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PRACUJĄCY 
EMPLOYMENT 
 
TABL. 1/48/.   PRACUJĄCYa  
                       Stan w dniu 31 XII 
                       EMPLOYED PERSONSa 
                       As of 31 XII 

SEKCJE 

2005 2008 2009 

SECTIONS ogó- 
łem 
total 

w tym 
sektor 
prywat- 

ny 
of 

which 
private 
sector 

ogó- 
łem 
total 

w tym 
sektor 

prywat- 
ny 

of which 
private 
sector 

ogó- 
łem 
total 

w tym 
sektor 

prywat- 
ny 

of which 
private 
sector 

O G Ó Ł E M ...........      189689 112230 234481 157541 231354 153310 T O T A L 

w tym:       of which: 

Rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo 
i rybactwo .............     511 420 731 544 206 112 

Agriculture, forestry 
and fishing 

Przemysł  ................    37594 33595 41396 38182 35505 32420 Industry 

 górnictwo i wydo-
bywanie..............     73 73 58 58 21 21 

mining and quar-
rying 

 przetwórstwo 
przemysłowe ......   33028 31578 36925 36147 31017 30484 manufacturing 

wytwarzanie  
i zaopatrywanie 
w energię elek-
tryczną, gaz, pa-
rę wodną i gorą-
cą wodę Δ ...........    2941 1185 2992 1310 3054 1258 

electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 
supply 

dostawa wody; 
gospodarowanie 
ściekami i odpa-
dami; rekultywa-
cja Δ ....................  1552 759 1421 667 1413 657 

water supply; se-
werage, waste 
management 
and remediation 
activities 

Budownictwo ...........    10598 10091 13860 13365 14592 13730 Construction 

Handel;  naprawa 
pojazdów samo-
chodowych Δ .........     27360 27147 35098 34858 34895 34734 

Trade; repair of 
motor vehicles Δ  

Transport i gospo-
darka magazyno-
wa ........................    13124 2949 13825 4106 13902 4587 

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie 
i gastronomia Δ ......   4092 3882 5173 4990 5084 4872 

Accommodation 
and catering Δ 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących, bez zatrudnionych za granicą; według faktycznego miejsca pracy. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere re-
gardiess of the number of employees, excluding persons employed abroad; by actual workplace.  
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TABL. 1/48/.   PRACUJĄCYa (dok.) 
                       Stan w dniu 31 XII 
                       EMPLOYED PERSONSa (cont.) 
                       As of 31 XII 

SEKCJE 

2005 2008 2009 

SECTIONS ogó- 
łem 
total 

w tym 
sektor 
prywat- 

ny 
of 

which 
private 
sector 

ogó- 
łem 
total 

w tym 
sektor 

prywat- 
ny 

of which 
private 
sector 

ogó- 
łem 
total 

w tym 
sektor 

prywat- 
ny 

of which 
private 
sector 

Informacja i komuni-
kacja .....................     6127 5508 6822 6595 9362 8863 

Information and 
communications  

Działalność finan-
sowa i ubezpie-
czeniowa ..............     10149 7718 18617 16619 16873 15136 

Financial and insu-
rance activities 

Obsługa  rynku 
nieruchomości Δ ....    3509 2810 4101 2962 2254 1709 

Real estate activi-
ties 

Działalność profe-
sjonalna, naukowa 
i techniczna ..........     6996 4817 29974 27734 13429 11320 

Professional, scien-
tific and    tech-
nical activities 

Administrowanie  
i działalność 
wspierająca Δ ........    8660 8615 1031 1031 19329 19178 

Administrative and 
support  service 
activities 

Administracja pu-
bliczna i obrona 
narodowa;  obo-
wiązkowe zabez-
pieczenia społecz-
ne .........................     13249 5 14347 3 15302 2 

Public administra-
tion and   de-
fence; compulsory 
social security 

Edukacja .................     26895 1253 26924 1924 28226 2063 Education 

Opieka zdrowotna  
i pomoc społecz-
na .........................     17273 2580 17735 3123 17893 3101 

Human health and 
social security 

Działalność związa-
na z kulturą,  roz-
rywką i rekreacją ...     2985 311 3853 842 3532 675 

Arts, entertainment 
and recreation 

Pozostała działal-
ność usługowa ......     542 504 972 641 947 785 

Other service activi-
ties 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących, bez zatrudnionych za granicą; według faktycznego miejsca pracy. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere re-
gardiess of the number of employees, excluding persons employed abroad; by actual workplace. 
 
 


