
TABL. 43. PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁUa W 2015 R. 

 SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY 

a IN 2015 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

Na 1 zatrudnionego 

Per employee 

w tys. zł  
(ceny bieżące) 

in thous. zl  
(current prices) 

2014=100 

(ceny stałeb) 

(constant  
pricesb) 

w zł  
(ceny bieżące) 

in zl  
(current prices) 

2014=100 

(ceny stałeb) 

(constant  
pricesb) 

     

O G Ó Ł E M  ...........................................................  2657,5 96,3 243878 100,6 
T O T A L     

W tym przetwórstwo przemysłowe  ........................  2304,0 95,5 246995 101,4 
Of which manufacturing     

w tym:     
of which:     

Produkcja artykułów spożywczych  ...........................  366,3 110,1 364438 114,0 
Manufacture of food products     

Produkcja odzieży  ......................................................  111,9 112,2 95053 110,1 
Manufacture of wearing apparel     

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników     
informacji  .............................................................  67,6 113,4 210500 107,1 

Printing and reproduction of recorded media     

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  ..  345,8 104,5 377467 113,1 
Manufacture of rubber and plastic products     

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych      
surowców niemetalicznych  ..................................  85,6 95,8 190591 90,8 

Manufacture of other non-metallic mineral products     

Produkcja wyrobów z metali∆  ...................................  69,3 103,9 96165 100,3 
Manufacture of metal products∆     

Produkcja maszyn i urządzeń∆  ..................................  225,6 76,3 185367 104,1 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c     

Pozostała produkcja wyrobów  ..................................  66,9 96,1 220059 91,3 
Other manufacturing     

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn     
i urządzeń  .............................................................  70,6 80,4 189161 92,7 

Repair and installation of machinery and equipment     
 
a Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ” oraz „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaΔ”; dane dotyczą 
podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Średnie ceny bieżące z 2010 r. 

a Includes sections: ”Mining and quarrying”, ”Manufacturing”, ”Electricity, gas, steam and air conditioning supply” as well as 
”Water supply; sewerage, waste management and remediation activities”; data concern economic entities employing more than 9 per-
sons. b Average current prices in 2010. 

 


