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TABL. 1/57/. WYNAGRODZENIA  BRUTTOa  W 2009 R. 
      GROSS  WAGES  AND  SALARIES a IN 2009  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

W tym     Of which 

osoboweb 
personal b 

wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 
payments 
from profit 
and bal-

ance 
surplus in 
co-opera-

tives 

dodatkowe 
wynagro-

dzenia 
roczne dla 
pracowni-
ków jed-
nostek 
sfery 

budżeto-
wej 

annual 
extra 

wages and 
salaries for 
employees 
of budget-
ary sphere 

entities 

bezosobowe 
impersonal 

w mln zł    in mln zl 

O G Ó Ł E M ....................................      11390,1 10423,6 10,0 95,7 783,2 
T O T A L      

sektor publiczny .............................  3970,7 3685,3 2,1 95,7 134,6 
public sector      
sektor prywatny ..............................  7419,4 6738,3 7,9 - 648,6 
private sector      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo .......................................     12,6 11,7 - - 0,9 

Agriculture, forestry and fishing      

Przemysł ..........................................    2088,6 2034,5 7,7 0,1 45,9 
Industry      

 górnictwo i wydobywanie ...............     13,6 13,4 - - 0,1 
mining and quarrying      
 przetwórstwo przemysłowe ...........   1488,7 1447,4 0,5 0,1 40,2 
   manufacturing      
wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę Δ .................    493,1 484,3 5,5 - 3,3 

electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply      

dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja Δ..............................................  93,3 89,3 1,7 - 2,2 

water supply; sewerage, waste 
management and remediation  
activities      
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 

budżetowej niezależnie od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą, bez 
wynagrodzeń uczniów. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere  
regardless of the number of employees. b Including wages and salaries of persons engaged in outwork, excluding 
wages and salaries of apprentices. 
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TABL. 1/57/. WYNAGRODZENIA  BRUTTO a   W 2009 R. (cd.) 
      GROSS  WAGES  AND  SALARIES a IN 2008 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

W tym     Of which 

osoboweb 
personal b 

wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 
payments 
from profit 
and bal-

ance 
surplus in 
co-opera-

tives 

dodatkowe 
wynagro-

dzenia 
roczne dla 
pracowni-
ków jed-
nostek 
sfery 

budżeto-
wej 

annual 
extra 

wages and 
salaries for 
employees 
of budget-
ary sphere 

entities 

bezosobowe 
impersonal 

w mln zł    in mln zl 

Budownictwo ....................................    565,4 539,4 0,7 1,0 24,0 
Construction      

Handel;  naprawa pojazdów 
samochodowych Δ ..........................     1422,8 1365,3 0,4 - 56,9 

Trade; repair of motor vehicles Δ       

Transport i gospodarka magazyno- 
wa ..................................................   248,3 239,7 0,0 1,0 7,5 

Transportation and storage      

Zakwaterowanie i gastronomia Δ  ......  245,8 237,0 - - 8,3 
Accommodation and catering Δ      

Informacja i komunikacja ..................     380,5 348,1 0,3 - 28,8 
Information and communications       

Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa .............................................     1397,0 1307,1 0,3 - 75,6 

Financial and insurance activities      

Obsługa  rynku nieruchomości Δ  .......  49,0 44,0 0,0 0,0 4,9 
Real estate activities      

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna ....................................     571,7 506,6 0,1 1,1 63,0 

Professional, scientific and technical 
activities      

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą, bez 
wynagrodzeń uczniów. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere  
regardless of the number of employees. b Including wages and salaries of persons engaged in outwork, excluding 
wages and salaries of apprentices. 
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TABL. 1/57/. WYNAGRODZENIA  BRUTTO a   W 2009 R. (dok.) 
      GROSS  WAGES  AND  SALARIES a IN 2008 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

W tym     Of which 

osobowe b 
personal b 

wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 
payments 
from profit 
and bal-

ance 
surplus in 
co-opera-

tives 

dodatkowe 
wynagro-

dzenia 
roczne dla 
pracowni-
ków jed-
nostek 
sfery 

budżeto-
wej 

annual 
extra 

wages and 
salaries for 
employees 
of budget-
ary sphere 

entities 

bezosobowe 
impersonal 

w mln zł    in mln zl 

Administrowanie i działalność  
wspierająca Δ  .................................    1050,3 752,0 0,2 0,2 296,8 

Administrative and support 
   service activities      

Administracja publiczna i obrona 
narodowa;  obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne .......................     962,4 881,2 - 54,2 27,0 

Public administration and defence; 
compulsory social security      

Edukacja...........................................     1393,2 1237,2 - 30,8 81,3 
Education      

Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na ...................................................     801,9 748,7 0,2 4,3 48,6 

Human health and social security      

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją .......................     171,7 144,2 - 2,4 12,4 

Arts, entertainment and  recreation      

Pozostała działalność usługowa  ......  28,9 27,1 - 0,3 1,5 
Other service activities      

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą, bez 
wynagrodzeń uczniów. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere  
regardless of the number of employees. b Including wages and salaries of persons engaged in outwork, excluding 
wages and salaries of apprentices. 

 


