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TABL. 2/58/.   PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  WEDŁUG  SEKCJI 
    AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  BY  SECTIONS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2005 2008 

2009 

ogółem 
total 

w tym bez 
wypłat z zysku 

i rocznego 
wynagrodze-

nia  
pracowników 
sfery budże-

towej 
of which exc-

ludig profit  
and yearly 
wages for 
employees  

of the budge-
tary sphere 

w zł    in zl 

O G Ó Ł E M ...................................  2649,62 3415,39 3556,10 3520,36 
T O T A L     

sektor publiczny ............................  2929,81 3736,43 3974,02 3871,28 
public sector     
sektor prywatny .............................  2467,79 3255,93 3357,62 3353,68 
private sector     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo ......................................     3139,62 3776,46 4563,38 4563,38 

Agriculture, forestry and fishing     
Przemysł .........................................    2857,38 3487,06 3681,73 3667,65 
Industry     

 górnictwo i wydobywanie ..............     2900,46 3771,54 3765,49 3765,49 
mining and quarrying     
 przetwórstwo przemysłowe ..........   2641,11 3220,02 3389,14 3387,78 
   manufacturing     
wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę Δ ................    3544,64 4556,71 4842,61 4788,23 

 electricity, gas, steam and air 
conditioning supply     

dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami;  
rekultywacja Δ ..............................  3091,35 3870,06 3991,66 3919,23 

water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities     

Budownictwo ...................................    2269,19 3517,32 3359,29 3348,34 
Construction     
Handel;  naprawa pojazdów 

samochodowych Δ .........................     2341,95 2914,24 2977,51 2976,68 
Trade; repair of motor vehicles Δ      
Transport i gospodarka magazyno-

wa .................................................    2640,02 3207,88 3467,34 3453,41 
Transportation and storage     

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących; bez wynagrodzeń osób zatrudnionych za granicą. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere re-
gardless of the number of employees; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 
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TABL. 2/58/.   PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  WEDŁUG  SEKCJI (dok.) 
    AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  BY  SECTIONS (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2005 2008 

2009 

ogółem 
total 

w tym bez 
wypłat z zysku 

i rocznego 
wynagrodze-

nia  
pracowników 
sfery budże-

towej 
of which exc-

ludig profit  
and yearly 
wages for 
employees  

of the budge-
tary sphere 

w zł    in zl 

Zakwaterowanie i gastronomia Δ ......   1844,29 2270,39 2384,89 2381,27 
Accommodation and catering Δ     
Informacja i komunikacja .................     4627,95 5071,67 5328,13 5323,94 
Information and communications      
Działalność finansowa i ubezpie-

czeniowa .......................................     4363,25 5143,57 5082,62 5081,47 
Financial and insurance activities     
Obsługa  rynku nieruchomości Δ .......    2606,27 3599,82 3600,34 3598,53 
Real estate activities     
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna ...................................     2363,91 3381,88 3791,61 3782,07 
Professional, scientific and  tech-

nical activities     
Administrowanie i działalność 

wspierająca Δ  ................................    1463,61 2225,44 2335,51 2334,47 
Administrative and support 
   service activities     
Administracja publiczna i obrona 

narodowa;  obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  .....................    3293,55 4140,58 4368,42 4115,00 

Public administration and   defence; 
compulsory social  security     

Edukacja..........................................     3072,64 3672,08 3773,33 3681,82 
Education     
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna ......................................     2033,76 3218,12 3468,28 3447,20 
Human health and social security     
Działalność związana z kulturą,  

rozrywką i rekreacją ......................     2141,18 3168,25 3187,12 3134,07 
Arts, entertainment and 
  recreation     
Pozostała działalność usługowa ......     1462,85 2237,79 2332,78 2310,51 
Other service activities     

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących; bez wynagrodzeń osób zatrudnionych za granicą. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere re-
gardless of the number of employees; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 


