwięcej osób.

Jednym z obszarów dotyczących szeroko rozumianych warunków pracy są wypadki przy pracy. 
Informacje o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych wy-
padkach są niezbędne przede wszystkim dla profi laktyki i podejmowania działań zapewniających 
ochronę pracy. W 2012 r. wypadkom przy pracy w przemyśle w województwie pomorskim uległo 
2,2 tys. osób, z tego 0,2 tys. w sektorze publicznym i 2,0 tys. w sektorze prywatnym. Począwszy 
od 2009 r. do 2011 r. corocznie wzrastała liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 
W 2012 r. w porównaniu z 2009 r. o 155 zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych, przy czym 
o 4 osoby wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. Wzrosła też liczba wypad-
ków przy pracy powodująca niezdolność do pracy trwającą 21 dni i więcej, z 57,0% w 2009 r. do 
59,4% w 2012 r. W wymiarze ekonomicznym nastąpił spadek zarejestrowanych dni niezdolności do 
pracy z 95,8 tys. w 2009 r. do 94,5 tys. w 2012 r., w tym głównie w sektorze prywatnym – 86,5 tys. 
W wymiarze bezwzględnym na 1 poszkodowanego ilość dni niezdolności do pracy wzrosła średnio 
z 40 w 2009 r. do 43 dni w 2012 r.

W 2012 r. głównym wydarzeniem powodującym urazy było zderzenie z lub uderzenie w nie-
ruchomy obiekt lub obiekt w ruchu (1025 poszkodowanych, z tego 931 osób w przetwórstwie 
przemysłowym, 55 osób w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; 33 osoby 
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, rekultywacji, 
6 osób w górnictwie i wydobywaniu), co stanowiło 46,0% ogólnej liczby poszkodowanych w prze-
myśle (spadek udziału o 0,6 p.proc. w stosunku do 2009 r.). Spośród wydarzeń powodujących 
urazy w 2012 r. zwiększył się w stosunku do 2009 r. udział poszkodowanych m.in. z powodu ob-
ciążenia psychicznego lub fi zycznego (o 1,4 p.proc.) oraz uwięzienia, zmiażdżenia (o 0,7 p.proc.). 

Najczęściej występującą przyczyną wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych 
było nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 56,6% wszystkich przyczyn wypadków przy pra-
cy w 2012 r. w przemyśle, co stanowiło spadek o 0,8 p.proc. w porównaniu z 2009 r. Relatywnie 
w stosunku do 2009 r. wzrósł udział wypadków, których przyczyną był niewłaściwy stan czynnika 
materialnego (o 0,6 p.proc.) oraz nieużywanie sprzętu ochronnego (o 0,5 p.proc.). W 2012 r. 
w porównaniu z 2009 r. do pozytywnych zjawisk w zakresie przyczyn wypadków przy pracy 
w przemyśle ogółem należy zaliczyć spadek udziału przyczyn związanych z m.in. brakiem lub 
niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym (o 1,1 p.proc.), niewłaściwej organizacji 
pracy bądź stanowiska pracy (o 0,9 p.proc.).

W 2012 r. największą liczbę osób, które uległy wypadkom przy pracy w przemyśle odnotowano 
w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2,0 tys. poszkodowanych (90,8% ogólnej liczby poszkodo-
wanych w przemyśle). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę nastąpił spadek liczby poszkodowanych o 16,0% w porównaniu z 2009 r., 
natomiast w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami; rekultywacji wzrost o 87,1%.

W 2012 r. w strukturze wypadków przy pracy w przetwórstwie przemysłowym dominowały za-
kłady zajmujące się produkcją artykułów spożywczych – 21,8% ogólnej liczby poszkodowanych 
w tej sekcji (liczba poszkodowanych w odniesieniu do 2009 r. zmniejszyła się o 4,5%). Na drugim 
miejscu uplasowały się zakłady z działu produkcja pozostałego sprzętu transportowego – 14,3% 
ogólnej liczby poszkodowanych w tej sekcji (spadek o 15,5% w stosunku do 2009 r.), a następnie 
zakłady z działu produkcja wyrobów z metali – 13,9% (spadek o 11,4%).
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W 2012 r. z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacono w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) 3,2 mln zł odszkodowań, tj. tyle samo co w 2009 r. 
Średni koszt odszkodowania wyniósł 3,4 tys. zł i był wyższy o 28,0% od wartości z 2009 r. Średni koszt 
świadczenia odszkodowawczego w sektorze publicznym wyniósł 4,3 tys. zł wobec 3,3 tys. zł w sektorze 
prywatnym. Większość (92,2%) wypłaconych odszkodowań w przemyśle dotyczyła poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy i chorób zawodowych w przetwórstwie przemysłowym. Średni koszt świadcze-
nia odszkodowawczego wypłaconego w tej sekcji wyniósł 3,3 tys. zł, przy czym wystąpiła duża rozpię-
tość tego świadczenia pomiędzy poszczególnymi działami – od 1,8 tys. zł w produkcji skór i wyrobów 
skórzanych do 12,9 tys. zł w dziale produkcja papieru i wyrobów z papieru.

Inwestycje i środki trwałe
W 2012 r. wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) według lokalizacji inwesty-

cji poniesionych przez jednostki przemysłowe w województwie pomorskim wyniosła 3,7 mld zł 
i wzrosła o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji przetwórstwo 
przemysłowe stanowiły w 2012 r. 48,7% nakładów inwestycyjnych poniesionych w przemyśle wo-
jewództwa pomorskiego ogółem, a ich wartość wzrosła o 7,4% w stosunku do 2011 r. W sekcji 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wystąpił 
wzrost wartości nakładów inwestycyjnych o 29,9% w stosunku do 2011 r., a ich udział w nakładach 
inwestycyjnych ogółem w przemyśle w 2012 r. wyniósł 31,3%.

Analizując wielkość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) ogółem i w poszczegól-
nych sekcjach przemysłu w latach 2009-2012 w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, w których 
liczba pracujących przekracza 9 osób i mających siedzibę w województwie pomorskim, można 
zauważyć, że:
- nakłady te w 2009 r. kształtowały się na poziomie 5,9 mld zł, w 2011 r. obniżyły się do poziomu 
3,3 mld zł, a w 2012 r. osiągnęły poziom 3,5 mld zł, 
- nakłady inwestycyjne w przetwórstwie przemysłowym zmniejszyły się z poziomu 4,4 mld zł 
w 2009 r. do poziomu 1,4 mld zł w 2011 r., a w 2012 r. osiągnęły 1,5 mld zł,
- spośród działów przetwórstwa przemysłowego wysoki udział w nakładach inwestycyjnych 
w 2012 r. miała m.in. produkcja papieru i wyrobów z papieru, koksu i produktów rafi nacji ropy naf-
towej, wyrobów z metali oraz artykułów spożywczych, 
- znaczny wzrost wartości nakładów inwestycyjnych w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. miał miejsce 
m.in. w produkcji wyrobów z metali (ze 129,6 mln zł do 211,2 mln zł) oraz pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep (z 29,8 mln zł do 47,8 mln zł),
- nakłady inwestycyjne w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodą 
i gorącą wodę wzrastały systematycznie z poziomu 1,1 mld zł w 2009 r. do poziomu 1,7 mld zł w 2012 r. 

Struktura nakładów inwestycyjnych według grup środków trwałych w 2012 r. w przedsiębior-
stwach przemysłowych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, przedstawiało się na-
stępująco:
- 54,4% stanowiły inwestycje w budynki i budowle, tj. 1,9 mld zł, w tym 1,2 mld zł w sekcji wytwa-
rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (63,3% nakładów 
na tego typu inwestycje w przemyśle ogółem),
- 38,1% przeznaczono na zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi o łącznej warto-
ści 1,3 mld zł, w tym 0,8 mld zł w przetwórstwie przemysłowym (61,1% nakładów tego rodzaju 
w przemyśle ogółem),
- 6,8% nakładów skierowano na zakup środków transportu, co stanowiło wartość 0,2 mld zł, w tym 
0,1 mld zł w przetwórstwie przemysłowym (49,7% nakładów tego rodzaju w przemyśle ogółem).

W 2012 r. największe nakłady inwestycyjne według lokalizacji inwestycji poniosły przedsię-
biorstwa przemysłowe (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) działające w Gdańsku 
– 1069,9 mln zł (34,3% ogółu nakładów inwestycyjnych w przemyśle w województwie) i w Gdyni 
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– 296,3 mln zł (odpowiednio 9,5%) oraz w powiecie: puckim – 240,9 mln zł (7,7%) i słupskim 
– 232,4 mln zł (7,5%). Natomiast najniższą wartość nakładów inwestycyjnych w przemyśle za-
notowano w Sopocie – 6,4 mln zł (0,2% ogólnej liczby nakładów inwestycyjnych w przemyśle 
w województwie), w powiecie nowodworskim – 19,8 mln zł (odpowiednio 0,6%) i w powiecie 
sztumskim – 37,3 mln zł (1,2%). 

Według stanu w dniu 31 XII 2012 r. zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności 
wartość brutto środków trwałych we wszystkich jednostkach przemysłowych w województwie po-
morskim (w bieżących cenach ewidencyjnych) wyniosła 48,6 mld zł (o 6,4% więcej w porównaniu 
z rokiem poprzednim). Wartość brutto środków trwałych w 2012 r. w przetwórstwie przemysłowym 
wyniosła 31,6 mld zł (wzrost o 3,3% w stosunku do 2011 r.), co stanowiło 65,0% wartości brutto 
środków trwałych w przemyśle ogółem.

Analizując w latach 2009-2012 wartość brutto środków trwałych (w bieżących cenach ewiden-
cyjnych) ogółem według stanu w dniu 31 XII i w poszczególnych sekcjach przemysłu w grupie 
przedsiębiorstw przemysłowych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób i mających sie-
dzibę w województwie pomorskim, można zauważyć, że:
- wartość brutto środków trwałych (w bieżących cenach ewidencyjnych) w przemyśle w woje-
wództwie systematycznie rosła osiągając na koniec 2012 r. wartość 49,2 mld zł (wzrost o 4,3% 
w stosunku do roku poprzedniego) wobec 38,3 mld zł w 2009 r.
- spośród działów przetwórstwa przemysłowego znaczna wartość brutto środków trwałych zlokali-
zowana była m.in. w zakładach produkujących papier i wyroby z papieru, koks i produkty rafi nacji 
ropy naftowej oraz wyroby farmaceutyczne – 48,8% ogólnej wartości brutto środków trwałych 
w tej sekcji,
- wysoki wzrost wartości brutto środków trwałych w 2012 r. w stosunku do poprzedniego roku 
odnotowano m.in. w produkcji artykułów spożywczych (o 14,5%) oraz pozostałego sprzętu trans-
portowego (o 6,5%).

Stopień zużycia środków trwałych na koniec 2012 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
w których liczba pracujących przekracza 9 osób i mających siedzibę w województwie pomorskim, 
wyniósł 40,2%, w tym: 
- budynków i budowli – 28,3%,
- maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi – 52,3%,
- środków transportu – 57,7%.

Duży stopień zużycia ogółem środków trwałych wykazywały m.in. przedsiębiorstwa zajmują-
ce się produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (67,6%) oraz napojów (61,2%). 
Natomiast niskie zużycie zanotowano w dziale pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (29,1%).

Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu wartości brutto środków trwałych zgodnie z sie-
dzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie 
pomorskim, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wykazała, że w końcu 2012 r. największą 
wartość brutto środków trwałych zanotowano w przedsiębiorstwach działających na terenie Gdańska 
– 18254,0 mln zł (42,2% ogólnej wartości brutto środków trwałych w przemyśle w województwie), po-
wiatu kwidzyńskiego – 4771,9 mln zł (odpowiednio 11,0%) i Gdyni – 3176,5 mln zł (7,3%). Natomiast 
najmniejszą wartość brutto środków trwałych w przemyśle zanotowano w jednostkach działających 
w powiecie nowodworskim – 164,1 mln zł (0,4% ogólnej wartości brutto środków trwałych w wojewódz-
twie), w Sopocie – 205,9 mln zł (odpowiednio 0,5%) oraz w powiecie sztumskim – 243,2 mln zł (0,6%). 

Zagrożenie i ochrona środowiska
Istotne znaczenie dla ochrony środowiska województwa pomorskiego ma ochrona jego za-

sobów wodnych i właściwe gospodarowanie wodą w przemyśle. Optymalna gospodarka wodą 
w przemyśle sprowadza się do działań zmierzających do wielokrotnego użycia wody w obiegach 
zamkniętych w obsłudze procesów technologicznych, a także działań intensyfi kujących pobór 
wody z ujęć własnych. 
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W 2012 r. w przemyśle województwa 99,2% pobieranej wody pochodziło z własnych ujęć zakła-
dów produkcyjnych, co oznaczało nieznaczny spadek w stosunku do 2011 r. (o 0,2 p.proc.). Jed-
nocześnie w bilansie wodnym przemysłu utrzymano w rozchodzie wody nadwyżkę na poziomie 
0,9 hm3, z przeznaczeniem na sprzedaż – głównie przez zakłady przetwórstwa przemysłowego. 
Na potrzeby własne zużyto w 2012 r. w przemyśle województwa 96,8 hm3 wody, tj. o 15,6% mniej 
niż w 2011 r. W strukturze zużycia wody na potrzeby własne według sekcji przeważały zakłady 
przetwórstwa przemysłowego (67,3%), zwłaszcza przedsiębiorstwa produkujące papier i wyroby 
z papieru (59,9% wody zużytej w tej sekcji), a także producenci chemikaliów i wyrobów chemicz-
nych, artykułów spożywczych oraz napojów, dla których łącznie zużycie wody stanowiło 26,1% 
zużycia wody w przetwórstwie przemysłowym. 

W 2012 r. zużycie wody na potrzeby własne w sekcji górnictwo i wydobywanie stanowiło 0,9% 
całkowitego zużycia w przemyśle, natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 31,8%. 

Zużycie wody na cele produkcyjne wzrosło z 90,4 hm3 w 2009 r. do 96,3 hm3 w 2012 r., tj. 
o 6,5%. W analizowanym okresie zwiększył się również udział zużycia wody na cele produkcyjne 
w obiegach zamkniętych (o 0,4 p.proc.) oraz udział zakładów wyposażonych w obiegi zamknięte 
w ogólnej liczbie zakładów zużywających wodę do produkcji (o 2,9 p.proc.). W 2012 r. zakłady te 
stanowiły 32,6% ogólnej liczby zakładów w przemyśle. 

W 2012 r. odsetek zakładów odprowadzających ścieki i wyposażonych w oczyszczalnie ścieków 
zmniejszył się o 12,5% w stosunku do 2009 r. Biorąc pod uwagę przepustowość zakładowych 
oczyszczalni ścieków liczba oczyszczalni o wystarczającej przepustowości w 2012 r. w porówna-
niu z 2009 r. zmniejszyła się o 3 zakady, podczas gdy liczba oczyszczalni o niewystarczającej prze-
pustowości w tym samym okresie zmniejszyła się o 2 zakady. Pozytywnym zjawiskiem był nato-
miast spadek liczby zakładów odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej (bez oczyszczalni) 
z 91 w 2009 r. do 72 w 2012 r. 

W ciągu 2012 r. w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych wytworzono 28,2 tys. t 
suchej masy osadów ściekowych, czyli o 8,9% więcej niż w 2011 r. W strukturze wykorzystania 
osadów w porównaniu z 2011 r. wzrosła ilość osadów dotychczas składowanych o 21,5%. Niepo-
kojącym zjawiskiem w 2012 r. było znikome wykorzystanie dotychczas nagromadzonych osadów. 

Odprowadzanie nieoczyszczanych lub źle oczyszczanych ścieków do wód lub do ziemi powo-
duje zarówno degradację środowiska naturalnego, jak i różnorodne negatywne skutki zdrowotne 
u osób korzystających z zanieczyszczanych ujęć wody. W 2012 r. przemysł województwa pomor-
skiego odprowadził 95,5 hm3 ścieków, czyli o 14,5% mniej niż w 2011 r., przy czym udział ścieków 
wymagających oczyszczania a odprowadzonych bezpośrednio do wód lub do ziemi, zwiększył się 
z 40,3% w 2011 r. do 48,1% odprowadzonych ścieków ogółem w 2012 r. Z 45,9 hm3 ścieków wy-
magających oczyszczania w 2012 r. do wód lub do ziemi dostało się 0,5 hm3 ścieków nieoczyszczo-
nych, tyle samo co w 2011 r. W procesach oczyszczania ścieków dominowała metoda biologicznego 
oczyszczania, którą oczyszczono 37,0 hm3 ścieków w 2012 r., a jej udział w oczyszczaniu ścieków 
przemysłowych w stosunku do poprzedniego roku zmniejszył się o 1,0 p.proc. 

W 2012 r. w porównaniu z 2009 r. w województwie pomorskim zwiększyła się emisja zanie-
czyszczeń gazowych (z dwutlenkiem węgla) z 5363,9 tys. t do 6863,8 tys. t. emitowanych przez 
zakłady przemysłowe szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza. Poważnym problemem dla 
zakładów przemysłowych zanieczyszczających powietrze była emisja dwutlenku węgla, który 
zdecydowanie dominował wśród emitowanych zanieczyszczeń gazowych. W 2012 r. jego udział 
w emitowanych zanieczyszczeniach gazowych ogółem wyniósł 99,5% i utrzymał się na poziomie 
z 2009 r. Podejmowane na przestrzeni lat 2009-2012 działania ze strony przedsiębiorstw w celu 
redukcji zanieczyszczeń gazowych nie przyniosły zmian w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, 
a ilość jego rocznej emisji zwiększyła się z 5334,5 tys. t w 2009 r. do 6830,5 tys. t w 2012 r. 
W 2012 r. 61,2% całkowitej emisji dwutlenku węgla w przemyśle pochodziło z zakładów z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe (w 2009 r. – 54,2%), z których najbardziej uciążliwe w tym względzie 
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były przedsiębiorstwa produkujące papier i wyroby z papieru, gdzie wielkość emisji dwutlenku 
węgla stanowiła 28,5% emisji tego typu gazu ogółem przez zakłady przemysłowe i w porównaniu 
z 2009 r. udział ten zwiększył się o 0,7 p.proc. 

Wzrosła ilość zanieczyszczeń gazowych zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji (bez dwu-
tlenku węgla, gdyż nie ma obecnie urządzeń skutecznie neutralizujących ten gaz). W 2012 r. w prze-
myśle województwa pomorskiego zatrzymano w ten sposób 108,3 tys. t zanieczyszczeń gazowych 
(bez dwutlenku węgla), z czego 99,6% w urządzeniach zainstalowanych w przedsiębiorstwach prze-
twórstwa przemysłowego. W porównaniu z 2009 r. oznaczało to wzrost stopnia redukcji wytwo-
rzonych zanieczyszczeń gazowych z poziomu 58,0% do 76,5% w 2012 r. W okresie 2009-2012 
nie zaobserwowano istotnych oznak poprawy sytuacji w zakresie zarówno emisji zanieczyszczeń 
gazowych, jak i ich redukcji w zakładach zaliczanych do sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. 

W strukturze zanieczyszczeń powietrza przez zakłady przemysłowe mniej znaczącą pozycję 
stanowiły zanieczyszczenia pyłowe. W kolejnych latach w omawianym okresie ustabilizowała się 
na podobnym poziomie zarówno wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych, jak i odsetek wytwo-
rzonych tego typu zanieczyszczeń i zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji. Dominującym 
zanieczyszczeniem pyłowym w 2012 r. były pyły powstałe ze spalania paliw i stanowiły one 66,7% 
emitowanych pyłów w przemyśle ogółem.

Poważnym zagrożeniem dla środowiska oprócz zanieczyszczeń powietrza były również od-
pady wytwarzane przez przedsiębiorstwa. W 2012 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wo-
jewództwa wytworzono 1681,6 tys. t odpadów (bez odpadów komunalnych), tj. o 3,5% mniej niż 
w 2009 r. 

W 2012 r. odzyskowi poddano 1429,6 tys. t, tj. 85,0% odpadów wytworzonych ogółem w ciągu 
roku, unieszkodliwiono 133,2 tys. t odpadów (7,9%) oraz czasowo zmagazynowano 118,8 tys. t 
odpadów (7,1%). W gospodarce odpadami część unieszkodliwionych odpadów jest składowana 
na wysypiskach. W 2012 r. w ten sposób składowano 54,1% odpadów unieszkodliwionych. 

Poważnym problemem dla województwa jest nagromadzenie dużej ilości odpadów przemysło-
wych na terenach zakładów. Ich wielkość na koniec 2012 r. wyniosła 3783,8 tys. t, z tego w zakła-
dach przetwórstwa przemysłowego nagromadzono 1450,6 tys. t odpadów, tj. 38,3%, a w sekcji 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 2311,7 tys. t, 
tj. 61,1%. W ramach sekcji przetwórstwo przemysłowe 98,2% odpadów nagromadzili producenci 
papieru i wyrobów z papieru.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w przedsiębiorstwach 
przemysłowych województwa pomorskiego w 2012 r. wyniosły łącznie 227,1 mln zł, z tego 208,7 mln 
zł (91,9%) stanowiły nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska, a 18,4 mln zł, (8,1%) 
nakłady służące gospodarce wodnej.

W 2012 r. w strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska 47,7% nakła-
dów w województwie poniosły przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą wody; gospodarowaniem 
ściekami i odpadami oraz rekultywacją, 39,3% zakłady zaliczone do sekcji przetwórstwo prze-
mysłowe oraz 12,9% przedsiębiorstwa, które zajmowały się wytwarzaniem i zaopatrywaniem 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.
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Characteristics of industry

Economic entities
In 2012, 1940 industrial entities employing over 9 persons (i.e. medium and large companies, 

according to statistical nomenclature) were based in Pomorskie Voivodship. Their number 
increased by 0.5% in relation to 2011 but decreased by 0.5% with regard to 2009.

The effects of the entities’ economic activity measured according to the volume of sold production 
(in current prices) reached PLN 79.5 billion in 2012 and were by 9.8% bigger than the effects 
obtained in 2011 and by 56.4% bigger than in 2009. 

The average paid employment in the analysed enterprises was systematically decreasing during 
the years 2009-2012. In 2012, it reached the level of 128.9 thous. people - by 2.4% and by 9.8% 
fewer than in 2011 and 2009 respectively. 

In the ownership structure of medium and large industrial enterprises, private sector units were 
the most numerous – they accounted for 95.7% of all units in 2012 (the same as in 2009). Likewise, 
in relation to average paid employment in these enterprises, persons employed in private sector 
enterprises accounted for 87.3% of all employed persons in 2012 (in 2009 – 84.6%). 84 entities 
conducted industrial activity in the public sector. 59.5% of their workforce belonged to the section 
water supply, sewerage, waste management and remediation activities. 

Economic entities belonging to the manufacturing section made up 91.4% of all industrial entities 
in 2012. The public sector had merely 0.8% share in this section. 18.4% of 1774 manufacturing 
enterprises were dealing in the manufacture of food products and beverages, while 16.5% 
belonged to the manufacture of metal products division. 

In terms of the number of economic entities operating in industry, the section water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities was ranked second with the share of 
5.6%. The share of public sector units in this section reached 46.3%. 

In the total number of industrial enterprises based in Pomorskie Voivodship, employing over 
9 persons, the entities with the sold production of industry value worth up to PLN 5.0 m. in current 
prices accounted for 52.7%, while 28.4% of enterprises were within PLN 5.1 m. to 20.0 m. bracket. 
19.0% of the enterprises recorded sold production of industry over PLN 20.0 m. (368 units). Their 
share in the total value of sold production in current prices in industry reached 90.2% and in the 
average paid employment – 65.2%. 91.6% of enterprises with sold production (in current prices) 
over PLN 20.0 m. belonged to the manufacturing section. Those entities had the biggest share in 
the sold production value in most divisions, e.g. in the manufacture of computers, electronic and 
optical products – 96.6%, other transport equipment – 96.1%, motor vehicles, trailers and semi-
-trailers – 93.2%, in the manufacture of chemicals and chemical products – 91.6%, beverages 
– 89.4% and in the manufacture of rubber and plastic products – 82.0%. 

Medium-size entities employing up to 49 persons predominated in the structure of industrial 
entities according to the number of employees. In 2012, they accounted for 73.3% of all entities, 
but their sold production in current prices made up only 11.5% of total sold production and the 
average paid employment was 22.5% of the total average paid employment in industry. The sold 
production of entities employing 50-259 people (i.e. 22.0% of the total number of entities in industry) 
accounted for 17.0% of the total sold production, whereas average paid employment stood at 
35.2% of the total average paid employment. Companies employing more than 1000 people, 
although relatively few (0.7%), with average paid employment reaching 22.7 thous. persons, i.e. 
17.6% of the total employment in industry, had the biggest share (54.0%) in industrial entities’ sold 
production. This is indicative of the concentration of industrial production and employment in large 
economic entities.  
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The analysis of medium and large industrial entities according to the volume of average gross 
monthly wages and salaries in 2012, showed that 34.6% of such entities were units in which 
the average monthly gross wages and salaries did not exceed PLN 2000.00 and average paid 
employment accounted for 13.9% of the average paid employment in total industry and labour 
productivity measured by sold production in current prices per 1 paid employee was by 66.2% 
lower than the productivity in total industry. Industrial units with the biggest value of average 
monthly gross wages and salaries, i.e. above PLN 4500.00, accounted for 9.8% of all industrial 
units in the Voivodship and their average paid employment accounted for 24.7% of the average 
paid employment in total industry. In contrast, labour productivity was defi nitely the highest 
and exceeded the average productivity in all industry by 167.0%. The described regularity was 
particularly pronounced in the section manufacturing where the entities with the highest average 
monthly gross wages and salaries recorded labour productivity exceeding the total average 
productivity in this section by 246.7%.

Analysing the number of medium and large economic entities in industry in 2012 in terms of 
their seat, it was noted that 570 in 1940 entities (29.4%) had their registered offi ce in the Tricity 
(compared to 593 entities in 2009). In 2012, among industrial entities based in the Tricity, the highest 
increase in their numbers compared to the previous year was recorded in Gdynia (by 4.1%) and 
Gdańsk (by 2.7%), while a 9.1% decrease was recorded in Sopot. On the other hand, the average 
paid employment declined by 7.1% in the entities based in Gdańsk, but increased in industrial units 
in Gdynia and Sopot by 1.1% and 0.5% respectively. In 2012, sold production (in current prices) 
of the Tricity-based medium and large industrial enterprises was PLN 49.9 billion, accounting for 
62.8% of the total sold production in the Voivodship (an increase of 0.7 percentage point in its share 
as compared to 2011 and by 8.2 percentage points compared to 2009). In comparison with 2011, 
both sold production of industry in current prices and labour productivity increased in industrial 
entities based in Sopot respectively by 21.4% and 20.0%, in Gdynia – by 15.9% and 15.4%, in 
Gdańsk – by 10.6% and 19.1%. 

Tczewski Powiat with sold production of PLN 5.9 billion, i.e. 7.5% of the Voivodship fi gure 
recorded in all industry was the second, following theTricity, leading industrial centre in terms of 
value of production sold in current prices in 2012. The share of sold production of entities based 
in Tczewski Powiat did not change in relation to 2011, but increased by 0.1 percentage point 
compared to 2009. As compared with 2011, the Powiat recorded an increase in the number of 
medium and large industrial entities (by 6.8%), the value of their sold production (by 9.9%), labour 
productivity (by 6.9%) and average paid employment (by 2.9%). 

The third industrial centre in the Voivodship in terms of value of sold production in current 
prices was Kwidzyński Powiat with sold production of PLN 4.5 billion, representing 5.7% of total 
sold production of industry in the Voivodship (down 0.6 percentage point in relation to 2011 and 
2.3 percentage points compared to 2009). Compared with 2011, the Powiat recorded a decline 
in the number of industrial entities (by 6.6%), their sold production (by 1.3%) and average paid 
employment (by 10.7%). It should be noted, however, that labour productivity achieved by industrial 
units operating in the Powiat, amounting to PLN 578.7 thous. per 1 paid employee (by 10.5% more 
than in 2011), classifi ed the Powiat in the fourth place in the Voivodship. 

The lowest value of sold production (in current prices) in industrial enterprises was recorded 
in Nowodworski Powiat – PLN 261.0 m. and Sztumski – PLN 268.7 m. (each 0.3% of the sold 
production of industry in the Voivodship).

In 2012, in all Powiats of Pomorskie Voivodship, except Kwidzyński Powiat, sold production 
of industry in current prices increased compared to the previous year (up from 0.4% in Gdański 
Powiat to 53.6% in Malborski).

Industrial entities whose share in the value of Voivodship sold production of industry was 80% 
or more accounted for 7.0% and their average paid employment – 44.3% of the average paid 
employment in total industry. 
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Production and technology
In 2012, the value of sold production of industry in current prices, achieved by companies based 

in Pomorskie Voivodship totalled PLN 84.4 billion (in 2011 – PLN 77.9 billion). The Voivodship’s 
share accounted for 7.2% of the national output. The value of sold production of industry per capita 
amounted to PLN 36.9 thous. (for Poland – PLN 30.6 thous. respectively). The value of sold production 
of industry in 2012, calculated in constant prices, was by 3.3% higher in Pomorskie Voivodship 
than in the previous year. In contrast, the value of sold production of industry (in current prices) in 
industrial enterprises employing more than 9 persons amounted to PLN 79.5 billion and was higher 
by 9.8% than in 2011. The value of sold production (in current prices) in manufacturing increased by 
10.0% in 2012, as compared to 2011, and amounted to PLN 72.2 billion, which represented 90.9% 
of the total sold production of industry in the Voivodship, while in 2009 this share was lower by 
2.2 percentage points. 

In 2009-2012, the industrial divisions which reached the biggest value of sold production were 
represented by entities belonging to the division manufacture of coke and refi ned petroleum 
products. A decline in the share in total sold production of industry was recorded, inter alia, in 
the manufacture of other transport equipment (from 8.7% in 2009 to 5.2% in 2012) and in the 
manufacture of food products (respectively from 10.4% to 8.4%). In contrast, a growth in the share 
in the total sold production of industry in these years was recorded in the manufacture of chemicals 
and chemical products (by 0.3 percentage point) and in other manufacturing (by 0.2 percentage 
point). 

In Pomorskie Voivodship in 2012, products manufactured by enterprises employing more than 
9 persons, which had a signifi cant share in domestic production were, inter alia: tinned fi sh (93.4%), 
boxes and containers (32.3%), smoked herring (31.7%), air conditioning machines (27.7%), sea 
fi sh fi llets, fresh or cooled (20.4%), wooden windows and doors, frames and thresholds (19.5%). 
A signifi cant increase in production volume in 2012 compared to 2009, expressed in a given 
unit of measurement was achieved, among other things, in the manufacture of air-conditioning 
equipment (by 254.6%), machinery for agriculture and forestry for soil cultivation (171.0%) and 
yoghurt (166.7%). 

The amount of ordered sea vessels in shipbuilding industry remained constant at 20 pcs between 
2009 and 2012. However, their volume expressed in gross tonnage and CGT increased despite 
a decline recorded in 2010. The number of vessels produced in 2012 accounted for 78.9% of the 
2009 production. 

In 2012, the share of industrial enterprises employing more than 9 persons which successfully 
implemented innovative projects in 2010-2012, i.e. introduced at least one product or process 
innovation, accounted for 11.0% of the total population covered by the survey on innovation 
activity in industry. Industrial companies introduced process innovations more frequently than 
product innovations. Process innovations were introduced by 8.3% of the surveyed entities, while 
6.9% of the entities introduced product innovations. A signifi cant percentage of industrial units in 
the Voivodship which introduced product innovations in 2010-2012 were recorded, among other 
things, in the manufacture of computers, electronic and optical products – 34.2% (of which 18.4% 
were products new to the market), manufacture of chemicals and chemical products – 23.5% 
(5.9%) and manufacture of other non-metallic mineral products – 22.6% (1.9%). A signifi cant share 
of industrial enterprises which reported having introduced process innovations were recorded, 
inter alia, in the manufacture of chemicals and chemical products – 41.2%, motor vehicles, trailers 
and semi-trailers – 24.0%, computers, electronic and optical products – 23.7% and of other non-
-metallic mineral products – 22.6%. 

In 2009-2012, the percentage of industrial enterprises employing more than 9 persons which 
incurred expenditure on innovation steadily decreased. In 2009, it reached 15.5%, in 2011 
– 12.0%, while in 2012 – 9.8%. In 2012, expenditures (in current prices) on one industrial company 
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conducting innovation activity totalled PLN 4.1 m. and were by 7.4% higher than those incurred in 
2011, but by 71.5% lower than in 2009 due to a substantial reduction in expenditures incurred by 
the companies producing and processing refi ned petroleum products. 

In 2012, expenditures on innovation activity in industry amounted to PLN 749.0 m. and were by 
PLN 105.3 m. lower than those incurred in 2011. Capital expenditures on fi xed assets, compared 
to the previous year, decreased by 26.9%. Expenditures on R&D activity were by 162.2% higher 
than in 2011, including 70.2% of expenditures incurred by companies producing pharmaceutical 
products and computers, electronic and optical products. Due to the necessity of maintaining 
statistical confi dentiality, it is not possible to present the comparison of expenditures on innovation 
activities with the data for 2009. 

Analysing the divisions of industry, a high share of expenditures on innovation activities in 
industry in 2009-2012 was reported in enterprises producing coke and refi ned petroleum products, 
computers, electronic and optical products, and pharmaceutical products. However, in 2012, in the 
manufacture of machinery and equipment, a systematic reduction in expenditures on innovation 
activities was recorded, both in relation to 2011 and 2009. 

Analysing expenditures on innovation in industry incurred in 2009-2012 according to their 
destination, some regularity is noticeable. Most of the funds were allocated for investment in fi xed 
assets (in 2012 – 59.7%, in 2011 – 71.6%), while the share of expenditure on R&D in industry 
was smaller (in 2012 – 26.5% and 8.9% in 2011). This discrepancy indicates that companies 
are trying to reduce, as soon as possible, the so called technological gap in relation to highly 
developed countries, introducing innovations primarily consisting in external absorption of the so-
called materials technology. 

Considering the expenditure on innovation activity in industry of Pomorskie Voivodship in 2009-
-2012 by source of fi nancing, a signifi cant change in fi nancing innovation activity was recorded in 
2011. Expenditures on innovation coming from bank loans which prevailed in 2009 (85.0%) and 
had a signifi cant share in 2010 (41.0%) were replaced by own funds of enterprises, the share of 
which in 2009 accounted for 13.1%, while in 2011 – 61.2%. In 2012, own funds of enterprises  
continued to be the primary source of fi nancing expenditures on innovation activity in industry, 
reaching 69.6%. The change in the main source of funding innovation activities was mainly due to 
companies producing coke and refi ned petroleum products. 

In 2012, net revenues from sales of new or signifi cantly improved products launched in 2010-
-2012, obtained by industrial enterprises employing more than 9 persons, accounted for 36.3% 
of net revenues from total sales achieved by those enterprises. The percentage of revenues from 
sales of products new or signifi cantly improved to the market accounted for 5.5%, while only to 
the company reached 30.8%. Exports of these products accounted for 12.0% of net revenues 
from sales in total industry. The share of net revenues from sales of new or signifi cantly improved 
products in net revenues from sales in industry was the highest in the division manufacture of 
other transport equipment and reached 38.4%, of which 36.5% were products new or signifi cantly 
improved to the market.

Production lines automatic and computer-controlled, machining centres, industrial robots and 
manipulators and computers for controlling and regulating of technological processes made up the 
means of automating production processes equipment of industrial enterprises employing more 
than 9 persons. During the years 2009-2012, fl uctuations in the number of automating production 
processes in industrial plants were noted. As of 31 December 2012, 960 automatic production 
lines (including 936 in manufacturing) operated in industrial enterprises. In relation to the end of 
2009, there was an increase in the number of lines by 38.9%. 

In 2012, the number of computer-controlled production lines increased by 46.7% compared 
to 2009. Most of them (96.5%) were installed in manufacturing enterprises. The increase in the 
number of automatic and computer-controlled production lines, in relation to 2009, was recorded, 
among other things, in the following divisions: manufacture of food products, manufacture of 
chemicals and chemical products, manufacture of rubber and plastic products, manufacture of 
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metal products, manufacture of computers, electronic and optical products, while a decrease was 
noted, inter alia, in the manufacture of machinery and equipment and furniture. 

Machining centres are the exclusive domain of manufacturing. At the end of 2012, there were 
464 centres, by 30.0% more than in 2009. Enterprises specializing in the manufacture of products 
of wood, cork, straw and wicker recorded the biggest increase in the number of machining centres 
– 26, followed by those operating in manufacture of metal products – 25. 

Robotisation, which is the most modern industrial technology to streamline the production 
process, was applied mainly in the manufacture of rubber and plastics products. At the end of 
2012, enterprises in this division were using 69.3% of all industrial robots and manipulators 
installed in industrial enterprises. 

In 2012, computers controlling technological processes in industry of the Voivodship amounted 
to 2050 units and marked a 1.3% decrease on 2009. 21.7% of the computers were installed in 
plants manufacturing radio, television and communication equipment and apparatus. 

Finances
The total revenue of industrial enterprises established in Pomorskie Voivodship (employing 

more than 9 persons, which prepared the balance sheet and profi t and loss account) for 2012 
amounted to PLN 104.2 billion, including PLN 57.7 billion in the public sector. The structure of 
this revenue accounted for 81.5% of net revenues from sales of products (goods and services), 
and 15.8% of net revenues from sales of goods and materials. During the years 2009-2012, total 
revenues of industrial enterprises grew steadily and in 2012 they were by 7.9% higher than those 
achieved in 2011, mainly due to the increase in total revenue of industrial enterprises in the public 
sector, which in 2012 rose by 10.2% compared to the previous year, while the revenue in the 
private sector grew by 5.1%.  

In 2012, the revenue from total activity of industrial enterprises increased by 45.8% compared 
to 2009. Their growth was recorded in both the public sector (by 63.4%) and the private sector 
(by 28.5%), while in enterprises belonging to the manufacturing section this revenue increased 
by 51.4%. The increase in the share of this section in revenue from the total activity of industry 
reached 3.1 percentage points compared to 2009. In 2012, enterprises belonging to the section 
electricity, gas, steam and air conditioning supply recorded a 21.2% increase in revenue from total 
activity in relation to 2009, which means a decrease of 3.2 percentage points in the share of this 
section in revenue from total activity in industry, as compared to 2009. 

The analysis of revenue form total activity achieved by entities in various divisions of the 
manufacturing section in 2012 reveals that:
- a signifi cant part of this revenue in 2012 was generated by plants producing food products 
(PLN 7.0 billion, i.e. 8.3% of revenue form total activity in this section),
- in comparison with 2011, the revenue increased signifi cantly in the manufacture of leather and 
related products (up to PLN 251.9 m., i.e. by 99.8%), in the manufacture of chemicals and chemical 
products (by 51.0%) and other manufacturing (by 16.4%),
- compared to the previous year, the largest decline in revenue from total activity was recorded in 
printing and reproduction of recorded media (by 8.1%). 

The costs of obtaining revenue from total activity of industrial enterprises established in 
Pomorskie Voivodship, employing more than 9 persons, amounted to PLN 99.0 billion in 2012, 
including PLN 55.7 billion in the public sector. The growth of these costs in total industry in 2012, 
as compared to 2011, was by 0.3 percentage point lower than the growth of total revenue, in the 
public sector – by 1.6 percentage points. 

The level of revenue from total activity and the costs of obtaining it by industrial enterprises 
in 2012 was refl ected in the positive fi nancial result on economic activity. Industrial enterprises 
achieved a net profi t of PLN 4.4 billion – PLN 1.7 billion in the public sector and PLN 2.7 billion 
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– in the private sector enterprises. Enterprises operating in the manufacturing section generated 
a net profi t of PLN 3.4 billion, while companies belonging to the section electricity, gas, steam 
and air conditioning supply – PLN 0.9 billion. Among divisions of manufacturing, the highest level 
of net profi t was recorded, inter alia, in the manufacture of metal products (PLN 226.0 m.), in 
the manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (PLN 223.4 m.) and manufacture of 
machinery and equipment (PLN 214.9 m.). In contrast, the lowest net fi nancial result was recorded 
in the manufacture of basic metals (minus PLN 1.5 million), in printing and reproduction of recorded 
media (PLN 2.3 m.) and in the manufacture of wearing apparel (PLN 2.4 m.). On the other hand, 
the highest increase in net fi nancial result of all manufacturing divisions in 2012, as compared to 
2009, occurred in the manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers – nearly a 45-fold 
increase and in the manufacture of chemicals and chemical products – more than 37-fold growth. 

The fi nancial results on economic activity of industrial enterprises in 2012 showed a steady 
growth in relation to previous years (2009-2011). The largest increase in comparison with the 
previous year occurred in 2012 (13.0%). 

In 2012, basic economic indicators improved in industrial economic entities of the Voivodship in 
relation to the previous year. Net turnover profi tability ratio improved by 0.2 percentage point. Higher 
profi tability was recorded in the public sector, while lower in the private sector (by 1.2 percentage point 
and by 0.9 percentage point respectively). Analysing the period 2009-2012, industrial enterprises 
recorded the best economic indicators in 2009. 

Deterioration of cost level indicator and gross and net turnover profi tability rates in 2012, as 
compared to 2009, was recorded in manufacturing section. These indicators, however, improved 
in electricity, gas, steam and air conditioning supply (except for net turnover profi tability rate). 
Economic relations were worse in most manufacturing divisions. However, an increase in net 
turnover profi tability rate was recorded, among other things, in the manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers, in the manufacture of machinery and equipment, in the manufacture of 
chemicals and chemical products, manufacture of products of wood, cork, straw and wicker, as 
well as in the manufacture of leather and related products.

The value of current assets in these industrial enterprises amounted to PLN 29.0 billion at the 
end of December 2012 and was by 33.1% higher than at the end of 2009, including by 54.2% 
bigger inventories, short-term receivables -– by 33.6%, short-term investments – by 7.9%, while 
the short-term prepayments decreased by 6.5%. An increase in the value of assets by 33.2% 
compared to 2009, was recorded in economic entities operating in manufacturing section, and in 
electricity, gas, steam and air conditioning supply section the increase reached 37.6%. In 2012, 
the highest growth in current assets in manufacturing divisions, in relation to 2009, took place in 
the manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (by PLN 412.6 m., i.e. 118.7%) and 
in the manufacture of leather and related products (by PLN 56.0 m., i.e. 109.5%). A decrease in 
the value of current assets over the analysed period was recorded, among other things, in printing 
and reproduction of recorded media (by 11.4%), manufacture of products of wood, cork, straw and 
wicker (by 9.9%) and manufacture of basic metals (by 4.5%). 

In 2012, current assets increased by PLN 4.7 billion (by 56.8%) in public sector enterprises, 
as compared to 2009, and by PLN 2.5 billion (18.4%) in private sector enterprises, primarily 
due to a signifi cant increase in the value of short-term receivables. At the end of 2012, these 
receivables were the basic item in the structure of current assets of industrial enterprises – 41.7%. 
Inventories were the second largest component of current assets of industrial companies. In 
2012, they increased in value compared to 2009 in both sectors of industry, with the exception of 
semi-fi nished products and products in progress as well as goods in the private sector, where a 
decline was recorded. A signifi cant increase in inventory in relation to the end of 2009 occurred, 
among other things, in the manufacture of leather and related products (by 164.8%) and in the 
manufacture of chemicals and chemical products (by 96.1%). 
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Sources of fi nancing assets contained in the liabilities of the balance sheet include, among 
other things, share equity (funds) of enterprises. Industrial enterprises had the equity worth 
PLN 36.0 billion at the end of December 2012, as compared to PLN 26.9 billion at the end of 2009. 
In 2012, supplementary capital (fund) predominated in the structure of capital – 39.4%, as well as 
share capital (fund) – 23.8%. In the manufacturing section, supplementary capital also prevailed 
in the structure of capital (funds) reaching 38.7%, whereas share capital accounted for 21.5%. 
Supplementary capital accounted for 38.3% and share capital – 24.2% in electricity, gas, steam 
and air conditioning supply. Equity (funds) at the end of 2012 signifi cantly increased with respect to 
the end of 2009, among other things, in the manufacture of other transport equipment (from minus 
PLN 0.7 billion in 2009 to PLN 1.1 billion in 2012) and in the manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers (by 187.4%), while the decline was recorded, inter alia, in the manufacture of 
electrical equipment (by 34.4%). 

Liabilities of industrial enterprises at the end of 2012, in all sections, sectors and divisions were 
mainly short-term liabilities, among which trade liabilities were prevalent. At the end of 2012, trade 
liabilities accounted for 29.4% of the total value of liabilities of industrial enterprises (in 2009 
– 28.2%). 

The share of credits and loans in total long-term liabilities decreased from 83.0% at the end 
of 2009 to 67.1% at the end of 2012. A signifi cant decrease in this type of fi nancing occurred in 
the public sector (from 90.2% in 2009 to 59.8% in 2012), while in the private sector, this share 
increased from 63.9% to 83.8%. 

Analysing the liabilities in manufacturing with respect to the end of 2009, it should be noted 
that the largest increase in long-term and short-term liabilities in 2012 in this section occurred in 
the following divisions: manufacture of basic metals (more than 6-fold increase), manufacture of 
leather and related products (an increase of 203.6%), other manufacturing (by 94.2%), while a 
decline was recorded, among other things, in the manufacture of products of wood, cork, straw 
and wicker and in the manufacture of textiles – by 27.6% and 23.6% respectively. 

Employment and wages and salaries
In the years 2009-2012, the number of persons employed in industry in the national economy 

decreased year by year in Pomorskie Voivodship. At the end of December 2009, 168.1 thous. 
people were employed in industry, while in 2012 they amounted to 156.0 thous. people, i.e. by 7.2% 
fewer. Similar trends were noted in manufacturing which embraced the most employed persons, 
where in 2012 the number of employees declined by 6.9% compared to 2009. Employees in this 
section constituted 90.1% of the total number of employees in industry. The percentage of the 
private sector employees reached 96.8% of the total number of employees in this section (at the 
end of 2012, 136.0 thous. employed persons, i.e. by 6.6% fewer than at the end of 2009). 

The employed persons’ situation in industrial enterprises employing more than 9 persons was 
alike. In these entities in 2012, the predominance of the private sector employees (87.6%) was 
recorded primarily in manufacturing section (95.9%). The public sector employees were by far 
the most numerous in electricity, gas, steam and air conditioning supply, accounting for 79.9% 
of the total number of employees in this section. At the end of 2012, the biggest number of 
persons employed in manufacturing was recorded in the manufacture of food products and in the 
manufacture of metal products, 18.5 thous. and 14.4 thous. people respectively (16.1% and 12.5% 
of the total number of employees in this section). 

A positive phenomenon in industry in large and medium-sized enterprises was a considerable 
preponderance of people employed on the basis of an employment contract (in 2012 – 99.0% of 
the total number of employed persons, i.e. 129.8 thous. persons, by 11.8 thous. persons fewer 
than at the end of 2009). This applied especially to plants operating electricity, gas, steam and air 
conditioning supply (99.9% respectively).
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In 2012, as compared with 2009, the number of hires in industry (in entities conducting economic 
activity employing more than 9 persons) increased by 1.6 thous., reaching 24.9 thous., 32.6% of 
whom were women. There were by 1.2 percentage points fewer women among hired people in 
industry than in 2009. In the private sector, women accounted for 32.8% of the total number of 
hires, in the public sector – 29.7%. The most (93.6%) women found employment in manufacturing 
(7.6 thous. hires). This section also recorded the highest total number of hires – 23.1 thous. 
(92.9% of the total number of hires). 

In 2012, people who had worked before prevailed in each section of industry. They amounted to 
15.8 thous., i.e. by 16.6% more than in 2009. In relation to 2009, more people starting work for the 
fi rst time were recorded in industry, including university graduates and post-secondary, secondary 
and basic vocational schools graduates. In 2012, 2.2 thous. graduates were recruited, of whom 
2.1 thous. in the private sector. In total, there were 23.2 thous. hires in this sector, what accounted 
for 93.3% of all hires in industry. The hire rate in the private sector reached 21.0% compared to 
19.2% in all industry. 

In 2009-2012, the termination rate exceeded the hire rate in total industry. In 2012, the hire 
rate was by 1.7 percentage points higher than the termination rate in the private sector, while the 
termination rate in the public sector was by 15.1 percentage points higher than the hire rate. In 
2012, the hire rate was lower than the termination rate in electricity, gas, steam and air conditioning 
supply by 25.7 percentage points, in mining and quarrying by 5.0 percentage points, in water 
supply, sewerage, waste management and remediation activities by 0.6 percentage points, while 
in manufacturing section the hire rate was higher than the termination rate by 1.8 percentage 
points. 

Analysing the number of terminations in 2012, it was found that that the participation of women 
in the total number of persons dismissed in the private sector was by 14.9 percentage points 
bigger than in the public sector. On the other hand, both the share of persons dismissed due to 
dissolution of an employment contract by employer and the share of persons who terminated 
employment, in the total number of terminations in the private sector, was by respectively 
15.1 percentage points and by 7.3 percentage points higher than in the public sector. The share 
of persons who retired or were granted disability pension or left work due to rehabilitation was by 
1.5 percentage points lower in the private sector than in the public sector. In 2012, the number of 
persons who left work due to retirement, disability or rehabilitation decreased by 25.4% compared 
to 2009. In 2012, the number of notices handed in either by employers or by employees also 
decreased by respectively 42.3% and 13.7% in comparison with 2009. 

Comparing the number of persons employed on full-time basis in 2012 and in 2009, it can be 
noted that their share in the total number of employees increased by 2.3 percentage points, while 
the share of persons employed on part-time basis decreased by 2.2 percentage points. The share 
of employed pensioners decreased by 0.6 percentage point and persons with disabilities – by 
0.1 percentage point. In 2012, there were more full-time employed women in the total number of 
employees (by 1.4 percentage points) than in 2009, but the share of women in the total number of 
part-time employment decreased by 4.5 percentage points. A reduction was also recorded in the 
share of pensioners in the total number of working women – by 0.9 percentage point.

The analysis of particular divisions of manufacturing revealed an increase in the number of 
persons employed part-time in the manufacture of food products (24.2% of part-time employed 
in this section and 22.4% of part-time employed in total industry in 2012). Compared with other 
divisions, the most disabled people were employed in the manufacture of wearing apparel (13.5% 
of the total number of employed persons with disabilities in total industry). The most women were 
employed in the manufacture of food products and in the manufacture of computers, electronic 
and optical products, whereas the most pensioners worked in the manufacture of food products 
and in the manufacture of metal products. 
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In 2012, the average paid employment in industrial enterprises (employing more than 9 persons) 
of Pomorskie Voivodship amounted to 129.1 thous. persons and was by 2.4% lower than in 
2011 and by 9.2% down on 2009. In the structure of average paid employment in industry, the 
employment in manufacturing accounted for 86.8%, whereas in electricity, gas, steam and air 
conditioning supply – 7.1% and in water supply, sewerage, waste management and remediation 
activities – 5.3%

The average paid employment in industry in the public sector amounted to 17.2 thous. people 
(13.3%) and in the private sector – 111.9 thous. people (86.7%). During the analysed period, 
i.e. in 2009-2012, there was a systematic decline in average paid employment in state-owned 
enterprises of the public sector, while the average paid employment in territorial self-government 
entities belonging to this sector increased by 13.2% in 2012 compared to 2009. The entities of 
mixed ownership recorded a 32.0% decrease in average paid employment. 

In terms of the ownership structure of private sector entities, the average paid employment in 
the entities of mixed ownership accounted for 5.7% of the average paid employment in this sector 
in 2012, in enterprises with foreign ownership – 24.2% and in units of private domestic ownership 
– 70.1% respectively. 

Employment in manufacturing, which in 2012 reached 107.4 thous. persons compared to 
111.9 thous. persons in all private sector in industry, had the biggest impact on the volume of 
average paid employment in medium and large industrial enterprises in the private sector. The 
highest average paid employment in this sector was recorded in manufacturing, in companies 
specializing in the manufacture of food products – 17.3 thous. people and in the manufacture of 
metal products – 13.8 thous. people. In manufacturing in the public sector, the highest average paid 
employment was recorded in repair and installation of machinery and equipment, amounting to 
2.0 thous. people, i.e. 41.5% of the total average paid employment recorded in this section and 
sector. In manufacturing, the total average paid employment increased the most in the manufacture 
of leather and related products (by 39.8%) compared to 2011. 

In 2012, the average paid employment of apprentices in industry amounted to 879 people, 
by respectively 519 and 182 persons fewer than in 2009 and 2011. The public sector was at 
a disadvantage in this respect with the average paid employment of apprentices in 2012 more 
than 3 times lower than in 2009. In 2012, the average paid employment of apprentices in the 
private sector reached 869 persons and was also lower than that recorded in 2009 – by 36.4%. In 
2012, no apprentices were employed in mining and quarrying or in electricity, gas, steam and air 
conditioning supply. 

In 2012, gross wages and salaries in industry in medium and large enterprises amounted to 
PLN 6.0 billion and were by 2.7% higher than in 2009.

Personal wages and salaries, which in 2012 accounted for 95.2% and in 2009 – 96.3%, 
prevail in the structure of gross wages and salaries in total industry according to wage and salary 
components in medium and large enterprises. A similar trend was maintained in all sections 
of industry. In the analysed period, the share of impersonal wages and salaries in total gross 
remuneration in industry increased steadily year by year. The largest growth was recorded in 
manufacturing. Compared with 2009, the share of gross wages and salaries for overtime work 
increased by 0.4 percentage point in industry. 

In 2012 the average monthly gross wages and salaries in medium and large industrial 
enterprises amounted to PLN 3643.83 and were by 64.6% higher in the public sector than in the 
private sector. The highest average monthly gross wages and salaries were recorded in mining 
and quarrying – PLN 6963.03, while the lowest in manufacturing – PLN 3414.03. In 2012 the 
average monthly gross wages and salaries in total industry grew by 13.0% in comparison with 
2009, while in mining and quarrying the increase accounted for 9.7%, in manufacturing – 13.3%, 
in electricity, gas, steam and air conditioning supply – 24.1%, and water supply and sewerage, 
waste management and remediation activities – 11.2%. The highest in all manufacturing divisions 
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average monthly gross wages and salaries in both the public and private sector were recorded in 
the manufacture of coke and refi ned petroleum products, while the lowest in the manufacture of 
wearing apparel – PLN 1970.35. The highest growth in average monthly gross wages and salaries 
in all manufacturing divisions, in comparison with 2009, was recorded in the manufacture of leather 
and related products (by 36.1%), while the biggest decrease was recorded in the manufacture of 
basic metals (by 9.6%). 

Work time and working conditions
In 2012, the work time per 1 employee in industrial enterprises (employing more than 9 persons) 

amounted to 1763 hours (in 2011 – 1769 hours), which accounted for 86.9% of the nominal time 
in industry (in 2011 – 87.4%). The average employee worked mostly during nominal work hours 
– 84.4% (in 2009 – 82.3%). The share of time not worked per 1 employee in nominal work hours in 
industry decreased from 17.7% (359 hours.) in 2009 to 15.6% (316 hours.) in 2012 when it reached 
14.6% in the public sector units and 15.7% in the private sector entities. Of all sections of industry 
in the Voivodship, the shortest time worked per 1 employee was recorded in mining and quarrying 
– 1748 hours, while the longest – 1774 hours was recorded in water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities. In contrast, the longest time not worked per 1 employee 
was recorded in manufacturing – 321 hours, and the shortest – in water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities – 283 hours, i.e. respectively, 15.8% and 14.0% of the 
nominal total working time in each of these sections. 

In particular divisions of manufacturing, a large span between shares of time not worked per 
1 employee in nominal work time in a given section is remarkable (from 11.6% in the manufacture 
of motor vehicles, trailers and semi-trailers to 20.0% in the manufacture of pharmaceutical 
products) as well as the share of overtime in nominal work time in a given section (from 0.1% in 
the manufacture of pharmaceutical products to 6.0% in other transport equipment).

In 2012, the most people worked overtime in mining and quarrying, where there was an average 
of 75 overtime hours per 1 employee, i.e. 3.8% of the total nominal time in this section, while the 
fewest – in electricity, gas, steam and air conditioning supply – 17 overtime hours, i.e. 0.8%. 

The basis for preventive measures and appropriate policies to improve working conditions is to 
assess and track changes in the hazard at the workplace. In 2012, 18.2 thous. people, including 
2.6 thous. women worked in hazardous conditions in industrial enterprises employing more than 
9 persons in Pomorskie Voivodship. In relation to 2009, this meant a 8.3% fall in the number 
of people working in hazardous conditions, whereas the number of women employed in such 
conditions increased by 6.5%. Both in the public and private sectors there was a decline in the 
number of persons employed in hazardous conditions, as compared to 2009, by respectively 6.0% 
and 8.6%. In both sectors, the number of women working in hazardous conditions increased – by 
52.4% in the public sector and by 4.9% in the private sector.

Hazards connected with the work environment continued to prevail, as they concerned 68.1% 
of the total number of employees working in hazardous conditions in industry. The strenuous work 
involved 18.2% of the total number of persons working in hazardous conditions, while 13.8% of the 
employees were exposed to mechanical factors connected with particularly dangerous machinery. 

Persons working in hazardous conditions in manufacturing accounted for 91.9% of the total 
number of persons employed in hazardous conditions in industry. In this section, most of the 
hazards involved persons employed in the manufacture of other transport equipment (3.0 thous. 
persons), manufacture of metal products (2.6 thous. persons) and manufacture of products of 
wood, cork, straw and wicker (2.4 thous. persons). A high rate of people working in hazardous 
conditions associated with mechanical factors, i.e. technological equipment of establishments 
(13.7%), was also recorded in manufacturing. On the other hand, a high proportion of people 
working in hazardous conditions associated with strenuous work (72.0%) was recorded in 
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electricity, gas, steam and air conditioning supply, while persons employed in mining and quarrying 
were the most exposed to hazards associated with the work environment (100.0% of the total 
number of people working in hazardous conditions in a given section).

In 2012, the highest ratio of persons employed in hazardous conditions per 1000 employees was 
recorded in the group of factors connected with the work environment – 126.3. However, it was 
by 2.2% lower than the ratio noted in 2011. The indicator for hazards connected with strenuous 
work reached 39.2 and was by 4.4% lower than in 2011. The indicator for hazards associated with 
mechanical factors connected with particularly dangerous machinery was by 3.3% higher than in 
2011 and stood at 21.6. 

The analysis of factors causing hazards in the industry in 2012, compared to 2011, shows 
an increase (by 68.0%) in hazards caused by radiation. The indicator for hazards caused by 
electromagnetic fi eld was by 30.8% lower than in 2011 but remained unchanged in relation to the 
2009. The indicator for hazards caused by vibration was by 13.2% lower compared to 2011, but 
by 12.2% higher than in 2009. In relation to 2009, this indicator improved in the case of hazards 
associated with chemical substances, fi brosis inducing industrial dusts, other industrial dusts, hot 
micro-climate and noise. The noise continued to create the greatest threat to health in the group of 
factors related to the work environment (82.9 persons per 1000 employees in industry). 

Working conditions survey also provided information on the benefi ts paid for work in harmful 
to health and strenuous conditions, as well as on benefi ts for accidents at work and occupational 
diseases in the surveyed population. In 2009-2012, the number of people receiving benefi ts of work 
in harmful to health and strenuous conditions in industry varied depending on the type of benefi t. 
The number of people receiving monetary benefi ts, other nutrients and extra leaves decreased 
year by year. Of all benefi ts provided during the analysed period, the most people received drinks 
which were the prevailing benefi t in all sections of industry, primarily in manufacture of other 
transport equipment. Moreover, persons employed in this division received other benefi ts for 
working in harmful to health conditions the most frequently, as well as the entitlements arising 
from working in special conditions or special work capacity. Preventive meals were the second 
common type of benefi ts, following drinks. 

Accidents at work are one of widely conceived working conditions. Information concerning 
accidents at work and persons injured in those accidents is necessary, in particular for prevention 
and actions ensuring work protection. In 2012, there were 2.2 thous. people injured at work in 
industry in Pomorskie Voivodship, of which 0.2 thous. in the public sector and 2.0 thous. in the 
private sector. Between 2009 and 2011, the number of people injured in accidents at work increased 
year by year. In 2012, in comparison with 2009, the number of persons injured decreased by 155, 
whereas the number of fatalities rose by 4 persons. Likewise, the number of accidents at work 
resulting in incapacity for work lasting 21 days or more increased from 57.0% in 2009 to 59.4% 
in 2012. In economic terms, there was a decrease in registered days of incapacity for work from 
95.8 thous. in 2009 to 94.5 thous. in 2012, mainly in the private sector – 86.5 thous. In absolute 
terms, the number of incapacity for work increased from 40 in 2009 to 43 days on average per one 
injured person in 2012. 

In 2012, the main contact-mode causing injury was impact with or against a stationary object, or 
an object in motion (1025 casualties, of which 931 in manufacturing, 55 persons injured in water 
supply, sewerage, waste management and remediation activities, 33 persons in electricity, gas, 
steam and air conditioning supply, 6 persons in mining and quarrying), which accounted for 46.0% 
of the total number of persons injured in industry (a decline of 0.6 percentage point compared to 
2009). Among contact-mode causing injuries, there were more injured persons in 2012 than in 
2009, due to, i.a., mental or physical stress (by 1.4 percentage points) or being trapped, crushed, 
etc. (by 0.7 percentage point). 

The most common cause of accidents at work in industrial enterprises was incorrect employee’s 
action – 56.6% of all causes of accidents at work in 2012 in industry, i.e. a decrease of 
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0.8 percentage point compared to 2009. There was a relative increase in the share of accidents 
due to inappropriate condition of material agent (by 0.6 percentage point) and non-use of protective 
equipment (by 0.5 percentage point). In 2012, compared to 2009, some positive phenomena 
concerning accidents at work were recorded – among other things, absence or inappropriate 
use of material agent (down by 1.1 percentage points) and inappropriate organization of work or 
workstation (down by 0.9 percentage point) were less frequent causes of accidents at work in total 
industry.

In 2012, the greatest number of people injured in accidents at work in industry was recorded 
in manufacturing – 2.0 thous. persons injured (90.8% of the total number of victims in industry). 
In electricity, gas, steam and air conditioning supply, a 16.0% decrease in the number of injured 
persons was recorded in comparison with 2009, while in water supply, sewerage and remediation 
activities, there was an increase of 87.1%. 

In 2012, the most accidents at work which occurred in manufacturing were recorded in 
enterprises belonging to the manufacture of food products division – 21.8% of the total number of 
persons injured in this section (the number of victims decreased by 4.5% in relation to 2009 ). The 
manufacture of other transport equipment was the second division to record the biggest number 
of persons injured – 14.3% of the total number of victims in this section (a decrease of 15.5% 
compared to 2009), followed by manufacture of metal products – 13.9% (down 11.4%). 

In 2012, PLN 3.2 m. benefi ts, i.e. the same amount as in 2009, were paid due to accidents at 
work and occupational diseases in industrial enterprises (employing more than 9 persons). The 
average cost of a benefi t amounted to PLN 3.4 thous. and was by 28.0% higher than in 2009. 
The average cost of a benefi t in the public sector amounted to PLN 4.3 thous. as compared to 
PLN 3.3 thous. in the private sector. The majority (92.2%) of benefi ts paid in industry concerned 
injuries in accidents at work and occupational diseases in manufacturing. The average cost of 
providing a benefi t in this section amounted to PLN 3.3 thous., yet there was a considerably large 
span in the amount of the benefi t between divisions – PLN 1.8 thous. in the manufacture of leather 
and related products to PLN 12.9 thous. in the manufacture of paper and paper products. 

Investments and fi xed asstes
In 2012, the value of investment outlays (in current prices) by location of investments made by 

industrial entities in Pomorskie Voivodship amounted to PLN 3.7 billion and increased by 11.8% 
compared with the previous year. 

In 2012, investment outlays incurred by manufacturing enterprises accounted for 48.7% of 
total investment in industry in Pomorskie Voivodship. Their value increased by 7.4% compared 
with 2011. An increase of 29.9%, in comparison to 2011, in the value of investment outlays was 
recorded in the section: electricity, gas, steam and air conditioning supply. Their share in total 
investment outlays in industry in 2012 accounted for 31.3%. 

Analysing the value of investment outlays (in current prices) in all and in each particular section 
of industry recorded in 2009-2012 in the group of industrial companies employing more than 9 
persons, located in Pomorskie Voivodship, the following facts are noteworthy: 
- these outlays stood at PLN 5.9 billion in 2009, decreased to PLN 3.3 billion in 2011 and reached 
PLN 3.5 billion in 2012, 
- investment outlays in manufacturing declined from PLN 4.4 billion in 2009 to PLN 1.4 billion in 
2011 and reached PLN 1.5 billion in 2012, 
- among manufacturing divisions, the manufacture of paper and paper products, coke and 
refi ned petroleum products, metal products and food products, had a high share of investment 
expenditures in 2012,
- a signifi cant increase in the value of investment outlays in 2012, compared to 2011, occurred, 
among other things, in manufacture of metal products (from PLN 129.6 m. to PLN 211.2 m.) and 
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motor vehicles, trailers and semi-trailers (from PLN 29.8 m. to PLN 47.8 m.),
- investment outlays in electricity, gas, steam and air conditioning supply increased steadily from 
PLN 1.1 billion in 2009 to PLN 1.7 billion in 2012. 

The structure of investment outlays by groups of fi xed assets in industrial enterprises employing 
more than 9 persons in 2012, was as follows: 
- investments in buildings and structures made up 54.4%, i.e. PLN 1.9 billion, including PLN 
1.2 billion in electricity, gas, steam and air conditioning supply (63.3% of outlays on this type of 
investment in total industry), 
- 38.1% was allotted for the purchase of machinery, technical equipment and tools in the total 
value PLN 1.3 billion, of which PLN 0.8 billion in manufacturing (61.1% of this kind of outlays in 
total industry), 
- 6.8% of outlays were allotted for the purchase of transport equipment worth PLN 0.2 billion, of 
which PLN 0.1 billion was spent in manufacturing (49.7% of this kind of outlays in total industry). 

In 2012, the biggest investment outlays by location of investment were incurred by industrial 
enterprises (employing more than 9 persons) operating in Gdańsk – PLN 1069.9 m. (34.3% of the 
total investment outlays in industry in the Voivodship) and in Gdynia – PLN 296.3 m. (respectively 
9.5%) as well as in the Pucki Powiat – PLN 240.9 m. (7.7%) and Słupski – PLN 232.4 m. (7.5%). 
In contrast, the lowest value of investment in industry was recorded in Sopot – PLN 6.4 m. (0.2% 
of the total investment outlays in industry in the Voivodship), as well as in Nowodworski Powiat 
– PLN 19.8 m. (0.6%) and in Sztumski Powiat – PLN 37.3 m. (1.2%).

As of 31 XII 2012, in accordance with the seat of local kind-of-activity unit, gross value of fi xed 
assets in all industrial units in Pomorskie Voivodship (in current book-keeping prices) amounted 
to PLN 48.6 billion (by 6.4% more than the year before). The gross value of fi xed assets in 
manufacturing in 2012 reached PLN 31.6 billion (an increase of 3.3% compared to 2011), which 
accounted for 65.0% of the gross value of fi xed assets in industry. 

Analysing the gross value of fi xed assets total (at current book-keeping prices) as of December 
31 for the period 2009-2012, in various sections of industry in the group of industrial enterprises 
employing more than 9 persons, located in Pomorskie Voivodship, it may be noticed that: 
- gross value of fi xed assets (in current book-keeping prices) in industry in the Voivodship grew 
steadily reaching PLN 49.2 billion at the end of 2012 (an increase of 4.3% compared to the 
previous year), compared with PLN 38.3 billion in 2009,
- among the manufacturing divisions, a signifi cant value of gross fi xed assets was recorded, 
i.a., in plants producing paper and paper products, coke and refi ned petroleum products and 
pharmaceutical products -– 48.8% of the total gross value of fi xed assets in this section, 
- a high growth in gross value of fi xed assets in 2012, compared to the previous year, was recorded, 
i.a., in manufacture of food products (14.5%) and other transport equipment (by 6.5%). 

The degree of consumption of fi xed capital in industrial enterprises employing more than 
9 persons, located in Pomorskie Voivodship, reached 40.2% at the end of 2012, including: 
- buildings and structures – 28,3%,
- machinery, technical equipment and tools – 52,3%,
- transport equipment – 57,7%.

High total degree of consumption of fi xed capital was shown, inter alia, in companies 
manufacturing motor vehicles, trailers and semi-trailers (67.6%) and beverages (61.2%). In 
contrast, low consumption was recorded in water collection, treatment and supply (29.1%). 

The analysis of spatial disparities in gross value of fi xed assets according to the seat of local 
kind-of-activity unit in industrial enterprises in Pomorskie Voivodship employing more than 
9 persons showed that at the end of 2012 the highest gross value of fi xed assets was recorded in 
enterprises operating in Gdańsk – PLN 18254.0 m. (42.2% of the total gross value of fi xed assets 
in industry in the Voivodship), in Kwidzyński Powiat – PLN 4771.9 m. (respectively 11.0%) and 
Gdynia – PLN 3176.5 m. (7.3%). In contrast, the smallest gross value of fi xed assets in industry 
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was reported by units operating in Nowodworski Powiat – PLN 164.1 m. (0.4% of the total gross 
value of fi xed assets in the Voivodship), in Sopot – PLN 205.9 m. (0.5%) and in Sztumski Powiat 
– PLN 243.2 m. (0.6%). 

Environmental threats and protection
Protection of water supply and proper management of water in industry is vital for the protection 

of environment of Pomorskie Voivodship. Optimum water management in industry consists in 
activities aiming at multiple use of water in closed cycles in serving technological processes, as 
well as in activities intensifying water supply from own intakes. 

In 2012, in industry of the Voivodship, 99.2% of water supplied came from own intakes of 
production plants, which meant a slight decrease compared to 2011 (by 0.2 percentage point). 
Simultaneously, a surplus of 0.9 hm3 in the water balance in industry was maintained in outcome 
of water for sale – mainly by manufacturing plants. In industry in the Voivodship, 96.8 hm3 of 
water was used for the plans’ needs in 2012, i.e. by 15.6% less than in 2011. In the structure of 
water consumption for own needs by section, manufacturing establishments prevailed (67.3%), 
in particular those manufacturing paper and paper products (59.9% of water used in this section), 
as well as manufacturers of chemicals and chemical products, food products and beverages, for 
which the total water consumption accounted for 26.1% of water consumption in manufacturing. 

In 2012, the consumption of water for own needs in mining and quarrying accounted for 0.9% of 
total consumption in industry, while in electricity, gas, steam and air conditioning supply – 31.8%.

Water consumption for production purposes increased from 90.4 hm3 in 2009 to 96.3 hm3 in 
2012, i.e. by 6.5%. The share of water consumption for production purposes in closed cycles 
also increased (by 0.4 percentage point) in the survey period, as well as the share of enterprises 
equipped with closed water cycles in the total number of plants using water for production (by 
2.9 percentage points). In 2012, these plants accounted for 32.6% of the total number of plants 
in industry. 

In 2012, the percentage of plants discharging wastewater and equipped with wastewater 
treatment plants decreased by 12.5% compared to 2009. In terms of capacity of own wastewater 
treatment plants, the number of wastewater treatment plants of suffi cient capacity decreased by 
9.7% in 2012 compared to 2009, while the number of treatment plants of insuffi cient capacity in the 
same period decreased by 3 plants and the number of wastewater treatment plants of insuffi cient 
capacity decreased by 2 plants. A positive phenomenon was that the number of plants discharging 
wastewater into the municipal sewage network (without wastewater treatment plant) declined from 
91 in 2009 to 72 in 2012. 

During 2012, 28.2 thous. t of dry solid sewage sludge was generated in the processes of 
industrial wastewater treatment, i.e. by 8.9% more than in 2011. In the structure of sewage sludge 
used, the amount of sludge previously landfi lled increased by 21.5% in comparison with 2011. 
A negligible use of previously accumulated sewage sludge was an alarming phenomenon in 2012. 

Discharge of untreated or poorly treated wastewater into waters or into the ground causes 
both deterioration of the environment and various adverse health consequences for people using 
contaminated water intakes. In 2012, the industry of Pomorskie Voivodship discharged 95.5 hm3 
of wastewater, i.e. by 14.5% less than in 2011, while the share of wastewater requiring treatment 
and discharged directly into waters or into the ground increased from 40.3% in 2011 to 48.1% 
of total discharged watsewater in 2012. Of 45.9 hm3 of wastewater requiring treatment in 2012, 
0.5 hm3 of untreated wastewater was discharged into waters or into the ground, the same amount as 
in 2011. Biological method of wastewater treatment prevailed in wastewater treatment processes. 
37.0 hm3 of wastewater was treated using this method in 2012. Its share in the treatment of 
industrial wastewater decreased by 1.0 percentage point in relation to the previous year. 

In 2012, as compared to 2009, the emission of pollutant gases (with carbon dioxide) in 
Pomorskie Voivodship increased from 5363.9 thous. t to 6863.8 thous. t emitted by industrial 
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plants of signifi cant nuisance to air quality. Carbon dioxide emission, which strongly prevailed in 
pollutant gases, was a serious problem for industrial plants polluting the air. In 2012, its share in 
gas emissions in total accounted for 99.5% and stood at the same level as in 2009. Measures 
taken over the years 2009-2012 by enterprises in order to reduce pollutant gases did not bring 
changes to reduction of carbon dioxide emission. The volume of its annual emission increased 
from 5334.5 thous. t in 2009 to 6830.5 thous. t in 2012. In 2012, 61.2% of the total carbon dioxide 
emission in industry came from plants belonging to manufacturing (in 2009 – 54.2%), of which the 
most harmful in this regard were enterprises manufacturing paper and paper products where the 
emission of carbon dioxide emissions accounted for 28.5% of the total emission of this type of gas 
by industrial plants, i.e. by 0.7 percentage point more than in 2009. 

An increase was recorded in the volume of pollutant gases retained in pollutant reduction systems 
(excluding carbon dioxide, as there are currently no devices that effectively neutralize this gas). In 
2012, the industry of Pomorskie Voivodship, 108.3 thous. t of pollutant gases (excluding carbon 
dioxide) were retained by these means, of which 99.6% in devices installed in manufacturing 
companies. This meant an increase in reduction of emission of pollutant gases from 58.0% in 2009 
to 76.5% in 2012. In the years 2009-2012, there were no signifi cant signs of improvement in either 
the emission of pollutant gases or their reduction in plants belonging to the electricity, gas, steam 
and air conditioning supply section. 

Particulates were less signifi cant pollutant in the structure of air pollution by industrial plants. In 
subsequent years of the analysed period, both the emission of particulates and the percentage of 
this type of pollutants emitted and retained in reduction systems levelled off. Particulates from the 
combustion of fuels were the predominant particulate pollutant which in 2012 accounted for 66.7% 
of emission of particulates in total industry. 

Apart from air pollution, waste generated by enterprises posed a serious threat to the environment. 
In 2012, industrial enterprises produced 1681.6 thous. t of waste (excluding municipal waste), i.e. 
by 3.5% less than in 2009. 

1429.6 thous. t were recovered in 2012, i.e. 85.0% of the total waste generated during the year, 
133.2 thous. t were neutralized (7.9%) and 118.8 thous. t were accumulated temporarily (7.1%). 
In the waste management, a part of treated waste is landfi lled. In 2012, 54.1% of waste was 
landfi lled. 

The accumulation of large amounts of industrial waste on the plants’ sites causes a major problem 
for the Voivodship. Their amount at the end of 2012 reached 3783.8 thous. t, 1450.6 thous. t of which, 
i.e. 38.3%, was accumulated in manufacturing plants. The electricity, gas, steam and air conditioning 
supply section accumulated 2311.7 thous. t, i.e. 61.1%. 98.2% of the waste was accumulated by 
plants manufacturing paper and paper products, belonging to the manufacturing section.

Outlays on fi xed assets for environmental protection and water management in industrial 
enterprises of Pomorskie Voivodship in 2012 totalled PLN 227.1 m., of which PLN 208.7 m. 
(91.9%) were outlays on fi xed assets for environmental protection, and PLN 18.4 m. (8.1%) 
– outlays on assets for water management.

In 2012, 47.7% of outlays on fi xed assets for environmental protection in the Voivodship were 
made by enterprises engaged in water supply, sewerage, waste management and remediation 
activities, 39.3% were incurred by enterprises belonging to the manufacturing section and 12.9% 
by enterprises belonging to the electricity, gas, steam and air conditioning supply section.
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a

ECONOMIC  ENTITIES  IN  INDUSTRY a  BY  POWIATS  IN  2012 

nowo-

and less

and more

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 

Powiaty:
Powiats:

a

SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY a  BY  POWIATS  IN  2012 
(current prices)

and less

and more

Prod j s r ed n r e ys
n 1 es w
Sold production of industry 
per capita in zl

50000

0

nowo-

in mln zl

Powiaty:
Powiats:
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a

LABOUR  PRODUCTIVITY  IN  INDUSTRY a  BY  POWIATS  IN  2012

 and less

 and more

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 

and less

in thous. zl

and more

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; measured in sold production in current prices per employed person.

nowo-

Powiaty:
Powiats:

STRUCTURE  OF  SOLD  PRODUCTION  OF  INDUSTRY  BY  NUMBER  OF  PERSONS  
EMPLOYED  IN  ECONOMIC  ENTITIES  IN  INDUSTRY  IN  2012  (current prices)
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PRODUCTION  OF  SEA  VESSELS

a

MEANS  FOR  AUTOMATING  PRODUCTION  PROCESSES  IN  INDUSTRY a IN  2012
As od 31 XII

automatic

computer controlled

Machining centres

Industrial robots and manipulators

Production lines:

b

Computers b

Sea vessels in units Gross tonnage (GT) in thous.

160

100

60

0

15

a Data concern economic entities employing more than 9 persons.  b For the control and regulation of technological processes.
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a

EXPENDITURE  ON  INNOVATION  ACTIVITY  IN  INDUSTRY a (current prices)

a

EXPENDITURE  ON  INNOVATION  ACTIVITY  IN  INDUSTRY a  BY  SOURCES  
OF  FINANCING  IN  2012 (current prices)

a For product and process innovations; data concern economic entities employing more than 9 persons.  

a For product and process innovations; data concern economic entities employing more than 9 persons.  b Other expenditure consist 
of budget funds, funds from venture capital and other resources.

50

Own

From abroad (non-returnable)

Bank credits

b

Others b

100

150

00

in mln zl
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a

FINANCIAL  RESULTS  OF  INDUSTRIAL  ENTERPRISES a  

a

EMPLOYED  PERSONS a  IN  INDUSTRY  IN  2012

a Data concern economic entities employing more than 9 persons.  

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; by seat of the unit management.

100

00

00

00

500

600
 in mln zl

Gross financial result Net financial resultObligatory encumbrances
of gross financial result

Private sector Public sector

Total

Women
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a  

AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT a  IN  INDUSTRY  IN  2012

a

AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT a  OF  APPRENTICES  IN  INDUSTRY

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number 
of employees; excluding persons employed abroad, foundations, associations and other organizations.  

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number 
of employees; excluding persons employed abroad, foundations, associations and other organizations.  

State ownership Territorial self-government
entities ownership

Private domestic ownership

Mixed ownership

Public sector

Public sector

Private sector

Private sector

Foreign ownership

0

5

10

15

0

5

0

5

0

00

00

600

00

1000

1 00

1 00
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a

ACCIDENTS  AT  WORK a IN  INDUSTRY  BY  CONTACT-MODE  OF  INJURY  IN  2012

AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY

Contact with electrical voltage, temperature, hazardous substances 
and chemicals

Drowned, buried, enveloped

Horizontal or vertical impact
with or against:

Contact with sharp, pointed, rough, coarse material agent

Trapped, crushed, etc.

object in motion

a stationary object

Physical or mental stress

Aggression of a human or an animal

Other contact-mode of injury

a Registered in a given year.

Total Mining and quarrying Manufacturing

Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities

00

00

00

500

600

700

00
 in zl
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a

INVESTMENT  OUTLAYS  ON  FIXED  ASSETS  IN  INDUSTRY a  BY  GROUPS
OF  FIXED  ASSETS  IN  2012  (current prices)

a

ACCIDENTS  AT  WORK a  IN  INDUSTRY  BY  CAUSES  OF  ACCIDENTS  IN  2012

Inappropriate condition of material agent

Buildings and structures

Transport equipment Other fixed assets

Machinery, technical equipment and tools

Inappropariate organization of:

Absence or inappropriate use of material agent

Not using protective equipment

work

work post

Inappropariate wilful employee action
b

Inappropriate mental-physical condition of employee b

Other

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; according to investor’s seat. 

a Registered in a given year.  b Caused by, i.a. sudden illness, physical or mental indisposition, alcohol abuse.
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EMISSION  OF  AIR  POLLUTANTS  IN  INDUSTRY  IN  2012

PLANTS  DISCHARGING  WASTEWATER  IN  2012
As of 31 XII

Directly into waters or into the ground 
requiring treatment

with wastewater 
treatment plants

of sufficient
capacity

without wastewater 
treatment plants

of insufficient capacity

Carbon dioxide

Gases pollutants Particulates pollutants

From the combustion 
of fuels

Others
Others

Sulphur dioxide
Carbon oxide

Into the sawerage system (without 
wastewater treatment plant)

Others
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a

OUTLAYS  ON  FIXED  ASSETS  IN  ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AND  WATER
MANAGEMENT  IN  INDUSTRIAL  ENTERPRISES a (current prices)

WASTE  GENERATED  IN  INDUSTRY

a By localization of investments; data concern economic entities employing more than 9 persons.

in thous. t

Recovered Treated

Environmental protection Water management

Temporarily stored

5

10

15

0

5

0

5

0
in mln zl

0

00

600

1000

1600

177 167
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