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PRZEDMOWA 
 
Oddajemy do rąk Państwa publikację, w której prezentowane są bilansowe wyniki 

finansowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w 2012 roku. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wielkości i struktury majątku (aktywów) 

badanych podmiotów oraz źródeł jego finansowania (pasywów), uzyskanych wyników 

finansowych oraz nakładów poniesionych na środki trwałe. 

W publikacji scharakteryzowano jednostki zorganizowane w formie spółek handlowych 

(osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, 

oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, państwowych jednostek organizacyjnych oraz osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosiła 10 

i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, 

maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, 

gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną. 

Publikacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Poprzedzono je uwagami meto-

dycznymi, zawierającymi opis zakresu badania oraz podstawowe definicje stosowanych  

pojęć. 
 

 
 
 
 

Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw 
 
 

Katarzyna Walkowska 
 

 
 
 
 
 
 
Warszawa, grudzień 2013 r. 



4 

 

 

 

 

PREFACE 
 

Financial results of enterprises which conducted their business activity throughout 

2012 are presented in this publication. It aims at presenting the value and structure of assets 

of surveyed entities, sources of their financing, as well as financial results and outlays in-

curred on the fixed assets. 

In the publication, the entities organized in the form of commercial companies (per-

sonal and capital), civil partnerships, state-owned enterprises, co-operatives, branches of the 

foreign entrepreneurs, state organizational entities, and natural persons conducting business 

activity with 10 and more persons employed, and keeping the books (the accounting ledgers 

or the revenue and expense ledgers) are characterized.     

The data here presented do not cover credit institutions, brokerage and insurers,  

investment and pension societies, higher education schools, individual households in the  

agricultural sector, independent public healthcare centers nor the cultural institutions being 

legal entities. 

 This publication is divided into two parts: descriptive one and tables. They are pre-

ceded by methodological notes on the scope of survey and definitions of the terms applied 

herein. 

 

 

 

 

 
Director of the Enterprises Department 
 
 

Katarzyna Walkowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsaw, December 2013 
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UWAGI METODYCZNE  METHODOLOGICAL NOTES 

1. Źródła i zakres danych  1. Sources and scope of data 

Dane, które wykorzystano do scharakte-
ryzowania działalności badanych podmio-
tów gospodarczych pozyskano z nastę-
pujących sprawozdań statystycznych: SP 
– roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 
2012, F-02 – statystyczne sprawozdanie 
finansowe sporządzone na dzień 31 XII 
2012 r. oraz F-03 – sprawozdanie o stanie 
i ruchu środków trwałych za rok 2012.

The data characterizing activities 
of the economic entities were collected 
with the use of the following statistical 
reports: SP – annual report of enter-
prise’s activity in 2012, F-02 – statis-
tical financial report as of 31st Decem-
ber 2012, and F-03 – report on the 
state and flow of the fixed assets in 
2012.

Badaniem objęto podmioty prowa-
dzące księgi rachunkowe lub podatkową 
księgę przychodów i rozchodów, w których 
liczba pracujących wynosi 10 i więcej 
osób według stanu na dzień 30 XI 2012 r. 
Zakres przedmiotowy badania obejmuje 
m.in. bilans, rachunek zysków i strat (dla 
jednostek prowadzących podatkową 
księgę przychodów i rozchodów – wybrane 
kategorie), nakłady na środki trwałe. 
Wartości bilansowe prezentowane są 
według stanu na koniec roku kalendarzo-
wego, czyli na dzień 31 XII 2012 r.

The survey covered entities keeping 
the accounting ledgers or the revenue 
and expense ledger, with 10 and more 
persons employed by their state as of 
30st November 2012. It covered, among 
others, the balance sheet, the loss and 
profit account (for entities keeping the 
revenue and expense ledger – selected 
categories), or outlays on the fixed as-
sets. The balance sheet values are pre-
sented by their state as of the last cal-
endar day, i.e. 31st December 2012. 

W publikacji dane statystyczne 
zaprezentowano według podstawowego 
rodzaju działalności prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa na poziomie sekcji 
i wybranych działów Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD 2007) oraz 
według województw – zgodnie ze stanem 
organizacyjnym na dzień 31 XII 2012 r. 
Podstawą grupowania danych według 
województw jest miejsce siedziby 
zarządu podmiotu sprawozdawczego.

In the publication, the data are pre-
sented by the principal kind of activity 
conducted by the enterprises at the level 
of section and selected divisions of the 
Polish Classification of Activity (PKD 
2007), consistent with NACE classifica-
tion and by voivodships, according to the 
organizational state as of 31st December 
2012. The basis for the data grouping by 
voivodships is the head office of the 
board of the reporting entity. 

Dane dla podmiotów składających 
bilans i rachunek zysków i strat zawarto 
w tablicach od 1 do 38, a dla podmiotów 
prowadzących podatkową księgę przycho-
dów i rozchodów w tablicach 39 i 40. 
W tablicy 41 podano podstawowe dane dla 
całej badanej zbiorowości w latach 2008–
–2012, pogrupowane według rodzaju pro-
wadzonej rachunkowości. Podstawowe 
dane dla przedsiębiorstw prowadzących 
księgi rachunkowe według klas wielkości, 
mierzonych liczbą pracujących według 
stanu na 31 XII 2012 r., zaprezentowano 
w tablicach 31 i 32. Przeliczenia wartości 
w złotych polskich na euro w tablicach 
28–30 dokonano wg średniego kursu 
NBP z dnia 31 XII 2012 r. (1 EUR = 
4,0882 PLN). 

The data for the entities presenting 
their balance sheet and the loss and profit 
account are comprised in the tables 1 to 
38, and for the entities keeping the revenue 
and expense ledger in the tables 39 and 40. 
In the table 41 there are provided main 
data on the whole surveyed population in 
years 2008–2012, grouped by the type of 
business accounting. The basic data for the 
enterprises keeping the accounting ledgers 
by the size classes, classified according to 
the number of persons employed as of 31st 
December 2012 are presented in the tables 
31 and 32. The conversion of PLN to EUR 
currency in the tables 28 to 30 is done ac-
cording to the NBP (National Bank of Po-
land) average exchange rate (EUR 1 = 
PLN 4.0882) as of 31st December 2012.
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2. Objaśnienia podstawowych pojęć  2. Main definitions 

Aktywa stanowią powstały w wyniku 
dokonanych w przeszłości operacji zbiór 
przydatnych gospodarczo, kontrolowa-
nych przez jednostkę składników mająt-
kowych (zasobów), o wiarygodnie usta-
lonej wartości, które według oczekiwań 
przyniosą w przyszłości korzyści ekono-
miczne. Aktywa bilansu dzielą się na ak-
tywa trwałe i aktywa obrotowe. 

Assets comprise the resulting from the 
conducted in the past operations total set 
of elements of property (economic re-
sources), economically useful and con-
trolled by an entity, with reliably estab-
lished value, that are expected to bring 
some economic advantages in the future. 
The balance sheet assets divide into the 
total fixed assets and current assets.

Aktywa trwałe składają się z wartości 
niematerialnych i prawnych, rzeczowych ak-
tywów trwałych, należności długotermino-
wych, inwestycji długoterminowych oraz 
długoterminowych rozliczeń międzyokreso-
wych. 

Total fixed assets comprise of intan-
gible fixed assets, tangible fixed assets, 
long-term receivables, long-term invest-
ments and long-term inter-period settle-
ments. 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 
środki trwałe, środki trwałe w budowie 
oraz zaliczki na środki trwałe w budowie. 

Tangible fixed assets cover: fixed as-
sets, fixed assets under construction and 
advances on fixed assets under construc-
tion. 

Środki trwałe są to rzeczowe aktywa 
trwałe i zrównane z nimi, o przewidywa-
nym okresie ekonomicznego użytkowania 
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jed-
nostki. Zalicza się do nich w szczególno-
ści: grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu), budynki, lokale 
i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
(w tym spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego), urządzenia 
techniczne i maszyny, środki transportu, 
inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, 
ruchomości, wyposażenie, inwentarz ży-
wy). Środki trwałe w bilansie ujmowane są 
w wartości netto. 

Fixed assets are tangible fixed 
assets and equivalents, with a lifetime 
exceeding one year, complete, fit for 
use and assigned to an entity. In 
particularly covering: land (including 
perpetual usufruct right), buildings, 
dwellings and civil engineering 
premises (including co-operative right 
to residential dwelling and co-
operative right to utilitarian premises), 
technical equipment and machinery, 
transport equipment, other fixed assets 
(tools, movables, equipment, 
livestock). In the financial balance, the 
fixed assets are produced in the net 
value. 

Środki trwałe w budowie obejmują 
środki trwałe w okresie ich budowy, 
montażu lub ulepszenia już istniejącego 
środka trwałego. 

Fixed assets under construction
cover fixed assets in the process of their 
construction, assembly or improvement 
of already existing fixed asset. 

Inwestycje długoterminowe są to 
w szczególności te nieruchomości i war-
tości niematerialne i prawne, które nie są 
użytkowane przez jednostkę, lecz zostały 
nabyte w celu osiągnięcia korzyści eko-
nomicznych wynikających z przyrostu 
ich wartości, oraz długoterminowe akty-
wa finansowe, czyli nieprzeznaczone do 
obrotu akcje, udziały, inne papiery war-
tościowe, udzielone pożyczki oraz inne 
długoterminowe aktywa finansowe płatne 

Long-term investments are particu-
larly those real estate property and in-
tangible assets that are not being util-
ized by an entity, but were purchased to 
gain some economic advantages result-
ing from their increasing value as well 
as the long-term financial assets: i.e. 
shares, stocks and other securities not 
designated for trading. These are also 
received loans and other long-term fi-
nancial assets payable and with due 
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i wymagalne w okresie dłuższym niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego, a także 
inne inwestycje długoterminowe. 

date longer than within twelve months 
from the balance day, and other long-
term investments.

Aktywa obrotowe obejmują zapasy, 
należności krótkoterminowe, inwestycje 
krótkoterminowe oraz krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe. 

 Current assets cover stocks, short-
term receivables, short-term invest-
ments and short-term inter-period set-
tlements. 

Zapasy są to rzeczowe składniki 
aktywów obrotowych, do których zalicza 
się: 
a) materiały – surowce, materiały 
podstawowe i pomocnicze, półfabrykaty 
obcej produkcji, opakowania, części 
zamienne i odpady; 
b) produkty gotowe – wyroby gotowe, 
wykonane usługi, zakończone roboty, w 
tym także budowlano-montażowe, prace 
naukowo-badawcze, prace projektowe, 
geodezyjno-kartograficzne, itp.; 
c) półprodukty i produkty w toku – 
produkcja niezakończona, tj. produkcja 
(usługi, w tym roboty budowlane) w toku 
oraz półfabrykaty (półprodukty) własnej 
produkcji; 
d) towary – rzeczowe składniki 
majątku obrotowego nabyte w celu 
odsprzedaży w niezmienionej postaci; 
e) zaliczki na poczet dostaw zapasów. 

 Stocks are the tangible elements of 
current assets, including: 
a) materials – raw materials, basic 
and auxiliary materials, semi-finished 
foreign products, packages, replacements 
and waste; 
b) finished products – finished 
products, performed services, completed 
works (including construction and 
assembly works), research and 
development works, project works, 
geodetic and cartographic, etc.; 
c) work in progress and semi-finished 
goods – non-completed work, i.e. works 
(services, including the construction 
works) in progress and semi-finished 
own products; 
d) goods – tangible elements of 
current property purchased for re-sale in 
the unaltered form; 
e) advances on stocks’ supply. 

Należności krótkoterminowe obejmują 
ogół należności z tytułu dostaw i usług (bez 
względu na termin ich zapłaty) oraz całość 
lub część należności z innych tytułów nie 
zaliczanych do aktywów finansowych, które 
stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. 

 Short-term receivables cover total 
receivables from deliveries and services 
(irrespective of their due date) and the 
whole or part of the receivables from 
other than financial assets, which are 
due within 12 months from the balance 
day. 

Inwestycje krótkoterminowe obejmują 
krótkoterminowe aktywa finansowe, 
w szczególności udziały i akcje, inne 
papiery wartościowe, udzielone pożyczki, 
inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
oraz inne inwestycje krótkoterminowe. 

 Short-term investments cover short-
term financial assets, particularly 
shares and stocks, other securities, 
received loans, other short-term 
financial assets, cash equivalents and 
other cash assets, and other short-term 
investments. 

Krótkoterminowe rozliczenia mię-
dzyokresowe obejmują podlegające roz-
liczeniu w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego czynne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów i Roz-
liczenia międzyokresowe przychodów 
jako odpowiednik przychodów niebędą-
cych jeszcze na dzień bilansowy należno-
ściami z prawnego punktu widzenia. 

 Short-term inter-period settlements 
cover – subject to financial settlement 
within less than twelve months from the 
balance day – active inter-period settle-
ments of expenses and inter-period set-
tlements of revenues as an equivalent of 
revenues not yet, as of the balance day, 
being receivables from the legal point 
of view. 
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Pasywa obejmują kapitały (fundusze) 

własne oraz zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania. 

 Total equity and liabilities cover eq-
uity (fund) and liabilities and provisions 
for liabilities. 

Kapitały (fundusze) własne 
wykazywane według zasad określonych 
przepisami prawa, postanowieniami statutu 
lub umowy o utworzeniu jednostki 
obejmują: kapitał (fundusz) podstawowy, 
należne wpłaty na kapitał podstawowy, 
udziały (akcje) własne, kapitał (fundusz) 
zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy 
z lat ubiegłych, wynik finansowy netto 
roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto 
w ciągu roku obrotowego. 

 Share equity (fund), as indicated 
according to the rules defined by law, 
regulations of statute or contract on 
establishing the entity, cover: share 
capital (fund), share capital not paid 
up, entity’s shares (stocks), supplemen-
tary capital (fund), reserve capital 
(fund) from revaluation, other reserve 
capital (fund), undistributed (unsettled) 
financial result from previous years, net 
financial result of the turnover year and 
write-offs from net profit for the turn-
over year. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowią-
zania są wynikającym z przyszłych zda-
rzeń obowiązkiem wykonania świadczeń 
o wiarygodnie określonej wartości, które 
powodują wykorzystanie już posiadanych 
lub przyszłych aktywów jednostki. Obej-
mują rezerwy na zobowiązania, zobowią-
zania długoterminowe, zobowiązania 
krótkoterminowe oraz rozliczenia między-
okresowe. 

 Liabilities and provisions for liabili-
ties are obligations resulting from past 
events entailing the provision of 
a consideration whose value has been 
determined in a reliable manner, which 
involve the use of an entity current or 
future assets. Cover provisions for li-
abilities, long-term liabilities, short-term 
liabilities and inter-period settlements 
(deferred and accrued expenses). 

Zobowiązania długoterminowe obejmują 
zobowiązania, których termin płatności 
w całości lub części przypada później niż 
w roku następującym po dniu bilansowym. 

 Long-term liabilities cover liabilities, 
the due date of which in whole or in part 
is later than in the year following the 
balance day. 

Zobowiązania krótkoterminowe 
obejmują ogół zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług, a także całość lub tę część 
pozostałych zobowiązań, które stają się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. 

 Short-term liabilities cover total 
liabilities from deliveries and services, 
and the whole or this part of the 
remaining liabilities which are due 
within twelve months from the balance 
day. 

Przychody z całokształtu działalności 
obejmują: 
a) przychody netto ze sprzedaży 
w kraju i na eksport wytworzonych 
przez jednostkę produktów (wyrobów 
gotowych, półfabrykatów oraz usług), 
a także opakowań, wyposażenia i usług 
obcych, jeżeli są one fakturowane odbior-
com łącznie z produktami; 
 
 

 Revenues from total activity 
cover: 
a) net revenues from the domestic 
sale and export sale products manufac-
tured by an entity (finished goods, semi-
finished products and services), as well 
as packages, equipment and outside ser-
vices, if they are invoiced to the receivers 
along with products; 
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b) przychody netto ze sprzedaży to-
warów i materiałów, tj. nabyte w celu 
odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym 
rzeczowe aktywa obrotowe oraz produk-
ty wytworzone przez jednostkę, jeśli 
sprzedawane są one w sieci własnych 
sklepów obok towarów obcej produkcji. 
Przychody ze sprzedaży produktów, to-
warów i materiałów na eksport obejmują 
wewnątrzwspólnotową dostawę do kra-
jów członkowskich UE oraz eksport do 
krajów pozaunijnych; 
c) pozostałe przychody operacyjne, tj. 
przychody związane pośrednio z działal-
nością operacyjną jednostki, w szczegól-
ności: zysk ze zbycia niefinansowych ak-
tywów trwałych (środków trwałych, środ-
ków trwałych w budowie, wartości niema-
terialnych i prawnych, inwestycji w nieru-
chomości i prawa), otrzymane nieodpłat-
nie, w tym w drodze darowizny, aktywa 
(środki pieniężne), odszkodowania, roz-
wiązane rezerwy, korekty odpisów aktu-
alizujących wartość aktywów niefinanso-
wych, przychody z działalności socjalnej, 
przychody z najmu lub dzierżawy środków 
trwałych albo inwestycji w nieruchomości 
i prawa; 
d) przychody finansowe, tj. kwoty 
należne z tytułu dywidend i udziałów 
w zysku, odsetki od udzielanych poży-
czek, odsetki od lokat terminowych, od-
setki za zwłokę, zysk ze zbycia inwesty-
cji (sprzedaży), zmniejszenia odpisów 
aktualizacyjnych wartości inwestycji 
wobec całkowitego lub częściowego 
ustania przyczyn powodujących trwałą 
utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich 
różnic kursowych nad ujemnymi. 

b) net revenues from the sale of 
goods and materials, i.e. purchased for 
re-sale in the unaltered form the tangible 
current assets and products manufac-
tured by an entity, if they are sold within 
the chain of own stores next to the prod-
ucts of outside manufacture. Revenues 
from the sale of products, goods and ma-
terials designated for intra-community 
delivery to the member states of the 
European Union and export outside the 
European Union; 
c) other operating revenues, i.e. 
revenues related indirectly to the opera-
tional activity of an entity, in particu-
lar: profit from the sale of non-financial 
fixed assets (fixed assets, fixed assets 
under construction, intangible assets, 
investments in the real estate and 
rights), assets (cash) received free of 
charge, including donated assets, as 
well as damages, reversed provisions, 
adjustments of the depreciation value 
for non-financial assets, income from 
social activities, income from the rent 
or lease of the fixed assets or invest-
ments in the real estate and rights; 
d) financial revenues, i.e. amounts 
due in respect of dividends and share in 
profits, interest on loans granted, inter-
est on term deposits, default interest, 
profit from the sale of investments, re-
duction of depreciation write-offs relat-
ing to investments due to the fact that the 
reasons resulting in the permanent loss 
of their value have ceased to exist 
(whether partially or totally), surplus of 
foreign exchange gains over losses. 

Koszty uzyskania przychodów z ca-
łokształtu działalności obejmują: 
a) koszt własny sprzedanych produk-
tów, towarów i materiałów związany 
z podstawową działalnością operacyjną, 
do którego zaliczono wartość sprzedanych 
towarów i materiałów oraz koszty ogółem 
(koszty działalności operacyjnej) pomniej-

 Costs of obtaining revenues from to-
tal activity cover: 
a) cost of the sale of products, goods 
and materials related to the basic op-
erating activity, including the value of 
sold goods and materials and total 
costs (total operating cost) decreased 
by the costs of generating benefits for 
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szone o koszt wytworzenia świadczeń na 
własne potrzeby jednostki i skorygowane 
o zmianę stanu produktów; 
b) pozostałe koszty operacyjne, tj. 
koszty związane pośrednio z działalnością 
operacyjną jednostki, a w szczególności: 
stratę ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych i środków trwałych w budowie, 
amortyzację oddanych w dzierżawę lub 
najem środków trwałych i środków trwa-
łych w budowie, nieplanowane odpisy 
amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości), poniesione kary, grzyw-
ny, odszkodowania, odpisane w części lub 
całość wierzytelności w związku z postę-
powaniem upadłościowym, układowym 
i naprawczym, utworzone rezerwy na 
pewne lub o dużym stopniu prawdopodo-
bieństwa przyszłe zobowiązanie (straty 
z transakcji gospodarczych w toku), odpi-
sy aktualizujące wartość aktywów niefi-
nansowych, koszty utrzymania obiektów 
działalności socjalnej, darowizny lub nie-
odpłatnie przekazane aktywa trwałe; 
c) koszty finansowe, tj. m.in. odsetki 
od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
odsetki i dyskonto od wyemitowanych 
przez jednostkę obligacji, odsetki za 
zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpi-
sy z tytułu aktualizacji wartości inwesty-
cji, nadwyżkę ujemnych różnic kurso-
wych nad dodatnimi. 

the needs of the entity and corrected by 
the change in product inventories; 
b) other operating costs, i.e. costs 
related indirectly to the operational ac-
tivity of the entity, and in particular: 
loss on the sale of the non-financial 
fixed assets and fixed assets under con-
struction, depreciation of leased or 
rented fixed assets and fixed assets un-
der construction, unplanned write-offs 
(write-offs by virtue of permanent loss 
of value), penalties, fines, indemnities 
paid, partially or fully written off li-
abilities related to bankruptcy, compo-
sition, restructuring proceedings, provi-
sions made for future certain liabilities 
or liabilities, which are likely to occur 
(loss on current business transactions in 
progress), write-offs updating the value 
of non-financial assets, costs of main-
taining premises required for social ac-
tivity, donations or total fixed assets 
received free of charge; 
c) financial costs, i.e. among others, 
interest from received bank credits and 
loans, interest and discount on bonds 
issued by the entity, default interest, loss 
on the sale of investments, write-offs up-
dating the value of investment, the sur-
plus of foreign exchange losses over 
gains. 

Wynik finansowy brutto (zysk lub 
strata) jest to wynik na działalności 
gospodarczej, skorygowany o wynik 
zdarzeń nadzwyczajnych. 

 Gross financial result (loss or profit) 
is the financial result on economic activ-
ity, adjusted by the result of extraordi-
nary events. 

Obciążenia wyniku finansowego 
brutto obejmują podatek dochodowy od 
osób prawnych i fizycznych. 

Wpływający na wynik finansowy 
podatek dochodowy obejmuje część 
bieżącą i część odroczoną. Część 
odroczona stanowi różnicę między stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego (w związku z przejściowymi 
różnicami między wynikiem finansowym 
brutto a podstawą opodatkowania, wyni-

 Encumbrances on gross financial 
result include income tax on legal and 
natural persons. 

The income tax affecting the financial 
result covers the current part and the 
deferred part. The deferred part is equal 
to the difference between the state of 
provisions and assets by virtue of 
deferred tax (because of the temporary 
differences between the gross financial 
result and the basis for taxation resulting 



14 

 
kającymi z odmienności momentu ujęcia 
przychodu i kosztu zgodnie z przepisami 
o rachunkowości a przepisami podatko-
wymi) na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. 

from the different moments of the income 
and cost statement, in accordance with 
the tax and accounting regulations) at the 
end and at the beginning of the reporting 
period. 

Wynik finansowy netto (zysk lub 
strata) jest to wynik finansowy brutto 
pomniejszony o podatek dochodowy. 

 Net financial result (loss or profit) is 
the gross financial result decreased by 
income tax. 

Wskaźnik poziomu kosztów jest to 
relacja kosztów uzyskania przychodów 
z całokształtu działalności do 
przychodów z całokształtu działalności. 

 Cost level indicator from total 
activity is the relation of the costs of 
revenues acquisition from total activity to 
revenues from total activity. 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 
jest to relacja wyniku finansowego brutto 
do przychodów z całokształtu działalności. 

 Gross turnover profitability rate is 
the relation of the gross financial result 
to the revenues from total activity. 

Wskaźnik rentowności obrotu netto 
jest to relacja wyniku finansowego netto 
do przychodów z całokształtu działalności.

 Net turnover profitability rate is the 
relation of the net financial result to the 
revenues from total activity. 

Wskaźnik rentowności aktywów 
jest to relacja wyniku finansowego netto 
do wartości aktywów. 

 Return on assets is the relation of the 
net financial result to the value of the 
assets. 

Wskaźnik rentowności aktywów 
trwałych jest to relacja wyniku finanso-
wego netto do wartości aktywów trwałych. 

 Return on total fixed assets is the re-
lation of the net financial result to the 
value of the total fixed assets. 

Wskaźnik rentowności aktywów obroto-
wych jest to relacja wyniku finansowego netto 
do wartości aktywów obrotowych. 

 Return on current assets is the rela-
tion of the net financial result to the 
value of the current assets. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego 
jest to relacja wyniku finansowego netto do 
wartości kapitału (funduszu) własnego. 

 Return on equity is the relation of the 
net financial result to the value of the 
equity (fund). 

Wskaźnik płynności I stopnia jest to 
relacja inwestycji krótkoterminowych do 
zobowiązań krótkoterminowych (bez 
funduszy specjalnych). 

 The first degree financial liquidity 
indicator is the relation of the short-term 
investments to the short-term liabilities 
(without special funds). 

Wskaźnik płynności II stopnia jest 
to relacja inwestycji krótkoterminowych 
i należności krótkoterminowych do 
zobowiązań krótkoterminowych (bez 
funduszy specjalnych). 

 The second degree financial liquidity 
indicator is the relation of the short-term 
investments and the short-term receiv-
ables to the short-term liabilities (without 
special funds). 

Wskaźnik płynności III stopnia jest 
to relacja aktywów obrotowych jednostki 
(zapasów, należności krótkoterminowych, 
inwestycji krótkoterminowych i krótko-
terminowych rozliczeń międzyokreso-
wych) do zobowiązań krótkoterminowych 
(bez funduszy specjalnych). 

 The third degree financial liquidity 
indicator is the relation of the current 
assets of the entity (stocks, short-term 
receivables, short-term investments and 
short-term deferred expenses) to the 
short-term liabilities (without special 
funds). 
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Nakłady na środki trwałe są to po-

niesione w okresie sprawozdawczym na-
kłady na nabycie (w tym również zakup 
środków trwałych niewymagających mon-
tażu lub instalacji) bądź wytworzenie dla 
własnych potrzeb nowych środków trwa-
łych, nakłady na środki trwałe w budowie 
(niezakończone, tj. na przyszłe środki 
trwałe), na ulepszenia własnych środków 
trwałych, na ulepszenia w obcych środ-
kach trwałych oraz inne nakłady związane 
z budową środka trwałego – wraz z kosz-
tami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. 
kosztami transportu, załadunku, ubezpie-
czenia w drodze, ceł, itp. Podziału 
nakładów na środki trwałe (w tym również 
nakładów na budowy rozpoczęte, a nieza-
kończone) na grupy i rodzaje dokonano 
zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. 
W niniejszej publikacji zaprezentowano 
nakłady na środki trwałe w podziale na 
podstawowe zbiorcze grupy rodzajowe 
środków trwałych obejmujące: budynki 
i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej (grupy 1-2), maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia (grupy 3-6 i 8), 
środki transportu (grupa 7). 

Dynamika nakładów inwestycyjnych 
w cenach stałych – jako ceny stałe 
przyjęto ceny bieżące z analogicznego 
okresu roku poprzedniego. 

 Outlays on fixed assets are the in-
curred in the reporting period outlays on 
the purchase (including purchase of the 
fixed assets not requiring assembly or 
installation), or production of new fixed 
assets for own needs, the outlays on the 
fixed assets under construction (not com-
pleted, i.e. for the future fixed assets), for 
improvements of own fixed assets, for 
improvements in outside fixed assets and 
other outlays related to the construction 
of fixed assets – along with expenses in-
curred while purchasing them, i.e. costs 
of transport, loading, insurance, customs, 
etc. The division of outlays for the fixed 
assets (including outlays on constructions 
started and not completed) into groups 
and types was made in accordance with 
the Polish Classification of Fixed Assets. 
In this publication, there are presented 
outlays on fixed assets as divided into the 
basic collective type groups of fixed as-
sets covering: buildings, dwellings and 
civil engineering premises (groups 1-2), 
machines, technical equipment and tools 
(groups 3-6 and 8), and means of trans-
port (group 7). 

Indices on investment outlays in con-
stant prices – as constant prices the cur-
rent prices from corresponding period of 
previous year were used. 

Stopień zużycia środków trwałych 
jest to procentowa relacja wielkości 
umorzeń dokonanych od chwili oddania 
środków trwałych do eksploatacji do 
wartości środków trwałych brutto. 

 Degree of consumption of fixed 
assets is the percentage relation of the 
amortization conducted from the moment 
of completion of the fixed assets to the 
gross value of the fixed assets. 

Kapitał zakładowy spółek w tablicy 19 
dotyczy spółek prawa handlowego, spółek 
cywilnych i innych spółek powołanych 
odrebnymi przepisami oraz zagranicznych 
przedsiębiorstw drobnej wytwórczości 
i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

 Share capital of comapnies in table 
19 concerns commercial comapnies, civil 
law partnerships and others companies 
established on the basis of separate rules 
as well as foreign small-scale enterprises 
and branches of foreign enterprises. 

W związku z elektronicznym nalicza-
niem tablic, w niektórych przypadkach 
sumy składników mogą się różnić nie-
znacznie od podanych wielkości „ogółem”. 

 Due to the electronic method of 
data processing, in some cases sums 
of components can differ from 
amount given in the item “total”.  
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WYNIKI BADAŃ – SYNTEZA  SURVEY RESULTS – SYNTHESIS 

W niniejszej publikacji prezentowane są
dane dotyczące 79 277 przedsiębiorstw
prowadzących księgi rachunkowe lub po-
datkową księgę przychodów i rozchodów.
Z tej zbiorowości 54 587 jednostek prowa-
dzących księgi rachunkowe sporządziło
pełny bilans i rachunek zysków i strat, 
a 24 690 jednostek prowadzących księgę 
przychodów i rozchodów przekazało tylko 
wybrane, wymagane dane. 

 Data presented in this publication 
concern 79 277 enterprises keeping ac-
counting ledgers or the revenue and ex-
pense ledger. Out of this number, 54 587
entities keeping accounting ledgers pre-
pared full balance sheet and the profit 
and loss account, while 24 690 entities 
keeping revenue and expense ledger filed 
only selected required data. 

W badanej populacji przedsiębiorstw
dominowały jednostki małe, tj. o liczbie
pracujących na koniec roku 2012 mniejszej 
niż 50 osób (76,8%). Odsetek jednostek 
średnich (od 50 do 249 pracujących) i du-
żych (250 i więcej pracujących) wynosił 
odpowiednio 19,1% i 4,1%. 

 In the analyzed group of enterprises, 
small entities, i.e. employing less than 50 
persons dominated at the end of 2012
(76.8%). The percentage of medium entities 
(employing from 50 to 249 persons) and 
large entities (employing 250 persons and 
more) was 19.1% and 4.1% respectively. 

Najwięcej podmiotów prowadziło dzia-
łalność w zakresie przetwórstwa przemysło-
wego – 22 567 jednostek (28,5%) oraz han-
dlu; naprawy pojazdów samochodowych –
20 658 jednostek (26,1%). 

 The majority of entities conducted 
activity in manufacturing – 22 567 enti-
ties (28.5%) and trade; repair of motor 
vehicles – 20 658 units (26.1%). 

Z ogólnej liczby przedsiębiorstw obję-
tych badaniem 16,0% (12 695 jednostek) 
miało swoje siedziby w województwie
mazowieckim, a 13,4% (10 604 jednostek) 
w województwie śląskim. 

 Out of the total number of enterprises 
covered by the survey, 16.0% (12 695 enti-
ties) had their seats in Mazowieckie 
Voivodship, and 13.4% (10 604 entities) –
in Śląskie Voivodship. 

 
1. Podmioty prowadzące księgi ra-
chunkowe 
 

  
1. Entities keeping accounting led-
gers 

Z 54 587 przedsiębiorstw, które sporzą-
dziły pełny bilans i rachunek zysków i strat 
za 2012 rok, 67,0% (36 561) to jednostki
małe, 27,1% (14 795) – jednostki średnie i
5,9% (3 231) – jednostki duże. Rok wcze-
śniej udziały te wynosiły odpowiednio:
66,2%, 27,8% i 6,0%. 

 Out of 54 587 enterprises which pre-
pared full balance sheet and the profit and 
loss account for 2012, 67.0% (36 561) are 
small units, 27.1% (14 795) – are medium, 
and 5.9% (3 231) are large units. A year 
before, these percentages were as follows: 
66.2%, 27.8% and 6.0%. 

Wartość aktywów badanych podmio-
tów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 
2 432,3 mld zł (o 3,6% więcej niż na
koniec roku 2011), z tego 60,0% stanowiły
aktywa trwałe, a 40,0% aktywa obrotowe. 
Biorąc pod uwagę klasę wielkości przed-
siębiorstw, mierzoną liczbą pracujących,
60,3% wartości aktywów ogółem posiada-
ły jednostki duże, 23,8% jednostki średnie,
a 15,9% jednostki małe. 

 

 The value of assets of the analyzed 
entities as of 31 December 2012, amounted 
to 2 432.3 bn zl (by 3.6% more than at the 
end of 2011), from which 60.0% were total 
fixed assets and 40.0% were current assets. 
Taking into consideration the enterprises 
size class measured by the number of 
persons employed, large entities had 60.3% 
of assets in total, medium entities had 
23.8% and small units – 15.9%. 
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Aktywa trwałe netto badanych pod-

miotów osiągnęły wartość 1 459,0 mld zł
(przed rokiem 1 370,3 mld zł). 

 The value of net total fixed assets of the 
analyzed entities was 1 459.0 bn zl 
(compared to 1 370.3 bn zl a year before). 

W strukturze aktywów trwałych netto
64,4% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe
(głównie środki trwałe), 26,1% – inwestycje
długoterminowe, 4,5% – wartości niema-
terialne i prawne, 2,6% – należności
długoterminowe i 2,4% – długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe. 

 In the structure of net total fix assets, 
64.4% of them were tangible fixed assets 
(mainly tangible fixed assets in use), 26.1% 
– long-term investments, 4.5% – intangible 
assets, 2.6% – long-term receivables and 
2.4% – long-term inter-period settlements. 

Największa część aktywów trwałych była
w posiadaniu spółek akcyjnych – 50,3% oraz
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością –
35,9%. Do spółdzielni należało 5,1% 
aktywów trwałych, a do przedsiębiorstw
państwowych i państwowych jednostek
organizacyjnych – 2,5%. Z punktu widzenia
wielkości badanych podmiotów, większa
część aktywów trwałych, tj. 65,6%, należała
do przedsiębiorstw dużych, 21,3% do przed-
siębiorstw średnich i 13,1% do przedsię-
biorstw małych (wobec 65,3%, 21,7%
i 13,0% na koniec roku 2011). 

 Joint-stock companies had the biggest 
part of total fixed assets – 50.3%, whereas 
limited liability companies had 35.9% of 
total fixed assets. Co-operatives had 5.1% 
of total fixed assets, while state owned 
enterprises and organizational entities –
2.5%. Considering the size of the analyzed 
entities, most of total fixed assets i.e. 
65.6% belonged to large enterprises, 
21.3% – to medium enterprises and 13.1% 
– do small enterprises (compared to 
65.3%, 21.7% and 13.0% at the end of 
2011). 

Aktywa obrotowe na dzień 31 grudnia
2012 r. wyniosły 973,3 mld zł i zmniejszyły
się w stosunku do stanu na koniec poprzed-
niego roku o 0,5%. W strukturze aktywów 
obrotowych 44,0% stanowiły należności
krótkoterminowe (w tym głównie należności 
z tytułu dostaw i usług), 26,7% – zapasy, 
26,2% – inwestycje krótkoterminowe (w tym 
głównie krótkoterminowe aktywa finansowe) 
i 3,1% – krótkoterminowe rozliczenia mię-
dzyokresowe. Jednostki duże posiadały
52,3% aktywów obrotowych, średnie –
27,5%, a małe – 20,2% (przed rokiem 53,6%,
27,6% i 18,8%). 

 Currents assets as of 31 December 2012
amounted to 973.3 bn zl and decreased by 
0.5% in relation to the value at the end of 
previous year. In the structure of current 
assets, 44.0 % of them were short-term 
receivables (mainly from deliveries and 
services receivables), 26.7% – stocks,
26.2% – short-term investments (including 
mainly short-term financial assets) and 
3.1% short-term inter-period settlements. 
Large entities had 52.3% of current assets, 
medium – 27.5% and small – 20.2% 
(compared to 53.6%, 27.6% and 18.8% 
a year before). 

W strukturze pasywów 50,8% stanowiły
kapitały (fundusze) własne, a 49,2% 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
(w 2011 roku odpowiednio 49,8% i 50,2%).

 In the structure of liabilities, 50.8% of 
them accounted for equity, and 49.2% –
for liabilities and provisions for liabilities 
(in 2011, 49.8% and 50.2% respectively). 

Kapitały (fundusze) własne badanych
przedsiębiorstw na koniec 2012 r. wyniosły
1 236,4 mld zł (rok wcześniej 1 170,3 mld zł).
Do jednostek dużych należało 62,7%, do 
średnich – 22,3%, a do małych – 15,0% 
kapitałów własnych. W skład kapitałów 
(funduszy) własnych wchodziły: kapitały
(fundusze) podstawowe w wysokości
586,0 mld zł, należne wpłaty na kapitał
podstawowy o wartości minus 2,5 mld zł, 

 Equity of the analyzed enterprises 
at the end of 2012 amounted to 1 236.4
bn zl (1 170.3 bn zl a year before).
62.7% of equity belonged to large
entities, 22.3% – to medium entities 
and 15.0% – to small entities. Equity 
included: share capital in the amount 
of 586.0 bn zl, share capital not paid 
up of negative value 2.5 bn zl, own 
shares (stocks) of negative value 
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udziały (akcje) własne o wartości minus
3,6 mld zł, kapitały (fundusze) zapasowe
w wysokości 458,1 mld zł, kapitały (fundu-
sze) z aktualizacji wyceny o wartości
24,9 mld zł, pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe w kwocie 116,7 mld zł, ujemny
wynik finansowy z lat ubiegłych
wynoszący 42,3 mld zł, dodatni wynik
finansowy netto roku obrotowego w wyso-
kości 107,6 mld zł, oraz odpisy z zysków 
netto w ciągu roku obrotowego o wartości
minus 8,3 mld zł. 

3.6 bn zl, supplementary capital in the 
amount of 458.1 bn zl, reserve capital 
from revaluation of the value of
24.9 bn zl, other reserve capitals in the 
amount of 116.7 bn zl, loss from 
previous years amounting to
42.3 bn zl, net profit of the turnover 
year in the amount of 107.6 bn zl and 
write-offs from net profit for the 
turnover year of negative value of
8.3 bn zl. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
na koniec roku wyniosły 1 195,9 mld zł 
(wzrost o 1,5% w stosunku do stanu na ko-
niec roku 2011), z czego zobowiązania krót-
koterminowe stanowiły 55,8% (667,6 mld 
zł), a zobowiązania długoterminowe 27,5%
(328,6 mld zł). Wartość rezerw na zobowią-
zania osiągnęła stan 95,8 mld zł (w tym 
21,8 mld zł stanowiły rezerwy z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego).  

 Liabilities and provisions for liabilities 
at the end of the year amounted to 1 195.9
bn zl (an increase of 1.5% in relation to the 
value at the end of 2011), from which short-
term liabilities accounted for 55.8% (667.6
bn zl), and long-term liabilities – for 27.5%
(328.6 bn zl). The value of provisions for 
liabilities reached the level of 95.8 bn zl 
(including 21.8 bn zl accounted for provi-
sion for deferred income tax). 

Zadłużenie podmiotów gospodarczych
z tytułu długo- i krótkoterminowych kredy-
tów i pożyczek wyniosło 398,6 mld zł. 
Z ogólnej liczby podmiotów objętych bada-
niem 33 895 jednostek, tj. 62,1%, korzystało 
z kredytów i pożyczek, z tego 28 714 –
z kredytów bankowych. 

 Debt of business entities due to long-
and short-term credits and loans 
amounted to 398.6 bn zl. Out of the total 
number of the analyzed entities, 33 895
entities, i.e. 62.1%, used credits and loans, 
from which 28 714 used bank credits. 

Przychody z całokształtu działalności
badanych podmiotów gospodarczych były
w 2012 roku wyższe o 3,4% niż w roku
2011 i wyniosły 2 986,2 mld zł.
W strukturze tych przychodów 55,2% 
stanowiły przychody ze sprzedaży
produktów (wyrobów i usług), natomiast
40,8% – przychody ze sprzedaży towarów
i materiałów. Zarówno pozostałe przychody
operacyjne, jak i przychody finansowe
stanowiły po 2,0% przychodów z cało-
kształtu działalności. Przychody z cało-
kształtu działalności uzyskane przez przed-
siębiorstwa duże wyniosły 1 683,3 mld zł 
i stanowiły 56,4% przychodów wszystkich
badanych przedsiębiorstw. Jednostki śred-
nie uzyskały 25,7%, a małe 17,9% ogółu
przychodów z całokształtu działalności. 

 Revenues from total activity of the 
analyzed business entities were in 2012
higher by 3.4% than in 2011 and 
amounted to 2 986.2 bn zl. In the structure 
of these revenues, 55.2% accounted for 
revenues from sales of products (goods 
and services), and 40.8% accounted for 
revenues from sales of goods and 
materials. Other operating revenues as 
well as financial revenues accounted each 
for 2.0% of revenues from total activity. 
Revenues from total activity earned by 
large enterprises amounted to 1 683.3 bn 
zl and accounted for 56.4% of revenues of 
all analyzed enterprises. Medium entities 
earned 25.7%, and small entities earned 
17.9% of total revenues from activity. 

Koszty uzyskania przychodów z cało-
kształtu działalności były w 2012 roku 
wyższe o 3,9% niż w roku 2011 i wyniosły 
2 857,9 mld zł. W strukturze tych kosztów

 Cost of obtaining revenues from total ac-
tivity of the analyzed business entities were 
in 2012 higher by 3.9% than in 2011 and
amounted to 2 857.9 bn zl. In the structure of 
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96,0% stanowiły koszty własne sprzeda-
nych produktów, towarów i materiałów 
(z tego 36,3% wartość sprzedanych towa-
rów i materiałów i 59,7% koszt własny
sprzedanych produktów), 1,9% – pozostałe
koszty operacyjne i 2,1% – koszty finanso-
we. Koszty uzyskania przychodów z cało-
kształtu działalności poniesione przez
przedsiębiorstwa duże wyniosły 1 607,9
mld zł i stanowiły 56,3% kosztów uzyska-
nia przychodów wszystkich badanych 
przedsiębiorstw. Jednostki średnie poniosły 
25,9%, a małe 17,8% ogółu kosztów uzy-
skania przychodów z całokształtu działal-
ności. 

these costs, 96.0% of them accounted for 
own costs of products, goods and materials 
sold (36.3% of which accounted for the 
value of goods and materials sold and 59.7% 
– for own cost of products sold), 1.9% ac-
counted for other operating costs and 2.1% 
– for financial costs. Cost of obtaining reve-
nues from total activity incurred by large
enterprises amounted to 1 607.9 bn zl and 
accounted for 56.3% of cost of obtaining 
revenues of all analyzed enterprises.
Medium entities incurred 25.9%, and small 
entities incurred 17.8% of total cost of ob-
taining revenues from activity. 

Wynik finansowy na działalności
gospodarczej wyniósł 128,3 mld zł. 

 Financial result for business activity 
was 128.3 bn zl. 

Po uwzględnieniu dodatniego salda
zysków i strat nadzwyczajnych, w kwocie
118,8 mln zł (396,4 mln zł zyski
nadzwyczajne i 277,6 mln zł straty
nadzwyczajne), wynik finansowy brutto
wyniósł 128,4 mld zł, wobec 137,6 mld zł 
w 2011 r. 

 Taking into consideration the positive 
profits balance and extraordinary losses in 
the amount of 118.8 mln zl (396.4 mln zl 
accounted for extraordinary profits and 
277.6 mln zl for extraordinary losses), gross
financial result was 128.4 bn zl compared 
to 137.6 bn zl in 2011. 

Obciążenia wyniku finansowego brutto
z tytułu podatku dochodowego wyniosły
20,4 mld zł (23,9 mld zł w 2011 r.). 

 Encumbrances on gross financial result 
due to income tax were 20.4 bn zl (23.9 bn 
zl in 2011). 

Wynik finansowy netto ukształtował się
na poziomie 108,0 mld zł wobec 113,7 mld 
zł w 2011 r., przy spadku zarówno zysku 
netto o 7,6% jak i straty netto o 11,6%. 
Zysk netto na koniec 2012 roku wykazało
77,9% ogółu badanych jednostek (79,1% w 
2011 r.), a uzyskane przez nie przychody
stanowiły 85,1% przychodów z całokształtu 
działalności (w 2011 r. 85,0%). 

 Net financial result amounted to 108.0
bn zl compared to 113.7 bn zl in 2011, 
with net profit decline of 7.6% and net 
loss decline of 11.6%. 77.9% of total 
number of the analyzed entities showed 
net profit at the end of 2012 (79.1% in 
2011), and revenues they earned 
accounted for 85.1% of revenues from 
total activity (85.0% in 2011). 

W badanych przedsiębiorstwach odno-
towano w 2012 r. nieznaczne pogorszenie
podstawowych wskaźników ekonomiczno-
-finansowych w stosunku do notowanych w
2011 r. Wskaźnik poziomu kosztów
z całokształtu działalności wyniósł 95,7% 
(wobec 95,2% w 2011 r.), wskaźnik
rentowności obrotu brutto 4,3% (wobec
4,8%), wskaźnik rentowności obrotu netto
3,6% (wobec 3,9%). 

 In the analyzed enterprises, a slight 
reduction in all economic and financial 
rates was recorded in 2012 in relation to 
2011. Costs level indicator from total 
activity was 95.7% (compared to 95.2% 
in 2011), gross turnover profitability rate 
was 4.3% (compared to 4.8%) and net 
turnover profitability rate was 3.6% 
(compared to 3.9%). 

Sprzedaż na eksport wykazało 31,9% 
badanych przedsiębiorstw wobec 30,8% 
w 2011 r. Poziom sprzedaży eksportowej
był o 7,9% wyższy niż przed rokiem, a jej 
udział w przychodach ze sprzedaży produk-

 31.9% of the analyzed enterprises showed 
sales for export (compared to 30.8% in 2011). 
The level of export sales was by 7.9% higher 
than a year before, and their share in revenues 
from sales of products, goods and materials of 
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tów, towarów i materiałów podmiotów ogółem
wyniósł 20,0% wobec 19,2% w 2011 r. 

entities in total was 20.0% compared to 19.2% 
in 2011. 

Nakłady na środki trwałe realizowało
76,2% badanych podmiotów gospodarczych.
Wartość tych nakładów wyniosła 118,9 mld i
była (w cenach stałych) niższa o 3,3% niż
przed rokiem. Inwestowały głównie
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w
zakresie przemysłu, na które przypadało
57,1% ogółu poniesionych nakładów,
handlu; napraw pojazdów samochodowych –
11,9% oraz transportu i gospodarki
magazynowej – 10,9%. Ze zrealizowanych 
nakładów 57,4% przypadało na zakupy
maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi
oraz środków transportu, a 41,8% na
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii
lądowej i wodnej. 

 76.2% of the analyzed business entities 
incurred outlays on fixed assets. The value 
of such outlays amounted to 118.9 bn zl 
and it was (in constant prices) lower by 
3.3%  than a year before. Mainly there
were investing enterprises conducting 
business activity in the area of industry 
(which took 57.1% of total outlays 
incurred), trade; repair of motor vehicles
– 11.9%, transportation and storage –
10.9%. 57.4% of the incurred outlays 
accounted for the purchases of machines, 
technical equipment and tools as well as 
means of transport, while 41.8% 
accounted for buildings and dwellings as 
well as civil engineering premises. 

Wśród jednostek przetwórstwa prze-
mysłowego najwyższy udział w nakładach
na środki trwałe przypadał na jednostki
produkujące artykuły spożywcze – 15,3%, 
pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
– 11,3%, wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych – 10,2% oraz wyroby z pozosta-
łych mineralnych surowców niemeta-
licznych i wyroby z metali (po 7,9%). 

 Among the entities of manufac-turing, 
 the largest outlays share was 
implemented by the entities manufac-
turing  food products – 15.3%, motor 
vehicles, trailers and semi-trailers –
11.3%, rubber and plastic products –
10.2%, as well as other non-metallic 
mineral products and metal products –
7.9 % each of them. 

Stopień zużycia środków trwałych na
koniec 2012 roku wynosił 46,5%, przy czym
najwyższe wartości odnotowano w sekcji:
informacja i komunikacja – 67,2%, działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna –
56,2%, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo – 53,8%, górnictwo i wydoby-
wanie – 52,8%, przetwórstwo przemysłowe
– 50,2%. Najniższe wartości odnotowano w
obsłudze rynku nieruchomości – 36,7%, 
działalności związanej z zakwaterowaniem
i gastronomią – 36,8%, w wytwarzaniu
i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz,
parę wodną i gorącą wodę – 39,6%, 
dostawie wody, gospodarowaniu ściekami;
rekultywacji – 39,7% oraz w opiece
zdrowotnej i pomocy społecznej – 39,8%.

Degree of consumption of fixed assets at 
the end of 2012 was 46.5%, whereas the 
highest values were recorded in the 
following sections: information and 
communication – 67.2%, professional, 
scientific and technical activities – 56.2%, 
agriculture, forestry, hunting and fishing –
53.8%, mining and quarrying – 52.8%, 
manufacturing – 50.2%. The lowest values 
were recorded in: real estate service 
activities – 36.7%, accommodation and 
catering activities – 36.8%, electricity, gas, 
steam and air conditioning supply – 39.6%, 
water supply, sewerage, waste management 
and remediation activities – 39.7%, as well 
as human health and social work activities 
– 39.8%.

 
2. Podmioty prowadzące podatkową 
księgę przychodów i rozchodów 
 

  
2. Enterprises keeping revenue and 
expense ledger 

Spośród 24 690 podmiotów prowadzą-
cych uproszczoną ewidencję w oparciu
o podatkową księgę przychodów i rozcho-
dów największy odsetek stanowią podmioty 

Among 24 690 enterprises keeping sim-
plified records based on revenue and 
expense ledger, the biggest percentage ac-
counts for entities conducting business ac-
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z sekcji przetwórstwo przemysłowe – 7 698
(31,2%) jednostek. Działalność z zakresu 
handel; naprawa pojazdów samochodowych
prowadziło 4 720 jednostek (19,1%), a bu-
downictwa – 4 318 jednostek (17,5%). Zde-
cydowana większość podmiotów prowadzą-
cych uproszczoną ewidencję to jednostki
o liczbie pracujących poniżej 50 osób
(98,6%). 

tivity in the area of manufacturing – 7 698
entities (31.2%). 4 720 entities (19.1%) 
conduct business activity in trade; repair of 
motor vehicles, whereas 4 318 entities 
(17.5%) conduct business activity in con-
struction. Straight majority (98.6%) of enti-
ties keeping simplified records accounts for 
entities employing not more than 50 per-
sons.

Prezentowane podmioty osiągnęły
57,8 mld zł przychodów z tytułu prowa-
dzonej działalności. Przychody uzyskane 
przez przedsiębiorstwa zaliczane do
przetwórstwa przemysłowego wyniosły
17,9 mld zł (31,0% ogółu przychodów),
handlu; naprawy pojazdów samochodo-
wych – 12,9 mld zł (22,3%); budownictwa
– 10,6 mld zł (18,3%).

The presented entities earned 57.8 bn 
zl revenues from business activity. Reve-
nues were earned by entities ranked 
among manufacturing amounted to 
17.9 bn zl (31.0% of total revenues), 
trade; repair of motor vehicles – 12.9 bn 
zl (22.3%) and construction entities –
10.6 bn zl (18.3%). 

Koszty ogółem poniesione przez te pod-
mioty wyniosły 50,9 mld zł. Najwyższe 
koszty prowadzonej działalności poniosły 
przedsiębiorstwa w sekcjach: przetwórstwo
przemysłowe 15,8 mld zł (31,0% kosztów),
handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych 11,9 mld zł (23,5%), budownictwo
9,1 mld zł (17,9%). 

The costs incurred in total by these enti-
ties amounted to 50.9 bn zl. The highest 
operating costs were incurred by enter-
prises conducting business activities in the 
following section: manufacturing – 15.8 bn 
zl (31.0% of costs), trade; repair of motor 
vehicles – 11.9 bn zl (23.5%) and construc-
tion – 9.1 bn zl (17.9%). 

Zaliczki na podatek dochodowy od
osiągniętego dochodu z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej wyniosły 1,2 mld zł, 
z tego 30,6% to zaliczki podmiotów prowa-
dzących działalność w zakresie przetwór-
stwa przemysłowego.

Income tax advances on income 
earned from economic activity amounted 
to 1.2 bn zl, 30.6% was paid by entities 
conducting manufacturing activity. 

Nakłady na środki trwałe realizowało
33,9% omawianych podmiotów. Wartość
tych nakładów wyniosła 1429,9 mln zł i była 
(w cenach stałych) niższa o 5,5% niż przed
rokiem. Inwestowały głównie przedsię-
biorstwa prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa przemysłowego, na które
przypada 32,5% ogółu poniesionych nakła-
dów. Jednostki z zakresu handlu; naprawy
pojazdów samochodowych poniosły 14,1%
nakładów ogółem, budownictwa – 11,7%, 
zakwaterowania i gastronomii – 11,1 %.

Outlays on fixed assets were incurred by 
33.9% of the analyzed entities. The value of 
such outlays amounted to 1429.9 mln zl and 
was (in constant prices) lower by 5.5% than 
a year before. Mainly enterprises conduct-
ing business activity in the area of manu-
facturing (which took 32.5% of total out-
lays) were investing. Entities conducting 
business activity in the area of  trade; re-
pair of motor vehicles incurred 14.1% of 
outlays in total, in construction – 11.7%, in 
accommodation and catering – 11.1%. 
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Tabl. 1.  Aktywa trwałe netto według sekcji PKD
         Total net fixed assets by NACE sections

środki
trwałe
fixed
assets

środki trwałe
w budowie
fixed assets

under 
construction

w mln zł

1 O G Ó Ł E M ........................................................... 1459044,4 939762,0 847181,5 86203,9
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............. 26075,4 23907,8 23102,1 752,4
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ................................................................... 759951,6 527948,7 472553,0 51658,2
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie ..................................... 60444,8 37062,1 31167,4 5605,7
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe .................................... 384180,2 280228,7 255112,2 22884,6
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ......................... 259289,3 156666,5 138417,4 17111,4
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ...................... 56037,4 53991,4 47856,0 6056,4
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ............................................................ 48584,9 27999,3 24942,8 2668,1
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........... 144773,2 94345,9 87092,8 6533,7
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ........................ 97067,8 86802,8 74038,9 11806,9
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ................................. 18389,4 14320,6 13381,5 886,4
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ......................................... 95603,6 38533,8 34413,3 4091,2
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ................ 60967,9 3564,2 3250,9 281,8
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ................................... 114502,3 85439,1 81564,6 3744,1
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ..... 56007,3 14672,8 12260,0 2218,4
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca .............. 21814,8 10204,9 9672,6 483,8
Administrative and support service activities

17 Edukacja ................................................................... 742,3 485,3 420,6 60,9
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ....................... 8824,5 6816,0 6118,0 681,6
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką                
   i rekreacją .............................................................. 3693,8 2999,4 2706,3 288,6
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ................................ 2045,6 1721,4 1664,1 47,8
Other service activities

Lp.
No

Aktywa
trwałe

ogółem
Total fixed

assets

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Rzeczowe
aktywa trwałe

Tangible
fixed assets

W tym:   Of which:



23

koszty zakoń-
czonych prac
rozwojowych
costs of com-

pleted develop-
ment projects

wartość
firmy

goodwill

nierucho-
mości

real estate
property

długoter-
minowe
aktywa

finansowe
long-term
financial

assets

in mln zl

66355,4 1566,5 23039,2 380190,9 30577,6 344714,7 38288,5 34447,5 1

113,2 0,5 21,1 1806,9 103,8 1693,0 150,7 96,7 2

22428,3 1063,4 5874,7 190543,1 3382,1 185828,8 2179,4 16852,2 3

353,1 10,6 48,9 19107,1 138,2 18666,6 146,1 3776,5 4

19392,9 1043,1 5315,5 72647,4 2886,1 69088,2 1842,8 10068,4 5

2473,7 5,4 421,4 97445,9 160,9 96934,8 133,5 2569,6 6

208,6 4,3 88,9 1342,6 197,0 1139,2 57,1 437,6 7

1715,4 45,5 398,7 14895,3 4310,8 10110,9 1015,3 2959,7 8

7716,0 101,5 3188,1 36773,1 4798,7 31769,9 1620,1 4318,0 9

1639,5 6,6 925,7 6422,8 687,6 5706,1 255,3 1947,4 10

190,3 0,1 67,7 3606,0 827,9 2771,2 122,6 149,8 11

23373,9 227,2 9093,4 30627,9 299,4 30146,7 290,1 2777,8 12

1033,5 13,0 463,4 34671,3 575,6 33176,1 19856,2 1842,6 13

670,2 1,0 39,9 22409,0 10225,2 11049,7 4637,2 1346,9 14

5344,4 93,0 1919,3 31335,2 4830,8 25942,5 3679,4 975,7 15

864,1 12,3 189,9 5571,7 409,9 5131,0 4312,6 861,5 16

60,7 0,5 28,6 176,9 4,5 171,5 9,3 10,3 17

1020,2 1,5 808,8 721,6 64,0 646,7 50,5 216,2 18

140,1 0,2 13,6 428,6 51,0 375,5 68,5 57,2 19

45,8 0,0 6,2 201,4 6,3 195,1 41,3 35,6 20

Wartości
niemate-

rialne
i prawne

Intangible
fixed
assets

Inwestycje
długoter-
minowe

Long-term
investments

Lp.
No

Należności
długoter-
minowe

Long-term
receivables

Długoter-
minowe

rozliczenia
między-

okresowe
Long-term

inter-period
settlements

W tym:   Of which: W tym:   Of which:



24

Tabl. 2. Aktywa trwałe netto według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe
        Total net fixed assets by divisions in manufacturing

środki
trwałe
fixed
assets

środki trwałe
w budowie
fixed assets

under 
construction

w mln zł

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ............... 384180,2 280228,7 255112,2 22884,6
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych ........................... 54433,3 40761,0 37032,4 3211,4
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów ................................................... 16408,8 7235,5 6702,4 448,7
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych .............................. 3687,4 3156,3 2696,4 405,7
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych ............................... 2685,1 2131,7 1954,8 169,5
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży ..................................................... 1290,8 1040,4 959,2 78,6
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych ..................... 904,8 584,0 559,2 23,9
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ....... 11766,7 9416,0 8610,1 763,0
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ................... 15068,1 13409,7 11626,6 1418,0
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji .............................................................. 4241,8 3523,1 3266,6 229,1
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej ........................................... 35236,1 23027,6 22234,9 781,2
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ..... 25095,9 18560,5 16806,1 1694,9
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych .................................. 11285,5 4185,9 3722,4 453,0

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

W tym:   Of which:

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Aktywa
trwałe

ogółem
Total fixed

assets

Rzeczowe
aktywa trwałe

Tangible
fixed assets
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koszty zakoń-
czonych prac
rozwojowych
costs of com-

pleted develop-
ment projects

wartość
firmy

goodwill

nierucho-
mości

real estate
property

długoter-
minowe
aktywa

finansowe
long-term
financial 

assets

in mln zl

19392,9 1043,1 5315,5 72647,4 2886,1 69088,2 1842,8 10068,4 1

4230,9 5,4 1667,3 8535,5 309,2 7863,0 85,4 820,4 2

780,9 0,0 178,8 7788,9 6,1 7781,2 66,4 537,1 3

17,5 - - 468,5 51,4 417,1 0,7 44,4 4

54,4 32,9 3,5 396,3 38,8 355,7 54,1 48,6 5

35,3 0,0 4,8 189,5 58,9 126,9 4,6 21,0 6

12,6 8,2 1,0 217,7 16,9 200,8 76,1 14,3 7

369,4 9,8 30,0 1758,7 52,1 1701,8 59,1 163,4 8

308,7 2,2 80,4 1058,2 54,4 999,6 25,7 265,7 9

176,9 0,6 118,6 426,3 4,2 418,2 17,3 98,2 10

847,7 3,3 3,3 11315,8 1,2 11309,9 7,0 38,0 11

1261,9 25,6 416,1 4202,0 325,6 3859,8 382,0 689,5 12

721,5 109,8 145,0 5978,3 2,0 5976,1 78,5 321,3 13

Wartości
niemate-

rialne
i prawne

Intangible
fixed
assets

Lp.
No

Należności
długoter-
minowe

Long-term
receivables

Długoter-
minowe

rozliczenia
między-

okresowe
Long-term

inter-period
settlements

W tym:   Of which:

Inwestycje
długoter-
minowe

Long-term
investments

W tym:   Of which:
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Tabl. 2. Aktywa trwałe netto według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (dok.)
        Total net fixed assets by divisions in manufacturing (cont.)

środki
trwałe
fixed
assets

środki trwałe
w budowie
fixed assets

under 
construction

w mln zł

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych ............................................................. 26223,6 21898,0 19460,1 2265,8

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych .................................... 30059,6 24009,4 21887,1 1976,2

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali ....................................................... 22560,9 18072,3 17029,8 996,2
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,              
z wyłączeniem maszyn i urządzeń ......................... 27416,5 20307,0 18557,4 1610,2

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych ................................ 6186,1 5279,7 5107,2 167,4

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych ............................ 14493,2 11619,6 10505,5 1069,8
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej              

niesklasyfikowana .................................................. 13823,5 10117,4 9422,1 638,8
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep .................................................. 35783,5 25326,6 22148,3 2886,7

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ........ 8654,5 4100,0 3564,9 489,6
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ........................................................ 9225,1 7577,2 6838,1 687,7
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów .................................. 3654,0 1890,1 1675,1 179,2
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń .............................................................. 3995,4 2999,6 2745,3 239,7

Repair and installation of machinery
and equipment

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Aktywa
trwałe

ogółem
Total fixed

assets

Rzeczowe
aktywa trwałe

Tangible
fixed assets

W tym:   Of which:
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koszty zakoń-
czonych prac
rozwojowych
costs of com-

pleted develop-
ment projects

wartość
firmy

goodwill

nierucho-
mości

real estate
property

długoter-
minowe
aktywa

finansowe
long-term
financial 

assets

in mln zl

752,8 43,4 461,5 2769,3 283,1 2480,0 89,4 714,1 1

1062,9 6,8 530,0 3900,0 155,5 3742,7 242,2 845,1 2

420,5 48,6 198,6 3212,8 251,7 2955,3 107,5 747,8 3

1931,3 94,0 464,0 4399,8 254,9 4109,8 80,1 698,2 4

266,7 93,6 25,3 373,8 33,6 339,7 20,4 245,5 5

486,6 80,1 128,6 1741,6 129,8 1603,2 42,0 603,5 6

401,7 118,4 89,5 2588,5 175,4 2399,7 144,3 571,6 7

1454,5 288,0 32,0 7230,7 151,4 7073,4 54,6 1717,2 8

2703,7 21,5 247,0 1528,9 270,8 1247,5 8,0 313,9 9

136,6 11,5 35,3 1164,5 93,9 1018,2 156,7 190,1 10

850,8 7,2 431,5 850,5 94,7 731,2 16,4 46,1 11

106,9 32,2 23,5 551,1 70,5 377,2 24,4 313,4 12

W tym:   Of which:

Należności
długoter-
minowe

Long-term
receivables

Długoter-
minowe

rozliczenia
między-

okresowe
Long-term

inter-period
settlements

Lp.
No

Wartości
niemate-

rialne
i prawne

Intangible
fixed
assets

W tym:   Of which:

Inwestycje
długoter-
minowe

Long-term
investments
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Tabl. 3. Aktywa trwałe netto według regionów i województw
       Total net fixed assets by regions and voivodships

środki
trwałe
fixed
assets

środki trwałe
w budowie
fixed assets

under 
construction

w mln zł

1 P O L S K A ..................................................... 1459044,4 939762,0 847181,5 86203,9
P O L A N D

2 Region centralny ............................................. 622402,6 363703,6 320930,1 39213,6
Central region

województwa voivodships:
3 łódzkie ........................................................... 72337,5 59505,5 54771,7 4253,5
4 mazowieckie .................................................. 550065,1 304198,1 266158,4 34960,1

5 Region południowy ......................................... 264027,5 180826,6 165252,7 14825,2
Southern region

województwa voivodships:
6 małopolskie ................................................... 93706,5 67517,1 62083,4 5040,5
7 śląskie ............................................................ 170321,0 113309,5 103169,3 9784,8

8 Region wschodni ............................................. 124499,6 87089,3 79927,7 6562,8
Eastern region

województwa voivodships:
9 lubelskie ........................................................ 39149,6 34410,0 32419,0 1894,8

10 podkarpackie ................................................. 46356,9 22826,0 20035,8 2567,7
11 podlaskie ....................................................... 15854,7 13355,9 12337,4 873,1
12 świętokrzyskie ............................................... 23138,5 16497,4 15135,5 1227,2

13 Region północno-zachodni ............................. 182438,4 123642,0 113466,4 9579,6
North-western region

województwa voivodships:
14 lubuskie ......................................................... 14792,1 12448,4 11716,4 683,6
15 wielkopolskie ................................................ 135509,1 83191,0 76947,4 5892,4
16 zachodniopomorskie ...................................... 32137,2 28002,6 24802,5 3003,7

17 Region południowo-zachodni ......................... 123588,4 80633,5 71354,2 8784,9
South-western region

województwa voivodships:
18 dolnośląskie ................................................... 108928,0 67499,5 59286,1 7811,7
19 opolskie ......................................................... 14660,5 13134,0 12068,1 973,2

20 Region północny .............................................. 142087,8 103867,0 96250,4 7237,8
Northern region

województwa voivodships:
21 kujawsko-pomorskie ...................................... 34628,0 28271,2 26214,5 1884,8
22 pomorskie ...................................................... 91239,6 61545,7 57019,2 4370,7
23 warmińsko-mazurskie .................................... 16220,3 14050,1 13016,7 982,2

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Aktywa
trwałe

ogółem
Total fixed

assets

Rzeczowe
aktywa trwałe

Tangible
fixed assets

W tym:   Of which:
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koszty zakoń-
czonych prac
rozwojowych
costs of com-

pleted develop-
ment projects

wartość
firmy

goodwill

nierucho-
mości

real estate
property

długoter-
minowe
aktywa

finansowe
long-term

financial assets

in mln zl

66355,4 1566,5 23039,2 380190,9 30577,6 344714,7 38288,5 34447,5 1

31675,8 493,9 9764,6 185886,5 15554,7 167853,8 25696,8 15439,9 2

2322,0 46,2 890,4 8890,2 823,2 7449,0 453,2 1166,7 3
29353,8 447,6 8874,2 176996,3 14731,5 160404,8 25243,6 14273,3 4

8430,6 453,3 1769,4 64961,9 3920,4 60356,3 2021,0 7787,4 5

4286,7 149,6 995,0 19560,1 1461,3 17887,1 659,3 1683,2 6
4143,9 303,7 774,4 45401,8 2459,1 42469,2 1361,6 6104,2 7

8488,7 144,6 3147,3 25476,5 873,6 24475,2 1352,6 2092,5 8

661,1 30,5 266,9 3243,3 237,8 2946,9 379,9 455,3 9
6308,9 69,4 2489,7 15975,1 227,2 15712,2 499,3 747,5 10

202,0 5,5 111,8 1850,4 135,7 1712,7 203,4 243,0 11
1316,6 39,2 278,9 4407,7 272,8 4103,4 270,0 646,7 12

10925,0 158,5 6077,3 40522,7 5557,6 34660,6 3241,1 4107,5 13

138,7 22,6 27,5 1796,7 79,1 1717,1 136,0 272,4 14
10061,1 119,1 5859,5 36374,8 4957,8 31147,3 2730,7 3151,6 15

725,2 16,7 190,3 2351,3 520,7 1796,2 374,5 683,6 16

2599,1 182,3 689,1 33006,5 2491,0 30196,9 4730,6 2618,8 17

2362,6 173,8 589,9 32116,4 2427,6 29394,5 4552,7 2396,7 18
236,5 8,5 99,2 890,0 63,5 802,4 177,9 222,1 19

4236,4 134,0 1591,5 30336,7 2180,3 27171,9 1246,5 2401,3 20

1198,5 29,9 537,5 4088,2 461,3 3568,0 563,7 506,4 21
2694,2 88,5 960,7 25037,0 1560,4 22552,3 508,3 1454,3 22

343,6 15,7 93,3 1211,6 158,6 1051,6 174,5 440,5 23

Lp.
No

Należności
długoter-
minowe

Long-term
receivables

Długoter-
minowe

rozliczenia
między-

okresowe
Long-term

inter-period
settlements

Wartości
niemate-

rialne
i prawne

Intangible
fixed
assets

W tym:   Of which:

Inwestycje
długoter-
minowe

Long-term
investments

W tym:   Of which:
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Tabl. 4. Środki trwałe netto według sekcji PKD
              Net fixed assets by NACE sections

razem
total

grunty
land

budynki,
lokale

i obiekty
buildings,
dwellings

and 
facilities

urządzenia
techniczne
i maszyny
technical

equipment
and 

machinery

środki
trans-
portu
trans-
port

equip-
ment

inne
środki 
trwałe
other
fixed
assets

O G Ó Ł E M ....................................................... 847181,5 77948,2 469516,2 229658,7 48135,1 21923,2
T O T A L
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ......... 23102,1 10756,4 9178,6 1815,2 836,8 515,0
Agriculture, forestry and fishing
Przemysł ............................................................... 472553,0 20987,4 250352,6 182204,0 9388,3 9620,8
Industry
   Górnictwo i wydobywanie .................................. 31167,4 1795,7 16189,3 12073,8 890,1 218,5
   Mining and quarrying
   Przetwórstwo przemysłowe ................................ 255112,2 13405,5 112307,3 115449,0 6373,1 7577,3
   Manufacturing
   Wytwarzanie i zaopatrywanie
      w energię elektryczną, gaz, wodę .................... 138417,4 3225,6 83142,8 49490,9 970,1 1588,1
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply
   Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja .................. 47856,0 2560,6 38713,2 5190,3 1155,0 236,8
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities
Budownictwo ........................................................ 24942,8 2743,6 13896,5 5227,9 2368,4 706,5
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........ 87092,8 14411,4 50073,8 11879,5 5778,3 4949,8
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa .................... 74038,9 6266,4 41216,2 4252,6 21795,0 508,8
Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia .............................. 13381,5 1630,5 10312,2 892,9 64,3 481,6
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja ...................................... 34413,3 1212,5 14211,1 17840,0 492,6 657,0
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............ 3250,9 158,3 683,2 422,8 1843,4 143,2
Financial and insurance activities
Obsługa rynku nieruchomości ............................... 81564,6 15348,3 64948,0 891,6 190,4 186,3
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ........................................................ 12260,0 2120,0 5823,0 1942,9 714,6 1659,5
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca ........... 9672,6 596,0 2452,9 1144,9 4442,1 1036,7
Administrative and support service activities
Edukacja ................................................................ 420,6 48,1 284,0 42,0 29,4 17,1
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................... 6118,0 528,8 3818,4 610,8 95,2 1064,8
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką            
   i rekreacją ........................................................... 2706,3 469,4 1645,9 247,2 35,7 308,2
Arts, entertainment and recreation
Pozostała działalność usługowa ............................ 1664,1 671,3 619,7 244,6 60,6 67,9
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Środki trwałe  Fixed assets

w mln zł    in mln zl
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Tabl. 5. Środki trwałe netto według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe
              Net fixed assets by divisions in manufacturing

razem
total

grunty
land

budynki,
lokale

i obiekty
buildings,
dwellings

and 
facilities

urządzenia
techniczne
i maszyny
technical

equipment
and 

machinery

środki
trans-
portu
trans-
port

equip-
ment

inne
środki 
trwałe
other
fixed
assets

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ............. 255112,2 13405,5 112307,3 115449,0 6373,1 7577,3

MANUFACTURING

Produkcja artykułów spożywczych .......................... 37032,4 1890,4 18504,3 14721,3 1398,1 518,4
Manufacture of food products

Produkcja napojów .................................................. 6702,4 313,3 2662,7 3043,6 141,9 540,9
Manufacture of beverages

Produkcja wyrobów tytoniowych ............................ 2696,4 10,2 700,1 1917,1 14,8 54,2
Manufacture of tabacco products

Produkcja wyrobów tekstylnych .............................. 1954,8 172,4 913,3 778,4 55,3 35,4
Manufacture of textiles

Produkcja odzieży ................................................... 959,2 80,2 580,3 228,3 47,5 23,0
Manufacture of wearing apparel

Produkcja skór i wyrobów skórzanych .................... 559,2 49,8 303,4 168,3 20,4 17,3
Manufacture of leather and related products

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ..... 8610,1 327,6 3205,7 4751,8 248,5 76,7
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

Produkcja papieru i wyrobów z papieru .................. 11626,6 425,7 4480,3 6480,0 149,0 91,5
Manufacture of paper and paper products

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ............................................................. 3266,6 181,9 992,9 1972,7 45,8 73,3
Printing and reproduction of recorded media

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej ......................................... 22234,9 515,3 11006,2 10244,2 63,9 405,4
Manufacture of coke and refined petroleum

products

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych .... 16806,1 563,2 7167,7 8267,2 342,8 465,3
Manufacture of chemicals and chemical products

Produkcja podstawowych substancji

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych

wyrobów farmaceutycznych ................................. 3722,4 287,2 2085,5 1127,4 102,4 119,9
Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Środki trwałe  Fixed assets

w mln zł     in mln zl
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Tabl. 5. Środki trwałe netto według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (dok.)
              Net fixed assets by divisions in manufacturing (cont.)

razem
total

grunty
land

budynki,
lokale

i obiekty
buildings,
dwellings

and 
facilities

urządzenia
techniczne
i maszyny
technical

equipment
and 

machinery

środki
trans-
portu
trans-
port

equip-
ment

inne
środki 
trwałe
other
fixed
assets

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw

sztucznych ............................................................ 19460,1 865,9 8304,6 9343,5 463,4 482,8
Manufacture of rubber and plastic products

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych

surowców niemetalicznych ................................... 21887,1 1389,8 8857,2 10671,0 657,8 311,3
Manufacture of other non-metallic mineral

products

Produkcja metali ...................................................... 17029,8 845,5 6679,9 9198,0 124,7 181,7
Manufacture of basic metals

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,            

z wyłączeniem maszyn i urządzeń ........................ 18557,4 1254,1 8287,8 7688,4 775,6 551,6
Manufacture of fabricated metal products,

except machinery and equipment

Produkcja komputerów, wyrobów

elektronicznych i optycznych ............................... 5107,2 444,2 2989,7 1497,1 63,9 112,3
Manufacture of computer, electronic and optical

products

Produkcja urządzeń elektrycznych .......................... 10505,5 935,9 4369,2 4312,4 283,2 604,8
Manufacture of electrical equipment

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej             

niesklasyfikowana ................................................ 9422,1 633,0 4104,5 4171,1 253,0 260,6
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Produkcja pojazdów samochodowych,

przyczep i naczep ................................................. 22148,3 1027,2 8345,3 10428,5 330,0 2017,4
Manufacture of motor vehicles, trailers

and semi-trailers

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ....... 3564,9 222,2 1710,1 1170,7 155,0 306,9
Manufacture of other transport equipment

Produkcja mebli ....................................................... 6838,1 514,1 3993,7 1958,4 269,6 102,4
Manufacture of furniture

Pozostała produkcja wyrobów ................................. 1675,1 106,3 743,0 641,9 75,2 108,7
Other manufacturing

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn

i urządzeń ............................................................. 2745,3 350,2 1320,1 668,0 291,5 115,6
Repair and installation of machinery

and equipment

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Środki trwałe  Fixed assets

w mln zł     in mln zl
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Tabl. 6. Środki trwałe netto według regionów i województw
              Net fixed assets by regions and voivodships

razem
total

grunty
land

budynki,
lokale

i obiekty
buildings,
dwellings

and facilities

urządzenia
techniczne
i maszyny
technical

equipment
and machinery

środki
trans-
portu
trans-
port

equip-
ment

inne
środki 
trwałe
other
fixed
assets

P O L S K A ................................... 847181,5 77948,2 469516,2 229658,7 48135,1 21923,2
P O L A N D

Region centralny ........................... 320930,1 34823,9 169749,5 84008,0 24208,3 8140,4
Central region

województwa voivodships:
łódzkie ............................................. 54771,7 2412,9 25352,6 24574,1 1629,6 802,5
mazowieckie .................................... 266158,4 32411,0 144396,9 59433,9 22578,7 7338,0

Region południowy ........................ 165252,7 12180,5 91195,1 50388,5 6608,9 4879,7
Southern region

województwa voivodships:
małopolskie ..................................... 62083,4 6368,1 35732,0 15347,5 2881,1 1754,5
śląskie .............................................. 103169,3 5812,4 55463,0 35040,9 3727,8 3125,1

Region wschodni ............................ 79927,7 5648,1 45313,8 24078,4 3348,1 1539,2
Eastern region

województwa voivodships:
lubelskie .......................................... 32419,0 1878,5 21233,5 7593,9 1255,6 457,6
podkarpackie ................................... 20035,8 1503,5 10619,0 6353,0 924,5 635,8
podlaskie ......................................... 12337,4 1249,2 6581,6 3769,4 572,7 164,7
świętokrzyskie ................................. 15135,5 1016,9 6879,8 6362,2 595,5 281,2

Region północno-zachodni ........... 113466,4 11279,9 65792,4 27371,4 5650,8 3372,0
North-western region

województwa voivodships:
lubuskie ........................................... 11716,4 797,2 6887,9 3357,3 494,2 179,9
wielkopolskie .................................. 76947,4 7581,3 44038,0 18475,7 4013,6 2838,8
zachodniopomorskie ....................... 24802,5 2901,4 14866,4 5538,5 1143,1 353,2

Region południowo-zachodni ....... 71354,2 6119,7 39370,8 20598,1 3349,9 1915,8
South-western region

województwa voivodships:
dolnośląskie ..................................... 59286,1 5075,4 33319,1 16429,6 2777,5 1684,4
opolskie ........................................... 12068,1 1044,3 6051,7 4168,5 572,4 231,3

Region północny ............................ 96250,4 7896,1 58094,6 23214,4 4969,0 2076,2
Northern region

województwa voivodships:
kujawsko-pomorskie ....................... 26214,5 2564,8 14402,0 7350,5 1364,2 533,0
pomorskie ........................................ 57019,2 4258,7 36060,6 12350,2 3075,0 1274,7
warmińsko-mazurskie ...................... 13016,7 1072,6 7632,0 3513,8 529,8 268,6

WYSZCZEGÓLNIENIE
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Tabl. 7. Aktywa obrotowe według sekcji PKD
       Current assets by the NACE sections

w mln zł

1 O G Ó Ł E M ........................................................ 973260,9 259446,1 70997,1 35217,9 44742,5
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .......... 17291,2 4067,3 963,6 797,5 2055,7
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ............................................................... 429674,7 132207,6 62029,5 20079,7 36799,1
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie .................................. 19698,3 6039,9 981,1 1948,5 2993,1
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ................................ 339745,6 115341,7 53590,6 17869,1 33091,4
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ..................... 59865,3 10009,3 7003,2 187,5 636,4
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ................... 10365,5 816,6 454,7 74,6 78,1
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ......................................................... 80936,4 20099,0 2350,1 9907,5 3071,5
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........ 233595,3 89867,5 2801,6 750,8 1246,3
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ..................... 36397,8 1933,1 1117,1 36,3 19,1
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia .............................. 2985,1 241,6 93,4 16,9 41,1
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ...................................... 35742,0 3167,0 460,3 584,9 870,3
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............. 58002,0 488,6 14,3 7,6 1,9
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ................................ 22767,9 3245,8 172,1 1035,7 494,0
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ......................................................... 29902,2 2789,0 403,4 1899,4 92,2
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ........... 18717,1 854,9 254,4 74,0 39,5
Administrative and support service activities

17 Edukacja ................................................................ 678,8 31,5 5,3 10,2 1,7
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................... 3554,7 182,3 144,7 3,6 5,2
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką             
   i rekreacją ........................................................... 1899,1 62,5 33,0 3,8 0,8
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ............................. 1116,5 208,4 154,3 9,9 4,2
Other service activities
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z tytułu
dostaw i usług
resulting from 
deliveries and 

services 

środki pie-
niężne i inne 

aktywa 
pieniężne

cash 
equivalents 
and other 

cash assets

udziały lub 
akcje i inne 

papiery
wartościowe

shares or 
stocks and 

other 
securities

in mln zl

104163,5 428574,3 348387,4 255425,6 229484,6 184209,1 19510,2 29814,9 1

226,7 7707,5 6429,7 5297,3 5069,8 4883,7 55,6 219,1 2

11662,8 192953,5 160877,0 92644,9 85517,6 69697,9 5986,9 11868,7 3

105,0 6505,1 5207,5 5573,4 4165,0 3623,4 335,4 1579,9 4

9274,6 156392,6 130714,7 62548,9 57899,4 47291,2 2780,9 5462,4 5

2099,3 25597,1 21702,8 19740,3 18809,6 14403,3 2709,2 4518,6 6

183,9 4458,7 3251,9 4782,3 4643,5 4380,0 161,4 307,8 7

4196,7 32302,8 27276,9 20835,6 19163,1 17381,9 224,5 7699,1 8

83408,8 102505,0 88522,5 38429,8 34440,5 27649,7 784,8 2793,0 9

687,5 17931,0 14074,4 15558,6 14798,5 13980,9 469,2 975,1 10

84,1 1118,6 635,1 1491,2 1423,3 1271,1 69,7 133,7 11

1182,6 17815,2 15308,7 13125,3 11909,4 9233,8 1516,9 1634,5 12

362,9 21486,3 13331,8 35338,2 26998,0 14183,4 9006,7 688,9 13

1501,3 5095,7 3833,4 13061,8 12307,8 10479,2 640,9 1364,7 14

306,4 14129,0 10321,5 11349,6 10731,0 9334,1 521,6 1634,6 15

450,1 12468,1 5370,8 4868,1 3933,7 3140,9 178,3 526 16

12,9 269,9 178,8 329,8 325,4 307,1 1,8 47,6 17

23,9 1890,5 1655,2 1328,5 1318,0 1231,0 14,7 153,3 18

19,2 436,8 234,8 1343,4 1221,8 1135,4 33,3 56,3 19

37,6 464,3 336,7 423,6 326,7 298,9 5,4 20,3 20

towary
goods

W tym:
Of which:

Inwestycje 
krótkoter-
minowe

Short-term 
investments
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Krótkoter-

minowe
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między-
okresowe

Short-term 
inter-period 
settlements

krótkoter-
minowe
aktywa 

finansowe
short-term
financial 

assets

w tym:  of which:

Lp.
No

Należności 
krótkoter-
minowe

Short-term 
receivables
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Tabl. 8. Aktywa obrotowe według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe
         Current assets by divisions in manufacturing

w mln zł

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ............. 339745,6 115341,7 53590,6 17869,1 33091,4
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych ......................... 51137,2 17219,0 6438,7 2431,3 6809,8
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów .................................................. 7813,0 1872,9 831,1 194,7 520,8
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych ............................ 1790,0 1015,8 732,2 11,0 213,4
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych .............................. 3241,0 1470,4 668,9 163,0 467,2
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży ................................................... 2114,7 955,6 332,2 94,5 383,9
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych .................... 1428,2 620,8 260,5 129,9 175,3
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ..... 8863,4 3184,1 1492,1 418,9 1055,0
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru .................. 9588,3 2845,5 1422,8 195,5 932,7
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ............................................................. 3013,5 657,3 357,0 117,2 140,2
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej ......................................... 29833,6 17205,4 8990,9 1666,5 5637,6
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych .... 20006,3 5946,6 2736,8 521,7 2117,5
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych ................................. 6788,1 2227,3 881,7 331,8 523,9

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

Aktywa
obrotowe
ogółem
Total

current
assets

Zapasy
Stocks

W tym:  Of which:

materiały
materials

półprodukty
i produkty

w toku
work in 

progress and 
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goods

produkty
gotowe
finished
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Lp.
No
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z tytułu
dostaw i usług
resulting from 
deliveries and 
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cash 
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shares or 
stocks and 
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in mln zl

9274,6 156392,6 130714,7 62548,9 57899,4 47291,2 2780,9 5462,4 1

1384,7 24997,3 20903,6 8400,9 8109,9 6641,6 329,9 520,0 2

320,6 4238,0 3893,4 1523,2 1458,2 1273,3 4,1 178,9 3

19,2 563,1 445,4 195,3 191,8 99,0 - 15,8 4

136,8 1218,5 1069,3 454,2 442,7 312,6 66,2 97,9 5

137,8 805,9 681,2 329,9 326,0 315,7 0,3 23,3 6

49,0 561,8 518,2 237,0 226,2 224,0 0,5 8,6 7

180,2 4027,9 2790,1 1519,1 1490,2 1098,1 308,7 132,3 8

279,7 4808,2 4346,7 1857,1 1729,1 1409,5 8,2 77,5 9

36,3 1564,2 1325,1 737,8 607,6 588,9 7,5 54,3 10

909,4 9583,0 8622,7 2871,4 2332,4 1232,8 - 173,8 11

446,6 9262,2 7575,7 4570,6 4316,7 2962,1 802,2 227,0 12

479,8 2952,5 2619,5 1469,9 1245,7 1157,9 - 138,4 13

Należności 
krótkoter-
minowe

Short-term 
receivables

Inwestycje 
krótkoter-
minowe

Short-term 
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Tabl. 8. Aktywa obrotowe według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (dok.)
         Current assets by divisions in manufacturing (cont.)

w mln zł

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych ............................................................ 24251,7 7588,7 3404,9 969,4 2361,2

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych .................................. 18348,4 6071,8 2253,8 594,0 2635,9

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali ..................................................... 15192,0 6622,7 3174,6 1558,0 1728,2
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,            
z wyłączeniem maszyn i urządzeń ....................... 27498,7 8804,9 4493,4 1536,6 1861,7

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych ............................... 11505,2 3042,2 1924,1 339,0 407,6

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych .......................... 17638,6 5323,4 2558,0 918,7 1154,3
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej             

niesklasyfikowana ................................................ 17646,8 6251,9 2603,7 1981,7 1115,6
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep ................................................. 32610,5 7167,8 4110,9 1229,7 1199,5

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ...... 9065,4 3387,3 1349,8 1259,1 393,3
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ...................................................... 7698,5 2881,7 1325,9 407,3 919,9
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów ................................. 3556,7 1327,0 572,0 189,4 285,4
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń ............................................................. 9115,8 1651,7 674,6 609,9 51,6

Repair and installation of machinery
and equipment

Aktywa
obrotowe
ogółem
Total

current
assets

Zapasy
Stocks

W tym:  Of which:

materiały
materials

półprodukty
i produkty

w toku
work in 
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produkty
gotowe
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Lp.
No
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z tytułu
dostaw i usług
resulting from 
deliveries and 

services 

środki pie-
niężne i inne 

aktywa 
pieniężne

cash 
equivalents 
and other 
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udziały lub 
akcje i inne 

papiery
wartościowe

shares or 
stocks and 

other 
securities

in mln zl

738,2 12207,1 10032,4 4161,3 4096,3 3214,5 20,7 294,5 1

548,8 7792,0 6582,2 4282,8 4209,2 3312,4 233,4 201,8 2

110,7 6238,7 5420,7 2229,3 2015,1 1819,8 117,0 101,3 3

801,5 13004,8 10905,8 4949,6 4664,3 4091,7 87,4 739,5 4

320,9 6324,4 5376,1 1947,9 1917,4 1372,9 24,4 190,6 5

651,7 9964,0 8678,7 2115,9 1932,6 1739,2 5,8 235,3 6

406,7 6820,3 5736,3 4050,6 3463,0 3136,6 44,2 524,0 7

542,4 16820,2 13268,7 8183,9 7051,0 6066,0 531,2 438,7 8

105,9 3471,4 2478,0 1825,0 1644,8 1543,5 46,2 381,7 9

199,3 3456,6 2761,9 1272,3 1238,8 1156,2 15,9 87,8 10

243,8 1604,9 1231,1 592,2 539,8 473,4 24,8 32,6 11

224,7 4105,4 3451,9 2771,8 2650,6 2049,4 102,4 586,9 12

towary
goods

Należności 
krótkoter-
minowe

Short-term 
receivables

W tym:
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Inwestycje 
krótkoter-
minowe

Short-term 
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Krótkoter-

minowe
rozliczenia

między-
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Short-term 
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short-term
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Lp.
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Tabl. 9. Aktywa obrotowe według regionów i województw
       Current assets by regions and voivodships

w mln zł

1 P O L S K A ........................................ 973260,9 259446,1 70997,1 35217,9 44742,5
P O L A N D

2 Region centralny ................................ 399807,8 87814,4 22500,6 10346,9 13647,8
Central region

województwa voivodships:
3 łódzkie .............................................. 44412,4 13353,1 4024,7 1049,0 2641,4
4 mazowieckie ..................................... 355395,4 74461,2 18475,9 9298,0 11006,5

5 Region południowy ............................. 176031,1 47285,7 14061,0 6345,9 8506,3
Southern region

województwa voivodships:
6 małopolskie ....................................... 61509,7 16857,7 3989,8 2074,6 2384,0
7 śląskie ............................................... 114521,4 30428,0 10071,2 4271,3 6122,4

8 Region wschodni ................................. 83179,2 25180,9 6324,3 3914,6 4236,4
Eastern region

województwa voivodships:
9 lubelskie ............................................ 24400,4 6641,0 1573,3 967,9 1142,6

10 podkarpackie ..................................... 27209,9 8392,1 2172,8 1379,5 1389,4
11 podlaskie ........................................... 13504,7 4722,1 1033,8 660,0 816,9
12 świętokrzyskie ................................... 18064,3 5425,8 1544,4 907,2 887,4

13 Region północno-zachodni ................ 123323,3 39076,6 10821,5 4956,9 7094,2
North-western region

województwa voivodships:
14 lubuskie ............................................. 11212,5 3549,2 1352,2 433,3 895,5
15 wielkopolskie .................................... 90118,2 28362,9 7522,0 3148,7 4767,8
16 zachodniopomorskie ......................... 21992,7 7164,5 1947,2 1374,9 1430,9

17 Region południowo-zachodni ............ 82098,5 24196,2 6420,3 4794,4 4247,0
South-western region

województwa voivodships:
18 dolnośląskie ...................................... 70152,2 19943,0 5039,0 4326,2 3413,2
19 opolskie ............................................. 11946,3 4253,2 1381,3 468,1 833,8

20 Region północny ................................. 108821,0 35892,3 10869,4 4859,3 7010,7
Northern region

województwa voivodships:
21 kujawsko-pomorskie ......................... 33824,6 11842,8 3234,3 1262,9 2324,2
22 pomorskie ......................................... 57492,1 19133,9 6175,4 2696,1 3651,2
23 warmińsko-mazurskie ....................... 17504,2 4915,6 1459,7 900,2 1035,3

Aktywa
obrotowe
ogółem
Total

current
assets

Zapasy
Stocks materiały

materials

półprodukty
i produkty

w toku
work in 

progress and 
semi-finished 

goods

produkty
gotowe
finished
products

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Lp.
No

W tym:  Of which:
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z tytułu
dostaw i usług

resulting 
from 

deliveries and 
services 

środki pie-
niężne i inne 

aktywa 
pieniężne

cash 
equivalents 
and other 

cash assets

udziały lub 
akcje i inne 

papiery
wartościowe

shares or 
stocks and 

other securities

in mln zl

104163,5 428574,3 348387,4 255425,6 229484,6 184209,1 19510,2 29814,9 1

39730,8 171377,0 140105,1 126444,6 112815,0 86524,5 13609,3 14171,8 2

5455,4 17824,7 14771,3 9436,8 8211,9 7240,5 349,4 3797,8 3
34275,5 153552,3 125333,7 117007,9 104603,2 79284,0 13259,8 10374,0 4

17503,5 83648,5 69865,7 39130,4 33936,0 28653,6 1689,0 5966,4 5

8077,8 29564,7 25073,8 13272,7 11326,9 9421,9 561,5 1814,7 6
9425,6 54083,8 44791,9 25857,8 22609,1 19231,7 1127,5 4151,8 7

10318,5 35763,1 29770,7 20117,1 18261,2 15542,3 556,1 2118,2 8

2889,0 9373,6 7542,0 7494,8 6530,5 5913,4 227,4 891,0 9
3329,7 12980,7 11244,0 5349,1 4549,4 4230,9 55,4 488,0 10
2110,3 6432,0 4962,1 1979,2 1947,2 1784,7 12,4 371,4 11
1989,5 6976,8 6022,6 5293,9 5234,1 3613,4 261,0 367,8 12

15607,1 52467,4 42985,1 28316,6 27303,6 23425,6 1031,4 3462,8 13

830,4 5220,0 4395,4 2183,3 2141,5 1754,3 73,8 260,0 14
12489,5 38500,9 31532,1 20895,2 20024,1 16887,1 765,4 2359,2 15

2287,2 8746,6 7057,6 5238,1 5138,1 4784,1 192,2 843,6 16

8460,7 37116,6 28384,8 18765,4 16068,8 13285,6 548,6 2020,3 17

6953,7 31705,3 23882,7 16772,1 14143,0 11478,5 543,9 1731,8 18
1507,0 5411,2 4502,2 1993,4 1925,7 1807,0 4,7 288,5 19

12543,0 48201,8 37276,0 22651,5 21099,9 16777,6 2075,8 2075,5 20

4843,6 14570,6 12737,0 6879,1 6628,4 5422,8 888,7 532,1 21
6226,5 23313,0 19310,0 13729,7 12480,0 9491,9 1163,8 1315,5 22
1472,9 10318,1 5229,0 2042,7 1991,6 1862,8 23,2 227,9 23

Należności 
krótkoter-
minowe

Short-term 
receivables

towary
goods

Lp.
No

w tym:  of which:
Krótkoter-

minowe
rozliczenia

między-
okresowe

Short-term 
inter-period 
settlements

W tym:
Of which:

krótkoter-
minowe
aktywa 

finansowe
short-term
financial 

assets

W tym:  Of which:

Inwestycje 
krótkoter-
minowe

Short-term 
investments



44

Tabl. 10. Kapitały (fundusze) własne według sekcji PKD
         Share eqiuty (fund) by NACE sections

Kapitały
(fundusze)

własne ogółem
Total share

equity (fund)

Kapitały
(fundusze)

podstawowe
Share capital 

(fund)

Należne wpłaty
na kapitał

podstawowy
Share capital
not paid up

w mln zł

1 O G Ó Ł E M .............................................................. 1236421,4 586020,5 -2548,2
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ................ 32531,7 22410,4 -3,1
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ...................................................................... 664705,9 271283,9 -1556,2
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie ........................................ 43447,7 9786,0 -12,7
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ....................................... 367037,1 134267,6 -1212,8
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ............................ 217307,5 99598,5 -234,2
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ......................... 36913,6 27631,8 -96,5
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ............................................................... 42660,0 15793,6 -54,8
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............... 153472,6 71564,3 -151,6
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ........................... 54340,0 43937,1 -27,2
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ..................................... 10189,4 7415,9 -11,6
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ............................................. 65381,8 21685,0 -20,0
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ................... 49987,0 26890,4 -6,3
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ...................................... 97992,3 63729,1 -670,4
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ............................................................... 42192,3 28293,3 -24,8
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ................. 12965,7 5894,7 -2,6
Administrative and support service activities

17 Edukacja ....................................................................... 642,1 254,6 -5,1
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................... 5358,5 3534,4 -4,8
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką                   
   i rekreacją .................................................................. 2267,5 2144,6 -8,7
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ................................... 1734,6 1189,4 -1,2
Other service activities

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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Udziały 
(akcje) 
własne

Entity's own 
shares 
(stocks)

Kapitały 
(fundusze) 
zapasowe

Supplementary 
capital (fund)

Kapitały 
(fundusze)

z aktualizacji 
wyceny

Reserve capital 
(fund) from 
revaluation

Pozostałe 
kapitały

(fundusze) 
rezerwowe

Other reserve 
capital (fund)

Zysk (strata)
z lat 

ubiegłych
Profit (loss) 

from previous 
years

Zysk (strata) 
netto roku 

obrotowego
Net profit 

(loss) of the 
turnover year

Odpisy z zysku 
netto w ciągu 

roku 
obrotowego
Write-offs 

from net profit 
for the 

turnover year
in mln zl

-3647,5 458108,7 24873,9 116694,6 -42327,7 107630,1 -8382,9 1

-4,2 5176,9 885,8 1341,3 -552,8 3343,0 -65,5 2

-2573,4 255653,3 12992,0 63317,3 7360,0 61153,2 -2924,3 3

-4,8 20926,3 333,0 7035,4 -846,7 6305,0 -73,8 4

-2164,1 158451,8 8682,7 45501,0 -13488,2 39685,7 -2686,8 5

-302,3 70039,6 2910,1 9297,7 22197,6 13938,8 -138,3 6

-102,2 6235,6 1066,2 1483,2 -502,7 1223,6 -25,4 7

-34,8 24350,9 307,9 5911,5 -4436,2 1405,1 -583,1 8

-283,5 60910,5 2532,0 17070,7 -12384,0 16718,3 -2504,1 9

-22,8 13773,5 729,5 5600,2 -12061,3 2961,6 -550,6 10

-30,2 2395,4 187,4 1248,0 -1630,3 686,6 -71,8 11

-526,7 34799,6 1883,3 4523,3 -3928,3 7171,4 -205,8 12

-86,3 9235,4 481,4 8265,6 -485,0 5817,2 -125,4 13

-11,8 27617,1 3819,7 2919,3 -728,2 1387,9 -70,4 14

-71,6 15134,1 696,6 3651,8 -9487,0 4871,5 -871,6 15

-0,7 5101,9 161,9 1886,7 -1219,8 1278,5 -134,8 16

- 270,6 14,5 39,8 -25,6 119,2 -25,9 17

-1,6 2075,3 94,7 457,3 -1152,8 430,9 -75,0 18

- 1016,7 38,6 363,8 -1297,5 171,3 -161,3 19

- 597,6 48,5 98,1 -299,0 114,4 -13,3 20

Lp.
No
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Tabl. 11.  Kapitały (fundusze) własne według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe

          Share eqiuty (fund) by divisions in manufacturing

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Kapitały
(fundusze)

własne ogółem
Total share

equity (fund)

Kapitały
(fundusze)

podstawowe
Share capital 

(fund)

Należne wpłaty
na kapitał

podstawowy
Share capital
not paid up

w mln zł

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ................... 367037,1 134267,6 -1212,8
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych ............................... 53357,2 22307,3 -1070,6
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów ........................................................ 8715,6 4335,4 -4,8
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych .................................. 3368,3 498,4 -
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych ................................... 3077,7 1032,9 -2,6
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży ......................................................... 1923,4 887,8 -1,3
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych .......................... 1325,6 480,2 -0,6
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ........... 10264,9 5164,0 -0,6
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ........................ 13756,8 4088,3 -4,4
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ................................................................... 3261,3 1763,3 -2,7
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej ............................................... 34604,3 2662,1 -
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ......... 26114,2 11148,1 -3,8
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych ....................................... 12439,3 4595,5 -3,6

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

Lp.
No
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Udziały 
(akcje) 
własne

Entity's own 
shares 
(stocks)

Kapitały 
(fundusze) 
zapasowe

Supplementary 
capital (fund)

Kapitały 
(fundusze)

z aktualizacji 
wyceny
Reserve 

capital (fund) 
from 

revaluation

Pozostałe 
kapitały

(fundusze) 
rezerwowe

Other reserve 
capital (fund)

Zysk (strata)
z lat ubiegłych
Profit (loss) 

from previous 
years

Zysk (strata) 
netto roku 

obrotowego
Net profit 

(loss) of the 
turnover year

Odpisy z zysku 
netto w ciągu 

roku 
obrotowego
Write-offs 

from net profit 
for the 

turnover year

in mln zl

-2164,1 158451,8 8682,7 45501,0 -13488,2 39685,7 -2686,8 1

-124,5 20115,4 1811,9 5540,6 -1102,1 6294,6 -415,3 2

0,0 4868,7 180,1 754,6 -2576,0 1177,7 -20,1 3

- 2282,2 29,1 1034,9 -750,8 274,5 - 4

-5,6 1209,7 121,8 488,4 -85,4 349,6 -31,1 5

-0,2 680,4 46,9 172,1 -18,4 190,5 -34,5 6

-14,5 578,8 17,0 249,4 -90,0 117,8 -12,6 7

-0,3 4093,0 306,2 687,2 -683,5 755,9 -57,0 8

-112,2 5529,5 439,1 2087,2 -236,2 2217,5 -251,9 9

-2,0 1129,5 50,4 693,1 -699,1 384,4 -55,5 10

-12,3 20243,5 797,6 2410,6 5249,9 3253,0 -0,1 11

-648,6 8773,3 999,2 2453,2 708,0 2875,2 -190,4 12

-3,0 5997,2 367,7 724,2 -80,5 848,3 -6,6 13

Lp.
No
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Tabl. 11.  Kapitały (fundusze) własne według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe

          Share eqiuty (fund) by divisions in manufacturing (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Kapitały
(fundusze)

własne ogółem
Total share

equity (fund)

Kapitały
(fundusze)

podstawowe
Share capital 

(fund)

Należne wpłaty
na kapitał

podstawowy
Share capital
not paid up

w mln zł

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych .................................................................. 26162,5 10393,6 -47,7

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych ........................................ 27552,2 11429,0 -13,0

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali ........................................................... 18477,1 7669,8 0,0
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,                  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń ............................. 26966,8 8806,5 -19,8

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych ..................................... 8452,6 3794,9 -19,0

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych ................................ 14547,7 5925,6 -2,8
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej                   

niesklasyfikowana ...................................................... 17214,5 6215,8 -3,0
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep ....................................................... 31524,6 12292,2 -7,9

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ............ 6006,3 3414,6 -0,4
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ............................................................ 9073,6 2533,5 -2,0
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów ...................................... 3741,3 1283,2 -1,5
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń ................................................................... 5109,3 1545,6 -0,8

Repair and installation of machinery
and equipment

Lp.
No
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 (dok.)

Udziały 
(akcje) 
własne

Entity's own 
shares 
(stocks)

Kapitały 
(fundusze) 
zapasowe

Supplementary 
capital (fund)

Kapitały 
(fundusze)

z aktualizacji 
wyceny
Reserve 

capital (fund) 
from 

revaluation

Pozostałe 
kapitały

(fundusze) 
rezerwowe

Other reserve 
capital (fund)

Zysk (strata)
z lat ubiegłych
Profit (loss) 

from previous 
years

Zysk (strata) 
netto roku 

obrotowego
Net profit 

(loss) of the 
turnover year

Odpisy z zysku 
netto w ciągu 

roku 
obrotowego
Write-offs 

from net profit 
for the 

turnover year

in mln zl

-16,5 9087,9 495,6 3650,1 -462,3 3294,0 -232,2 1

-17,4 11358,0 570,5 3333,0 -1389,4 2406,7 -125,4 2

-240,9 10343,3 129,1 3676,5 -2413,5 -661,6 -25,6 3

-73,4 11779,9 569,8 4088,3 -812,1 3290,7 -663,0 4

-2,9 3317,6 -105,8 845,4 -273,7 918,3 -22,3 5

-34,7 5752,6 382,7 1351,0 -636,3 1898,1 -88,6 6

-16,3 7743,3 571,0 1521,4 -842,3 2228,3 -203,7 7

-787,6 13023,7 402,2 5812,6 -3556,6 4410,6 -64,7 8

-4,1 3896,3 283,1 261,4 -2470,8 644,9 -18,8 9

- 3339,0 61,6 2431,8 -311,3 1072,1 -51,1 10

-28,9 1206,5 109,4 639,4 112,0 449,6 -28,4 11

-18,0 2102,6 46,4 594,5 -68,1 995,1 -87,9 12

Lp.
No
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Tabl. 12. Kapitały (fundusze) własne według regionów i województw

         Share equity (fund) by regions and voivodships

Kapitały
(fundusze)

własne ogółem
Total share

equity (fund)

Kapitały
(fundusze)

podstawowe
Share capital 

(fund)

Należne wpłaty
na kapitał

podstawowy
Share capital
not paid up

w mln zł

1 P O L S K A ......................................................... 1236421,4 586020,5 -2548,2
P O L A N D

2 Region centralny .................................................. 515688,8 278619,1 -1496,4
Central region

województwa voivodships:
3 łódzkie ................................................................ 62506,9 27969,8 -114,2
4 mazowieckie ....................................................... 453181,9 250649,3 -1382,2

5 Region południowy .............................................. 227876,4 96056,0 -199,3
Southern region

województwa voivodships:
6 małopolskie ........................................................ 81446,5 33715,1 -114,3
7 śląskie ................................................................. 146429,9 62340,9 -85,0

8 Region wschodni .................................................. 115154,6 47402,8 -389,1
Eastern region

województwa voivodships:
9 lubelskie ............................................................. 38153,1 19601,9 -36,6

10 podkarpackie ...................................................... 44199,5 13920,9 -47,5
11 podlaskie ............................................................ 14322,6 6486,4 -294,4
12 świętokrzyskie .................................................... 18479,4 7393,5 -10,5

13 Region północno-zachodni .................................. 148891,8 67334,8 -201,3
North-western region

województwa voivodships:
14 lubuskie .............................................................. 13456,9 6120,8 -65,6
15 wielkopolskie ..................................................... 108201,3 45783,1 -100,4
16 zachodniopomorskie .......................................... 27233,6 15431,0 -35,3

17 Region południowo-zachodni ............................. 104430,4 44786,4 -104,8
South-western region

województwa voivodships:
18 dolnośląskie ........................................................ 90566,5 38938,8 -102,2
19 opolskie .............................................................. 13864,0 5847,6 -2,6

20 Region północny .................................................. 124379,4 51821,5 -157,3
Northern region

województwa voivodships:
21 kujawsko-pomorskie .......................................... 36129,9 14974,0 -37,5
22 pomorskie ........................................................... 73525,0 28508,5 -102,3
23 warmińsko-mazurskie ........................................ 14724,5 8339,0 -17,5

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Lp.
No
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Udziały 
(akcje) własne
Entity's own 

shares 
(stocks)

Kapitały 
(fundusze) 
zapasowe

Supplementary 
capital (fund)

Kapitały 
(fundusze)

z aktualizacji 
wyceny

Reserve capital 
(fund) from 
revaluation

Pozostałe 
kapitały

(fundusze) 
rezerwowe

Other reserve 
capital (fund)

Zysk (strata)
z lat 

ubiegłych
Profit (loss) 

from previous 
years

Zysk (strata) 
netto roku 

obrotowego
Net profit 

(loss) of the 
turnover year

Odpisy z zysku 
netto w ciągu 

roku 
obrotowego
Write-offs 

from net profit 
for the 

turnover year

in mln zl

-3647,5 458108,7 24873,9 116694,6 -42327,7 107630,1 -8382,9 1

-1388,6 180568,1 9969,3 42999,3 -33379,1 42867,1 -3069,8 2

-18,1 20866,8 1174,1 7660,6 -100,0 5609,5 -541,5 3
-1370,6 159701,3 8795,3 35338,7 -33279,1 37257,5 -2528,3 4

-1497,1 89227,8 4899,8 28934,1 -6384,0 18529,6 -1690,5 5

-1352,4 31134,9 2187,9 8395,1 474,7 7782,3 -776,9 6
-144,7 58092,9 2711,8 20539,0 -6858,6 10747,2 -913,6 7

-387,3 43589,1 2758,0 9062,2 5375,6 8403,5 -660,0 8

-88,7 8638,1 668,1 4337,2 2167,4 2990,2 -124,4 9
-272,0 19810,6 1039,8 3039,8 3841,7 3053,1 -186,8 10

-24,1 5698,2 697,6 701,0 249,9 994,7 -186,8 11
-2,6 9442,1 352,5 984,2 -883,3 1365,6 -162,0 12

-82,1 56294,0 2818,1 15769,0 -6209,6 14224,8 -1055,8 13

-19,0 4603,2 103,2 2002,7 -639,3 1448,0 -97,1 14
-54,7 44590,5 1791,1 10491,5 -4168,7 10612,3 -743,5 15

-8,5 7100,2 923,8 3274,7 -1401,6 2164,5 -215,2 16

-37,0 43179,6 1637,6 9388,9 -4987,2 11412,6 -845,8 17

-27,7 38824,7 1068,9 7354,9 -4767,5 10035,7 -759,0 18
-9,2 4355,0 568,7 2034,0 -219,7 1376,9 -86,8 19

-255,3 45250,2 2791,1 10541,1 3256,6 12192,6 -1061,1 20

-32,4 13554,5 1025,3 4485,3 -743,6 3297,4 -393,1 21
-216,3 27325,1 1499,7 4836,4 4482,1 7715,6 -523,8 22

-6,7 4370,6 266,1 1219,5 -481,9 1179,6 -144,3 23

Lp.
No
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Tabl. 13. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według sekcji PKD
         Liabilities and provisions for liabilities by NACE sections

W tym: 

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

w mln zł

1 O G Ó Ł E M ................................................... 1195883,9 95803,3 328562,5 232049,0
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..... 10834,8 1104,3 3303,9 2672,2
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ........................................................... 524920,5 63516,8 129109,2 91776,1
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie .............................. 36695,5 14888,7 4254,2 1942,4
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ............................ 356888,7 20446,1 86255,4 69905,1
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ................. 101847,1 25504,8 29867,2 13129,3
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ............... 29489,3 2677,2 8732,4 6799,3
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ..................................................... 86861,3 5920,1 20416,8 15639,0
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych .... 224895,8 6991,0 31846,4 24442,6
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ................ 79125,6 6323,1 29850,8 14037,5
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia .......................... 11185,2 318,3 6826,8 6309,2
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja .................................. 65963,8 4707,1 30498,6 16873,6
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ......... 68983,0 844,6 30229,0 23775,8
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ........................... 39277,9 1555,9 20869,7 17649,2
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ..................................................... 43717,3 3016,5 10981,6 7070,0
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ....... 27566,2 894,8 9558,3 7952,1
Administrative and support service activities

17 Edukacja ............................................................ 779,0 20,4 152,2 143,9
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............... 7020,6 280,5 3117,3 2313,6
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką         
   i rekreacją ....................................................... 3325,4 192,7 1393,0 1008,0
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ......................... 1427,5 117,3 409,1 386,2
Other service activities

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Zobowiązania
i rezerwy na

zobowiązania
ogółem
Total 

liabilities
and provisions
for liabilities

Rezerwy
na zobowią-

zania
Provisions

for liabilities

Zobowią-
zania

długoter-
minowe

Long-term
liabilities
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 Of which:
z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

z tytułu
dostaw
i usług
from 

deliveries
and services

z tytułu 
podatków, ceł, 
ubezpieczeń

i innych 
świadczeń
from taxes, 

customs duties, 
insurance and 
other benefits

z tytułu
wynagro-

dzeń
from wages

and 
salaries

in mln zl

45740,2 667610,9 166553,5 15694,4 329782,3 45892,0 10575,3 103907,2 1

0,7 5654,2 1043,8 1,0 2301,6 1015,7 276,1 772,5 2

20876,9 291056,6 69682,6 8303,3 140679,9 23275,8 5811,9 41237,9 3

854,8 16713,7 2979,4 697,6 5589,6 3089,1 1256,6 838,9 4

2857,7 229177,0 59163,1 2163,9 119060,0 14880,1 3730,2 21010,3 5

16036,1 38869,9 5697,5 5315,1 14128,7 4541,6 622,2 7605,2 6

1128,2 6296,1 1842,7 126,8 1901,6 765,0 202,9 11783,6 7

1799,9 52522,6 9061,5 1358,7 29649,9 4222,8 742,6 8001,8 8

2152,2 177712,5 36968,6 791,2 114068,6 8227,0 1301,3 8346,0 9

3425,6 27849,1 4004,4 514,9 11420,6 2197,5 972,6 15102,6 10

31,5 3453,6 1485,1 24,2 1076,7 367,5 91,6 586,6 11

9498,9 24297,2 5294,2 376,9 11425,6 1881,8 320,4 6460,8 12

2863,6 35794,3 25646,3 1500,9 2027,4 415,6 52,8 2115,0 13

1150,1 12861,9 2757,2 883,9 4319,7 868,2 60,0 3990,5 14

3253,2 17950,1 3853,0 976,1 7257,0 1352,1 256,4 11769,1 15

504,2 13054,9 5143,3 921,7 3455,8 1448,2 460,0 4058,2 16

0,5 398,5 97,9 38,0 131,5 44,0 10,7 208,0 17

121,8 3008,1 979,7 3,6 1218,5 299,6 146,1 614,8 18

59,3 1297,4 389,7 - 356,3 205,0 56,6 442,3 19

1,8 700,1 146,3 - 393,5 71,2 16,1 201,1 20

Lp.
No

Zobowią-
zania

krótkoter-
minowe

Short-term
liabilities

W tym:   Of which:

Rozliczenia
między-

okresowe
Deferred and

accrued 
expenses
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Tabl. 14. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według działów w sekcji przetwórstwo

         Liabilities and provisions for liabilities by divisions in manufacturing

W tym: 

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

w mln zł

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ............. 356888,7 20446,1 86255,4 69905,1
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych .......................... 52213,3 1948,0 11203,9 9392,1
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów .................................................. 15506,2 910,1 5342,2 4247,9
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych ............................ 2109,2 222,9 23,2 19,2
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych .............................. 2848,3 83,4 689,1 608,9
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży ................................................... 1482,1 38,3 255,6 218,4
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych .................... 1007,3 28,2 171,3 154,8
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ..... 10365,2 246,8 3412,9 3106,0
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru .................. 10899,5 450,6 3869,2 3565,6
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ............................................................. 3994,0 201,3 1304,0 896,8
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej ......................................... 30465,4 1696,1 11747,2 10464,7
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych .... 18988,0 1266,7 4230,0 3640,9
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych ................................. 5634,3 349,3 1587,6 1435,1

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Lp.
No

Zobowią-
zania

długoter-
minowe

Long-term
liabilities

Zobowiązania
i rezerwy na

zobowiązania
ogółem
Total 

liabilities
and provisions
for liabilities

Rezerwy
na zobowią-

zania
Provisions

for liabilities
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 przemysłowe

 Of which:

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

z tytułu
dostaw
i usług
from 

deliveries
and services

z tytułu 
podatków, ceł, 
ubezpieczeń

i innych 
świadczeń
from taxes, 

customs duties, 
insurance and 
other benefits

z tytułu
wynagro-

dzeń
from wages

and 
salaries

in mln zl

2857,7 229177,0 59163,1 2163,9 119060,0 14880,1 3730,2 21010,3 1

89,7 35121,5 11290,6 100,0 17991,5 1402,8 661,3 3939,9 2

85,1 8666,9 3192,8 - 3039,9 1352,5 51,6 587,0 3

- 1799,1 616,3 - 286,6 468,9 11,9 64,0 4

9,7 1959,4 566,3 0,0 1008,0 146,2 46,6 116,4 5

- 1107,6 295,9 - 500,4 129,3 53,2 80,6 6

- 767,0 180,9 - 435,6 91,7 17,3 40,8 7

41,2 5955,2 2140,0 311,0 2298,1 291,8 112,5 750,2 8

7,7 6167,9 1592,3 49,6 3442,8 293,2 86,9 411,9 9

- 2090,4 396,2 0,2 1181,4 148,3 50,0 398,3 10

1022,7 16635,2 2111,4 898,3 9599,0 2225,3 125,3 387,0 11

86,2 12372,2 2567,0 118,6 7049,0 566,4 125,3 1119,1 12

- 3345,1 1145,6 101,0 1478,3 132,3 39,9 352,3 13

Zobowią-
zania

krótkoter-
minowe

Short-term
liabilities

Rozliczenia
między-

okresowe
Deferred and

accrued 
expenses

Lp.
No

W tym:   Of which:
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Tabl. 14. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według działów w sekcji przetwórstwo

         Liabilities and provisions for liabilities by divisions in manufacturing (cont.)

W tym: 

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

w mln zł

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych ............................................................ 24312,8 806,6 7051,5 3392,5

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych ................................... 20855,9 1449,6 6543,9 5786,1

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali ...................................................... 19275,8 1894,6 4779,7 3705,9
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,            
z wyłączeniem maszyn i urządzeń ........................ 27948,4 996,3 5709,3 4211,7

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych ............................... 9238,7 452,0 702,5 521,7

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych .......................... 17584,2 832,1 2231,6 1762,2
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej             

niesklasyfikowana ................................................ 14255,8 1254,3 1882,5 1438,3
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep ................................................. 36869,4 1678,9 8147,4 7173,2

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ....... 11713,7 2478,6 1693,1 1237,1
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ....................................................... 7850,0 206,7 1815,1 1419,8
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów ................................. 3469,3 188,3 1202,5 1038,8
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń ............................................................. 8001,9 766,5 660,1 467,4

Repair and installation of machinery
and equipment

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Zobowiązania
i rezerwy na

zobowiązania
ogółem
Total 

liabilities
and provisions
for liabilities

Rezerwy
na zobowią-

zania
Provisions

for liabilities

Zobowią-
zania

długoter-
minowe

Long-term
liabilities
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 przemysłowe (dok.)

 Of which:

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

z tytułu
dostaw
i usług
from 

deliveries
and services

z tytułu 
podatków, ceł, 
ubezpieczeń

i innych 
świadczeń
from taxes, 

customs duties, 
insurance and 
other benefits

z tytułu
wynagro-

dzeń
from wages

and 
salaries

in mln zl

132,4 15198,9 4243,0 62,9 8233,6 762,8 244,1 1255,8 1

42,4 11434,4 3798,2 27,6 4950,0 683,0 197,9 1428,0 2

575,4 11543,7 3110,3 67,2 6245,7 433,5 141,0 1057,8 3

363,0 18733,2 5118,2 273,4 9053,4 1178,3 407,1 2509,7 4

- 7615,6 1180,9 20,6 5506,3 373,7 102,8 468,6 5

209,0 13564,5 3150,8 93,9 8868,4 459,6 165,1 956,0 6

10,8 10014,7 2609,2 2,2 4426,9 812,7 236,7 1104,2 7

0,4 25024,7 4806,4 21,5 15052,1 1305,9 363,9 2018,5 8

- 6789,4 1063,6 - 2483,1 413,6 98,4 752,5 9

90,7 5459,1 2012,0 13,9 2574,5 363,3 176,1 369,1 10

82,1 1909,2 665,7 0,4 899,6 124,0 38,9 169,3 11

9,3 5901,9 1309,3 1,7 2455,7 721,1 176,3 673,4 12

Lp.
No

Zobowią-
zania

krótkoter-
minowe

Short-term
liabilities

W tym:   Of which:

Rozliczenia
między-

okresowe
Deferred and

accrued 
expenses
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Tabl. 15. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według regionów i województw

         Liabilities and provisions for liabilities by regions and voivodships

W tym: 

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

w mln zł

1 P O L S K A .................................................. 1195883,9 95803,3 328562,5 232049,0
P O L A N D

2 Region centralny .......................................... 506521,6 41888,1 144177,4 97037,8
Central region

województwa voivodships:
3 łódzkie ........................................................ 54243,0 8629,2 13862,9 8709,5
4 mazowieckie ............................................... 452278,6 33258,9 130314,5 88328,3

5 Region południowy ....................................... 212182,2 24551,2 47509,5 30120,2
Southern region

województwa voivodships:
6 małopolskie ................................................. 73769,7 5189,7 20304,4 14484,7
7 śląskie ......................................................... 138412,5 19361,5 27205,0 15635,6

8 Region wschodni ........................................... 92524,2 7970,3 19465,0 14936,9
Eastern region

województwa voivodships:
9 lubelskie ...................................................... 25396,9 2429,6 4812,0 3422,3

10 podkarpackie ............................................... 29367,2 3865,6 5782,4 4419,0
11 podlaskie ..................................................... 15036,8 436,9 3656,4 2776,8
12 świętokrzyskie ............................................. 22723,3 1238,1 5214,2 4318,8

13 Region północno-zachodni .......................... 156870,0 8248,0 47941,5 38736,5
North-western region

województwa voivodships:
14 lubuskie ....................................................... 12547,7 451,4 3613,7 2842,0
15 wielkopolskie .............................................. 117425,9 7065,3 37490,0 29963,8
16 zachodniopomorskie ................................... 26896,4 731,3 6837,8 5930,7

17 Region południowo-zachodni ...................... 101256,5 6502,7 28618,6 22968,8
South-western region

województwa voivodships:
18 dolnośląskie ................................................ 88513,7 5805,8 25880,3 20640,4
19 opolskie ....................................................... 12742,8 696,8 2738,3 2328,4

20 Region północny ........................................... 126529,5 6643,0 40850,5 28248,9
Northern region

województwa voivodships:
21 kujawsko-pomorskie ................................... 32322,8 1527,6 6847,3 5022,0
22 pomorskie ................................................... 75206,7 4750,3 28517,9 20673,4
23 warmińsko-mazurskie ................................. 19000,0 365,0 5485,2 2553,4

Lp.
No

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Zobowią-
zania

długoter-
minowe

Long-term
liabilities

Zobowiązania
i rezerwy na

zobowiązania
ogółem
Total 

liabilities
and provisions
for liabilities

Rezerwy
na zobowią-

zania
Provisions

for liabilities
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 Of which:

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

kredyty
i pożyczki

credits
and loans

z tytułu
emisji

dłużnych
papierów
wartościo-

wych
from issuance

of debt
securities

z tytułu
dostaw
i usług
from 

deliveries
and services

z tytułu 
podatków, ceł, 
ubezpieczeń

i innych 
świadczeń
from taxes, 

customs duties, 
insurance and 
other benefits

z tytułu
wynagro-

dzeń
from wages

and 
salaries

in mln zl

45740,2 667610,9 166553,5 15694,4 329782,3 45892,0 10575,3 103907,2 1

23072,8 269792,5 67848,8 9438,5 126510,6 18165,7 3277,6 50663,5 2

3930,6 29275,4 6310,5 859,4 14720,2 2306,1 583,4 2475,5 3
19142,2 240517,2 61538,3 8579,1 111790,3 15859,5 2694,2 48188,1 4

10285,2 125005,4 25281,2 1252,4 66992,3 9834,4 2949,9 15116,1 5

3114,4 41564,7 8197,8 546,5 23477,1 3381,8 695,5 6710,9 6
7170,7 83440,7 17083,4 705,9 43515,2 6452,5 2254,4 8405,2 7

1414,1 57266,0 16103,9 900,2 27349,1 3464,3 941,9 7823,0 8

229,3 16108,3 4040,4 170,1 7760,6 1167,1 322,4 2046,9 9
518,8 17335,0 4517,5 40,6 8506,2 1269,1 305,0 2384,3 10
133,8 9681,1 3037,0 326,9 4642,0 467,0 141,0 1262,4 11
532,2 14141,5 4508,9 362,6 6440,3 561,1 173,5 2129,4 12

2805,3 89346,5 22643,9 1099,5 47373,8 5642,5 1428,7 11333,9 13

0,0 7116,7 1602,0 16,4 3892,8 493,6 153,8 1365,9 14
2644,9 66336,1 15851,2 1064,8 36945,0 4244,3 1019,2 6534,5 15

160,5 15893,8 5190,6 18,3 6536,0 904,6 255,7 3433,4 16

1744,0 59234,8 18014,3 1571,1 27153,7 4386,4 1064,0 6900,4 17

1682,4 51126,1 15967,7 1546,4 22859,5 3852,1 905,0 5701,4 18
61,7 8108,7 2046,6 24,7 4294,2 534,4 159,0 1199,0 19

6418,8 66965,7 16661,3 1432,6 34402,9 4398,8 913,2 12070,3 20

547,5 21311,0 5097,4 239,0 12499,6 1242,9 318,9 2636,8 21
5739,9 36955,0 9466,0 1160,3 17283,4 2639,3 431,0 4983,4 22

131,4 8699,7 2097,9 33,4 4619,9 516,6 163,4 4450,1 23

Lp.
No

Rozliczenia
między-

okresowe
Deferred and

accrued 
expenses

Zobowią-
zania

krótkoter-
minowe

Short-term
liabilities

W tym:   Of which:
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Tabl. 16. Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z kredytów i pożyczek
          Number of economic entitities with credits and loans by NACE sections

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Jednostki korzystające 
z kredytów i pożyczek
Entities with credits 

and loans

Jednostki korzystające 
z kredytów i pożyczek 

długoterminowych
Entities with long-term 

credits and loans

1 O G Ó Ł E M ....................................................... 33895 21170
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ......... 844 695
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ............................................................... 11380 7574
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie .................................. 207 120
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ................................ 9987 6534
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ..................... 322 246
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ................... 864 674
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ......................................................... 3541 1833
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........ 10258 5866
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa .................... 1888 1157
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia .............................. 716 573
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ...................................... 774 428
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............. 261 149
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ............................... 1225 1105
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ......................................................... 1093 555
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ........... 811 436
Administrative and support service activities

17 Edukacja ................................................................ 138 82
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................... 729 557
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką             
   i rekreacją ........................................................... 135 87
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ............................. 102 73
Other service activities
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według sekcji PKD

Jednostki korzytające 
z kredytów
i pożyczek 

krótkoterminowych
Entities with short-

term credits and 
loans

Jednostki 
korzystające
z kredytów 
bankowych 
(krajowych

i zagranicznych)
Entities with bank 

credits (domestic and 
foreign)

Jednostki
korzystające
z kredytów
bankowych
długoter-
minowych

(kraj. i zagr.)
Entities with long-
term bank credits 

(domestic and 
foreign)

Jednostki
korzystające
z kredytów
bankowych

krótko-
terminowych
(kraj. i zagr.)

Entities with short-
term bank credits 

(domestic and 
foreign)

Jednostki
korzystające
z kredytów
i pożyczek

zagranicznych
Entities with foreign 

bank credits and 
loans

Lp.
No

28598 28714 17171 24834 2481 1

592 734 600 508 37 2

9836 9525 5960 8492 1223 3

186 174 93 160 20 4

8636 8495 5270 7597 1144 5

289 221 139 201 33 6

725 635 458 534 26 7

3066 3117 1540 2735 110 8

8995 9147 5010 8167 485 9

1620 1599 930 1414 117 10

511 546 441 409 42 11

624 537 272 465 102 12

224 176 110 146 57 13

710 1093 1008 615 42 14

888 773 364 674 140 15

663 623 329 531 77 16

96 100 61 71 2 17

585 587 435 472 19 18

107 84 56 72 14 19

81 73 55 63 14 20
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Tabl. 17. Wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez podmioty gospodarcze
         Value of credits and loans received by economic entities by NACE sections

Kredyty i pożyczki
Credits and loans

Kredyty i pożyczki 
długoterminowe

Long-term credits and 
loans

w mln zł

1 O G Ó Ł E M ......................................................... 398602,5 232049,0
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........... 3715,9 2672,2
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ................................................................. 161458,7 91776,1
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie .................................... 4921,7 1942,4
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe .................................. 129068,2 69905,1
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ....................... 18826,8 13129,3
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ..................... 8642,0 6799,3
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ........................................................... 24700,5 15639,0
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych .......... 61411,1 24442,6
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ...................... 18041,9 14037,5
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ................................ 7794,3 6309,2
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ........................................ 22167,8 16873,6
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............... 49422,1 23775,8
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ................................. 20406,4 17649,2
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ........................................................... 10923,0 7070,0
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ............. 13095,4 7952,1
Administrative and support service activities

17 Edukacja .................................................................. 241,7 143,9
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................... 3293,3 2313,6
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką               
   i rekreacją ............................................................. 1397,7 1008,0
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ............................... 532,5 386,2
Other service activities

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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 według sekcji PKD

Kredyty i pożyczki 
krótkoterminowe

Short-term credits 
and loans

Kredyty bankowe
(krajowe

i zagraniczne)
Bank credits 

(domestic and 
foreign)

Kredyty bankowe
długoterminowe

(krajowe
i zagraniczne)

Long-term bank 
credits (domestic and 

foreign)

Kredyty bankowe
krótkoterminowe

(krajowe
i zagraniczne)

Short-term bank 
credits (domestic and 

foreign)

Kredyty i pożyczki
zagraniczne

Foreign credits and 
loans

in mln zl

166553,5 261936,4 140358,5 121577,9 147831,1 1

1043,8 2465,2 1565,1 900,2 500,1 2

69682,6 92227,8 46649,9 45577,9 63612,6 3

2979,4 3439,1 787,2 2651,9 1127,5 4

59163,1 78326,7 38218,8 40108,0 53097,8 5

5697,5 5284,6 3483,8 1800,8 8205,3 6

1842,7 5177,3 4160,1 1017,3 1182,0 7

9061,5 18934,3 11808,0 7126,4 9368,0 8
  

36968,6 42755,9 13307,6 29448,3 14906,4 9

4004,4 14602,0 11979,6 2622,4 7339,0 10

1485,1 5093,6 4413,8 679,8 1831,3 11

5294,2 9611,3 5234,6 4376,7 15553,6 12

25646,3 39504,0 18638,3 20865,7 23839,3 13

2757,2 15678,7 14091,3 1587,4 958,2 14

3853,0 5716,0 2917,4 2798,6 3944,3 15

5143,3 11763,7 7095,5 4668,2 4455,9 16

97,9 171,3 106,4 64,9 2,5 17

979,7 2389,8 1784,0 605,8 899,0 18

389,7 763,6 548,9 214,6 562,6 19

146,3 259,1 218,3 40,9 58,3 20

Lp.
No
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Tabl. 18. Struktura aktywów i pasywów według sekcji PKD
                Structure of assets, liabilities and equities by NACE sections

aktywa
trwałe
total 
fixed 
assets

aktywa
obrotowe
current 
assets

kapitały
(fundusze)

własne
share 
equity 
(fund)

zobowiąza-
nia i rezerwy
na zobowią-
zania razem

liabilities and 
provision for 

liabilities

zobowią-
zania długo-
terminowe
long-term 
liabilities

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe
short-term 
liabilities

O G Ó Ł E M ................................................... 60,0 40,0 50,8 49,2 13,5 27,4
T O T A L
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..... 60,1 39,9 75,0 25,0 7,6 13,0
Agriculture, forestry and fishing
Przemysł ........................................................... 63,9 36,1 55,9 44,1 10,9 24,5
Industry
   Górnictwo i wydobywanie ............................. 75,4 24,6 54,2 45,8 5,3 20,9
   Mining and quarrying
   Przetwórstwo przemysłowe ............................ 53,1 46,9 50,7 49,3 11,9 31,7
   Manufacturing
   Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ................. 81,2 18,8 68,1 31,9 9,4 12,2
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply
   Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja .............. 84,4 15,6 55,6 44,4 13,2 9,5
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities
Budownictwo .................................................... 37,5 62,5 32,9 67,1 15,8 40,6
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych .... 38,3 61,7 40,6 59,4 8,4 47,0
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa ................ 72,7 27,3 40,7 59,3 22,4 20,9
Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia .......................... 86,0 14,0 47,7 52,3 31,9 16,2
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja .................................. 72,8 27,2 49,8 50,2 23,2 18,5
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ........ 51,2 48,8 42,0 58,0 25,4 30,1
Financial and insurance activities
Obsługa rynku nieruchomości ........................... 83,4 16,6 71,4 28,6 15,2 9,4
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna .................................................... 65,2 34,8 49,1 50,9 12,8 20,9
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca ....... 53,8 46,2 32,0 68,0 23,6 32,2
Administrative and support service activities
Edukacja ............................................................ 52,2 47,8 45,2 54,8 10,7 28,0
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............... 71,3 28,7 43,3 56,7 25,2 24,3
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką        
   i rekreacją ....................................................... 66,0 34,0 40,5 59,5 24,9 23,2
Arts, entertainment and recreation
Pozostała działalność usługowa ........................ 64,7 35,3 54,9 45,1 12,9 22,1
Other service activities

w odsetkach  in percent

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Ogółem aktywa
Total assets

= 100

Ogółem pasywa
Total liabilities and equities

 = 100
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Tabl. 19. Kapitał zakładowy spółek według form własności i sekcji PKD
         Share capital of companies by ownership forms and NACE sections

Wartość mienia

Skarbu
Państwa

State Treasury

państwowych
osób prawnych

state legal 
persons

w mln zł

1 O G Ó Ł E M ..................................................... 472467,6 91622,7 22901,0
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ....... 3184,5 366,9 561,3
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł ............................................................. 258046,1 45454,4 10992,1
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie ................................ 9512,3 4391,6 442,8
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe .............................. 121588,3 3091,0 2518,3
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę ................... 99522,2 37830,7 7644,3
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ................ 27423,3 141,1 386,8
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ...................................................... 11859,9 184,6 899,6
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...... 62158,8 1989,2 590,2
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa .................. 41146,5 20188,9 6804,2
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ............................ 6852,7 1261,1 675,4
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja .................................... 21569,9 1189,0 361,8
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .......... 16886,9 9099,0 579,8
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości ............................. 15570,0 939,1 435,6
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ....................................................... 23520,5 10390,5 615,5
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ......... 5660,8 82,3 16,4
Administrative and support service activities

17 Edukacja .............................................................. 210,1 25,0 15,7
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................. 3419,5 308,5 178,3
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką           
   i rekreacją ......................................................... 2092,1 143,3 174,4
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa .......................... 289,3 0,8 0,4
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Lp.
No

Kapitał
zakładowy

spółek
ogółem

Total share 
capital
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Assets value of

jednostek
samorządu

terytorialnego
entities of local 

governments

krajowych
osób fizycznych
domestic natural 

persons

pozostałych 
krajowych
jednostek 

prywatnych
other domestic 
private entities

osób
zagranicznych

foreigners

rozproszone
dispersed

in mln zl

47296,8 46071,2 96211,4 138349,7 30014,9 1

23,1 785,5 944,5 472,0 31,2 2

27832,2 19838,8 56746,8 76164,8 21017,0 3

17,0 543,6 1275,1 843,7 1998,5 4

71,3 18316,0 27897,3 65540,6 4153,8 5

3141,3 566,0 26625,8 8964,8 14749,3 6

24602,6 413,3 948,6 815,6 115,4 7

880,8 3756,0 2285,6 3265,0 588,3 8

14,0 11380,5 10122,9 34685,4 3376,6 9

7519,5 1367,9 2822,4 2209,6 234,0 10

164,7 1475,4 1719,0 1279,1 278,0 11

91,3 960,7 7170,5 9229,1 2567,5 12

333,1 1192,0 2897,6 2236,8 548,8 13

5991,6 2604,7 3032,7 2251,2 315,2 14

1669,2 1520,5 4850,5 3806,2 668,0 15

215,8 394,4 2768,6 2057,9 125,4 16

33,6 61,0 27,7 44,8 2,2 17

1426,1 463,2 555,5 433,5 54,4 18

1082,1 184,3 212,6 127,1 168,3 19

19,8 86,4 54,6 87,2 40,0 20

Lp.
No
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Tabl. 20. Przychody, koszty i wyniki finansowe według sekcji PKD
         Revenues, costs and financial results by NACE sections

przychody ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów
revenues from sale of 
products, goods and 

materials

w mln zł

1 O G Ó Ł E M ............................................................ 54587 2986196,3 2866889,0
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .............. 1202 28399,9 25571,0
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł .................................................................... 17000 1381672,9 1336619,2
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie ....................................... 328 61986,0 58304,1
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ..................................... 14869 1081327,2 1051574,6
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę .......................... 482 208971,7 199054,9
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ........................ 1321 29387,9 27685,6
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo .............................................................. 5870 153650,3 147261,7
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............. 15938 962673,8 946397,2
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ......................... 2861 120042,7 113738,0
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ................................... 1051 13283,2 12005,0
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ........................................... 1714 102545,3 92342,9
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .................. 554 50741,9 38538,3
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości .................................... 1955 35861,3 31891,1
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna .............................................................. 2608 64976,4 55070,4
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ................ 1712 37566,3 34623,2
Administrative and support service activities

17 Edukacja ..................................................................... 309 2147,0 1617,4
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ........................ 1392 15494,6 14983,5
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką                  
   i rekreacją ................................................................ 238 13922,5 13332,5
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa .................................. 183 3218,4 2897,6
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Lp.
No

Liczba
jednostek
Number

of entities

Przychody
z całokształtu
działalności

Revenues from
total activity
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koszt własny 
sprzedanych 
produktów, 

towarów
i materiałów

cost of products, 
goods and 

materials sold

in mln zl

2857918,7 2743246,5 118,8 128396,3 20227,3 108048,1 42505 5112152 1

24861,8 23870,3 39,9 3578,1 90,1 3367,0 1065 70343 2

1307571,9 1259753,5 28,5 74129,5 12449,1 61680,4 13387 2220809 3

53633,0 48461,4 29,4 8382,4 2068,8 6313,6 222 168415 4

1033897,1 1004037,9 -4,3 47425,8 7229,9 40195,9 11736 1805615 5

192221,6 180773,3 -0,1 16750,1 2799,5 13950,6 386 140047 6

27820,3 26480,9 3,6 1571,2 351,0 1220,2 1043 106732 7

151677,9 143970,0 45,8 2018,2 808,0 1210,1 4539 348945 8

942266,7 924399,2 5,1 20412,2 3528,5 16883,7 12713 1002298 9

116095,4 111376,0 1,6 3948,9 980,5 2968,4 2119 437635 10

12420,7 11436,1 0,5 862,9 133,7 729,2 638 77380 11

94802,1 84731,7 -8,4 7734,8 795,9 6938,8 1228 167519 12

45299,5 34353,3 0,1 5442,5 -377,5 5820,0 392 63514 13

34008,0 29944,7 0,6 1853,9 487,0 1367,0 1639 91225 14

59472,5 53458,7 3,4 5507,3 599,5 4907,9 2005 193465 15

35742,4 33536,5 0,3 1824,2 476,3 1347,9 1244 293199 16

2017,8 1925,0 0,0 129,1 21,0 108,1 227 9680 17

14959,7 14395,1 0,1 535,0 103,9 431,1 1080 105350 18

13653,9 13318,0 1,2 269,8 104,2 165,6 111 15659 19

3068,5 2778,5 0,0 149,8 27,1 122,7 118 15131 20

Liczba
pracujących
Number of 
employed 
persons

Wynik
finansowy

netto (saldo)
Net 

financial 
result 

(balance)

Lp.
No

Liczba 
jednostek 
wykazu-
jących 

zysk netto
Number of 

entities with 
net profit

Koszty 
uzyskania 

przychodów
z całokształtu 
działalności

Cost of 
obtaining 

revenues from 
total activity

Saldo zysków
i strat

nadzwy-
czajnych
Balance

of extraor-
dinary profits 

and losses

Wynik 
finansowy

brutto 
(saldo)
Gross 

financial 
result 

(balance)

Obciążenia
wyniku 

finansowego
brutto

Encumbrances
on gross 

financial result
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Tabl. 21. Przychody, koszty i wyniki finansowe według działów w sekcji przetwórstwo 
         Revenues, costs and financial results by divisions in manufacturing

przychody ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów
revenues from sale of 
products, goods and 

materials

w mln zł

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .................. 14869 1081327,2 1051574,6
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych .............................. 2500 183535,7 179900,0
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów ...................................................... 140 32028,8 30613,9
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych ................................. 11 12067,3 11958,4
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych .................................. 339 8441,2 8153,3
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży ........................................................ 480 4603,6 4364,1
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych ........................ 144 3081,5 2984,9
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania .......... 784 23510,3 22826,4
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ....................... 428 29004,9 28155,6
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ................................................................. 341 8831,4 8462,8
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej .............................................. 42 160951,5 158165,7
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ........ 504 63288,1 61481,1
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych ..................................... 105 14255,1 13698,2

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Liczba
jednostek
Number

of entities

Przychody
z całokształtu
działalności

Revenues from total 
activity
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przemysłowe

koszt własny 
sprzedanych 
produktów, 

towarów
i materiałów

cost of 
products, goods 
and materials 

sold

in mln zl

1033897,1 1004037,9 -4,3 47425,8 7229,9 40195,9 11736 1805615 1

176054,7 172027,1 11,9 7492,9 1199,1 6293,8 2032 307589 2

30699,1 29692,1 29,0 1358,7 166,1 1192,6 104 22931 3

11736,3 11615,6 0,3 331,3 56,9 274,5 9 5571 4

8027,9 7751,4 -1,4 411,9 38,6 373,3 251 33373 5

4388,1 4225,9 -1,4 214,1 19,7 194,4 325 44016 6

2934,7 2853,5 0,0 146,8 28,1 118,7 108 14151 7

22663,5 21918,8 1,6 848,4 99,9 748,5 593 65420 8

26479,9 25823,2 -0,1 2524,9 259,4 2265,4 355 45658 9

8355,5 8058,6 0,0 475,9 83,6 392,2 256 25921 10

156950,8 155404,4 - 4000,7 747,6 3253,1 34 13006 11

59806,4 57237,0 -18,0 3463,8 483,2 2980,6 405 68904 12

13251,3 12393,1 0,0 1003,8 155,6 848,3 80 21050 13

Liczba
pracujących
Number of 
employed 
persons

Liczba 
jednostek 
wykazu-
jących 

zysk netto
Number of 

entities with 
net profit

Lp.
No

Obciążenia
wyniku 

finansowego
brutto

Encumbrances
on gross 

financial result

Wynik
finansowy

netto 
(saldo)

Net 
financial 

result 
(balance)

Saldo zysków
i strat

nadzwy-
czajnych
Balance

of extraor-
dinary profits 

and losses

Wynik 
finansowy

brutto 
(saldo)
Gross 

financial 
result 

(balance)

Koszty uzyskania 
przychodów

z całokształtu 
działalności

Cost of obtaining 
revenues from 
total activity
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Tabl. 21. Przychody, koszty i wyniki finansowe według działów w sekcji przetwórstwo 
         Revenues, costs and financial results by divisions in manufacturing (cont.)

przychody ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów
revenues from sale of 
products, goods and 

materials

w mln zł

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych ................................................................ 1352 63280,1 61514,5

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych ....................................... 863 44929,6 43105,5

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali .......................................................... 276 46962,6 45071,0
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,                 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń ............................ 2366 70995,1 68615,2

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych .................................... 334 37136,5 36193,2

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych ............................... 477 48755,0 47598,1
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej                 

niesklasyfikowana ..................................................... 997 39463,5 38070,9
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep ..................................................... 444 113840,1 110854,1

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ........... 160 16735,8 15814,3
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ........................................................... 655 25852,4 25212,7
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów ..................................... 301 10522,2 10095,7
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń ................................................................. 826 19254,9 18664,9

Repair and installation of machinery
and equipment

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Liczba
jednostek
Number

of entities

Przychody
z całokształtu
działalności

Revenues from
total activity



73

przemysłowe (dok.)

koszt własny 
sprzedanych 
produktów, 

towarów
i materiałów

cost of 
products, goods 
and materials 

sold

in mln zl

59502,6 57771,4 4,0 3781,5 453,2 3328,4 1091 143121 1

42134,5 40203,0 3,4 2798,5 308,1 2490,4 623 98446 2

47316,5 45081,7 0,0 -353,9 265,2 -619,1 191 57251 3

66971,0 64328,3 5,4 4029,4 618,6 3410,9 1914 198426 4

35994,6 35018,7 0,0 1141,9 233,3 908,6 259 50554 5

46446,8 45215,6 -2,5 2305,7 398,0 1907,7 386 88609 6

36711,0 35273,6 -26,4 2726,2 465,4 2260,8 826 109013 7

108892,5 106151,0 -2,2 4945,4 560,8 4384,5 347 152405 8

15955,3 14995,4 -0,3 780,2 102,5 677,7 115 39569 9

24629,2 24030,5 -7,6 1215,5 152,9 1062,7 508 106650 10

9953,1 9547,9 0,2 569,3 116,0 453,3 245 25857 11

18041,7 17420,1 -0,3 1212,9 218,1 994,8 679 68124 12

Lp.
No

Liczba
pracujących
Number of 
employed 
persons

Obciążenia
wyniku 

finansowego
brutto

Encumbrances
on gross 

financial result

Wynik
finansowy

netto 
(saldo)

Net 
financial 

result 
(balance)

Liczba 
jednostek 
wykazu-
jących 

zysk netto
Number of 

entities with 
net profit

Koszty uzyskania 
przychodów

z całokształtu 
działalności

Cost of obtaining 
revenues from 
total activity

Saldo zysków
i strat

nadzwy-
czajnych
Balance

of extraor-
dinary profits 

and losses

Wynik 
finansowy

brutto 
(saldo)
Gross 

financial 
result 

(balance)
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Tabl. 22. Przychody, koszty i wyniki finansowe według regionów i województw

        Revenues, costs and financial results by regions and voivodships

przychody
ze sprzedaży

produktów, towarów
i materiałów

revenues from
sale of products,

goods and materials

w mln zł

1 P O L S K A .................................................. 54587 2986196,3 2866889,0
P O L A N D

2 Region centralny ........................................... 13265 1135745,6 1080540,1
Central region

województwa voivodships:
3 łódzkie ......................................................... 3274 130320,4 126265,7
4 mazowieckie ................................................ 9991 1005425,2 954274,3

5 Region południowy ....................................... 11765 569512,2 548425,7
Southern region

województwa voivodships:
6 małopolskie ................................................. 4657 213510,1 206377,7
7 śląskie .......................................................... 7108 356002,0 342048,0

8 Region wschodni ........................................... 6917 257311,6 249670,5
Eastern region

województwa voivodships:
9 lubelskie ...................................................... 2048 74368,3 72321,9

10 podkarpackie ............................................... 2345 90476,9 87704,1
11 podlaskie ..................................................... 1244 43538,5 42372,7
12 świętokrzyskie ............................................. 1280 48927,9 47271,9

13 Region północno-zachodni ........................... 9259 432745,3 419474,5
North-western region

województwa voivodships:
14 lubuskie ....................................................... 1363 46503,1 44931,6
15 wielkopolskie .............................................. 5690 318909,5 309253,3
16 zachodniopomorskie ................................... 2206 67332,6 65289,7

17 Region południowo-zachodni ...................... 5519 247336,2 237315,1
South-western region

województwa voivodships:
18 dolnośląskie ................................................. 4267 205343,7 196358,6
19 opolskie ....................................................... 1252 41992,6 40956,5

20 Region północny ........................................... 7862 343545,4 331463,2
Northern region

województwa voivodships:
21 kujawsko-pomorskie ................................... 2803 106445,7 103684,3
22 pomorskie .................................................... 3439 193294,2 185020,0
23 warmińsko-mazurskie .................................. 1620 43805,6 42758,9

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Liczba
jednostek
Number

 of entities

Przychody
z całokształtu
działalności

Revenues from
total activity



75

koszt własny 
sprzedanych 
produktów, 

towarów
i materiałów

cost of products, 
goods and 

materials sold

in mln zl

2857918,7 2743246,5 118,8 128396,3 20227,3 108048,1 42505 5112152 1

1085392,1 1036705,4 45,6 50399,1 7074,0 43204,1 9983 1615450 2

123526,6 117512,0 1,7 6795,5 1123,6 5672,0 2549 279904 3
961865,6 919193,4 43,9 43603,6 5950,5 37532,2 7434 1335546 4

547440,8 527291,7 40,8 22112,2 3526,7 18585,4 9216 1086530 5

204458,6 197685,4 15,4 9066,9 1286,4 7780,5 3671 391972 6
342982,2 329606,3 25,5 13045,3 2240,3 10805,0 5545 694558 7

247292,7 239248,7 -26,2 9992,8 1452,4 8540,4 5460 544991 8

70766,5 68251,8 0,5 3602,3 598,7 3003,5 1629 166583 9
86936,8 84355,5 -36,4 3503,7 443,3 3060,4 1825 195778 10
42370,4 41170,9 5,0 1173,1 185,4 987,8 979 84723 11
47218,9 45470,5 4,8 1713,7 225,0 1488,7 1027 97907 12

415842,5 400508,8 38,5 16941,2 2759,3 14181,9 7314 778161 13

44711,5 43345,3 -1,3 1790,2 220,1 1570,2 1031 98263 14
306298,6 294176,2 10,5 12621,4 2199,9 10421,5 4539 535200 15

64832,4 62987,3 29,3 2529,6 339,3 2190,2 1744 144698 16

232921,1 222226,3 10,6 14425,7 3087,1 11338,6 4251 507165 17

192564,1 182775,2 0,5 12780,0 2791,3 9988,7 3242 421035 18
40357,0 39451,1 10,2 1645,7 295,8 1349,9 1009 86130 19

329029,5 317265,6 9,4 14525,3 2327,7 12197,6 6281 579855 20

102501,0 99276,3 11,4 3956,0 628,2 3327,8 2248 215644 21
184098,0 176643,9 -1,0 9195,3 1499,2 7696,0 2746 244807 22

42430,5 41345,4 -1,0 1374,0 200,3 1173,8 1287 119404 23

Lp.
No

Liczba
pracujących
Number of 
employed 
persons

Saldo 
zysków
i strat

nadzwy-
czajnych
Balance

of extraor-
dinary 

profits and 
losses

Wynik 
finansowy

brutto 
(saldo)
Gross 

financial 
result 

(balance)

Obciążenia
wyniku 

finansowego
brutto

Encumbrances
on gross 

financial result

Wynik
finansowy

netto (saldo)
Net 

financial 
result 

(balance)

Koszty 
uzyskania 

przychodów
z całokształtu 
działalności

Cost of 
obtaining 

revenues from 
total activity

Liczba 
jednostek 
wykazu-
jących 

zysk netto
Number of 

entities with 
net profit
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Tabl. 23. Sprzedaż na eksport według sekcji PKD
          Export sale by NACE sections

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
produktów, towarów

i materiałów na eksport
w mln zł

revenues from export sale
of products, goods

and materials
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

1 O G Ó Ł E M ...................................................... 17437 573859,3 20,0
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........ 158 1961,2 7,7
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł .............................................................. 9401 454490,2 34,0
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie ................................ 90 20019,1 34,3
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ............................... 9173 429257,8 40,8
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę .................... 32 3530,9 1,8
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ................. 106 1682,4 6,1
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo ....................................................... 505 6813,2 4,6
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...... 4405 62525,2 6,6
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ................... 1065 23476,6 20,6
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ............................ 21 85,2 0,7
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja .................................... 608 8735,9 9,5
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ........... 86 1140,0 3,0
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości .............................. 52 773,3 2,4
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ....................................................... 826 9789,6 17,8
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ......... 234 3213,0 9,3
Administrative and support service activities

17 Edukacja .............................................................. 17 30,8 1,9
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................. 18 74,7 0,5
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką           
   i rekreacją ......................................................... 11 27,5 0,2
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa ........................... 30 723,0 25,0
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Sprzedaż produktów lub towarów i materiałów na eksport
Export sale of products or goods and materials

Lp.
No



77

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
produktów na eksport

w mln zł
revenues from export 

sale of products
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
na eksport w mln zł

revenues from export sale 
of goods and materials

in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

14385 458043,8 16,0 8552 115815,4 4,0 1

145 1826,7 7,1 54 134,5 0,5 2

9159 391985,0 29,3 4076 62505,2 4,7 3

88 18460,4 31,7 30 1558,7 2,7 4

8961 371775,7 35,4 3980 57482,1 5,5 5

24 1017,0 0,5 22 2513,9 1,3 6

86 731,9 2,6 44 950,5 3,4 7

445 6251,9 4,2 138 561,3 0,4 8

1761 11513,0 1,2 3909 51012,2 5,4 9

1042 23153,4 20,4 138 323,3 0,3 10

17 81,1 0,7 7 4,1 0,0 11

591 8519,8 9,2 96 216,1 0,2 12

85 1136,8 2,9 1 # # 13

44 742,7 2,3 12 30,6 0,1 14

807 9566,7 17,4 53 222,9 0,4 15

218 2747,8 7,9 44 465,2 1,3 16

16 30,7 1,9 3 0,0 0,0 17

18 73,4 0,5 2 # # 18

10 26,0 0,2 4 1,5 0,0 19

27 388,8 13,4 15 334,2 11,5 20

Lp.
No

Sprzedaż produktów na eksport
Export sale of products

Sprzedaż towarów i materiałów na eksport
Export sale of goods and materials
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Tabl. 24. Sprzedaż na eksport według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe
         Export sale by divisions in manufacturing

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
produktów, towarów

i materiałów na eksport
w mln zł

revenues from export sale
of products, goods

and materials
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .............. 9173 429257,8 40,8
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych ........................... 1129 39857,0 22,2
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów ................................................... 76 1420,3 4,6
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych ............................. 10 1682,0 14,1
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych ............................... 251 4164,4 51,1
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży .................................................... 328 1879,7 43,1
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych ..................... 104 1474,6 49,4
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ...... 495 7891,3 34,6
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ................... 269 11401,8 40,5
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji .............................................................. 164 2282,7 27,0
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej .......................................... 29 51639,8 32,6
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ..... 364 23762,8 38,7
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych .................................. 70 4850,2 35,4

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Sprzedaż produktów lub towarów i materiałów na eksport
Export sale of products or goods and materials
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liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
produktów na eksport

w mln zł
revenues from export 

sale of products
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
na eksport w mln zł

revenues from export 
sale of goods and 

materials
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

8961 371775,7 35,4 3980 57482,1 5,5 1

1094 37496,1 20,8 431 2360,9 1,3 2

74 1385,3 4,5 40 35,1 0,1 3

10 1622,9 13,6 5 59,1 0,5 4

247 3943,1 48,4 117 221,3 2,7 5

325 1812,0 41,5 93 67,8 1,6 6

102 1407,3 47,1 36 67,3 2,3 7

486 7521,4 33,0 165 369,9 1,6 8

265 10969,0 39,0 130 432,8 1,5 9

161 2201,8 26,0 44 80,9 1,0 10

28 17720,4 11,2 16 33919,5 21,4 11

346 22294,2 36,3 198 1468,6 2,4 12

68 4361,6 31,8 25 488,6 3,6 13

Sprzedaż towarów i materiałów na eksport
Export sale of goods and materials

Lp.
No

Sprzedaż produktów na eksport
Export sale of products
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Tabl. 24. Sprzedaż na eksport według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (dok.)
         Export sale by divisions in manufacturing (cont.)

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
produktów, towarów

i materiałów na eksport
w mln zł

revenues from export sale
of products, goods

and materials
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych ............................................................. 988 29011,1 47,2

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych .................................... 388 10527,7 24,4

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali ....................................................... 213 18380,2 40,8
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,             
z wyłączeniem maszyn i urządzeń ......................... 1512 28860,1 42,1

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych ................................ 233 23645,9 65,3

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych ........................... 340 29295,0 61,5
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej              

niesklasyfikowana ................................................. 709 18424,4 48,4
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep .................................................. 374 83970,1 75,7

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ........ 129 10570,5 66,8
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ........................................................ 499 15953,6 63,3
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów .................................. 207 5319,2 52,7
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń .............................................................. 292 2993,1 16,0

Repair and installation of machinery
and equipment

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Sprzedaż produktów lub towarów i materiałów na eksport
Export sale of products or goods and materials
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liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
produktów na eksport

w mln zł
revenues from export 

sale of products
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

liczba 
jednostek
number

of entities

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
na eksport w mln zł

revenues from export 
sale of goods and 

materials
in mln zl

% udział
w przychodach
ze sprzedaży 

ogółem
% share in 

revenues from 
total sale

973 27480,0 44,7 524 1531,0 2,5 1

376 9816,0 22,8 203 711,8 1,7 2

210 18072,0 40,1 95 308,3 0,7 3

1487 25902,2 37,8 539 2957,8 4,3 4

225 21836,5 60,3 111 1809,4 5,0 5

334 27498,2 57,8 192 1796,7 3,8 6

694 17461,7 45,9 333 962,6 2,5 7

371 79387,7 71,6 202 4582,4 4,1 8

126 10343,9 65,4 62 226,6 1,4 9

489 15226,6 60,4 217 727,1 2,9 10

202 3175,5 31,5 106 2143,7 21,2 11

268 2840,4 15,2 96 152,8 0,8 12

Sprzedaż towarów i materiałów na eksport
Export sale of goods and materials

Lp.
No

Sprzedaż produktów na eksport
Export sale of products
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Tabl. 25. Wskaźniki ekonomiczne według sekcji PKD
         Economic indicators by NACE sections

Wskaźnik
poziomu
kosztów

Cost level
indicator

Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto

Gross
turnover

profitability
rate

Wskaźnik
rentowności
obrotu netto
Net turnover
profitability

rate

w %

1 O G Ó Ł E M ............................................................ 95,7 4,3 3,6
T O T A L

2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .............. 87,5 12,6 11,9
Agriculture, forestry and fishing

3 Przemysł .................................................................... 94,6 5,4 4,5
Industry

4    Górnictwo i wydobywanie ....................................... 86,5 13,5 10,2
   Mining and quarrying

5    Przetwórstwo przemysłowe ..................................... 95,6 4,4 3,7
   Manufacturing

6    Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę .......................... 92,0 8,0 6,7
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply

7    Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja ........................ 94,7 5,3 4,2
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities

8 Budownictwo .............................................................. 98,7 1,3 0,8
Construction

9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............. 97,9 2,1 1,8
Trade; repair of motor vehicles

10 Transport i gospodarka magazynowa ......................... 96,7 3,3 2,5
Transportation and storage

11 Zakwaterowanie i gastronomia ................................... 93,5 6,5 5,5
Accommodation and catering

12 Informacja i komunikacja ........................................... 92,4 7,5 6,8
Information and communication

13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .................. 89,3 10,7 11,5
Financial and insurance activities

14 Obsługa rynku nieruchomości .................................... 94,8 5,2 3,8
Real estate activities

15 Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna .............................................................. 91,5 8,5 7,6
Professional, scientific and technical activities

16 Administrowanie i działalność wspierająca ................ 95,1 4,9 3,6
Administrative and support service activities

17 Edukacja ..................................................................... 94,0 6,0 5,0
Education

18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ........................ 96,5 3,5 2,8
Human health and social work activities

19 Działalność związana z kulturą, rozrywką                  
   i rekreacją ................................................................ 98,1 1,9 1,2
Arts, entertainment and recreation

20 Pozostała działalność usługowa .................................. 95,3 4,7 3,8
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Lp.
No
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Relacja 
zobowiązań do 

należności
(z tytułu dostaw

i usług)
Relation of 

liabilities to dues 
(from deliveries 

and services)

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
Return on 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
trwałych

Return on 
total fixed 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
obrotowych
Return on 

current 
assets

Wskaźnik 
rentowności

kapitału
własnego
Return on 

equity

Wskaźnik
płynności
I stopnia
The first 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
II stopnia

The second 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
III stopnia
The third 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

in %

94,7 4,4 7,4 11,1 8,7 38,6 103,5 147,2 1

35,8 7,8 12,9 19,5 10,3 95,9 235,5 313,2 2

87,4 5,2 8,1 14,4 9,3 32,1 98,9 148,8 3

107,3 7,9 10,4 32,1 14,5 34,5 74,8 122,0 4

91,1 5,6 10,5 11,8 11,0 27,5 96,2 149,2 5

65,1 4,4 5,4 23,3 6,4 51,0 117,1 154,6 6

58,5 1,8 2,2 11,8 3,3 77,5 149,7 168,0 7

108,7 0,9 2,5 1,5 2,8 39,9 101,9 155,2 8

128,9 4,5 11,7 7,2 11,0 21,7 79,6 131,9 9

81,1 2,2 3,1 8,2 5,5 57,0 122,7 133,3 10

169,5 3,4 4,0 24,4 7,2 43,8 76,6 87,6 11

74,6 5,3 7,3 19,4 10,6 54,4 128,1 148,0 12

15,2 4,9 9,5 10,0 11,6 99,4 159,9 163,2 13

112,7 1,0 1,2 6,0 1,4 116,0 161,2 202,2 14

70,3 5,7 8,8 16,4 11,6 64,6 145,1 170,3 15

64,3 3,3 6,2 7,2 10,4 37,7 134,2 144,9 16

73,5 7,6 14,6 15,9 16,8 83,4 151,6 171,6 17

73,6 3,5 4,9 12,1 8,0 45,0 109,0 120,3 18

151,7 3,0 4,5 8,7 7,3 104,7 138,7 148,0 19

116,9 3,9 6,0 11,0 7,1 61,5 128,9 162,0 20

Lp.
No
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Tabl. 26. Wskaźniki ekonomiczne według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe
         Economic indicators by divisions in manufacturing

Wskaźnik
poziomu
kosztów

Cost level
indicator

Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto

Gross
turnover

profitability
rate

Wskaźnik
rentowności
obrotu netto
Net turnover
profitability

rate

w %

1 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ........................ 95,6 4,4 3,7
MANUFACTURING

2 Produkcja artykułów spożywczych .................................... 95,9 4,1 3,4
Manufacture of food products

3 Produkcja napojów ............................................................. 95,8 4,2 3,7
Manufacture of beverages

4 Produkcja wyrobów tytoniowych ....................................... 97,3 2,7 2,3
Manufacture of tabacco products

5 Produkcja wyrobów tekstylnych ........................................ 95,1 4,9 4,4
Manufacture of textiles

6 Produkcja odzieży .............................................................. 95,3 4,7 4,2
Manufacture of wearing apparel

7 Produkcja skór i wyrobów skórzanych ............................... 95,2 4,8 3,9
Manufacture of leather and related products

8 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania ................ 96,4 3,6 3,2
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

9 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ............................. 91,3 8,7 7,8
Manufacture of paper and paper products

10 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ........................................................................ 94,6 5,4 4,4
Printing and reproduction of recorded media

11 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej .................................................... 97,5 2,5 2,0
Manufacture of coke and refined petroleum

products

12 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych .............. 94,5 5,5 4,7
Manufacture of chemicals and chemical products

13 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych ............................................ 93,0 7,0 6,0

Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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Relacja 
zobowiązań do 

należności
(z tytułu dostaw

i usług)
Relation of 

liabilities to dues 
(from deliveries 

and services)

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
Return on 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
trwałych

Return on 
total fixed 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
obrotowych
Return on 

current 
assets

Wskaźnik 
rentowności

kapitału
własnego
Return on 

equity

Wskaźnik
płynności
I stopnia
The first 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
II stopnia

The second 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
III stopnia
The third 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

in %

91,1 5,6 10,5 11,8 11,0 27,5 96,2 149,2 1

86,1 6,0 11,6 12,3 11,8 24,1 95,9 146,9 2

78,1 4,9 7,3 15,3 13,7 17,7 66,8 90,6 3

64,3 5,0 7,4 15,3 8,1 10,9 42,4 100,1 4

94,3 6,3 13,9 11,5 12,1 23,4 86,3 167,2 5

73,5 5,7 15,1 9,2 10,1 31,2 107,3 199,9 6

84,1 5,1 13,1 8,3 9,0 31,3 105,5 188,7 7

82,4 3,6 6,4 8,4 7,3 25,7 93,9 150,1 8

79,2 9,2 15,0 23,6 16,5 30,4 109,0 156,7 9

89,2 5,4 9,2 13,0 12,0 36,0 112,4 147,2 10

111,3 5,0 9,2 10,9 9,4 17,3 74,9 179,4 11

93,0 6,6 11,9 14,9 11,4 37,1 112,4 162,5 12

56,4 4,7 7,5 12,5 6,8 44,6 134,2 206,0 13

Lp.
No
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Tabl. 26. Wskaźniki ekonomiczne według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (dok.)
         Economic indicators by divisions in manufacturing (cont.)

Wskaźnik
poziomu
kosztów

Cost level
indicator

Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto

Gross
turnover

profitability
rate

Wskaźnik
rentowności
obrotu netto
Net turnover
profitability

rate

w %

1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych ....................................................................... 94,0 6,0 5,3

Manufacture of rubber and plastic products

2 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych ............................................. 93,8 6,2 5,5

Manufacture of other non-metallic mineral
products

3 Produkcja metali ................................................................ 100,8 -0,8 -1,3
Manufacture of basic metals

4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,                       
z wyłączeniem maszyn i urządzeń .................................. 94,3 5,7 4,8

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

5 Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych .......................................... 96,9 3,1 2,4

Manufacture of computer, electronic and optical
products

6 Produkcja urządzeń elektrycznych ..................................... 95,3 4,7 3,9
Manufacture of electrical equipment

7 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej                        

niesklasyfikowana ........................................................... 93,0 6,9 5,7
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

8 Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep ............................................................ 95,7 4,3 3,9

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

9 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ................. 95,3 4,7 4,0
Manufacture of other transport equipment

10 Produkcja mebli ................................................................. 95,3 4,7 4,1
Manufacture of furniture

11 Pozostała produkcja wyrobów ........................................... 94,6 5,4 4,3
Other manufacturing

12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn
i urządzeń ........................................................................ 93,7 6,3 5,2

Repair and installation of machinery
and equipment

Lp.
No
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Relacja 
zobowiązań do 

należności
(z tytułu dostaw

i usług)
Relation of 

liabilities to dues 
(from deliveries 

and services)

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
Return on 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
trwałych

Return on 
total fixed 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
obrotowych
Return on 

current 
assets

Wskaźnik 
rentowności

kapitału
własnego
Return on 

equity

Wskaźnik
płynności
I stopnia
The first 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
II stopnia

The second 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
III stopnia
The third 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

in %

82,1 6,6 12,7 13,7 12,7 27,5 108,3 160,5 1

75,2 5,1 8,3 13,6 9,0 37,8 106,5 161,9 2

115,2 -1,6 -2,7 -4,1 -3,4 19,4 73,7 132,3 3

83,0 6,2 12,4 12,4 12,6 26,6 96,5 147,9 4

102,4 5,1 14,7 7,9 10,7 25,7 109,0 151,7 5

102,2 5,9 13,2 10,8 13,1 15,7 89,5 130,7 6

77,2 7,2 16,4 12,8 13,1 40,8 109,4 177,6 7

113,4 6,4 12,3 13,4 13,9 32,8 100,1 130,6 8

100,2 3,8 7,8 7,5 11,3 27,0 78,4 134,1 9

93,2 6,3 11,5 13,8 11,7 23,6 87,7 142,7 10

73,1 6,3 12,4 12,7 12,1 31,4 116,4 188,5 11

71,1 7,6 24,9 10,9 19,5 47,4 117,5 155,8 12

Lp.
No
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Tabl. 27. Wskaźniki ekonomiczne według regionów i województw
         Economic indicators by regions and voivodships

Wskaźnik
poziomu
kosztów

Cost level
indicator

Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto

Gross
turnover

profitability
rate

Wskaźnik
rentowności
obrotu netto
Net turnover
profitability

rate

w %

1 P O L S K A ............................................................ 95,7 4,3 3,6
P O L A N D

2 Region centralny .................................................... 95,6 4,4 3,8
Central region

województwa voivodships:
3 łódzkie .................................................................. 94,8 5,2 4,4
4 mazowieckie ......................................................... 95,7 4,3 3,7

5 Region południowy ................................................. 96,1 3,9 3,3
Southern region

województwa voivodships:
6 małopolskie ........................................................... 95,8 4,2 3,6
7 śląskie ................................................................... 96,3 3,7 3,0

8 Region wschodni ..................................................... 96,1 3,9 3,3
Eastern region

województwa voivodships:
9 lubelskie ................................................................ 95,2 4,8 4,0

10 podkarpackie ......................................................... 96,1 3,9 3,4
11 podlaskie ............................................................... 97,3 2,7 2,3
12 świętokrzyskie ....................................................... 96,5 3,5 3,0

13 Region północno-zachodni ..................................... 96,1 3,9 3,3
North-western region

województwa voivodships:
14 lubuskie ................................................................. 96,1 3,8 3,4
15 wielkopolskie ........................................................ 96,0 4,0 3,3
16 zachodniopomorskie ............................................. 96,3 3,8 3,3

17 Region południowo-zachodni ................................ 94,2 5,8 4,6
South-western region

województwa voivodships:
18 dolnośląskie .......................................................... 93,8 6,2 4,9
19 opolskie ................................................................. 96,1 3,9 3,2

20 Region północny ..................................................... 95,8 4,2 3,6
Northern region

województwa voivodships:
21 kujawsko-pomorskie ............................................. 96,3 3,7 3,1
22 pomorskie ............................................................. 95,2 4,8 4,0
23 warmińsko-mazurskie ........................................... 96,9 3,1 2,7

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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Relacja 
zobowiązań do 

należności
(z tytułu dostaw 

i usług)
Relation of 
liabilities to 
dues (from 

deliveries and 
services)

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
Return on 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
trwałych

Return on 
total fixed 

assets

Wskaźnik 
rentowności

aktywów
obrotowych
Return on 

current 
assets

Wskaźnik 
rentowności

kapitału
własnego
Return on 

equity

Wskaźnik
płynności
I stopnia
The first 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
II stopnia

The second 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

Wskaźnik
płynności
III stopnia
The third 
degree 

financial 
liquidity 
indicator

in %

94,7 4,4 7,4 11,1 8,7 38,6 103,5 147,2 1

90,3 4,2 6,9 10,8 8,4 47,3 111,4 149,5 2

99,7 4,9 7,8 12,8 9,1 32,6 94,2 153,5 3
89,2 4,1 6,8 10,6 8,3 49,1 113,5 149,0 4

95,9 4,2 7,0 10,6 8,2 31,6 99,2 142,3 5

93,6 5,0 8,3 12,6 9,6 32,2 104,0 149,4 6
97,1 3,8 6,3 9,4 7,4 31,3 96,9 138,8 7

91,9 4,1 6,9 10,3 7,4 35,6 98,9 147,2 8

102,9 4,7 7,7 12,3 7,9 47,1 106,1 153,4 9
75,7 4,2 6,6 11,2 6,9 31,3 107,1 159,0 10
93,5 3,4 6,2 7,3 6,9 20,8 88,4 141,9 11

106,9 3,6 6,4 8,2 8,1 37,9 87,8 129,3 12

110,2 4,6 7,8 11,5 9,5 32,0 91,2 139,2 13

88,6 6,0 10,6 14,0 11,7 31,1 105,3 159,5 14
117,2 4,6 7,7 11,6 9,6 31,7 90,2 136,9 15

92,6 4,0 6,8 10,0 8,0 33,3 88,9 139,8 16

95,7 5,5 9,2 13,8 10,9 32,1 95,5 140,2 17

95,7 5,6 9,2 14,2 11,0 33,2 96,0 138,9 18
95,4 5,1 9,2 11,3 9,7 24,8 92,3 148,9 19

92,3 4,9 8,6 11,2 9,8 34,2 106,9 164,2 20

98,1 4,9 9,6 9,8 9,2 32,6 101,7 160,4 21
89,5 5,2 8,4 13,4 10,5 37,4 100,9 156,7 22
88,4 3,5 7,2 6,7 8,0 24,0 145,3 205,8 23

Lp.
No
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Tabl. 28. Przychody, koszty i wyniki finansowe według wielkości przychodów i wartości
                   aktywów
               Revenues, costs and financial results by value of revenues and assets

ogółem
total

o przychodach
z całokształtu 
działalności

with revenues from 
total activity
≥ 5 mln EUR

(20441,0 tys. PLN)

o sumie
aktywów

with total assets
≥ 2,5 mln EUR

(10220,5 tys. PLN)

o przychodach
z całokształtu 
działalności

with revenues from 
total activity
≥ 5 mln EUR

oraz sumie aktywów
and total assets
≥ 2,5 mln EUR

Liczba jednostek ....................................................... 54587 16245 18961 13336
Number of entities

Liczba pracujących w dniu 31.12.2012 r. ............... 5112152 3810634 3883090 3613001
Number of employed persons as of 31.12.2012

Przychody z całokształtu działalności .................... 2986196,3 2694618,6 2646678,4 2581861,0
Revenues from total activity

w tym przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów .......................................... 2866889,0 2586626,2 2539532,1 2479346,9

of which: revenues from the sale of 
products, goods and materials

Koszty uzyskania przychodów
z całokształtu działalności .................................... 2857918,7 2576474,6 2528935,2 2465927,3

Cost of obtaining revenues from total activity
w tym koszt własny sprzedanych

produktów, towarów i materiałów ....................... 2743246,5 2471213,0 2424590,5 2365917,9
of which: cost of products, goods and materials sold

Saldo zysków i strat nadzwyczajnych .................... 118,8 39,6 91,2 37,5
Balance of extraordinary profits and losses

Wynik finansowy brutto .......................................... 128396,3 118183,5 117834,4 115971,2
Gross financial result (balance)

zysk brutto  gross profit 162854,7 145153,8 147740,9 142444,5
strata brutto  gross loss 34458,4 26970,3 29906,4 26473,3

Podatek dochodowy ................................................. 20348,2 18594,3 18850,4 18312,1
Income tax

Wynik finansowy netto ............................................ 108048,1 99589,3 98984,0 97659,0
Net financial result (balance)

zysk netto  net profit 141964,0 126056,2 128339,1 123624,6
strata netto  net loss 33915,9 26467,0 29355,0 25965,6

Wskaźnik poziomu kosztów .................................... 95,7 95,6 95,6 95,5
Cost level indicator

Wskaźnik rentowności obrotu brutto ..................... 4,3 4,4 4,5 4,5
Gross turnover profitability rate

Wskaźnik rentowności obrotu netto ....................... 3,6 3,7 3,7 3,8
Net turnover profitability rate

Wskaźnik płynności I stopnia .................................. 38,6 38,2 39,4 38,5
The first degree financial liquidity indicator

Jednostki   Entities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w mln zł  in mln zl

w %  in %
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Tabl. 29. Wybrane aktywa i pasywa według wielkości przychodów i wartości aktywów
                 Selected assets, equities and liabilities by value of revenues and assets

ogółem
total

o przychodach
z całokształtu 
działalności

with revenues from 
total activity
≥ 5 mln EUR

(20441,0 tys. PLN)

o sumie
aktywów

with total assets
≥ 2,5 mln EUR

(10220,5 tys. PLN)

o przychodach
z całokształtu 
działalności

with revenues from
total activity
≥ 5 mln EUR

oraz sumie aktywów
and total assets
≥ 2,5 mln EUR

Aktywa (Pasywa) ogółem ............................ 2432305,3 2164998,0 2303363,8 2145221,3
Assets (Equities and Liabilities)

Aktywa trwałe .............................................. 1459044,4 1307896,1 1413298,5 1302509,8
Total fixed assets

w tym:   of which:

wartości niematerialne i prawne ................. 66355,4 62825,7 65186,4 62711,6
intangible assets

rzeczowe aktywa trwałe .............................. 939762,0 816344,0 898177,0 811425,3
tangible fixed assets

należności długoterminowe ........................ 38288,5 34423,5 37914,6 34387,3
long-term receivables

inwestycje długoterminowe ........................ 380190,9 361653,7 378194,8 361442,4
long-term investments

Aktywa obrotowe ......................................... 973260,9 857101,9 890065,3 842711,5
Current assets

w tym:   of which:

zapasy ......................................................... 259446,1 227444,1 235769,6 223347,6
stocks

należności krótkoterminowe ....................... 428574,3 378970,0 387424,1 371323,4
short-term receivables

inwestycje krótkoterminowe ....................... 255425,6 224350,4 239130,2 221991,9
short-term investments

Kapitał (fundusz) własny ............................ 1236421,4 1096399,1 1178520,9 1089048,3
Share equity (fund)

w tym kapitał (fundusz) podstawowy ......... 586020,5 501615,2 556644,1 498081,9
of which share capital (fund)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania . 1195883,9 1068598,9 1124842,9 1056173,0
Liabilities and provisions for liabilities

rezerwy na zobowiązania ............................ 95803,3 92977,1 94450,6 92676,8
provisions for liabilities

zobowiązania długoterminowe ................... 328562,5 293167,4 317571,6 291921,0
long-term liabilities

w tym kredyty i pożyczki ............................ 232049,0 201648,3 222384,4 200608,5
of which credits and loans

zobowiązania krótkoterminowe .................. 667610,9 592301,6 612496,9 581786,9
short-term liabilities
w tym:   of which:

kredyty i pożyczki ...................................... 166553,5 150245,3 156639,8 148438,8
credits and loans

z tytułu dostaw i usług ................................ 329782,3 292415,6 297672,1 285590,4
from deliveries and services

Jednostki   Entities

w mln zł  in mln zl

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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Tabl. 30. Liczba podmiotów gospodarczych według wielkości przychodów i wartości
                aktywów oraz sekcji PKD
                Number of economic entities by value of revenues and assets and NACE sections

o przychodach
z całokształtu 
działalności

with revenues from 
total activity
≥ 5 mln EUR

(20441,0 tys. PLN)

o sumie
aktywów

with total assets
≥ 2,5 mln EUR

(10220,5 tys. PLN)

o przychodach
z całokształtu 
działalności

with revenues from 
total activity
≥ 5 mln EUR

oraz sumie aktywów
and total assets
≥ 2,5 mln EUR

O G Ó Ł E M ......................................................... 16245 18961 13336
T O T A L
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........... 151 473 147
Agriculture, forestry and fishing
Przemysł ................................................................. 5914 7350 5402
Industry
   Górnictwo i wydobywanie ................................... 125 165 120
   Mining and quarrying
   Przetwórstwo przemysłowe .................................. 5280 6141 4791
   Manufacturing
   Wytwarzanie i zaopatrywanie
      w energię elektryczną, gaz, wodę ...................... 220 344 217
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply
   Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja .................... 289 700 274
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities
Budownictwo .......................................................... 1253 1622 1093
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych .......... 5723 4850 4087
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa ...................... 876 832 662
Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia ................................ 117 286 84
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja ........................................ 400 518 354
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............. 245 243 159
Financial and insurance activities
Obsługa rynku nieruchomości ................................. 455 1354 443
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna .......................................................... 526 711 450
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca ............ 315 320 234
Administrative and support service activities
Edukacja .................................................................. 13 23 7
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................... 172 241 148
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką              
   i rekreacją ............................................................. 62 98 46
Arts, entertainment and recreation
Pozostała działalność usługowa .............................. 23 40 20
Other service activities

Jednostki  Entities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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Tabl. 31. Przychody, koszty i wyniki finansowe według liczby pracujących
                (stan w dniu 31 XII 2012 r.)
                Revenues, costs and financial results by number of employed persons (as of 31 XII 2012)

ogółem
total

do 49 osób
up to 49 
persons

50-249
osób

50-249 
persons

250 i więcej 
osób

250 and over 
persons

Liczba jednostek ............................................................. 54587 36561 14795 3231
Number of entities

Liczba pracujących ........................................................ 5112152 830630 1546977 2734545
Number of employed persons

Przychody z całokształtu działalności .......................... 2986196,3 535265,3 767654,9 1683276,1
Revenues from total activity

w tym przychody ze sprzedaży produktów,

towarów i materiałów ................................................ 2866889,0 508192,5 740105,9 1618590,6
of which: revenues from the sale of 

products, goods and materials

Koszty uzyskania przychodów
z całokształtu działalności .......................................... 2857918,7 509826,1 740166,5 1607926,2

Cost of obtaining revenues from total activity

w tym koszt własny sprzedanych

produktów, towarów i materiałów ............................. 2743246,5 489004,8 715249,5 1538992,3
of which: cost of products, goods and materials sold

Saldo zysków i strat nadzwyczajnych .......................... 118,8 88,1 63,9 -33,2
Balance of extraordinary profits and losses

Wynik finansowy brutto ................................................ 128396,3 25527,3 27552,3 75316,8
Gross financial result (balance)

zysk brutto  gross profit 162854,7 33464,6 36377,4 93012,7

strata brutto  gross loss 34458,4 7937,4 8825,1 17695,9

Podatek dochodowy ....................................................... 20348,2 2205,4 4362,9 13779,9
Income tax

Wynik finansowy netto .................................................. 108048,1 23321,8 23189,4 61536,9
Net financial result (balance)

zysk netto  net profit 141964,0 31386,5 31863,7 78713,8

strata netto  net loss 33915,9 8064,7 8674,3 17176,9

Wskaźnik poziomu kosztów .......................................... 95,7 95,2 96,4 95,5
Cost level indicator

Wskaźnik rentowności obrotu brutto ........................... 4,3 4,8 3,6 4,5
Gross turnover profitability rate

Wskaźnik rentowności obrotu netto ............................. 3,6 4,4 3,0 3,7
Net turnover profitability rate
Wskaźnik płynności I stopnia ....................................... 38,6 47,0 35,5 37,4
The first degree financial liquidity indicator

Jednostki o liczbie pracujących
Entities with number of employed persons

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w mln zł  in mln zl

w %  in %
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Tabl. 32. Wybrane aktywa i pasywa według liczby pracujących
                (stan w dniu 31 XII 2012 r.)
          Selected assets, equities and liabilities by number of employed persons (as of 31 XII 2012)

ogółem
total

do 49 osób
up to 49 
persons

50-249
osób

50-249 
persons

250 i więcej 
osób

250 and over 
persons

Aktywa (Pasywa) ogółem ............................................. 2432305,3 387423,6 579065,3 1465816,4
Assets (Equities and Liabilities)

Aktywa trwałe ............................................................... 1459044,4 190813,6 311464,1 956766,6
Total fixed assets

w tym:   of which:

wartości niematerialne i prawne .................................. 66355,4 5653,5 11950,1 48751,8
intangible assets

rzeczowe aktywa trwałe ............................................... 939762,0 126057,2 216403,0 597301,8
tangible fixed assets

należności długoterminowe ......................................... 38288,5 6183,1 10614,5 21490,9
long-term receivables

inwestycje długoterminowe ......................................... 380190,9 49448,3 66074,3 264668,3
long-term investments

Aktywa obrotowe .......................................................... 973260,9 196609,9 267601,2 509049,8
Current assets

w tym:   of which:

zapasy .......................................................................... 259446,1 50812,6 74743,2 133890,3
stocks

należności krótkoterminowe ........................................ 428574,3 84063,3 121021,6 223489,4
short-term receivables

inwestycje krótkoterminowe ........................................ 255425,6 57547,6 63105,8 134772,3
short-term investments

Kapitał (fundusz) własny ............................................. 1236421,4 184911,5 276229,9 775280,0
Share equity (fund)

w tym kapitał (fundusz) podstawowy .......................... 586020,5 94616,8 140189,6 351214,1
of which share capital (fund)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania .................. 1195883,9 202512,1 302835,4 690536,5
Liabilities and provisions for liabilities

rezerwy na zobowiązania ............................................. 95803,3 5164,7 11493,2 79145,4
provisions for liabilities

zobowiązania długoterminowe .................................... 328562,5 59743,4 85348,1 183471,0
long-term liabilities
w tym kredyty i pożyczki ............................................. 232049,0 49287,5 67192,6 115568,9
of which credits and loans

zobowiązania krótkoterminowe ................................... 667610,9 123932,3 179895,7 363783,0
short-term liabilities
w tym:   of which:

kredyty i pożyczki ....................................................... 166553,5 33613,7 50984,1 81955,7
credits and loans

z tytułu dostaw i usług ................................................. 329782,3 62867,9 89497,0 177417,4
from deliveries and services

Jednostki o liczbie pracujących
Entities with number of employed persons

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w mln zł  in mln zl
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Tabl. 33. Wskaźniki rentowności obrotu według wielkości przychodów i sekcji PKD

         Profitability rates of turnover by value of revenues and NACE sections

poniżej
up to
 0,5

<0,5;1,0) <1,0;1,5) <1,5;2,0) <2,0;2,5)

1 O G Ó Ł E M ........................................................... a 487 1065 1547 1692 1743

T O T A L

2 b -174,4 -25,7 -15,3 -3,1 -1,0

3 c -171,1 -26,1 -15,6 -3,7 -1,6

4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............ a 18 50 49 64 61

Agriculture, forestry and fishing

5 b 11,2 -2,7 10,5 14,6 20,1

6 c 10,5 -2,8 10,4 14,4 20,0

7 Przemysł .................................................................. a 114 260 355 431 507

Industry

8 b -332,5 -26,1 -32,6 -2,8 -2,7

9 c -319,8 -26,2 -33,0 -3,3 -3,2

10    Górnictwo i wydobywanie ..................................... a 4 3 6 8 12

   Mining and quarrying

11 b -5,1 -7,3 -37,4 -12,0 -6,6

12 c -7,3 -7,9 -37,8 -12,3 -7,8

13 Przetwórstwo przemysłowe ................................... a 97 236 297 370 428

   Manufacturing

14 b -347,9 -25,9 -0,3 -2,3 -2,7

15 c -336,4 -25,8 -0,6 -2,8 -3,2

16 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, wodę ....................... a 5 6 5 3 7

   Electricity, gas, steam and air

      conditioning supply

17 b # -124,8 # -1,9 -28,8

18 c # -128,0 # -2,3 -29,7

19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja ................................... a 8 15 47 50 60

   Water supply; sewerage, waste management

      and remediation activities

20 b -15,1 4,2 -22,2 -5,3 1,0

21 c -16,7 3,0 -22,5 -5,6 0,5

Lp.
No

Podmioty
Entities

WYSZCZEGÓLNIENIE  SPECIFICATION
a - liczba jednostek
     number of entities
b - wskaźnik rentowności obrotu brutto w %
     gross turnover profitability rate in %
c - wskaźnik rentowności obrotu netto w %
     net turnover profitability rate in %
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<2,5;5,0) <5,0;10,0) <10,0;15,0) <15,0;20,0) <20,0;25,0) <25,0;50,0) <50,0;100,0)
100,0

i powyżej
and over

8058 12501 6852 4112 2741 6203 3621 3964 1

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

0,5 3,6 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,8 3

304 310 143 49 37 72 28 17 4

17,3 16,7 13,1 15,1 13,1 11,8 17,1 11,1 5

17,2 16,4 13,0 15,0 13,0 11,5 16,6 10,0 6

2314 3679 2062 1267 872 2099 1336 1704 7

0,5 4,6 5,1 5,0 4,8 4,3 4,1 5,7 8

-0,1 3,9 4,4 4,3 4,0 3,6 3,4 4,7 9

49 63 32 22 19 52 25 33 10

-3,1 2,1 -20,2 11,3 3,5 4,3 -18,5 15,3 11

-3,5 1,1 -21,3 9,7 2,5 3,2 -18,2 11,7 12

1971 3194 1801 1114 773 1833 1214 1541 13

0,4 4,8 5,6 5,1 4,6 4,1 4,5 4,4 14

-0,2 4,1 4,9 4,4 3,9 3,5 3,8 3,7 15

45 104 47 38 28 62 41 91 16

0,5 3,4 2,5 4,8 6,4 3,8 4,7 8,2 17

0,2 2,6 1,9 3,8 5,3 3,1 3,7 6,9 18

249 318 182 93 52 152 56 39 19

2,3 3,6 4,8 3,3 6,8 5,9 5,0 6,3 20

1,6 2,8 3,9 2,5 5,5 4,5 3,9 4,9 21

Lp.
No

o przychodach z całokształtu działalności w mln zł
with revenues from total activity in mln zl
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Tabl. 33. Wskaźniki rentowności obrotu według wielkości przychodów i sekcji PKD (cd.)

         Profitability rates of turnover by value of revenues and NACE sections (cont.)

poniżej
up to
 0,5

<0,5;1,0) <1,0;1,5) <1,5;2,0) <2,0;2,5)

1 Budownictwo ............................................................ a 92 123 184 215 189

Construction

2 b -66,7 -11,4 -24,3 -10,3 -4,6

3 c -67,7 -12,2 -24,4 -10,9 -5,2

4 Handel: naprawa pojazdów samochodowych ........... a 39 98 160 183 287

Trade: repair of motor vehicles

5 b -27,9 -20,1 -5,1 -6,1 -0,6

6 c -28,5 -20,4 -5,6 -6,4 -0,9

7 Transport i gospodarka magazynowa ....................... a 15 33 47 42 47

Transportation and storage

8 b -200,1 -261,4 -4,1 -2,4 -4,5

9 c -201,0 -261,8 -4,7 -3,3 -6,0

10 Zakwaterowanie i gastronomia ................................. a 11 44 96 94 62

Accommodation and catering

11 b -67,8 -10,8 -16,3 -8,7 -3,5

12 c -69,4 -11,3 -16,7 -9,1 -4,2

13 Informacja i komunikacja ......................................... a 36 59 56 83 76

Information and communication

14 b -431,8 -30,8 -7,3 3,0 -5,6

15 c -422,6 -31,4 -8,1 1,9 -6,1

16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ................ a 13 15 22 16 11

Financial and insurance activities

17 b -230,3 -23,5 -24,9 -33,8 -10,2

18 c -230,8 -24,7 -28,7 -33,8 -10,0

19 Obsługa rynku nieruchomości .................................. a 16 53 75 90 84

Real estate activities

20 b -98,3 -9,6 -22,6 2,1 3,1

21 c -99,6 -9,4 -23,6 1,1 2,2

22 Działalność profesjonalna, naukowa

   i techniczna ............................................................ a 41 168 189 186 159

Professional, scientific and technical activities

23 b -56,1 -16,6 -11,3 -3,2 -2,1

24 c -56,8 -17,3 -9,9 -4,1 -2,5

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE  SPECIFICATION
a - liczba jednostek
     number of entities
b - wskaźnik rentowności obrotu brutto w %
     gross turnover profitability rate in %
c - wskaźnik rentowności obrotu netto w %
     net turnover profitability rate in %

Podmioty
Entities
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<2,5;5,0) <5,0;10,0) <10,0;15,0) <15,0;20,0) <20,0;25,0) <25,0;50,0) <50,0;100,0)
100,0

i powyżej
and over

1095 1528 739 426 263 523 274 219 1

2,0 4,3 4,6 2,5 4,0 3,1 2,7 -0,4 2

1,4 3,7 3,9 1,9 3,5 2,4 1,9 -0,8 3

1688 3833 2331 1485 997 2205 1299 1333 4

1,0 3,2 3,3 3,4 2,9 2,9 2,6 1,8 5

0,8 2,8 2,9 3,0 2,6 2,4 2,2 1,5 6

304 779 433 276 161 369 173 182 7

0,4 2,1 2,6 1,1 1,7 2,8 3,6 3,9 8

-0,1 1,5 2,2 0,6 1,4 2,4 2,9 2,8 9

265 238 77 44 29 52 27 12 10

-2,2 1,5 4,8 6,9 5,0 5,7 10,0 11,5 11

-2,9 0,9 4,3 6,4 4,3 4,5 9,1 10,0 12

352 372 178 99 61 145 85 112 13

0,9 4,1 6,6 6,4 6,6 6,4 3,3 8,3 14

0,0 3,0 5,1 5,2 5,1 4,9 2,1 7,7 15

76 82 46 28 22 71 58 93 16

-52,8 3,8 3,4 10,3 5,0 9,0 7,8 11,9 17

-55,6 2,2 0,4 8,1 3,7 6,0 5,6 13,4 18

365 457 230 124 101 212 106 42 19

0,4 5,8 5,4 6,9 9,8 6,5 7,4 1,6 20

-0,5 4,7 4,3 5,6 8,2 5,4 6,4 -0,4 21

464 452 272 138 84 210 122 123 22

2,7 4,0 7,3 9,3 5,8 8,0 8,0 10,0 23

1,5 2,9 6,2 8,0 5,1 6,9 7,3 9,1 24

Lp.
No

o przychodach z całokształtu działalności w mln zł
with revenues from total activity in mln zl
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Tabl. 33. Wskaźniki rentowności obrotu według wielkości przychodów i sekcji PKD (dok.)

         Profitability rates of turnover by value of revenues and NACE sections (cont.)

poniżej
up to
 0,5

<0,5;1,0) <1,0;1,5) <1,5;2,0) <2,0;2,5)

1 Administrowanie i działalność wspierająca .............. a 54 80 106 105 88

Administrative and support service activities

2 b -191,9 -3,2 -5,2 -0,5 2,8

3 c -192,4 -3,8 -5,9 -1,1 1,9

4 Edukacja ................................................................... a 8 19 44 28 16

Education

5 b -1,9 -0,3 5,1 4,3 4,0

6 c -2,7 -0,8 4,5 3,7 3,4

7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................... a 13 42 135 129 132

Human health and social work activities

8 b -47,0 0,0 1,6 3,8 3,3

9 c -47,7 -0,5 0,9 3,0 2,5

10 Działalność związana z kulturą, rozrywką

   i rekreacją .............................................................. a 10 12 16 16 14

Arts, entertainment and recreation

11 b -239,9 -134,3 -29,4 -32,6 -9,9

12 c -241,4 -134,8 -29,8 -33,0 -10,3

13 Pozostała działalność usługowa ................................ a 7 9 13 10 10

Other service activities

14 b -149,8 -15,5 -10,4 -3,3 -13,6

15 c -150,5 -15,5 -10,8 -3,6 -13,6

Lp.
No

WYSZCZEGÓLNIENIE  SPECIFICATION
a - liczba jednostek
     number of entities
b - wskaźnik rentowności obrotu brutto w %
     gross turnover profitability rate in %
c - wskaźnik rentowności obrotu netto w %
     net turnover profitability rate in %

Podmioty
Entities
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<2,5;5,0) <5,0;10,0) <10,0;15,0) <15,0;20,0) <20,0;25,0) <25,0;50,0) <50,0;100,0)
100,0

i powyżej
and over

319 360 180 100 50 129 69 72 1

1,8 5,0 3,4 1,7 3,6 4,3 5,3 5,9 2

1,3 4,3 2,6 1,2 2,7 3,5 4,2 4,2 3

75 65 33 8 3 5 3 2 4

3,1 7,5 9,0 -0,9 10,7 3,5 17,3 # 5

2,5 6,6 7,9 -1,7 10,6 1,9 14,5 # 6

356 264 92 51 43 83 33 19 7

3,9 7,2 8,2 -0,5 4,9 1,9 3,2 2,1 8

3,2 6,1 7,4 -1,0 4,3 1,4 2,5 1,5 9

37 35 24 9 17 16 7 25 10

-18,0 -12,8 -19,7 2,2 -8,3 -3,8 0,9 4,0 11

-18,3 -13,3 -19,7 1,6 -8,6 -4,5 0,6 3,2 12

44 47 12 8 1 12 1 9 13

1,6 2,7 0,8 5,7 # 4,2 # 6,0 14

0,8 1,9 0,2 4,7 # 3,4 # 5,2 15

Lp.
No

o przychodach z całokształtu działalności w mln zł
with revenues from total activity in mln zl
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Tabl. 34. Przychody, koszty i wyniki finansowe według form prawnych
                Revenues, costs and financial results by legal forms

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Spółki
akcyjne
Joint
stock

compa-
nies

Spółki z ograni-
czoną

odpowie-
dzial-
nością

Limited 
liability
compa-

nies

Spół-
dzielnie

Co-
opera-
tives

Przedsię-
biorstwa pań-

stwowe
i państwowe

jednostki 
organizacyjne
State-owned 

enterprises and
state organiza-
tional entities

Bez
szczegól-
nej formy

prawnej 1)

With no
particular
legal form

Pozostałe
formy

prawne 2)

Other
legal
forms

Liczba jednostek ............................................ 3276 30023 3435 213 9103 8531
Number of entities

Liczba pracujących w dniu 31.12.2012 r. .... 1238555 2720800 206654 83019 368942 490364
Number of employed persons as of 31.12.2012

Przychody z całokształtu działalności .......... 990571,1 1467360,5 57789,2 25667,3 167499,5 276822,4
Revenues from total activity

w tym przychody ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów .................. 935331,1 1422715,7 55550,5 21554,9 163355,0 267941,2

of which: revenues from the sale of 
products, goods and materials

Koszty uzyskania przychodów
z całokształtu działalności .......................... 939882,2 1417273,3 56037,9 22907,3 158741,2 262569,0

Cost of obtaining revenues from total activity

w tym koszt własny sprzedanych
produktów, towarów i materiałów ............ 885244,9 1371549,1 55207,5 20787,8 154945,2 255012,1

of which: cost of products, goods
and materials sold

Saldo zysków i strat nadzwyczajnych .......... 10,9 24,4 5,9 1,2 0,0 76,3
Balance of extraordinary profits and losses

Wynik finansowy brutto ............................... 50699,8 50111,6 1757,3 2761,2 8758,2 14329,7
Gross financial result (balance)

zysk brutto  gross profit 66540,2 66291,8 1948,6 2827,9 9235,0 16009,3
strata brutto  gross loss 15840,5 16180,2 191,3 66,7 476,8 1679,6

Podatek dochodowy ....................................... 8713,5 10211,6 295,3 310,6 508,0 309,1
Income tax

Wynik finansowy netto ................................. 41986,3 39900,0 1462,0 2450,6 8250,3 14020,6
Net financial result (balance)

zysk netto  net profit 57380,2 55998,0 1653,9 2517,8 8728,6 15683,8
strata netto  net loss 15393,9 16098,0 191,9 67,2 478,3 1663,2

Wskaźnik poziomu kosztów .......................... 94,9 96,6 97,0 89,2 94,8 94,9
Cost level indicator
Wskaźnik rentowności obrotu brutto .......... 5,1 3,4 3,0 10,8 5,2 5,2
Gross turnover profitability rate
Wskaźnik rentowności obrotu netto ............ 4,2 2,7 2,5 9,5 4,9 5,1
Net turnover profitability rate
Wskaźnik płynności I stopnia ....................... 42,9 34,1 91,1 367,4 22,6 26,1
The first degree financial liquidity indicator

1) Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości
1) Natural persons and small-scale production enterprises
2) Spółki komandytowe, partnerskie, jawne, cywilne, komandytowo-akcyjne, inne spółki powołane odrębnymi
     przepisami, oddziały przedsiębiorców zagranicznych
2) Limited partnerships, professional partnerships, unlimited partnerships, civil law partnerships, joint-stock
     limited partnerships, other partnerships established by means of separate regulations, branches of foreign enterprises

w %  in %

w mln zł  in mln zl
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Tabl. 35. Wybrane aktywa i pasywa według form prawnych
                 Selected assets, equities and liabilities by legal forms

Spółki
akcyjne
Joint
stock

compa-
nies

Spółki z ograni-
czoną

odpowie-
dzial-
nością

Limited 
liability
compa-

nies

Spół-
dzielnie

Co-
opera-
tives

Przedsię-
biorstwa pań-

stwowe
i państwowe

jednostki 
organizacyjne
State-owned 

enterprises and
state organiza-
tional entities

Bez
szczegól-
nej formy

prawnej 1)

With no
particular
legal form

Pozostałe
formy

prawne 2)

Other
legal
forms

Aktywa (Pasywa) ogółem ....................... 1072640,2 997562,6 91776,4 58930,3 75535,4 134989,2
Assets (Equities and Liabilities)

Aktywa trwałe ......................................... 734415,6 524002,1 73737,4 37009,2 32815,3 56340,4
Total fixed assets

w tym:   of which:
wartości niematerialne i prawne ............ 24678,3 37482,0 58,5 373,6 268,3 3491,5
intangible assets

rzeczowe aktywa trwałe ......................... 389084,5 379871,1 67586,7 27769,5 30241,5 44494,3
tangible fixed assets

należności długoterminowe ................... 15073,0 14355,3 4216,9 4219,8 110,7 312,9
long-term receivables

inwestycje długoterminowe ................... 289682,9 75477,2 940,2 4422,3 2104,7 7556,8
long-term investments

Aktywa obrotowe .................................... 338224,7 473560,5 18039,0 21921,1 42720,1 78648,9
Current assets

w tym:   of which:
zapasy .................................................... 88524,9 124452,6 3141,1 1859,1 15482,9 25965,0
stocks

należności krótkoterminowe .................. 133851,2 223984,3 5769,8 7270,2 20646,5 36998,6
short-term receivables

inwestycje krótkoterminowe .................. 102351,5 112990,9 7838,5 12550,3 5825,9 13797,6
short-term investments

Kapitał (fundusz) własny ....................... 574969,9 440824,6 71188,7 46947,8 40270,9 61778,3
Share equity (fund)

w tym kapitał (fundusz) podstawowy .... 215419,8 226214,8 46908,4 39000,4 27341,3 30682,5
of which share capital (fund)

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania ................................... 497670,4 556737,9 20587,7 11982,5 35264,5 73210,9

Liabilities and provisions for liabilities

rezerwy na zobowiązania ....................... 63704,1 28626,9 645,6 1457,9 113,1 1231,1
provisions for liabilities

zobowiązania długoterminowe .............. 152413,6 147113,0 7408,6 297,0 6948,4 14381,9
long-term liabilities
w tym kredyty i pożyczki ....................... 91036,2 117492,0 6920,7 59,7 5911,6 10628,9
of which credits and loans

zobowiązania krótkoterminowe ............. 240450,4 333721,2 10432,8 3771,5 25989,1 53184,5
short-term liabilities
w tym:   of which:
kredyty i pożyczki ................................. 61583,3 86975,1 955,8 191,6 6392,9 10454,9
credits and loans
z tytułu dostaw i usług ........................... 99637,1 176125,1 5759,1 838,1 15121,2 32274,7
from deliveries and services

1) Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości
1) Natural persons and small-scale production enterprises
2) Spółki komandytowe, partnerskie, jawne, cywilne, komandytowo-akcyjne, inne spółki powołane odrębnymi
     przepisami, oddziały przedsiębiorców zagranicznych
2) Limited partnerships, professional partnerships, unlimited partnerships, civil law partnerships, joint-stock
     limited partnerships, other partnerships established by means of separate regulations, branches of foreign enterprises

w mln zł  in mln zl

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
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Tabl. 36. Nakłady na środki trwałe według sekcji PKD i wybranych grup rodzajowych
                środków trwałych
                Outlays on fixed assets by NACE sections and selected type groups of fixed assets

budynki i lokale
oraz obiekty

inżynierii
lądowej i wodnej

buildings and
dwellings and civil

engineering
premises

maszyny,
urządzenia
techniczne
i narzędzia
machinery,
technical

equipment
and tools

środki
transportu
transport
equipment

O G Ó Ł E M ...................................................... 118869,9 49834,3 55117,9 13160,1
T O T A L
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........ 1068,3 410,6 451,4 160,0
Agriculture, forestry and fishing
Przemysł .............................................................. 67830,7 26426,7 38218,4 2553,8
Industry
   Górnictwo i wydobywanie ................................. 7556,1 3190,2 4029,6 306,0
   Mining and quarrying
   Przetwórstwo przemysłowe ............................... 36775,8 9887,3 25008,0 1759,3
   Manufacturing
   Wytwarzanie i zaopatrywanie
     w energię elektryczną, gaz, wodę .................... 17953,3 9253,7 8059,1 205,4
   Electricity, gas, steam and air
     conditioning supply
   Dostawa wody; gospodarowanie
     ściekami i odpadami; rekultywacja .................. 5545,5 4095,5 1121,7 283,1
   Water supply; sewerage, waste management
      and remediation activities
Budownictwo ........................................................ 3734,2 1977,5 1283,6 429,6
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ....... 14173,5 6494,8 5634,1 2022,6
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa ................... 12904,6 6933,6 1211,2 4835,5
Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia ............................. 1212,3 767,6 426,3 13,7
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja ..................................... 6404,0 1405,6 4809,8 177,7
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............ 1476,1 77,1 317,9 1073,9
Financial and insurance activities
Obsługa rynku nieruchomości .............................. 2727,9 2399,3 270,5 41,6
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa
   i techniczna ........................................................ 3264,5 1610,2 1355,1 294,4
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca .......... 2483,4 479,1 475,8 1492,3
Administrative and support service activities
Edukacja ............................................................... 73,3 52,4 13,7 5,2
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................. 1034,3 549,5 451,2 29,3
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką            
   i rekreacją .......................................................... 325,4 207,3 106,6 9,1
Arts, entertainment and recreation
Pozostała działalność usługowa ............................ 157,4 43,0 92,3 21,4
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Ogółem
Total

w mln zł  in mln zl

W tym:   Of which:
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Tabl. 37. Nakłady na środki trwałe według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe
                Outlays on fixed assets by divisions in manufacturing

budynki i lokale
oraz obiekty 

inżynierii
lądowej i wodnej

buildings and
dwellings and civil

engineering
premises

maszyny,
urządzenia
techniczne
i narzędzia
machinery,
technical

equipment
and tools

środki
transportu
transport
equipment

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .................. 36775,8 9887,3 25008,0 1759,3

MANUFACTURING

Produkcja artykułów spożywczych ............................... 5588,4 1749,9 3407,6 403,7
Manufacture of food products

Produkcja napojów ....................................................... 973,9 200,8 735,8 36,3
Manufacture of beverages

Produkcja wyrobów tytoniowych ................................. 672,3 93,3 574,7 3,5
Manufacture of tabacco products

Produkcja wyrobów tekstylnych ................................... 292,7 73,4 201,5 16,8
Manufacture of textiles

Produkcja odzieży ........................................................ 132,6 46,1 77,6 8,8
Manufacture of wearing apparel

Produkcja skór i wyrobów skórzanych ......................... 52,6 15,0 32,7 4,9
Manufacture of leather and related products

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze

słomy i materiałów używanych do wyplatania .......... 999,7 257,0 675,5 63,9
Manufacture of wood and of products of wood
   and cork, except furniture; manufacture
   of articles of straw and plaiting materials

Produkcja papieru i wyrobów z papieru ....................... 1953,3 435,3 1465,1 47,1
Manufacture of paper and paper products

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji .................................................................. 498,4 80,0 401,7 13,4
Printing and reproduction of recorded media

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej .............................................. 1432,3 591,3 812,4 13,0
Manufacture of coke and refined petroleum

products

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych ......... 2271,9 749,1 1426,3 85,5
Manufacture of chemicals and chemical products

Produkcja podstawowych substancji

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych

wyrobów farmaceutycznych ...................................... 436,5 144,3 251,6 34,1
Manufacture of basic pharmaceutical products
   and pharmaceutical preparations

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Ogółem
Total

W tym:   Of which:

w mln zł  in mln zl
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Tabl. 37. Nakłady na środki trwałe według działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (dok.)
                Outlays on fixed assets by divisions in manufacturing (cont.)

budynki i lokale
oraz obiekty 

inżynierii
lądowej i wodnej

buildings and
dwellings and civil

engineering
premises

maszyny,
urządzenia
techniczne
i narzędzia
machinery,
technical

equipment
and tools

środki
transportu
transport
equipment

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw

sztucznych ................................................................. 3765,4 878,5 2747,3 130,9
Manufacture of rubber and plastic products

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych

surowców niemetalicznych ........................................ 2897,1 670,3 2050,6 162,9
Manufacture of other non-metallic mineral

products

Produkcja metali ........................................................... 1049,7 254,2 772,7 21,7
Manufacture of basic metals

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,                 

z wyłączeniem maszyn i urządzeń ............................. 2912,0 812,1 1812,4 279,2
Manufacture of fabricated metal products,

except machinery and equipment

Produkcja komputerów, wyrobów

elektronicznych i optycznych .................................... 554,5 108,0 425,1 21,9
Manufacture of computer, electronic and optical

products

Produkcja urządzeń elektrycznych ............................... 1929,9 513,9 1369,5 41,7
Manufacture of electrical equipment

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej                  

niesklasyfikowana ..................................................... 1592,0 346,6 1145,2 99,1
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Produkcja pojazdów samochodowych,

przyczep i naczep ...................................................... 4158,4 915,6 3150,8 90,3
Manufacture of motor vehicles, trailers

and semi-trailers

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ............ 789,7 238,1 513,6 36,6
Manufacture of other transport equipment

Produkcja mebli ............................................................ 984,5 413,2 509,4 60,5
Manufacture of furniture

Pozostała produkcja wyrobów ...................................... 284,0 83,6 181,8 17,7
Other manufacturing

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn

i urządzeń .................................................................. 554,0 217,7 267,1 65,8
Repair and installation of machinery

and equipment

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Ogółem
Total

W tym:   Of which:

w mln zł  in mln zl
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Tabl. 38. Nakłady na środki trwałe według regionów i województw

                Outlays on fixed assets by regions and voivodships

budynki i lokale
oraz obiekty inżynierii

lądowej i wodnej
buildings and

dwellings and civil
engineering

premises

maszyny,
urządzenia
techniczne
i narzędzia
machinery,
technical

equipment
and tools

środki
transportu
transport
equipment

P O L S K A ................................................... 118869,9 49834,3 55117,9 13160,1
P O L A N D

Region centralny ........................................... 43899,8 18175,5 18685,6 6749,9
Central region

województwa voivodships :
łódzkie ......................................................... 6660,3 1974,0 4202,1 365,4
mazowieckie ................................................ 37239,5 16201,5 14483,5 6384,5

Region południowy ....................................... 24774,1 10137,3 12684,1 1810,3
Southern region

województwa voivodships :
małopolskie ................................................. 8951,8 4096,4 4059,0 758,9
śląskie .......................................................... 15822,3 6040,9 8625,1 1051,4

Region wschodni ........................................... 11672,6 5037,7 5648,5 877,2
Eastern region

województwa voivodships :
lubelskie ...................................................... 4236,4 2389,1 1497,0 320,4
podkarpackie ............................................... 3517,9 1212,8 2029,5 249,4
podlaskie ...................................................... 1710,9 710,5 855,9 132,5
świętokrzyskie ............................................. 2207,4 725,3 1266,1 174,9

Region północno-zachodni ........................... 16541,5 7008,0 7822,2 1644,3
North-western region

województwa voivodships :
lubuskie ....................................................... 1275,7 462,6 668,3 142,0
wielkopolskie ............................................... 11987,7 4957,6 5764,0 1213,7
zachodniopomorskie .................................... 3278,1 1587,8 1389,9 288,6

Region południowo-zachodni ....................... 10834 4394,8 5473,8 881,1
South-western region

województwa voivodships :
dolnośląskie ................................................. 9200,9 3719,6 4669,2 735,2
opolskie ....................................................... 1633,1 675,2 804,6 145,9

Region północny ............................................ 11147,9 5081,0 4803,7 1197,3
Northern region

województwa voivodships :
kujawsko-pomorskie .................................... 2959,5 1056,6 1570,0 321,9
pomorskie .................................................... 6604,2 3430,3 2391,9 735,4
warmińsko-mazurskie .................................. 1584,2 594,1 841,8 140,0

W tym:   Of which :

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Ogółem
Total

w mln zł  in mln zl
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Tabl. 39. Podstawowe kategorie finansowe podmiotów prowadzących podatkową księgę
                przychodów i rozchodów według sekcji PKD
               Basic financial categories of entities keeping revenues and expense ledgers
                by NACE sections

Przychody
z prowa-
dzonej
działal-
ności

Revenues 
from 

conducted 
business 
activity

Koszty
prowa-
dzonej
działal-
ności

Costs of 
conducted 
business 
activity

Zaliczki
na

podatek
docho-
dowy

Advan-
ces tax

Nakłady
na

środki
trwałe

Outlays 
on fixed 
assets

O G Ó Ł E M ....................................................... 24690 57838,1 50930,5 1241,3 1429,9 415855
T O T A L

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........ 295 618,1 501,9 17,6 18,0 4165
Agriculture, forestry and fishing

Przemysł .............................................................. 7927 18578,7 16348,3 395,6 494,7 147704
Industry

Górnictwo i wydobywanie ................................. 50 154,7 134,1 4,0 6,8 769
Mining and quarrying

Przetwórstwo przemysłowe ............................... 7698 17941,9 15808,1 379,7 464,6 143954
Manufacturing

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, wodę ...................... 10 29,9 25,8 0,8 0,7 166
Electricity, gas, steam and air
   conditioning supply

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

   i odpadami; rekultywacja ................................ 169 452,2 380,3 11,2 22,6 2815
Water supply; sewerage, waste
    management and remediation activities

Budownictwo ........................................................ 4318 10600,5 9137,6 261,3 167,3 64482
Construction

Handel: naprawa pojazdów samochodowych ....... 4720 12913,1 11961,4 166,0 201,3 69747
Trade: repair of motor vehicles

Transport i gospodarka magazynowa ................... 1513 4825,1 4461,3 76,0 110,1 22667
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia ............................. 1445 2629,8 2361,6 50,0 158,8 23505
Accommodation and catering

Informacja i komunikacja ..................................... 230 538,2 447,6 17,4 17,3 3728
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............ 131 224,5 170,5 10,6 1,9 2145
Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomości .............................. 160 268,1 224,3 7,3 25,6 2558
Real estate activities

Liczba
jedno-
stek

Number 
of 

entities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w mln zł  in mln zl

Liczba
pracu-
jących

Number 
of 

employed 
persons
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Tabl. 39. Podstawowe kategorie finansowe podmiotów prowadzących podatkową księgę
                przychodów i rozchodów według sekcji PKD (dok.)
               Basic financial categories of entities keeping revenues and expense ledgers
                by NACE sections (cont.)

Przychody
z prowa-
dzonej
działal-
ności

Revenues 
from 

conducted 
business 
activity

Koszty
prowa-
dzonej
działal-
ności

Costs of 
conducted 
business 
activity

Zaliczki
na

podatek
docho-
dowy

Advan-
ces tax

Nakłady
na

środki
trwałe

Outlays 
on fixed 
assets

Działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna ........................................................ 1214 2020,5 1534,6 90,4 64,6 18908
Professional, scientific and technical activities

Administrowanie i działalność wspierająca .......... 901 1601,6 1361,2 48,0 29,0 23543
Administrative and support service activities

Edukacja ............................................................... 492 572,8 456,4 20,6 35,5 9087
Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................. 946 1780,6 1381,5 64,0 67,5 17030
Human health and social work activities

Działalność związana z kulturą, rozrywką

i rekreacją .......................................................... 72 151,6 136,9 3,6 10,9 1250
Arts, entertainment and recreation

Pozostała działalność usługowa ............................ 326 514,9 445,3 12,9 27,4 5336
Other service activities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Liczba
jedno-
stek

Number 
of 

entities

Liczba
pracu-
jących

Number 
of 

employed 
persons

w mln zł  in mln zl



110

Tabl. 40. Podstawowe kategorie finansowe podmiotów prowadzących podatkową księgę
                 przychodów i rozchodów według regionów i województw
                Basic financial categories of entities keeping revenues and expense ledgers
                 by regions and voivodships

Przychody
z prowa-
dzonej
działal-
ności

Revenues 
from 

conducted 
business 
activity

Koszty
prowa-
dzonej
działal-
ności

Costs of 
conducted 
business 
activity

Zaliczki
na

podatek
docho-
dowy

Advances 
tax

Nakłady
na

środki
trwałe

Outlays on 
fixed 
assets

P O L S K A ..................................... 24690 57838,1 50930,5 1241,3 1429,9 415855
P O L A N D

Region centralny ............................. 4537 10797,6 9483,6 231,3 320,3 76696
Central region

województwa voivodships :
łódzkie ........................................... 1833 4149,1 3641,2 86,7 139,1 31964
mazowieckie .................................. 2704 6648,5 5842,4 144,5 181,2 44732

Region południowy ......................... 5927 14001,3 12323,8 305,3 328,7 100402
Southern region

województwa voivodships :
małopolskie .................................... 2431 5888,9 5215,0 127,9 129,0 41938
śląskie ............................................ 3496 8112,5 7108,9 177,4 199,7 58464

Region wschodni ............................. 3953 9523,6 8494,0 184,1 282,9 66477
Eastern region

województwa voivodships :
lubelskie ......................................... 1130 2618,4 2325,6 51,1 75,4 18617
podkarpackie .................................. 1434 3437,6 3105,6 64,1 83,2 24448
podlaskie ........................................ 556 1490,8 1302,7 31,0 69,3 9492
świętokrzyskie ............................... 833 1976,9 1760,0 37,8 55,0 13920

Region północno-zachodni ............. 4418 10445,2 9262,8 209,3 213,6 75393
North-western region

województwa voivodships :
lubuskie .......................................... 664 1506,3 1323,3 32,0 33,3 11550
wielkopolskie ................................. 2783 6700,3 6006,2 128,0 128,5 48031
zachodniopomorskie ...................... 971 2238,6 1933,3 49,3 51,8 15812

Region południowo-zachodni ......... 2324 5228,1 4497,0 131,8 121,9 38702
South-western region

województwa voivodships :
dolnośląskie ................................... 1694 3682,8 3155,3 97,1 80,2 28045
opolskie ......................................... 630 1545,3 1341,7 34,7 41,7 10657

Region północny .............................. 3531 7842,1 6869,3 179,6 162,5 58185
Northern region

województwa voivodships :
kujawsko-pomorskie ...................... 1192 2726,9 2398,4 59,3 42,8 20377
pomorskie ...................................... 1482 3243,9 2822,0 77,4 78,3 23840
warmińsko-mazurskie .................... 857 1871,3 1648,8 42,8 41,4 13968

Liczba
pracu-
jących

Number of 
employed 
persons

Liczba
jedno-
stek

Number
of entities

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w mln zł  in mln zl
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Tabl. 41. Podstawowe dane o badanych podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób
                w latach 2008-2012    
                Basic data on surveyed entities with 10 and more persons employed
                in  years 2008-2012

Liczba jednostek ................................................. a 77323 72267 75553 77389 79277

Number of entities b 53148 53847 53220 54189 54587

c 24175 18420 22333 23200 24690

Liczba pracujących w osobach ........................... a 5647071 5433264 5504599 5573205 5528007

Number of employed persons b 5259606 5094571 5121781 5167465 5112152

c 387465 338693 382818 405740 415855

Przychody z całokształtu działalności ................. a 2405925,7 2421235,4 2600998,9 2943004,5 3044034,4

Revenues from total activity b 2364141,8 2385923,8 2556151,1 2889319,5 2986196,3

c 1)
41783,9 35311,6 44847,8 53685,0 57838,1

Koszty uzyskania przychodów

z całokształtu działalności ................................... a 2302143,0 2298662,6 2461303,8 2798746,6 2908849,2

Costs of obtaining revenues b 2267704,5 2268146,0 2422235,5 2751793,9 2857918,7

from total activity c 2)
34438,5 30516,6 39068,3 46952,7 50930,5

Podatek dochodowy ............................................ a 19161,0 20602,4 22228,0 25069,9 21589,5

Income tax b 18123,4 19812,9 21280,5 23918,3 20348,2

c 1037,6 789,5 947,5 1151,6 1241,3

Nakłady na środki trwałe .................................... a 125790,1 111521,0 106653,9 123441,0 120299,8

Outlays on fixed assets b 124344,2 110387,3 105309,3 121942,4 118869,9

c 1445,9 1133,7 1344,6 1498,6 1429,9

1) Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów podano wartość przychodów z prowadzonej działalności

1) For entities keeping the revenue and expense ledgers value of revenues from conducted business activity is presented

2) Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów podano wartość kosztów prowadzonej działalności

2) For entities keeping the revenue and expense ledgers value of cost of conducted business activity is presented

Lata    Years                       WYSZCZEGÓLNIENIE
                            SPECIFICATION

a - ogółem
     total
b - podmioty prowadzące księgi rachunkowe
     entities keeping the accounting ledgers
c - podmioty prowadzące podatkową księgę
     przychodów i rochodów
     entities keeping the revenue and
     expense ledgers

w mln zł        in mln zl

2008 2009 2010 2011 2012



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W PUBLIKACJI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED IN THE PUBLICATION 
 
Znaki umowne 
Symbols 
 
Kreska (-) – zjawisko nie wystąpiło. 
      magnitude zero. 
Zero (0,0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. 
    magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit. 
Znak  x  – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 
    not applicable. 
Znak  #  – dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania 
   tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. 
   data may not be published due to the necessity of maintaining statistical 
    confidentiality in accordance with the Law on Official Statistics. 
„W tym”  – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. 
„Of which”    indicates than not all elements of the sum are given. 
 
Skróty 
Abbreviations 
 
mln  = milion 
   million 
mld  = miliard 
bn  = billion  
PKD  = Polska Klasyfikacja Działalności 
   Polish Classification of Activity 
NACE  = Statistical classification of economic activities in the European Community 
 
 
SKRÓTY I PEŁNE NAZWY WEDŁUG PKD 2007 STOSOWANE W PUBLIKACJI 
ABBREVIATIONS AND FULL NAMES ACCORDING PKD 2007 USED IN THE PUBLICATION 
Skrót Pełna nazwa 
Abbreviation  Full name 
Wytwarzanie i zaopatrywanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
w energię elektryczną, gaz,  gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
parę wodną i gorącą wodę   
                 x      Electricity, gas, steam and air conditioning supply 
  
Dostawa wody; gospodarowanie  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz  
ściekami i odpadami; rekultywacja działalność związana z rekultywacją 
                 x Water supply; sewerage, waste management and remediation 
 activities 
Handel; naprawa pojazdów Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
samochodowych włączając motocykle  
Trade; repair of motor vehicles Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  
 
Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  
 gastronomicznymi 
Accomodation and catering Accomodation and food service activities 
 
Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  
 x Real estate activities 
 
Administrowanie i działalność Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca wspierająca 
 x Administrative and support service activities 
 
 
 
Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła. 
When publishing CSO data please indicate the source. 
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