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Uwagi ogólne  General notes 
   
1. Wynagrodzenia obejmują wypłaty 
pieniężne oraz wartość świadczeń w natu-
rze bądź ich ekwiwalenty należne pracowni-
kom z tytułu pracy. 

Dane nie obejmują wynagrodzeń pra-
cowników jednostek budżetowych prowadzą-
cych działalność w zakresie obrony narodo-
wej i bezpieczeństwa publicznego, fundacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych, związków 
zawodowych, organizacji społecznych, 
organizacji pracodawców, samorządu go-
spodarczego i zawodowego. 

Składnikami wynagrodzeń są: wyna-
grodzenia osobowe, wypłaty z tytułu udzia-
łu w zysku i w nadwyżce bilansowej  
w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodze-
nia roczne dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej, wynagrodzenia bez-
osobowe, wynagrodzenia agencyjno-pro-
wizyjne, honoraria. 

Do wynagrodzeń osobowych zalicza 
się m.in.: wynagrodzenia zasadnicze, pre-
mie i nagrody, dodatki (np. za pracę w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia, za staż 
pracy, za pełnienie funkcji kierowniczych), 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych, wynagrodzenia za czas niewy-
konywania pracy (przestoje płatne, urlopy, 
choroby), świadczenia deputatowe i odszko-
dowawcze. Wynagrodzenia osobowe doty-
czą osób zatrudnionych na podstawie sto-
sunku pracy, osób wykonujących pracę 
nakładczą oraz uczniów, którzy zawarli  
z zakładem pracy umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego. 
2. Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie (nominalne) przypadające na 1 zatrud-
nionego obliczono przyjmując: 
– wynagrodzenia osobowe, bez wynagro-

dzeń osób wykonujących pracę nakład-
czą oraz uczniów, a także osób zatrud-
nionych za granicą,  

 1. Wages and salaries include monetary 
payments as well as the value of benefits in 
kind or their equivalents due to employees 
for work performed.  

Data do not include wages and salaries 
of employees in budgetary entities conduct-
ing activity within the scope of national 
defence and public safety, foundations, 
associations, political parties, trade unions, 
social organizations, employers organiza-
tions, economic and professional self-
government.  

Components of wages and salaries are 
comprised of: personal wages and salaries, 
payments from profit and balance surplus in 
co-operatives, annual extra wages and 
salaries for employees of budgetary sphere 
entities, impersonal wages and salaries, 
agency commission wages and salaries, 
fees. 

Personal wages and salaries com-
prise, i.a.: basic wages and salaries, pre-
miums and prizes, bonuses (e.g., for work-
ing in unhealthy conditions, for seniority, for 
serving in management positions), wages 
and salaries for working overtime, wages 
and salaries for time off (paid lay-offs, 
holidays, illness) and allowances and claim 
benefits. Personal wages and salaries 
concern employees hired on the basis of 
an employment contract, persons engaged 
in outwork as well as apprentices, who 
concluded a labour contract with an em-
ployer for the purpose of vocational train-
ing. 
2. The average monthly (nominal) 
wages and salaries per paid employee 
were calculated assuming:  
– personal wages and salaries, excluding 

wages and salaries of persons engaged 
in outwork as well as apprentices and 
persons employed abroad,  
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– wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nad- 
wyżce bilansowej w spółdzielniach,  

– dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 
pracowników jednostek sfery budżeto-
wej,  

– honoraria wypłacone niektórym grupom 
pracowników za prace wynikające  
z umowy o pracę, np. dziennikarzom, 
realizatorom filmów, programów radio-
wych i telewizyjnych.  
Dane o przeciętnych wynagrodzeniach 

dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz 
niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych. 
3. Dane o wynagrodzeniach podaje się  
w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na 
poczet podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz od 1999 r. ze składkami na 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi 
przez ubezpieczonego pracownika, wpro-
wadzonymi ustawą z dnia 13 X 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
Nr 137, poz. 887) z późniejszymi zmianami. 

– payments from profit and balance sur-
plus in co-operatives,  

– annual extra wages and salaries for 
employees of budgetary sphere enti-
ties,  

– fees paid to selected groups of employ-
ees for performing work in accordance 
with a labour contract, e.g., to journal-
ists, film producers, radio and television 
program producers.  

Data regarding average wages and salaries 
concern full-time paid employees as well as 
part-time paid employees, the wages and 
salaries of whom have been converted into 
those of full-time paid employees. 
3. Data regarding wages and salaries are 
given in gross terms, i.e. including 
deductions for personal income taxes and 
since 1999 also employee’s contributions 
to compulsory social security (retirement, 
pension and illness) introduced with the 
Law on the Social Security System, dated 
13 X 1998 (Journal of Laws No. 137, item 
887) with later amendments. 

 
 




