
TABL. 3 (158). PRZECIĘTNE  ZATRUDNIENIE  W  PRZEMYŚLE a  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI  I  DZIAŁÓW   

AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT  IN  INDUSTRY a  BY  SELECTED  SECTIONS  AND  DIVISIONS   

SEKCJE  I  DZIAŁY 2000 2005 2006 SECTIONS  AND  DIVISIONS 

O G Ó Ł E M ........................... 35557 36273 37300 T O T A L      
W tym przetwórstwo przemy-

słowe .................................. 29703 23227 24206 Of which manufacturing  
     
w tym:    of which: 

     
Produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów .................. 4139 2766 2788 

Manufacture of food products 
and beverages 

     
Włókiennictwo ......................... 974 500 356 Manufacture of textiles 
     
Produkcja odzieży i wyrobów 
futrzarskich ......................... 879 917 1167 

Manufacture of wearing apparel 

and furriery ∆ 
     
Produkcja drewna i wyrobów 
z drewna oraz ze słomy  

i wikliny ∆ ............................. 1089 689 651 

Manufacture of wood and  wood, 

straw and wicker products ∆ 
     
Działalność wydawnicza; poli-
grafia i reprodukcja zapisa-
nych  nośników  informacji  1419 766 628 

Publishing, printing and repro-
duction of recorded media 

     

Produkcja wyrobów chemicznych 1509 834 868 
Manufacture of chemicals and 

chemical products 
     
Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych ....... 406 528 536 

Manufacture of rubber and plastic 
products 

     
Produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych pozostałych 664 680 798 

Manufacture of other non-metallic 
mineral products 

     
Produkcja wyrobów z metali ∆ 1471 1827 2155 Manufacture of metal products ∆ 
     

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ 2078 1873 1965 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 
     
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej ∆....................... 1532 842 855 
Manufacture of electrical machi-

nery and apparatus n.e.c. 
     
Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych i te-
lekomunikacyjnych ............. 988 693 691 

Manufacture of radio, television 
and communication equip-
ment and apparatus 

     
Produkcja instrumentów medycz-
nych, precyzyjnych i optycznych, 
zegarów i zegarków .............. 152 216 307 

Manufacture of medical, preci-
sion and optical instruments, 
watches and clocks  

     
Produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep 204 150 122 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 

     
Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego ................... 9649 8133 8158 

Manufacture of other transport 
equipment 

     
Produkcja  mebli;  pozostała 

działalność produkcyjna ∆...... 650 756 715 
Manufacture of furniture; manu-

facturing n.e.c. 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 



 


