
DZIAŁ XIII
PRZEMYSŁ

Uwagi metodologiczne

1. W ramach PKD 2007 wyodrębniono 
,,Przemysł’’ jako dodatkowe grupowanie, któ-
re obejmuje sekcje: ,,Górnictwo i wydobywanie’’, 
,,Przetwórstwo przemysłowe’’, ,,Wytwarzanie i za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wod-
ną, gorącą wodę i powietrze do układów klimaty-
zacyjnych’’ oraz ,,Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją”.

2. Dane opracowano metodą przedsiębiorstw. 
Definicję metody przedsiębiorstw podano w uwa-
gach ogólnych, ust. 5.

3. Produkcja sprzedana dotyczy całokształtu 
działalności podmiotu gospodarczego, tj. zarówno 
działalności przemysłowej, jak i nieprzemysłowej.

Produkcja sprzedana przemysłu obejmuje:
1) wartość sprzedanych wyrobów gotowych (nie-

zależnie od tego, czy otrzymano za nie należne 
opłaty), półfabrykatów i części własnej produkcji;

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, 
tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

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

4) wartość produktów w formie rozliczeń 
w naturze;

5) produkty przeznaczone na powiększenie warto-
ści własnych środków trwałych.

Produkcję sprzedaną przemysłu prezentuje się 
w cenach bazowych. Definicję ceny bazowej poda-
no w uwagach ogólnych, ust. 8. 

Jako ceny stałe przyjęto:
―  ceny stałe 2010 r. (średnie ceny bieżące 

2010 r.) dla lat 2011—2015,
―  ceny stałe 2015 r. (średnie ceny bieżące 

2015 r.) od 2016 r.
4. W danych dotyczących produkcji uwzględniono 

wartość pracy nakładczej.
Praca nakładcza w przemyśle jest to zarobkowe 

wykonywanie przez osoby fizyczne – na zlecenie 
i na rachunek podmiotów gospodarczych (nakład-
ców) – czynności polegających na wytwarzaniu 
wyrobów lub ich części z materiałów powierzonych 
przez nakładców oraz z surowców własnych lo-
kalnego pochodzenia, np.: słoma, wiklina, trzcina, 
glina, a także na wykończaniu, uszlachetnianiu, 
naprawie i konserwacji wyrobów lub ich części 
oraz świadczeniu innych usług zleconych przez 
nakładców.

CHAPTER XIII
INDUSTRY

Methodological notes

1. Within NACE rev. 2 the item ’’Industry’’ was 
introduced as an additional grouping, including 
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. Data were compiled using the enterprise me-
thod. The definition of the enterprise method is pre-
sented in the general notes, item 5.

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

1) the value of finished products sold (regardless 
of whether or not payments due were received for 
them), semi-finished products and parts of own 
production;

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

3) lump sum agent fees in the case of conclu-
ding an agreement on commission terms and full 
agent fees in the case of concluding an agency 
agreement.

4) the value of products in the form of settlements 
in kind;

5) products designated for increasing the value of 
own fixed assets.

Sold production of industry is presented in basic 
prices. The definition of basic price is presented in 
the general notes, item 8.

As constant prices, the following prices were 
adopted:

―  2010 constant prices (2010 average current 
prices) for 2011—2015,

― 2015 constant prices (2015 average current 
prices) since 2016.

4. In data concerning production, the value of 
outwork is included.

Outwork in industry is the paid execution, by na-
tural persons, on the order of and for the benefit of 
economic entities (outworkers), of activities consi-
sting 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 finishing, refining, repa-
iring and conserving products or their parts as well 
as in the rendering of other services ordered by the 
work provider.
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5. Dane o przeciętnym zatrudnieniu i przeciętnych 
miesięcznych wynagrodzeniach  brutto dotyczą 
pracowników najemnych, tj. osób zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, po-
wołanie, mianowanie, wybór lub stosunek służbo-
wy) i obejmują pracowników pełnozatrudnionych 
oraz niepełnozatrudnionych — na terenie kraju — 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

5. Data regarding average employment and ave-
rage monthly gross wages and salaries concern hi-
red employees, i.e. persons employed on the basis 
of a work agreement (labour contract, ap pointment, 
promotion, selection or service relation) and include 
full-time and part-time paid employees, within the 
country, calculated as full-time employment.
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TABL. 1 (124). PRZEDSIĘBIORSTWAa PRZEMYSŁOWE WEDŁUG LICZBY ZATRUDNIONYCH
INDUSTRY ENTERPRISESa BY NUMBER OF EMPLOYEES

WYSZCZEGÓLNIENIE

2018 2019

ogółem
total

w tym 
sektor prywatny
of which private 

sector

ogółem
total

w tym 
sektor prywatny
of which private 

sector

PRZEDSIĘBIORSTWAb      ENTERPRISESb

O G Ó Ł E M ............................................. 724 717         706         699
T O T A L                           

o liczbie zatrudnionych:
with a given number of employees:

  49 i mniej ................................................ 553 552 537 536
and less

  50–  99.................................................... 79 79          76          75

100–199.................................................... 48 46 51 50

200 i więcej ............................................... 44 40 42 38
and more

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE     AVERAGE PAID EMPLOYMENT

O G Ó Ł E M ............................................. 45562 43060       45567       42999
T O T A L                           

o liczbie zatrudnionych:
with a given number of employees:

  49 i mniej ................................................ 10537 10503 10561 10529
and less

  50–  99.................................................... 5504 5504        5284        5199

100–199.................................................... 6691 6437 7302 7141

200 i więcej ............................................... 22830 20616 22420 20130
and more

PRODUKCJA SPRZEDANA (ceny bieżące) w mln zł        SOLD PRODUCTION (current prices) in million PLN

O G Ó Ł E M ............................................. 18197,9 17511,4 19352,1 18614,8
T O T A L                           

o liczbie zatrudnionych:
with a given number of employees:

  49 i mniej ................................................ 2584,2 2573,7 2636,8 2625,6
and less

  50–  99.................................................... 1566,7 1566,7 1401,4 1398,1

100–199.................................................... 1863,7 1834,5 2373,3 2346,9

200 i więcej ............................................... 12183,3 11536,5 12940,6 12244,2
and more

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Stan w dniu 31 grudnia.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b As of 31 December.
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TABL. 2 (125). PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁUa

SOLD PRODUCTION OF INDUSTRYa

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Ogółem w tys. zł
Total in thousand PLN

W odsetkach
In percent

   O G Ó Ł E M ................................................................... 2018    18197903 100,0
T O T A L 2019    19352059 100,0

w tym:    
of which:

Przetwórstwo przemysłowe ............................................ 2018    16841072 92,5
Manufacturing 2019    17995693 93,0

w tym:    
of which:

produkcja artykułów spożywczych ............................... 2018     2006021 11,0
manufacture of food products 2019     2367753 12,2
produkcja napojów ....................................................... 2018      193905 1,1
manufacture of beverages 2019      197327 1,0
produkcja wyrobów tekstylnych ................................... 2018     1447142 8,0
manufacture of textiles 2019     1428722 7,4
produkcja odzieży ........................................................ 2018      748437 4,1
manufacture of wearing apparel 2019      701141 3,6
produkcja skór i wyrobów skórzanychδ ........................ 2018       18250 0,1
manufacture of leather and related products 2019       16237 0,1
produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wiklinyδ 2018       37988 0,2
manufacture of products of wood, cork, straw and 

wickerδ
2019       53552 0,3

produkcja papieru i wyrobów z papieru ....................... 2018      284454 1,6
manufacture of paper and paper products 2019      299315 1,5
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników infor- 2018      715505 3,9

macji 2019      768027 4,0
printing and reproduction of recorded media
produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych .......... 2018      240786 1,3
manufacture of chemicals and chemical products 2019      262119 1,4
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ....... 2018     2438675 13,4
manufacture of rubber and plastic products 2019     2448074 12,7
produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 2018      413898 2,3

surowców niemetalicznych 2019      519944 2,7
manufacture of other non-metallic mineral products
produkcja wyrobów z metaliδ ....................................... 2018     1058889 5,8
manufacture of metal productsδ 2019     1168217 6,0
produkcja komputerów, wyro bów ele ktronicznych 2018      343869 1,9

i op tycznych 2019      363659 1,9
manufacture of computer, electronic and optical 

products
produkcja maszyn i urządzeńδ ..................................... 2018      438232 2,4
manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2019      386665 2,0
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 2018      430808 2,4

i naczepδ 2019      415005 2,1
manufacture of motor vehicles, trailers and 

semi-trailers
produkcja mebli ........................................................... 2018      432485 2,4
manufacture of furniture 2019      426902 2,2
pozostała produkcja wyrobów ..................................... 2018      153286 0,8
other manufacturing 2019      165967 0,9
naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 2018      487838 2,7

i urządzeń 2019      581262 3,0
repair and installation of machinery and equipment

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 2018      540284 3,0
rekultywacjaδ 2019      525321 2,7

Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.
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TABL. 3 (126). PRZEDSIĘBIORSTWAa PRZEMYSŁOWE WEDŁUG WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA
INDUSTRY ENTERPRISESa BY THE AMOUNT OF THE AVERAGE MONTHLY WAGES AND SALARIES

WYSZCZEGÓLNIENIE

2018 2019

ogółem
total

w tym 
sektor prywatny
of which private 

sector

ogółem
total

w tym 
sektor prywatny
of which private 

sector

PRZEDSIĘBIORSTWAb      ENTERPRISESb

O G Ó Ł E M ............................................. 724 717         706         699
T O T A L                           

o wysokości przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego brutto w zł:

with the  amount of the average month-
ly gross wages and salaries in PLN, 
in the range of:

2500,00 i mniej ......................................... 260 259 144 143
and less

2500,01-3000,00 ...................................... 123 123           179           179

3000,01-3500,00 ...................................... 78 78            79            79

3500,01 i więcej ........................................ 263 257 304 298
and more

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE     AVERAGE PAID EMPLOYMENT

O G Ó Ł E M ............................................. 45562 43060         45567         42999
T O T A L                           

w przedsiębiorstwach o wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego brutto w zł:

in enterprises with the amount of the 
average monthly gross wages and 
salaries in PLN, in the range of:

2500,00 i mniej ......................................... 6052 5948 3606 3522
and less

2500,01-3000,00 ...................................... 3497 3497          4038          4038

3000,01-3500,00 ...................................... 2934 2934          2885          2885

3500,01 i więcej ........................................ 33079 30681 35038 32554
and more

PRODUKCJA SPRZEDANA (ceny bieżące) w mln zł        SOLD PRODUCTION (current prices) in million PLN

O G Ó Ł E M ............................................. 18197,9 17511,4 19352,1 18614,8
T O T A L                           

w przedsiębiorstwach o wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego brutto w zł:

in enterprises with the amount of the 
average monthly gross wages and 
salaries in PLN, in the range of:

2500,00 i mniej ......................................... 947,2 943,8 524,4 521,1
and less

2500,01-3000,00 ...................................... 865,3 865,3 785,3 785,3

3000,01-3500,00 ...................................... 674,3 674,3 703,8 703,8

3500,01 i więcej ........................................ 15711,2 15028,0 17338,5 16604,5
and more

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Stan w dniu 31 grudnia.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b As of 31 December.


	13_przemysł_uwagi
	13_przemysł_x

