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INFORMACJE SYGNALNE 

23.09.2020 r. Produkcja wyrobów przemysłowych związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się /  
zwalczaniem COVID-19 w sierpniu 2020 r. 
 

W sierpniu 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące 
w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów 
przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, 
dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że 
wyprodukowały 3 264 810 sztuk maseczek ochronnych 
stosowanych w medycynie oraz 11 774 077 sztuk 
maseczek ochronnych pozostałych. 
 

 

Tablica 1. Produkcja wytworzona wyrobów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / 
zwalczaniem COVID-19

 Nazwa wyrobu 
Jednostka 

miary 
VIII 2020 III-VIII 2020 

Odzież ochronna (kombinezony, fartuchy) szt. 873 356 5 771 838 

Maseczki ochronne stosowane w medycynie szt. 3 264 810 19 124 547 

Maseczki ochronne pozostałe szt. 11 774 077 102 993 426 

Rękawiczki gumowe para . 294 569 

Rękawiczki z folii, tzw. zrywki szt. 279 000 2 622 000 

Nakrycia głowy ochronne szt. 878 772 2 560 683 

Przyłbice ochronne szt. 1 321 028 9 061 336 

Okulary ochronne, gogle szt. . 70 367 

Osłony (ochraniacze) na buty para 385 000 1 580 092 

Aparaty do oddychania oraz maski gazowe 

(z wyjątkiem respiratorów leczniczych oraz 

masek ochronnych nieposiadających ani części 

mechanicznych ani wymiennych filtrów)  
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 Kropka (.) oznacza brak informacji 

3 264 810 szt. 
maseczek ochronnych stoso-
wanych w medycynie  
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Tablica 1. Produkcja wytworzona wyrobów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / 
zwalczaniem COVID-19  (dok.) 

Nazwa wyrobu 
Jednostka 

miary 
VIII 2020 III-VIII 2020 

Respiratory szt. . . 

Części do respiratorów kg 10 350 423 048 

Płyny i żele odkażające kg 10 151 014 80 905 811 

Chusteczki odkażające kg 3 200 372 15 982 266 

Środki odkażające w postaci stałej (proszki, 

granulki, tabletki itp.) do sporządzania 

roztworów 

kg 967 9 165 

Mydło o właściwościach dezynfekujących kg 235 408 4 440 792 

Alkohol skażony hl 100% 5 37 774 

Zestawy do pobierania wymazów szt. 7 200 85 100 

Ekrany ochronne z plexi/ osłony stanowisk 

pracy 
szt. 3 993 44 025 

Tkanina powleczona środkiem 

bakteriobójczym 
kg . 150 

Uchwyty-mocowania do przyłbic szt. 8 435 79 715 

Adaptery do masek pozwalające na 

podłączenie filtra antywirusowego 
szt. . 850 

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych uczestniczących w obo-
wiązkowym miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych, w których liczba pracu-
jących wynosi 50 osób i więcej. Obserwacją zostało objętych 22 wyrobów, które nie występują 
w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2020” lub nie da się wydzielić ich 
produkcji z istniejących w nomenklaturze grupowań.  

Udzielenie informacji na temat produkcji wyrobów związanych z zapobieganiem rozprzestrze-
niania się / walką z COVID-19 odbyło się na zasadzie dobrowolności. 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie in-
formacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na pod-
stawie danych GUS”.  

                                                           

 Kropka (.) oznacza brak informacji 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Przedsiębiorstw 
Dyrektor Katarzyna Walkowska 
Tel: 22 608 31 25 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2020 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy Produkcja Przemysłowa 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkcja wytworzona 

 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wazniejszych-wyrobow-przemyslowych-w-lipcu-2020-roku,2,100.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wazniejszych-wyrobow-przemyslowych-w-lipcu-2020-roku,2,100.html
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ProdukcjaPrzemyslowa.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/363,pojecie.html

