
 

 

TABL. 13. PRACUJĄCYa  

 Stan w dniu 31 XII 

 EMPLOYED PERSONS 

a  

 As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2005 2010 2013 2014 

SPECIFICATION ogółem 

total 

w tym 
kobiety 

of which 
women 

O G Ó Ł E M  ..............................  74655 83255 81939 81589 45689 T O T A L 

sektor publiczny  ......................  35987 36508 35275 35197 23120 public sector 

sektor prywatny  .......................  38668 46747 46664 46392 22569 private sector 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo      Agriculture, forestry and 
i rybactwo  ...............................  396 164 141 134 52 fishing 

Przemysłb  .....................................  15506 15587 13317 13751 5042 Industryb 

w tym przetwórstwo przemys-       
łowe  ...................................  13074 13118 10840 11373 4465 of which manufacturing 

Budownictwo  ...............................  3083 5095 4473 4091 571 Construction 

Handel; naprawa pojazdów samo-      Trade; repair of motor 
chodowych∆  ............................  12431 14890 14854 14614 8214 vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazy-       
nowa  ........................................  4600 4815 4790 4827 1490 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ ...  1321 1373 1487 1577 1161 Accommodation and cateringΔ 

      Information and communica- 
Informacja i komunikacja  ............  1679 1702 1739 1797 662 tion 

Działalność finansowa i ubezpie-      Financial and insurance 
czeniowa  .................................  2365 2752 2701 2745 2040 activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....  1561 1493 1482 1455 851 Real estate activities 

Działalność profesjonalna,       Professional, scientific and  
naukowa i techniczna  ..............  1058 1350 1529 1280 682 technical activities 

Administrowanie i działalność       Administrative and support  
wspierająca∆  ............................  3266 3130 4359 4013 2103 service activities 

Administracja publiczna i obrona       Public administration and de- 
narodowa; obowiązkowe       fence; compulsory social 
zabezpieczenia społeczne  ........  6971 8576 8357 8350 5305 security 

Edukacja  ......................................  12181 13330 13728 13776 10303 Education 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-      Human health and social work 
łeczna .........................................  6902 7664 7684 7838 6389 activities 

Działalność związana z kulturą,       Arts, entertainment and recrea- 
rozrywką i rekreacją  ................  955 1060 1052 1079 637 tion 

Pozostała działalność usługowa  ...  380 274 246 262 187 Other service activities 

 
a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez jednostek o liczbie pracujących do 9 osób, fundacji, stowarzyszeń, 

partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodo-
wego, duchownych wszystkich wyznań oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. b Obejmuje sekcje: „Górnic-
two i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę∆” oraz „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja∆”.  

a By the actual workplace and kind of activity; excluding entities of the national economy employing up to 9 persons, foundations, 
associations, political parties, trade unions, social organizations, employers organizations, economic and professional self-government, 
clergy of all denominations as well as persons employed on private farms in agriculture. b Includes sections: ”Mining and quarrying”, 
”Manufacturing”, ”Electricity, gas, steam and air conditioning supply” as well as ”Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities”.  

 
 


