
TABL. 4 (80). 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 
Ogółem 

Total 

zatrudnieni 
na pod-
stawie 

stosunku 
pracy 

employee
s hired on 
the basis 
of an em-
ployment 
contract 

osoby 
wykonując

e pracę              
nakładczą 
outworker

s 

agenci 
agents 

pracodawcy 
i pracujący 
na własny 
rachunek 
employers 
and own-   
-account 
workers 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ................................2000 450726 444762 205 166 4772 T O T A L 

 2005 423906 418735 41 519 4129  

 2006 437918 432993 42 594 3978  

 2007 453954 449119 66 568 3912  

sektor publiczny ............... 179244 179238 6 - - public sector 

sektor prywatny ................ 274710 269881 60 568 3912 private sector 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 6407 6068 - - 61 Agriculture, hunting and forestry 

Rybactwo .................................. 613 578 - - 35 Fishing 

Przemysł ................................... 154904 153439 59 - 1402 Industry 

górnictwo .............................. 800 798 - - 2 mining and quarrying 

przetwórstwo przemysłowe ...  137407 135949 59 - 1395 manufacturing 

wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 

wodę ................................ 16697 16692 - - 5 

electricity, gas and water 

supply 

Budownictwo ............................ 24507 24102 - - 405 Construction 

Handel i naprawy ∆ .................... 46089 44887 2 - 1193 Trade and repair
 ∆

  

Hotele i restauracje ................... 5445 5226 - - 219 Hotels and restaurants  

Transport, gospodarka magazy-

nowa i łączność .................... 27721 27547 1 - 173 

Transport, storage and com-

munication  

Pośrednictwo finansowe ........... 17898 17319 - 568 11 Financial intermediation  

Obsługa nieruchomości i firm ∆  34986 34717 4 - 265 

Real estate, renting and busi-

ness activities 

Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe  ubez-

pieczenia społeczne i zdrowotne ∆  33710 33708 - - 2 

Public administration and de-

fence; compulsory social 

security 

Edukacja ................................... 59038 59005 - - 33 Education  

Ochrona zdrowia i pomoc spo-

łeczna ................................ 32284 32243 - - 41 Health and social work  

Działalność usługowa komunalna, 

społeczna i indywidualna, po-

została .................................. 10352 10280 - - 72 

Other community, social and 

personal service activities  

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; patrz uwagi ogólne, ust. 12 na str. 117; według siedziby zarządu jednostki. 

a Excluding economic entities employing up to 9 persons; see general notes, item 12 on page 117; by seat of management of unit. 

 


