
 
 

 

TABL. 4(219). PRZECIĘTNE  ZATRUDNIENIE  W  PRZEMYŚLE a 
AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT  IN  INDUSTRY a 

2003 

stanowiska    positions WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
2000 2002 ogółem 

total 
robotnicze 

manual 
labour 

nierobotnicze 

non-manual 
labour 

      
O G Ó Ł E M ........................................ 208759 186495 190007 146380 43627 
T O T A L      

sektor publiczny ................................ 43299 32890 29963 21010 8953 
public sector      

sektor prywatny ................................. 165460 153605 160044 125370 34674 
private sector      

Przetwórstwo przemysłowe .............. 161201 142513 145693 114886 30807 
Manufacturing      
   w tym:   

 of which:      

Produkcja artykułów spożywczych 
i napojów ........................................... 19414 16785 15926 12610 3316 

Manufacture of food products and 
beverages      

Włókiennictwo ...................................... 11973 9765 10431 8871 1560 
Manufacture of textiles      

Produkcja odzieży i wyrobów futrzar-
skich .................................................. 13358 10093 9908 8817 1091 

Manufacture of wearing apparel and 
furriery ∆      

Produkcja skór wyprawionych  
i wyrobów z nich ∆ .............................. 2305 2630 2569 2283 286 

Processing of leather and manufacture 
of leather products ∆      

Produkcja drewna i wyrobów z drewna 
oraz ze słomy i wikliny ∆..................... 5716 4829 4846 4183 663 

Manufacture of wood and wood, straw 
and wicker products ∆      

Produkcja masy włóknistej oraz 
papieru ∆ ............................................ 2687 2029 1759 1426 333 

Manufacture of pulp and paper ∆      

Działalność wydawnicza; poligrafia 
i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji........................................... 2360 2154 2029 977 1052 

Publishing, printing and reproduction 
of recorded media      

Produkcja wyrobów chemicznych ........ 9054 7552 7208 4399 2809 
Manufacture of chemicals and chemi-

cal products      

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych...................... 5740 6617 6405 4950 1455 

Manufacture of rubber and plastic 
products      

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez zatrudnionych za granicą. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding persons employed abroad. 



 

 

 

TABL. 4(219). PRZECIĘTNE  ZATRUDNIENIE  W  PRZEMYŚLE a  (dok.) 
AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT  IN  INDUSTRY a  (cont.) 

2003 

stanowiska    positions WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
2000 2002 ogółem 

total 
robotnicze 

manual 
labour 

nierobotnicze 

non-manual 
labour 

      
Przetwórstwo przemysłowe (dok.)      

Manufacturing (cont.)      

Produkcja wyrobów z surowców 

niemetalicznych pozostałych............. 14916 13035 13420 11025 2395 

Manufacture of other non-metallic 

mineral products      

Produkcja metali................................... 3366 2453 2597 1973 624 

Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆............... 9782 9122 10500 8511 1989 

Manufactue of metal products ∆      

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ ............ 20886 17456 16708 12317 4391 

Manufacture of machinery and equip-

ment n.e.c.      

Produkcja maszyn i aparatury elek-

trycznej ∆............................................ 8468 7427 7722 6078 1644 

Manufacture of electrical machinery 

and apparatus n.e.c.      

Produkcja sprzętu i urządzeń radio-

wych, telewizyjnych i telekomunika-

cyjnych .............................................. 2201 1558 1459 937 522 

Manufacture of radio, television and 

communication equipment and ap-

paratus      

Produkcja instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarów 

i zegarków......................................... 4832 4724 4375 3192 1183 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks      

Produkcja pojazdów mechanicznych, 

przyczep i naczep ............................. 8185 9305 11263 8880 2383 

Manufacture of motor vehicles, trailers 

and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu trans-

portowego ......................................... 3904 3258 3243 2280 963 

Manufacture of other transport equipment      

Produkcja mebli; pozostała działalność 

produkcyjna ∆..................................... 10205 10242 11907 10111 1796 

Manufacture of furniture; manufactu- 

ring n.e.c.      
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez zatrudnionych za granicą. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding persons employed abroad. 


