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TABL. 4(80). PRACUJĄCY a  WEDŁUG  STATUSU  ZATRUDNIENIA 
 Stan  w dniu  31  XII 
 EMPLOYED  PERSONS a  BY  EMPLOYMENT  STATUS 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

W tym    Of which 

zatrudnieni 
na podsta-

wie stosunku 
pracy 

employees 
hired on the 
basis of an 

employment 
contract 

osoby 
wykonujące 
pracę na-
kładczą 

outworkers 

agenci 
agents 

właściciele, 
współwła-

ściciele 
i bezpłatnie 
pomagający 
członkowie 

rodzin 
owners, co-
owners in-

cluding con-
tributing fa-
mily workers 

O G Ó Ł E M .......................................   2005 602970 595710 148 889 5100 
T O T A L    2008 685854 675318 192 3398 6018 
    2009 662221 654232 88 1681 5346 

sektor publiczny ......................................  219084 219077 - 7 - 
public sector      
sektor prywatny ......................................  443137 435155 88 1674 5346 
private sector      

   w tym:      
   of which:      
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .....  7687 6672 - 34 155 
Agriculture, forestry and fishing      
Przemysł ..........................................................  216490 214711 44 - 1687 
Industry      

górnictwo i wydobywanie ..............................  26478 26462 - - 16 
mining and quarrying      
przetwórstwo przemysłowe ...........................  166899 165154 44 - 1653 
manufacturing      
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Δ ...  12672 12672 - - - 
electricity, gas, steam and air conditioning 

supply       
dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja Δ ............................  10441 10423 - - 18 
water supply; sewerage, waste manage-

ment and remediation activities      
Budownictwo ....................................................  34737 33988 2 - 747 
Construction       
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ ....  80680 79141 42 29 1468 
Trade; repair of motor vehicles Δ       
Transport i gospodarka magazynowa .............  17184 16997 - - 187 
Transportation and storage       
Zakwaterowanie i gastronomia Δ ......................  16783 16431 - - 352 
Accommodation and catering Δ      
Informacja i komunikacja .................................  6508 6473 - - 35 
Information and communications      
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ......  27284 25651 - 1604 29 
Financial and insurance activities      
Obsługa rynku nieruchomości Δ ..............................  8145 8117 - 7 21 
Real estate activities      
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna ..........................................................  16271 16113 - - 158 
Professional, scientific and 

technical activities      
Administrowanie i działalność wspierająca Δ .........  44119 43975 - - 144 
Administrative and support service activities      
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .....  46007 46007 - - - 
Public administration and defence;  

compulsory social security      
Edukacja ..........................................................  76255 76155 - 7 93 
Education       
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .............  52969 52784 - - 185 
Human health and social work activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją ........................................  9364 9354 - - 10 
Arts, entertainment and recreation      
Pozostała działalność usługowa .......................  1709 1634 - - 75 
Other service activities      

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, patrz uwagi ogólne, ust. 11 na str. 132; według siedziby zarządu jednostki. 
a Excluding economic entities employing up to 9 persons, see general notes, item 11 on page132; by seat of management of unit. 


