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TABL 4/149/. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ORAZ PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE     
WYNAGRODZENIA BRUTTO W PRZEMYŚLEa W 2009 R. 
AVERAGE PAID EMPLOYMENT AND AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND 
SALARIES  IN INDUSTRYa IN 2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przeciętne zatrud-
nienie 

Average paid em-
ployment 

Przeciętne mie-
sięczne wynagro-

dzenia brutto 
Average monthly 

gross wages  
and salaries 

SPECIFICATION 

ogółem 
total 

w tym 
sektor 

prywatny  
of which 
private 
sector 

ogółem 
total 

w tym 
sektor 

prywatny  
of which 
private 
sector 

O G Ó Ł E M ...........................  46164 39835 3681,73 3528,18 T O T A L 

Górnictwo i wydobywanie .....  297 297 3765,49 3765,49 
Mining and quarry-

ing 
Przetwórstwo przemysłowe ..  35538 35080 3389,14 3399,94 Manufacturing 

w tym:     of which: 
Produkcja artykułów spożyw-

czych ....................................  2571 2571 3266,02 3266,02 
Manufacture of food 

products 

Produkcja napojów ..................  319 319 3207,47 3207,47 
Manufacture of beve-

rages 
Produkcja wyrobów tekstyl-

nych ......................................  248 248 2302,02 2302,02 
Manufacture of tex-

tiles 

Produkcja odzieży ...........................  4132 4132 1418,99 1418,99 
Manufacture of wear-

ing apparel  

Produkcja wyrobów z drewna, 
korka, słomy i wikliny∆ ...............  135 135 2313,40 2313,40 

Manufacture of prod-
ucts of wood, cork, 
straw and wicker∆ 

Poligrafia i reprodukcja zapi-
sanych nośników informacji ...  797 725 3024,88 3055,20 

Printing and reproduc-
tion of recorded 
 media 

Produkcja chemikaliów i wyro-
bów chemicznych ..................  163 163 4831,50 4831,50 

Manufacture of 
chemicals and 
chemical products 

Produkcja wyrobów z gumy  
i tworzyw sztucznych .............  2267 2267 2802,58 2802,58 

Manufacture of rub-
ber and plastic  
products 

Produkcja wyrobów z metali∆ ...  2423 2423 2877,65 2877,65 
Manufacture of me- 

tal products∆ 
Produkcja komputerów,  
wyrobów elektronicznych  
i optycznych .............................  603 479 3629,24 4006,23 

Manufacture of com-
puter, electronic and 
optical products   

Produkcja urządzeń elektrycz-
nych ......................................  5172 5172 

 
3329,62 3329,62 

Manufacture of elec-
trical equipment 

Produkcja maszyn 
i urządzeń∆ ............................  2512 2290 3791,96 3908,28 

Manufacture of ma-
chinery and  
equipment n.e.c. 

Produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep∆ ....  5299 5299 4410,23 4413,23 

Manufacture of motor 
vehicles, trailers  and 
semi-trailers  

Produkcja pozostałego sprzętu  
transportowego ........................ 1660 1660 3995,01 3995,01 

Manufacture of other 
transport equipment 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
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TABL 4/149/. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ORAZ PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE     
WYNAGRODZENIA BRUTTO W PRZEMYŚLEa W 2009 R. (dok.) 
AVERAGE PAID EMPLOYMENT AND AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND 
SALARIES  IN INDUSTRYa IN 2009 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przeciętne zatrud-
nienie 

Average paid em-
ployment 

Przeciętne mie-
sięczne wynagro-

dzenia brutto 
Average monthly 

gross wages  
and salaries 

SPECIFICATION 

ogółem 
total 

w tym 
sektor 

prywatny  
of which 
private 
sector 

ogółem 
total 

w tym 
sektor 

prywatny  
of which 
private 
sector 

Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą 
wodę ....................................  8428 2562 4842,61 5195,74 

Electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 
supply 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpada-
mi; rekultywacja  .................  1901 703 3991,66 3585,29 

Water supply; se-
werage, waste  
management and 
remediation  
activities 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 

 
TABL. 5/150/.   PRODUKCJA WAŻNIEJSZYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCHa 

  PRODUCTION OF MAJOR INDUSTRIAL PRODUCTSa 

WYROBY 2008 2009 PRODUCTS 

Bielizna pościelowa w tys. szt  ......  24,0 13,0 Bed-linen in thous. units 
Obuwieb  w tys. par .......................  125,0 156,0 Footwearb In thous. pairs 
Cukier w tys. t  ..............................  94,6 79,0 Sugar in thous. t 
Spirytus (alkohol etylowy) rektyfi-

kowany (w przeliczeniu 
na 100%) w tys. hl ......................  - 17,8 

Rectified spirits (ethyl alcohol) 
(in terms of 100%) in thous. hl 

Wódka czysta (w przeliczeniu na 
100%) w tys. hl  ..........................  - 22,8 Vodka (in terms of 100%) in thous. hl 

Piwo słodowe w tys. hl  .................  3,1 3,1 Beer from malt in thous. hl 
Pojazdy do transportu publiczne-

go wyposażone w silniki spali-
nowe tłokowe (do przewozu 10 
osób i więcej) w szt  ...................  767 722 

Public transport type vehicals for 10 
persons and more, with a com-
pression-ignition internal combus-
tion piston engine in units 

Tokarki do metali w szt  ................  197 115 Metal lathes in units 
Chłodziarki i zamrażarki łączone  

w tys. szt . ..................................  882,0 731,0 
Refrigerators and freezers  

in thous. units 
Kuchnie gazowe z piekarnikiem 

w tys. szt  ...................................  76,1 67,8 
Gas stoves with oven in thous. 

units 
Maszyny pralnicze automatyczne 

w tys. szt  ...................................  435,3 611,5 
Automatic washing machines 

 in thous. units 

Maszyny i urządzenia rolnicze 
i dla gospodarki leśnej w szt  ......  . 26844 

Machinery and equipment for agricul-
ture as well as forest economy in 
units 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Łącznie z obu-
wiem gumowym. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b  Including gum footwear. 


