
 

TABL. 4 (72). PRACUJĄCY a  WEDŁUG  STATUSU  ZATRUDNIENIA 
Stan w dniu 31 XII 

EMPLOYED  PERSONS
 a
  BY  EMPLOYMENT  STATUS 

As of 31 XII 

W tym    Of which 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

zatrudnieni na 
podstawie sto-
sunku pracy 
employees 
hired on the 
basis of an 
employment 
contract 

osoby 
wykonujące 
pracę              

nakładczą 
outworkers 

agenci 
agents 

właściciele, 
współwłaści-
ciele i bezpłat-

nie 
pomagający 
członkowie 
rodzin 
owners,  

co-owners 
including 

contributing 
family workers 

O G Ó Ł E M .................................................2000 450726 444762 205 166 4772 
T O T A L 2003 404615 399645 120 6 4295 
 2004 408513 403136 40 754 4067 

sektor publiczny ........................................  174192 174186 6 - - 
public sector      

sektor prywatny .........................................  234321 228950 34 754 4067 
private sector      

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ....................  6219 5755 - - 89 
Agriculture, hunting and forestry       

Rybactwo .......................................................  898 864 - - 34 
Fishing      

Przemysł ........................................................  133827 132172 36 3 1486 
Industry      
górnictwo ...................................................  790 788 - - 2 
mining and quarrying      
przetwórstwo przemysłowe .......................  121341 119693 36 3 1479 
manufacturing      
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, wodę ...................................  11696 11691 - - 5 

electricity, gas and water supply       

Budownictwo .................................................  18801 18440 - - 361 
Construction       

Handel i naprawy ∆ .........................................  42263 40952 - - 1300 
Trade and repair

 ∆
       

Hotele i restauracje ........................................  5319 5071 - - 248 
Hotels and restaurants       

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 25920 25790 - - 130 
Transport, storage and communication       

Pośrednictwo finansowe ................................  14218 13436 - 751 31 
Financial intermediation       

Obsługa nieruchomości i firm ∆ ......................  30248 29996 4 - 248 
Real estate, renting and business activities      

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe  ubezpieczenia  społeczne 
i zdrowotne ∆ ..............................................  31235 31232 - - 3 

Public administration and defence; compulsory 
social security      

Edukacja ........................................................  56480 56451 - - 29 
Education       

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .............  32610 32565 - - 45 
Health and social work       

Działalność usługowa komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała ..........................  10475 10412 - - 63 

Other community, social and personal service 
activities       

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, patrz uwagi ogólne, ust. 12 na str. 102; według siedziby 
zarządu jednostki. 

a Excluding economic entities employing up to 9 persons, see general notes, item 12 on page 102; by seat of management 
of unit. 

 


