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TABL 5/172/.  PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PRZEMYŚLEa 
AVERAGE PAID EMPLOYMENT IN INDUSTRYa  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005 SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ................................  46324 39682 42963 T O T A L 

Górnictwo ..................................  545 380 382 Mining 

Przetwórstwo przemysłowe ......  41083 30631 32930 Manufacturing 
w tym:    of which: 

Produkcja artykułów spożyw-
czych i napojów ........................  3780 2642 2327 

Manufacture of food products and 
beverages 

Produkcja odzieży i wyrobów 
futrzarskich ...............................  4082 2296 2102 

Manufacture of wearing apparel 
and furriery 

Produkcja skór wyprawionych 
 i wyrobów z nich  ....................  224 173 129 

Processing of leather and manu- 
facture of leather products  

Produkcja drewna i wyrobów  
z drewna oraz ze słomy  
i wikliny ....................................  1690 735 614 

Manufacture of wood and wood, 
straw and wicker products  

Produkcja masy włóknistej oraz 
papieru  ...................................  133 192 260 Manufacture of pulp and paper  

Działalność wydawnicza; poli- 
grafia i reprodukcja zapisanych 
nośników informacji  ................  1708 1250 1396 

Publishing, printing and reproduc-
tion of recorded media 

Produkcja wyrobów chemicznych  4173 2757 3457 
Manufacture of chemicals and 

chemical products 
Produkcja wyrobów gumowych 

i z tworzyw sztucznych ................  1367 945 1565 
Manufacture of rubber and plastic 

products 
Produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych .......  1137 931 1192 
Manufacture of other non-metallic 

mineral products 
Produkcja wyrobów z metali ......   2194 1825 2128 Manufacture of metal products  

Produkcja maszyn i urządzeń ....  9470 6856 7218 
Manufacture of machinery and 

equipment  
Produkcja maszyn i aparatury 

elektrycznej .............................  1978 1151 1298 
Manufacture of electrical machin-

ery and apparatus  
Produkcja sprzętu i urządzeń 

radiowych, telewizyjnych i tele-
komunikacyjnych .......................  898 532 532 

Manufacture of radio, television 
and communication equipment 
and apparatus 

Produkcja instrumentów medycz-
nych, precyzyjnych i optycz-
nych, zegarów i zegarków .........  889 677 652 

Manufacture of medical, precision 
and optical instruments, 
watches and clocks 

Produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep........  2427 3432 3970 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego..........................  1892 1473 1425 

Manufacture of other transport 
equipment 

Produkcja mebli; pozostała dzia-
łalność produkcyjna ..............  646 823 693 

Manufacture of furniture; manu-
facturing n.e.c. 

Przetwarzanie odpadów...............  531 517 561 Recycling 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
wodę .........................................  4696 8671 9651 

Electricity, gas and water sup-
ply 

a Dotyczy jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
a Concerns entities employing more than 9 persons. 




