
TABL. 4 (212). PRZECI TNE  ZATRUDNIENIE  W  PRZEMY LE a

AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT  IN  INDUSTRY a

2003
stanowiska b positions b

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION 2000 2002 ogó em

total
robotnicze

manual
labour

nierobotnicze
non-manual

labour

O G Ó  E M ............................................................... 140667 127774 126923 95815 30646
T O T A L

sektor publiczny public sector ............................. 34625 17138 17864 11289 6493
sektor prywatny private sector ............................ 106042 110636 109059 84526 24153

W tym przetwórstwo przemys owe ......................... 129900 117531 114621 88237 25922
Of which manufacturing

w tym: of which:
Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów ............. 22407 20087 19549 15332 4001
Manufacture of food products and beverages
Produkcja odzie y i wyrobów futrzarskich .................. 6620 6186 5891 5064 827
Manufacture of wearing apparel and furriery ∆

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich ∆........ 3707 3402 3222 2756 466
Processing of leather and manufacture of leather

products ∆

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze s omy
i wikliny ∆ ................................................................... 8294 7735 7780 6765 1015

Manufacture of wood and wood, straw and wicker
products ∆

Dzia alno  wydawnicza; poligrafia i reprodukcja
zapisanych no ników informacji .............................. 2342 1760 1957 1180 777

Publishing, printing and reproduction of recorded media
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5070 5734 5970 4605 1365
Manufacture of rubber and plastic products
Produkcja wyrobów z metali ∆ ...................................... 9854 9872 11361 8825 2501
Manufacture of metal products ∆

Produkcja maszyn i urz dze ∆ ................................... 6840 6111 5691 3941 1750
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego ......... 24790 23534 21506 16288 5091
Manufacture of other transport equipment
Produkcja mebli; pozosta a dzia alno  produkcyjna ∆ 10266 7729 7397 6283 1114
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

a Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. b Bez zatrudnionych za granic .
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Excluding persons employed abroad.


