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INFORMACJE SYGNALNE 

12.07.2018 r. 

Artykuły spożywcze miały 
największy udział w wartości 
produkcji sprzedanej wyro-
bów (17,0%) 

 

Wzrost wartości produkcji 
sprzedanej wyrobów  w sto-
sunku do roku ubiegłego  
o 9,2 % 

 

 
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku  
 

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych 
producentów w 2017 r. wzrosła w stosunku do roku 
ubiegłego o 9,2% i wyniosła 1 115 410 342 tys. zł. 

 

  

 

Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych 

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów, klasyfikowanych do 
sekcji Produkty górnictwa i wydobywania oraz Produkty przetwórstwa przemysłowego, wy-
niosła 1 115 410 342 tys. zł i była wyższa niż przed rokiem o 9,2%.  

Największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów ogółem miały działy: Artykuły 
spożywcze - 17,0%, Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy - 11,9%, Koks, brykiety i po-
dobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz  produkty rafinacji ropy naftowej - 7,9%, Metale - 
6,3%, Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - 6,1%. Najniższy udział w 
wartości produkcji sprzedanej poniżej 0,5% miały działy: Odzież, Skóry i wyroby ze skór Rudy 
metali oraz Ropa naftowa i gaz ziemny.  

Wykres 1. Udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów w 2017 r. według działów PKWiU 2015 

 
W stosunku do roku ubiegłego, wzrost wartości produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spo-
śród 28) działach m.in. dla działu Metale (o 22,2%), Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem 
maszyn i urządzeń (o 18,4%), Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz pro-
dukty rafinacji ropy naftowej (o 15,8%), Odzież (o 15,6%), Pozostały sprzęt transportowy (o 
14,9%), Pozostałe produkty górnictwa (o 13,5%), Węgiel kamienny i brunatny (lignit) (o 13,0%). 
Spadek wartości produkcji sprzedanej wyrobów w porównaniu do 2016 r. wystąpił w dziale 
Ropa naftowa i gaz ziemny oraz dziale Rudy metali. 
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Tabela 1 . Wartość produkcji sprzedanej wyrobów w 2017 r. według działów PKWiU 2015 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WARTOŚĆ 
PRODUKCJI 

SPRZEDANEJ  
W TYS. ZŁ 

2016=100 

UDZIAŁ W 
WARTOŚCI 
OGÓŁEM 

 

OGÓŁEM 1 115 410 342,0 109,2 100,0 

w tym:  

PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA 32 028 760,8 107,1 2,9 

w tym Węgiel kamienny i brunatny (lignit) 21 620 280,6 113,0 1,9 

PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 083 381 581,2 109,3 97,1 

w tym:  

Artykuły spożywcze 189 366 385,8 109,0 17,0 

Napoje 30 004 826,9 101,1 2,7 

Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i 
torfu oraz  produkty rafinacji ropy naftowej 

88 078 960,2 115,8 7,9 

Chemikalia i wyroby chemiczne 65 901 534,6 107,7 5,9 

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 78 135 958,8 111,0 7,0 

Wyroby  z  pozostałych mineralnych  surowców 
niemetalicznych 

44 367 880,9 108,4 4,0 

Metale 70 528 501,4 122,2 6,3 

Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem ma-
szyn i urządzeń 

67 557 726,2 118,4 6,1 

Urządzenia elektryczne  57 360 575,3 103,7 5,1 

Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 132 761 646,0 101,9 11,9 

Meble 41 022 533,9 105,9 3,7 

 
Wśród wyrobów, dla których zanotowano największą wartość produkcji sprzedanej znalazły 
się: samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania  
o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej nie większej niż 1500 cm3; odbiorniki telewizyj-
ne; meble do siedzenia, tapicerowane, o konstrukcji drewnianej; silniki spalinowe tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojaz-
dów nieszynowych; samochody ciężarowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrz-
nego spalania o zapłonie samoczynnym, o masie całkowitej nie większej niż 5 ton; kartony, 
pudła  
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i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej; piwo  otrzymywane ze słodu; kiełbasy i po-
dobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; pralki i suszarki typu domowego; kawałki z ptac-
twa gatunku Gallus Domesticus (kura domowa) świeże lub schłodzone; preparaty do karmie-
nia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu; pieczywo świeże zawierające 
w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu; mięso wie-
przowe, świeże lub schłodzone; drzwi i okna z tworzyw sztucznych; drut miedziany oraz drut 
ze stopów miedzi. 
 
Spośród 4377 wyrobów lub grup asortymentowych wyrobów objętych obserwacją w fizycz-
nych jednostkach miary według nomenklatury PRODPOL, podmioty gospodarki narodowej 
wykazały produkcję sprzedaną dla 3575 grupowań. Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano 
dla 2040 wyrobów, m. in. dla: tusz i półtusz wieprzowych mrożonych (o 322,6%), oleum (o 
302,0%), metanolu (o 79,7%), chloru (o 63,8%), świeżych lub schłodzonych kawałków mięsa 
cielęcego (o 51,1%), oleju słonecznikowego konfekcjonowanego (o 40,4%), szyn kolejowych (o 
24,6%), wyrobów walcowanych na gorąco (o 13,0%). 
Spadek produkcji zanotowano dla 1502 wyrobów, w tym miedzy innymi dla: maszyn do ob-
róbki drutu, z wyłączeniem ciągarek, walcarek do gwintów (o 71%), wermutu i pozostałych win 
aromatyzowanych, ze świeżych winogron (o 65,7%), zup, bulionów i preparatów do nich  
(o 52,7%), margaryny (o 45,6%), kwasu solnego technicznego (o 25,1%), nawozów fosforowych, 
mineralnych lub chemicznych (o 19,9%), drutu z aluminium (o 10,8%), miedzi rafinowanej  
(o 5,1%).  
Produkcja sprzedana dla 33 wyrobów utrzymała się na poziomie roku ubiegłego m.in. dla 
soku winogronowego, skór futerkowych z królików, skór z kóz lub koźląt, gotowych przyspie-
szaczy wulkanizacji. 

Produkcja wytworzona wyrobów przemysłowych 

Spośród 4377 wyrobów lub grup asortymentowych wyrobów objętych obserwacją w fizycz-
nych jednostkach miary według nomenklatury PRODPOL, podmioty gospodarki narodowej 
wykazały produkcję dla 3606 grupowań. 
Wzrost produkcji zanotowano dla 2058 grup asortymentowych wyrobów, m. in. dla: konserw 
warzywnych (o 172,2%), kazeiny (o 135,2%), kauczuku syntetycznego (o 76,2%), metanolu 
(o 74,8%), nawozów potasowych (o 72,0%), naczep i przyczep samochodowych transportowych 
(o 51,2%), kasz i grysików gryczanych (o 45,1%), torebek ręcznych skórzanych (o 30,1%), sklejki 
składającej się wyłącznie z arkuszy drewna (o 17,4%), przyborów stołowych i kuchennych 
z drewna (o 16,3%), wodomierzy (o 12,2%), oklein (o 10,3%), elektrycznych piekarników do 
wbudowania (o 9,2%), ogniw i baterii galwanicznych (o 7,9%), kuchenek elektrycznych domo-
wych zawierających piekarnik (o 2,6%), węgla brunatnego (o 1,5%). 
Spadek produkcji zanotowano dla 1503 wyrobów  m.in. dla elektrycznych płyt kuchennych do 
wbudowania (o 20,0%), żywic epoksydowych (o 28,7%), samochodów osobowych z silnikiem o 
pojemności skokowej powyżej 1500 cm3 (o 18,1%), kasz i grysików z pszenicy (o 18,1%), ryb 
wędzonych (o 15,3%), czekolady bez nadzienia, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów (o 
11,1%), skrzyń, pudeł, klatek i podobnych opakowań drewnianych (o 10,3%), czajników elek-
trycznych (o 7,2%), węgla kamiennego (o 6,8%), rowerów (o 6,4%). 
Dla 25 wyrobów produkcja utrzymała się na poziomie z 2016 r., m.in. dla soli spożywczej, oło-
wiu nieobrobionego plastycznie, tkanin jedwabnych, bielizny pościelowej. 
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Tabela 2 . Produkcja wytworzona ważniejszych wyrobów przemysłowych w 2017 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
ILOŚĆ 2016=100 

Węgiel kamienny tys. t          65 967     93,2 

Węgiel brunatny tys. t           61 160     101,5 

Gaz ziemny hm3 5 408 98,5 

Produkty uboju  bydła i cieląt oraz trzody chlewnej wliczane 
do wydajności poubojowej  

t 1 545 127 103,9 

Mięso drobiowe  t 3 037 574 108,6 

Mleko hl 34 355 559 105,1 

Masło  t 211 518 103,7 

Pieczywo świeże t 1 548 638 97,3 

Cukier w przeliczeniu na cukier biały t 2 215 145 102,1 

Wódka czysta w przeliczeniu na 100%  hl 950 054 97,2 

Piwo otrzymywane ze słodu  hl 40 382 245 97,6 

Papierosy mln szt. 203 858 116,6 

Obuwie (łącznie z gumowym) tys. par 46 610 100,5 

Tarcica ogółem dam3 4 990 101,6 

Płyty pilśniowe tys. m2 727 774 108,3 

Papier i tektura tys. t 4 779 103,1 

Benzyna silnikowa (w tym lotnicza) t 4 188 382 99,6 

Oleje napędowe t 11 701 685 102,5 

Etylen t 481 955 107,9 

Nawozy mineralne lub chemiczne, w przeliczeniu na czysty 
składnik, łącznie z wieloskładnikowymi 

t      2 957 318     103,8 

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych t     3 447 756     106,2 

Opony  ogółem (bez bieżnikowanych) tys. szt. 46 271 97,9 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
ILOŚĆ 2016=100 

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa t 913 243 103,8 

Cement   tys. t 17 254 109,3 

Cegła ogółem  tys. cegieł 620 413 104,0 

Stal surowa t 10 540 354 115,1 

Wyroby walcowane na gorąco (bez półwyrobów)  t 9 771 182 111,1 

Rury stalowe t 770 503 105,3 

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa t 538 026 97,7 

Komputery szt.     2 995 790     101,4 

Odbiorniki telewizyjne tys. szt.           21 303     106,2 

Chłodziarki i zamrażarki, łącznie z chłodziarko-zamrażarkami tys. szt. 3 222 102,0 

Pralki automatyczne włączając pralko-suszarki tys. szt. 6 712 103,6 

Kuchnie elektryczne łącznie z gazowo-elektrycznymi tys. szt.  1 377 102,6 

Ciągniki rolnicze szt.            3 407     116,1 

Maszyny i urządzenia do robót budowlanych, drogowych i  
melioracyjnych 

t           14 861     121,1 

Samochody osobowe szt. 514 514 92,8 

Pojazdy do transportu publicznego   szt. 5 310 100,3 

Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep szt. 169 773 139,2 

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stoło-
wych i salonach  

tys. szt. 28 443 105,3 

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni  tys. szt. 4 962 95,5 
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Wydział Współpracy z Mediami  

tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

faks: 22 608 38 86  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Przedsiębiorstw 
Agnieszka Marczak 
Tel: 22 608 36 32 
e-mail: ag.marczak@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 34 75, 22 608 30 09 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 r.  

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Produkcja Przemysłowa 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych  

Produkcja wytworzona 

Wyroby gotowe 

 

 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
mailto:ag.marczak@stat.gov.pl
mailto:rzecznik@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2016-roku,3,14.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wazniejszych-wyrobow-przemyslowych-w-maju-2018-roku,2,74.html
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ProdukcjaPrzemyslowa.aspx
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2617,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/363,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/625,pojecie.html

