
Tablica 48B. Sprzedaż produkcji, zatrudnienie i wynagrodzenia w przemyśle, budownictwie, handlu  
i transporcie 

a  
Table 48B. Sales of production, paid employment as well as wages and salaries in industry, construction, 

trade and transportation 
a  

Wyszczególnienie 

Sprzedaż produkcji  
w tys. zł  

(ceny bieżące) 
Sales of production  

in thousand PLN 
(current prices) 

Przeciętne  
zatrudnienie 

Average  
paid  

employment 

Przeciętne  
miesięczne  

wynagrodzenie  
brutto w zł 

Average monthly  
gross wages  

and salaries in PLN 

Specification 

Przemysłb  2017 3326978,6 11948 3674,26 Industryb 
2018 3465492,5 11669 3883,14 

w tym przetwórstwo  
przemysłowe 

2017 2947245,5 10454 3572,51 of which manufacturing 
2018 3003374,7 10084 3780,11 

Budownictwo  2017 1835255,1 3640 4078,58 Construction 
2018 2117312,2 3992 4318,75 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆ 

2017 645772,4 10765 3737,94 Trade; repair of motor vehicles∆ 
2018 747135,9 11263 4022,42 

Transport i gospodarka  
magazynowa 

2017 732567,8 2658 3591,30 Transportation and storage 
2018 781721,3 2743 3663,04 
2018 161440,6 1854 2715,99 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, 
„Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ” oraz „Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaΔ”.  
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Includes sections: ”Mining and quarrying”, ”Manufacturing”, ”Electricity, 
gas, steam and air conditioning supply” as well as ”Water supply; sewerage, waste management and remediation activities”. 

Tablica 49. Produkcja sprzedana przemysłu 
a w 2018 r. 

Table 49. Sold production of industry 
a in 2018 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Total 

Na 1 zatrudnionego 
Per employee 

w tys. zł  
(ceny bieżące) 

in thousand PLN  
(current prices) 

2017=100 
(ceny stałeb) 

(constant pricesb) 

w zł  
(ceny bieżące) 

in PLN  
(current prices) 

2017=100 
(ceny stałeb) 

(constant pricesb) 

Og ół em   
Tot a l  

3465492,5 101,8 296983 104,2 

W tym przetwórstwo przemysłowe  
Of which manufacturing 

3003374,7 99,6 297836 103,2 

w tym:  
of which: 

    

Produkcja artykułów spożywczych  
Manufacture of food products 

492843,2 103,4 347907 95,1 

Produkcja odzieży  
Manufacture of wearing apparel 

145283,7 108,3 132922 108,4 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny∆ 

Manufacture of products of wood,cork, straw and wicker∆ 
139106,9 129,3 298513 107,4 

a Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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 2015 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 persons. b Average current 
prices in 2015. 



Tablica 49. Produkcja sprzedana przemysłu 
a w 2018 r. (dok.) 

Table 49. Sold production of industry 
a in 2018 (cont.) 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Total 

Na 1 zatrudnionego 
Per employee 

w tys. zł  
(ceny bieżące) 

in thousand PLN  
(current prices) 

2017=100 
(ceny stałeb) 

(constant pricesb) 

w zł  
(ceny bieżące) 

in PLN  
(current prices) 

2017=100 
(ceny stałeb) 

(constant pricesb) 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji  
Printing and reproduction of recorded media 

238189,9 245,7 400993 187,4 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców  
niemetalicznych  

Manufacture of other non-metallic mineral products 

115675,6 100,0 291374 106,8 

Produkcja wyrobów z metali∆  
Manufacture of metal products∆ 

153900,1 110,0 172148 104,1 

Produkcja urządzeń elektrycznych 
Manufacture of electrical equipment 

470463,6 118,6 685807 106,6 

Produkcja maszyn i urządzeń∆  
Manufacture of machinery and equipment n.e.c 

171294,1 61,2 256045 119,3 

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń  
Repair and installation of machinery and equipment 

49859,8 65,4 157286 72,0 

a Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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 2015 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 persons. b Average current 
prices in 2015. 

Tablica 50. Struktura produkcji sprzedanej i przeciętnego zatrudnienia w przemyśle 
a 

Table 50. Structure of sold production and average paid employment in industry   
a 

Wyszczególnienie 
Specification 

2015 2017 2018 2015 2017 2018 

produkcja sprzedana  
(ceny bieżące) 

sold production (current prices) 

przeciętne zatrudnienie 
average paid employment 

w odsetkach    in percent 

Og ół em   
Tot a l  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

W tym przetwórstwo przemysłowe  
Of which manufacturing 

87,0 88,6 86,7 85,7 87,5 86,4 

w tym:  
of which: 

      

Produkcja artykułów spożywczych  
Manufacture of food products 

13,6 14,2 14,2 9,2 10,9 12,1 

Produkcja odzieży  
Manufacture of wearing apparel 

4,1 4,1 4,2 10,7 9,2 9,4 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny∆ 

Manufacture of products of wood,cork, straw and wicker∆ 
# 3,2 4,0 # 3,2 4,0 

a Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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. 
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 persons. 
 



Tablica 50. Struktura produkcji sprzedanej i przeciętnego zatrudnienia w przemyśle 
a (dok.) 

Table 50. Structure of sold production and average paid employment in industry  
a (cont.) 

Wyszczególnienie 
Specification 

2015 2017 2018 2015 2017 2018 

produkcja sprzedana  
(ceny bieżące) 

sold production (current prices) 

przeciętne zatrudnienie 
average paid employment 

w odsetkach    in percent 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji  
Printing and reproduction of recorded media 

2,6 2,7 6,9 2,9 3,8 5,1 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców  
niemetalicznych  

Manufacture of other non-metallic mineral products 

3,3 3,3 3,3 3,9 3,5 3,4 

Produkcja wyrobów z metali∆  
Manufacture of metal productsΔ 

3,5 3,9 4,4 7,2 7,1 7,7 

Produkcja urządzeń elektrycznych 
Manufacture of electrical equipment 

13,8 11,5 13,6 5,2 5,2 5,9 

Produkcja maszyn i urządzeń∆  
Manufacture of machinery and equipment n.e.c 

8,5 8,4 4,9 11,1 10,9 5,7 

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń  
Repair and installation of machinery and equipment 

2,6 2,2 1,4 3,4 2,9 2,7 

a Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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. 
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 persons. 

Tablica 51. Produkcja sprzedana budownictwa 
a (ceny bieżące) w 2018 r. 

Table 51. Sold production of construction  
a (current prices) in 2018 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem    Total W tym  
budowlano-montażowa 

Of which  
construction and assembly w tys. zł 

in thousand 
PLN 

2017=100 

na 1 zatrudnionego 
per employee 

w zł 
in PLN 

2017=100 
w tys. zł 

in thousand 
PLN 

2017=100 

Ogółem  
Total 

2117,3 115,4 530,39 105,2 765,9 96,7 

Budowa budynków∆  
Constructions of building 

1123,7 98,2 572,16 87,3 313,2 69,3 

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej∆  
Civil engineering 

445,2 157,8 515,33 140,4 217,0 143,6 

Roboty budowlane specjalistyczne  
Specialised construction activities 

548,3 134,3 471,09 129,8 235,7 125,2 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
  



Tablica 52. Komunikacja miejska a 
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 52. Urban transport 
a 

As of 31st December 

Wyszczególnienie 2010 2015 2017 2018 Specification 

Długość linii autobusowych w km   485 535 516 501 Length of bus lines in km 

Tabor autobusowy w szt.   222 197 204 223 Fleet of buses in pieces 

Liczba miejsc w autobusach w tys.   26,6 27,0 26,6 28,7 Number of seats in buses in thousand 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  
a Data concern urban transport enterprises and companies, employing more than 9 persons.  

Tablica 53. Ścieżki rowerowe a 
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 53. Bicycle paths 
a 

As of 31st December 

Wyszczególnienie 2011 2015 2016 2017 Specification 

W kilometrach   66,2 110,0 112,0 117,7 In kilometres 

Na 10 tys. km2 powierzchni ogólnej w km 6490 10771 10966 11525 Per 10 thousand km2 of total area in km 

Na 10 tys. ludności w km   2,2 3,7 3,8 4,0 Per 10 thousand population in km 

a Bez szlaków rowerowych. 
a Excluding bicycle trails. 

Tablica 54. Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane  
a 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 54. Registered road vehicles and tractors 

a 
As of 31st December 

Pojazdy 2010 2015 2017 2018 Road vehicles 

Ogółem   124200 149189 162802 171169 Total 

w tym:     of which: 

Samochody osobowe   96169 116510 127969 134603 Passenger cars 

Autobusy   745 862 890 935 Buses 

Samochody ciężarowe i ciągniki  
siodłowe b  

20618 23180 24418 25593 Lorries and truck tractors b 

Ciągniki rolnicze   1710 2123 2261 2375 Agricultural tractors 

Motocykle   4082 5421 6082 6412 Motorcycles 

a Według centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji. b Łącznie z samochodami ciężarowo-osobowymi.  
a According to central vehicle register maintained by the Ministry of Digital Affairs. b Including vans.  
  



Tablica 55. Wypadki i kolizje drogowe a 
Table 55. Road accidents and collisions 

a 

Wyszczególnienie 2010 2015 2017 2018 Specification 

Wypadki   169 153 163 158 Total road accidents 

Ofiary wypadków   198 172 180 191 Road accident casualties 

śmiertelne   8 3 3 6 fatalities 

ranni  190 169 177 185 injured 

Kolizje   5381 4063 4749 5155 Road collisions 

a Zarejestrowane przez Policję.  
Źródło: dane Komendy Głównej Policji. 
a Registered by the Police.  
Source: data of the National Police Headquarters. 
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