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INFORMACJE SYGNALNE 

10.07.2020 r. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku  

 
 

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów 
własnych producentów w 2019 r. wzrosła w stosunku do 
roku poprzedniego o 3,4% i wyniosła 1 212 704 640,8 tys. 
zł. 

 

  

 

Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych  

Wykres 1. Udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów w 2019 r. według grup działów PKWiU  
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Tablica 1. Wartość produkcji sprzedanej wyrobów w 2019 r. według wybranych działów PKWiUa 

                                                           

a Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WARTOŚĆ PRODUKCJI 

SPRZEDANEJ  

W TYS. ZŁ 

2018=100 

UDZIAŁ W 

WARTOŚCI 

OGÓŁEM 

 

OGÓŁEM 1 212 704 640,8 103,4 100,0 

PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA 34 603 090,4 95,5 2,9 

w tym Węgiel kamienny i brunatny (lignit) 21 387 557,1 95,5 1,8 

PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO 

w tym: 
1 178 101 550,4 103,6 97,1 

Artykuły spożywcze 203 188 566,8 103,4 16,8 

Napoje 33 374 101,0 106,0 2,8 

Wyroby tekstylne 9 359 670,7 112,2 0,8 

Odzież 5 277 388,0 105,4 0,4 

Skóry i wyroby ze skór wyprawionych 2 482 035,1 96,5 0,2 

Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów 

w rodzaju stosowanych do wyplatania 
28 330 609,9 99,8 2,3 

Papier i wyroby z papieru 43 533 360,8 102,7 3,6 

Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i 

torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej 
99 666 030,5 100,8 8,2 

Chemikalia i wyroby chemiczne 69 813 945,4 103,7 5,8 

Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i 

pozostałe wyroby farmaceutyczne 
10 865 526,9 103,5 0,9 

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 84 751 521,4 101,9 7,0 

Wyroby z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
53 022 129,5 106,7 4,4 

Metale 72 063 701,0 97,1 5,9 

Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem ma-

szyn i urządzeń 
70 703 750,4 104,6 5,8 

Dział Artykuły spożywcze 
miał największy udział w 
wartości produkcji sprzeda-
nej wyrobów (16,8%) 
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Wśród wyrobów, dla których zanotowano największą wartość produkcji sprzedanej znalazły 
się: oleje napędowe; węgiel kamienny; benzyna silnikowa, bezołowiowa; wyroby walcowane 
na gorąco; papierosy; mięso wieprzowe, świeże lub schłodzone; gotowe pasze dla zwierząt 
gospodarskich; samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1000 cm3 ale nie więcej niż 
1500 cm3; wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; papier i tektura; odbiorniki telewi-
zyjne ze zintegrowanym tunerem telewizji cyfrowej; tworzywa sztuczne w formach podstawo-
wych; samochody ciężarowe o masie całkowitej nie większej niż 5 ton; sery i twarogi; piwo; 
wędliny i kiełbasy bez drobiowych; kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury 
falistej; meble do siedzenia, tapicerowane, o konstrukcji drewnianej. 

Spośród 4480 wyrobów lub grup asortymentowych wyrobów objętych obserwacją w fizycznych 
jednostkach miary według nomenklatury PRODPOL, podmioty gospodarki narodowej wykazały 
produkcję sprzedaną dla 3530 grupowań. Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano dla 1622 
wyrobów, m.in. dla wyrobów konstrukcyjnych ceramicznych, nieogniotrwałych (o 78,2%), kasz i 
mączek z pszenicy (o 65,5%), piwa bezalkoholowego (o 55,0%), destylatu rolniczego (o 45,2%), 
propylenu (o 41,8%), aluminium nieobrobionego plastycznie, niestopowego (o 36,2%), kas re-
jestrujących (o 35,8%), majonezu (o 33,4%), kasz i grysików gryczanych (o 31,2%), miedzi rafino-
wanej, nieobrobionej plastycznie, niestopowej (o 27,3%), kartonów, pudeł i pudełek składa-
nych, z papieru lub tektury innych niż faliste (o 25,0%), soli warzonej (o 24,8%), pojazdów do 
transportu publicznego (o 24,8%), polistyrenu do spieniania (o 23,6%), witryn i lad chłodniczych 
do przechowywania zamrożonej żywności (o 22,8%), soku jabłkowego (o 20,5%). 

Spadek produkcji zanotowano dla 1762 wyrobów, w tym m.in. dla szklanek i kieliszków ze 
szkła ołowiowego nabieranego mechanicznie (o 87,3%), kwasu octowego (o 39,4%), poli-
chlorku winylu nieuplastycznionego, zmieszanego z dowolną substancją, (o 34,0%), papieru 
siarczanowego niepowleczonego na warstwę pokryciową tektury falistej niebielonego 
(o 32,9%), gliny ogniotrwałej surowej (o 32,6%), nawozów potasowych (30,9%), koszul męskich, 
z dzianin metrażowych (o 27,7%), gazomierzy (o 24,2%), samochodów osobowych, wyposażo-
nych w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności 
skokowej nie większej niż 1000 cm3 (o 24,1%). 

Produkcja sprzedana dla 36 wyrobów utrzymała się na poziomie roku ubiegłego m.in. dla soli 
w solance; dywanów, drzwi, ich futryn oraz progów, z drewna; wodorotlenku sodu w roztwo-
rze wodnym; nadtlenku wodoru, preparatów do prania i czyszczenia; spoiw gipsowych skła-
dających się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia; prętów i kształtowników, z alumi-
nium; przyczep i naczep mieszkalnych lub turystycznych (kempingowych), o masie ponad 
1600 kg. 
  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WARTOŚĆ PRODUKCJI 

SPRZEDANEJ  

W TYS. ZŁ 

2018=100 

UDZIAŁ W 

WARTOŚCI 

OGÓŁEM 

 

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne 34 287 755,4 103,8 2,8 

Urządzenia elektryczne  71 225 632,2 115,6 5,9 

Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfi-

kowane 
47 258 857,7 105,8 3,9 

Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 139 375 585,7 102,1 11,5 

Pozostały sprzęt transportowy 20 265 874,1 121,0 1,7 

Meble 43 657 300,7 101,9 3,6 

W dziale Pozostały sprzęt 
transportowy zanotowano 
największy wzrost wartości 
produkcji sprzedanej (o 
21,0%).  
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Produkcja wytworzona wyrobów przemysłowych  

Spośród 4480 wyrobów lub grup asortymentowych wyrobów objętych obserwacją w fizycz-
nych jednostkach miary według nomenklatury PRODPOL, podmioty gospodarki narodowej 
wykazały produkcję wytworzoną dla 3575 grupowań. 

Tablica 2. Produkcja wytworzona ważniejszych wyrobów przemysłowych w 2019 r.b  

                                                           

b Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
ILOŚĆ 2018=100 

Węgiel kamienny tys. t 62 103 97,3 

Węgiel brunatny tys. t 50 345 86,0 

Gaz ziemny hm3 5 351 100,1 

Produkty uboju bydła i cieląt oraz trzody chlewnej wli-

czane do wydajności poubojowej  
t 1 538 445 94,4 

Mięso drobiowe  t 3 079 402 100,8 

Mleko hl 34 484 103 101,9 

Masło  t 237 213 106,7 

Pieczywo świeże t 1 470 412 96,8 

Cukier w przeliczeniu na cukier biały t 2 199 560 99,5 

Wódka czysta w przeliczeniu na 100%  hl 1 056 755 108,9 

Piwo otrzymywane ze słodu  hl 40 410 636 97,4 

Papierosy mln szt. 213 314 100,6 

Obuwie (łącznie z gumowym) tys. par 36 875 84,9 

Tarcica ogółem dam3 4 960 100,0 

Płyty pilśniowe tys. m2 731 151 99,3 

Papier i tektura tys. t 4 880 100,5 

Benzyna silnikowa (w tym lotnicza) t 4 603 458 102,8 

Oleje napędowe t 13 414 077 102,6 

Nawozy mineralne lub chemiczne, w przeliczeniu na 

czysty składnik, łącznie z wieloskładnikowymi 
t 2 880 379 99,4 
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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”.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
ILOŚĆ 2018=100 

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych t 3 605 792 104,3 

Opony ogółem (bez bieżnikowanych) tys. szt. 50 025 101,6 

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa t 990 198 102,8 

Cement  tys. t 18 946 99,9 

Cegła ogółem  tys. cegieł 667 651 98,7 

Stal surowa t 9 123 107 88,3 

Wyroby walcowane na gorąco (bez półwyrobów)  t 9 280 068 91,8 

Rury stalowe t 791 910 99,7 

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niesto-

powa 
t 582 198 112,0 

Komputery szt. 4 160 468 124,9 

Odbiorniki telewizyjne tys. szt. 22 124 105,6 

Chłodziarki i zamrażarki, łącznie z chłodziarko-zamra-

żarkami 
tys. szt. 3 462 107,5 

Pralki automatyczne włączając pralko-suszarki tys. szt. 6 555 97,8 

Kuchnie elektryczne łącznie z gazowo-elektrycznymi tys. szt.  1 392 103,0 

Ciągniki rolnicze szt. 2 071 97,1 

Maszyny i urządzenia do robót budowlanych, drogo-

wych i melioracyjnych 
t 14 721 82,7 

Samochody osobowe szt. 434 666 96,3 

Pojazdy do transportu publicznego  szt. 7 358 122,9 

Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe do ciągnięcia 

naczep 
szt. 207 802 102,8 

Meble drewniane, do pokojów stołowych i salonów  tys. szt. 32 816 104,9 
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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 
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Produkcja wyrobów przemysłowych  

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2015-2018 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Produkcja Przemysłowa 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych  

Produkcja wytworzona 

Wyroby gotowe 
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