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TABL. 1(99).  WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  W  2009 r. 
GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  IN  2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 
In mln zl 

W odsetkach 
In percent SPECIFICATION 

    
O G Ó Ł E M.....................................  27687,4 100,0  T O T A L 

sektor publiczny .............................  9154,0 33,1 public sector 

sektor prywatny .............................  18533,4 66,9 private sector 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo ......................................     283,2 1,0 Agriculture, forestry and fishing 

Przemysł  ...........................................    9468,7 34,2 Industry 

górnictwo i wydobywanie ................     2224,0 8,0 mining and quarrying 

przetwórstwo przemysłowe.............   6096,5 22,0 manufacturing 

wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz,  
parę wodną i gorącą wodę ∆ ........    745,1 2,7 

electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami;  
rekultywacja Δ ...............................  403,0 1,5 

water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo .....................................    1643,6 5,9 Construction 

Handel;  naprawa pojazdów 
samochodowych Δ .........................     3220,7 11,6 Trade; repair of motor vehicles Δ  

Transport i gospodarka magazynowa   703,9 2,5 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia Δ .......   420,7 1,5 Accommodation and catering Δ 

Informacja i komunikacja ...................     447,7 1,6 Information and communication 

Działalność finansowa i ubezpie- 
czeniowa .......................................     1546,4 5,6 Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości Δ .........    342,3 1,2 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna ...................................     850,0 3,1 

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca Δ .................................     1093,5 3,9 

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ............     2189,8 7,9 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja ............................................     2997,8 10,8 Education 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna ......................................     1966,9 7,1 

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją ......................     342,0 1,2 

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność usługowa .......     170,3 0,6 Other service activities 
    

a Obejmują tylko składniki wynagrodzeń wymienione w ust. 1 uwag ogólnych na str. 159. Bez wynagrodzeń zatrudnionych za granicą. 
a Data include only components of wages and salaries mentioned in item 1 of general notes on page 159. Excluding wages and salaries  

of persons employed abroad. 


