
 

 

 

TABL. 2(94). WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  WEDŁUG  SEKCJI 
GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  BY  SECTIONS 

Ogółem 

Total 

Osobowe b 

Personal b 

Wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 

Payments 
from profit 

and 
balance 

surplus in 
co- 

-operatives 

Dodat-
kowe 

wynagro-
dzenia 

roczne dla 
pracowni-

ków 
jednostek 

sfery 
budżeto-

wej 

Annual 
extra 

wages 
and 

salaries 
for em-

ployees of 
budgetary 

sphere 
entities 

Pozostałe c 

Others c 

Uczniów 

Appren-
tices 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w mln zł    in mln zl 

       
O G Ó Ł E M ................................... 2000 14880,0 14017,2 74,1 215,5 565,0 8,2 
T O T A L 

2002 15168,2 14304,1 23,0 219,2 616,5 5,3 

 2003 15600,0 14692,4 18,1 218,6 666,7 4,0 

sektor publiczny ......................................  6840,8 6396,0 15,6 218,6 210,2 0,5 
public sector       

sektor prywatny .......................................  8759,2 8296,5 2,5 - 456,6 3,6 
private sector       

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ................  210,1 199,0 - 0,0 11,0 0,1 
Agriculture, hunting and forestry        

Rybołówstwo i rybactwo.............................  6,5 6,0 - 0,4 0,1 - 
Fishing       

Przemysł ....................................................  5677,6 5527,6 12,2 1,3 134,3 2,1 
Industry       

górnictwo i kopalnictwo ..........................  14,66 1456,0 3,4 - 6,8 0,0 
mining and quarrying       

przetwórstwo przemysłowe ....................  3569,1 3443,7 3,3 0,3 119,8 2,0 
manufacturing       

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę ........................  642,2 627,9 5,5 1,1 7,7 0,0 

electricity, gas and water supply       

Budownictwo..............................................  579,3 552,0 0,4 0,3 26,5 0,2 
Construction        

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery bu-
dżetowej niezależnie od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą; bez wyna-
grodzeń uczniów. c Wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regard-
less of the number of employees. b Including wages and salaries of persons engaged in outwork; excluding wages and 
salaries of apprentices. c Impersonal wages and salaries, agency commission wages and salaries, fees. 



 

 

 

TABL. 2(94). WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  WEDŁUG  SEKCJI  (dok.) 
GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  BY  SECTIONS  (cont.) 

Ogółem 

Total 

Osobowe b 

Personal b 

Wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 

Payments 
from profit 

and 
balance 

surplus in 
co- 

-operatives 

Dodat-
kowe 

wynagro-
dzenia 

roczne dla 
pracowni-

ków 
jednostek 

sfery 
budżeto-

wej 

Annual 
extra 

wages 
and 

salaries 
for em-

ployees of 
budgetary 

sphere 
entities 

Pozostałe c 

Others c 

Uczniów 

Appren-
tices 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w mln zł    in mln zl 

       
Handel i naprawy ∆ .....................................  1070,3 1020,4 0,8 - 48,0 1,0 
Trade and repair ∆       

Hotele i restauracje ....................................  163,7 157,6 0,0 1,1 4,8 0,2 
Hotels and restaurants        

Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność ................................................  782,5 764,7 0,3 3,1 14,2 0,2 

Transport, storage and communication        

Pośrednictwo finansowe ............................  814,2 767,4 3,6 0,0 43,1 - 
Financial intermediation        

Obsługa nieruchomości i firm; nauka ∆ .......  1375,9 1188,3 0,2 12,8 174,5 0,1 
Real estate, renting and business activities       

Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne ∆...........................  1393,8 1270,1 0,0 83,8 39,9 - 

Public administration and defence; com-
pulsory social security       

Edukacja ....................................................  2021,3 1829,4 0,0 94,5 97,3 0,1 
Education        

Ochrona zdrowia i opieka społeczna..........  1179,3 1120,8 0,0 16,0 42,4 0,0 
Health and social work        

Pozostała działalność usługowa komu-
nalna, społeczna i indywidualna..............  325,4 289,2 0,4 5,1 30,5 0,1 

Other community, social and personal 
service activities        

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery bu-
dżetowej niezależnie od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą; bez wyna-
grodzeń uczniów. c Wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regard-
less of the number of employees. b Including wages and salaries of persons engaged in outwork; excluding wages and 
salaries of apprentices. c Impersonal wages and salaries, agency commission wages and salaries, fees. 


