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Uwagi ogólne General notes 
  
1. Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz 
wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty 
należne pracownikom z tytułu pracy. 

Dane nie obejmują wynagrodzeń pracowników jedno-
stek budżetowych prowadzących działalność w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, funda-
cji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodo-
wych, organizacji społecznych, organizacji pracodaw-
ców, samorządu gospodarczego i zawodowego. 

Składnikami wynagrodzeń są: wynagrodzenia 
osobowe, wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nadwyż-
ce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagro-
dzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budże-
towej, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia 
agencyjno-prowizyjne, honoraria. 

Do wynagrodzeń osobowych zalicza się m.in.: 
wynagrodzenia zasadnicze, premie i nagrody, dodatki 
(np. za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, za 
staż pracy, za pełnienie funkcji kierowniczych), wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagro-
dzenia za czas niewykonywania pracy (przestoje płatne, 
urlopy, choroby), świadczenia deputatowe i odszko-
dowawcze. Wynagrodzenia osobowe dotyczą osób 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, osób 
wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, którzy 
zawarli z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygo-
towania zawodowego. 
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (nomi-
nalne) przypadające na 1 zatrudnionego obliczono 
przyjmując: 
– wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń osób 

wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, a tak-
że osób zatrudnionych za granicą,  

– wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nadwyżce 
bilansowej w spółdzielniach,  

– dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej,  

– honoraria wypłacone niektórym grupom pracowni-
ków za prace wynikające z umowy o pracę, np. 
dziennikarzom, realizatorom filmów, programów ra-
diowych 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 (eme-

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

Data do not include wages and salaries of employ-
ees in budgetary entities conducting activity within the 
scope of national defence and public safety, founda-
tions, associations, political parties, trade unions, social 
organizations, employers organizations, 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 comprise, i.a.: basic 
wages and salaries, premiums and prizes, bonuses 
(e.g., for working 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 con-
cern employees hired on the basis of an employment 
contract, persons engaged in outwork as well as ap-
prentices, who concluded a labour contract with an 
employer for the purpose of vocational training. 
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,  

– payments from profit and balance surplus in co-
operatives,  

– annual extra wages and salaries for employees of 
budgetary sphere entities,  

– fees paid to selected groups of employees for 
performing work in accordance with a labour con-
tract, e.g., to journalists, 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) paid by the insured employee, introduced on 1 I 
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rytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpie-
czonego pracownika, wprowadzone z dniem 1 I 1999 r. 
zgodnie z ustawą z dnia 13 X 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póź-
niejszymi zmianami). 

4. Dane w tabl. 3 opracowano na podstawie 
reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według 
zawodów za październik 2014 r. Dane dotyczą 
zatrudnionych, którzy otrzymali wynagrodzenie za cały 
miesiąc, bez zatrudnionych w organizacjach: społecznych, 
politycznych, związków zawodowych i innych. Badanie 
obejmowało podmioty gospodarki, w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób.  
   Do obliczenia wynagrodzenia przyjęto sumę: wypłat 
wynagrodzeń osobowych za badany miesiąc z uwzględ-
nieniem wypłat dokonanych za okresy dłuższe niż 
miesiąc w przeliczeniu na jeden miesiąc (np. 1/3 premii 
kwartalnej, 1/12: nagród i premii rocznych, wypłat z tytułu 
udziału w zysku i w nadwyżce bilansowej w spółdziel-
niach, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracow-
ników jednostek sfery budżetowej oraz honorariów). 

1999, in accordance with the Law on the Social Security 
System, dated 13 X 1998 (Journal of Laws No. 137, 
item 887, with later amendments). 

4. Data in tables 3 were compiled on the basis of 
sample survey structure of wages and salaries by 
occupations for October 2014. Data concern paid 
employees, who received wages and salaries for the 
whole month, excluding paid employees in social and 
political organizations, trade unions and others. The 
survey covered units in which the number of the em-
ployed exceeded 9 persons.  
   For calculating wages and salaries the sum of the 
following were assumed: payments of personal wages 
and salaries for the reference month including pay-
ments made for periods longer than one month calcu-
lated per month (e.g. 1/3 of quarterly premiums, 1/12 of: 
annual prizes and premiums, payments from profit and 
balance surplus in cooperatives, annual extra wages 
and salaries for employees of budgetary sphere entities 
and fees). 
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TABL. 1/73/.   WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  W 2015 R. 
     GROSS  WAGES  AND  SALARIES a IN 2015 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

W tym     Of which 

osoboweb 

personal b 

wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  

i w nadwyż-
ce bilanso-
wej w spół-
dzielniach 
payments 
from profit 

and balance 
surplus in 
co-opera-

tives 

dodatkowe 
wynagro-

dzenia 
roczne dla 
pracowni-
ków jedno-
stek sfery 

budżetowej 
annual extra 
wages and 
salaries for 
employees 

of budgetary 
sphere 
entities 

bezosobowe 
impersonal 

w mln zł    in mln zl 

O G Ó Ł E M .............................................  15607,7 14414,6 2,8 120,1 987,0 
T O T A L    

sektor publiczny ..................................... 4446,9 4115,4 0,3 120,1 150,4 
public sector    

sektor prywatny ...................................... 11160,7 10299,1 2,5 - 836,6 
private sector    

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo ...............................................  8,8 8,0 - - 0,8 

Agriculture, forestry and fishing    

Przemysł  ..................................................  2408,4 2339,7 1,3 - 67,2 
Industry    

 w tym przetwórstwo przemysłowe .............  2167,2 2104,4 1,3 - 61,3 
 of which manufacturing    

Budownictwo .............................................  494,8 470,1 0,7 - 23,8 
Construction    

Handel;  naprawa pojazdów 
samochodowych Δ ..................................  1872,2 1780,4 0,2 - 91,1 

Trade; repair of motor vehicles Δ     

Transport i gospodarka magazynowa .......  326,5 308,9 0,0 - 17,7 
Transportation and storage    

Zakwaterowanie i gastronomia Δ  ............... 394,5 327,8 - 0,4 66,3 
Accommodation and catering Δ    

Informacja i komunikacja ...........................  1040,4 996,9 - 0,4 36,3 
Information and communications     

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....  1790,3 1734,9 - - 40,8 
Financial and insurance activities    

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej nieza-
leżnie 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. 1/73/.   WYNAGRODZENIA  BRUTTOa   W 2015 R. (dok.) 
 GROSS  WAGES  AND  SALARIESa IN 2015 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

W tym     Of which 

osobowe b 

personal b 

wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  

i w nadwyż-
ce bilanso-
wej w spół-
dzielniach 
payments 
from profit 

and balance 
surplus in 
co-opera-

tives 

dodatkowe 
wynagro-

dzenia 
roczne dla 
pracowni-
ków jedno-
stek sfery 

budżetowej 
annual extra 
wages and 
salaries for 
employees 

of budgetary 
sphere 
entities 

bezosobowe 
impersonal 

w mln zł    in mln zl 

Obsługa  rynku nieruchomości Δ   ............... 219,1 198,9 0,2 0,2 19,6 

Real estate activities    

Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna ............................................  1028,1 944,4 0,4 2,9 71,8 

Professional, scientific and technical 

activities    

Administrowanie i działalność  

wspierająca Δ  .........................................  1757,4 1466,2 0,0 0,8 290,3 

Administrative and support 

   service activities    

Administracja publiczna i obrona narodo-

wa;  obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne ...............................................  1183,7 1090,5 - 67,0 25,0 

Public administration and defence; 

compulsory social security    

Edukacja ...................................................  1814,4 1628,5 - 40,7 105,8 

Education    

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......  1024,6 919,3 - 5,9 99,2 

Human health and social security    

Działalność związana z kulturą,  rozrywką 

i rekreacją ..............................................  212,5 172,8 - 1,8 27,0 

Arts, entertainment and  recreation    

Pozostała działalność usługowa  ............... 32,0 27,5 - 0,2 4,4 

Other service activities    
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej nieza-

leżnie 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. 2/74/.   PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO a 
  AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2010 2014 2015 

w zł    in zl 

O G Ó Ł E M ..................................................... 3675,85 4337,99 4569,88 
T O T A L  

sektor publiczny ............................................. 4163,74 4700,18 4909,15 
public sector   
sektor prywatny .............................................. 3451,18 4202,36 4442,23 
private sector  

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........  4380,36 3201,40 3298,09 
Agriculture, forestry and fishing  

Przemysł  ..........................................................  4083,97 4789,03 4961,88 
Industry  

 w tym przetwórstwo przemysłowe .................  3816,37 4726,60 4909,91 
 of which manufacturing  

Budownictwo .....................................................  3408,38 3945,56 4226,75 
Construction   
Handel;  naprawa pojazdów samochodowych Δ   2999,38 3317,88 3607,82 
Trade; repair of motor vehicles Δ   
Transport i gospodarka magazynowa ...............  3611,82 4021,27 4267,56 
Transportation and storage  
Zakwaterowanie i gastronomia Δ ........................  2465,89 3050,43 2713,99 
Accommodation and catering Δ   
Informacja i komunikacja ...................................  5444,53 6396,08 6891,91 
Information and communications   
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .........  5172,05 6590,61 6754,04 
Financial and insurance activities   
Obsługa  rynku nieruchomości Δ ........................    3747,79 4352,90 4619,02 
Real estate activities  
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna ....................................................  3932,66 5100,16 5599,40 
Professional, scientific and  technical activities  
Administrowanie i działalność wspierająca Δ  .....  2393,79 3007,65 3270,07 
Administrative and support 
   service activities  
Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ......  4546,77 4938,79 5087,03 
Public administration and   defence; 

compulsory social  security  
Edukacja ...........................................................  3973,35 4747,91 5005,91 
Education  
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...............  3319,37 3864,75 3940,33 
Human health and social security   
Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją ......................................................  3322,16 3809,20 4020,19 
Arts, entertainment and recreation  
Pozostała działalność usługowa ........................  2298,85 2591,79 2944,61 
Other service activities  

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej nieza-
leżnie 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 regardless of the num-
ber of employees; excluding wages and salaries of persons employed abroad.  
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TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTOa  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. 
AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIESa IN OCTOBER 2014 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł         in zl 

O G Ó Ł E M ............................... 4775,58 5387,53 4231,05 4752,67 4783,15 
T O T A L   

WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA    
BY EDUCATIONAL LEVEL 

Wyższe ze stopniem naukowym
co najmniej doktora .................. 6658,52 7237,45 5710,10 6788,91 6305,02 

Tertiary with academic degree 
at least doctorate    

   
Wyższe z tytułem magistra,  

lekarza lub równorzędnym ....... 6204,86 7504,88 5345,28 5272,29 6698,93 
Tertiary with at least master 

degree, physician degree 
or equivalent   

   
Wyższe z tytułem inżyniera,  

licencjata, dyplomowanego  
ekonomisty lub równorzędnym .... 5878,43 6917,59 4913,19 4752,80 6031,49 

Tetiary with engineer degree, 
licentiate (bachelor), economist 
with diploma or equivalent   

   
Policealne ................................... 3723,53 4139,26 3520,44 3865,07 3667,86 
Post-secondary    
   
Średnie zawodowe ...................... 3763,20 4105,51 3352,94 3828,20 3743,38 
Vocational secondary    
   
Średnie ogólnokształcące ........... 3621,79 4039,26 3321,76 3714,10 3603,27 
General secondary    
   
Zasadnicze zawodowe ................ 3056,06 3416,01 2382,36 3384,54 2981,68 
Basic vocational    
   
Gimnazjalne ................................ 2326,09 2299,60 2357,74 2026,29 2359,87 
Lower secondary    
   
Podstawowe i niepełne  

podstawowe ............................. 2404,53 2663,62 2199,12 2998,78 2346,51 
Primary and incomplete primary   

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obej-
mują podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and  
include entities employing more than 9 persons. 
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TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTO  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. (cd.) 
 AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN OCTOBER  2014 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł          in zl 
WEDŁUG WIEKU     

BY AGE 

18-19 lat ...................................... 2963,10 3460,43 2325,40 1777,85 2963,10 
20-24 ........................................... 3043,49 3139,69 2960,37 2819,03 3043,49 
25-29 ........................................... 4104,03 4523,98 3723,96 3411,13 4104,03 
30-34 ........................................... 5240,94 5901,60 4615,14 4270,68 5240,94 
35-39 ........................................... 5459,25 6258,14 4765,21 4882,75 5459,25 
40-44 ........................................... 5613,06 6710,44 4730,53 5043,04 5613,06 
45-49 ........................................... 4942,69 5753,97 4296,42 4931,24 4942,69 
50-54 ........................................... 4548,98 5233,68 4112,32 4882,27 4548,98 
55-59 ........................................... 4297,55 4840,68 3850,70 4844,92 4297,55 
60-64 ........................................... 4573,14 4587,14 4529,70 5727,31 4573,14 
65 lat i więcej .............................. 5656,85 5660,71 5337,27 6595,45 5656,85 

and more   

WEDŁUG STAŻU PRACY 
BY WORK SENIORITY 

Poniżej 2 lat ................................ 3417,07 3743,28 3121,34 3250,76 3439,10 
Less than 2 years   
  2 –   4 ........................................ 4552,84 5204,76 3921,97 3888,83 4635,18 

  5 –   9 ........................................ 5095,88 5824,95 4461,42 4370,25 5246,21 

10 – 14 ........................................ 5179,48 6070,07 4425,56 5063,74 5211,75 

15 – 19 ........................................ 5378,32 6361,88 4633,99 5174,62 5446,86 
20 lat i więcej .............................. 4779,98 5189,19 4397,22 4965,07 4635,80 
     and more      

WEDŁUG WIELKOŚCI ZAKŁADÓW 
BY SIZE OF ESTABLISHMENTS 

10 – 19 osób ............................... 3572,86 3723,94 3364,15 3798,11 3565,83 
 persons   

20 – 49 ........................................ 4232,61 4338,58 4105,64 3953,80 4294,44 

50 – 99 ........................................ 4485,38 5041,54 4033,31 4720,59 4318,18 

100 – 249 .................................... 4813,20 5343,48 4418,61 4223,00 5116,23 

250 – 499 .................................... 5010,14 5708,04 4414,20 5400,10 4887,73 

500 – 999 .................................... 4766,11 5356,23 4053,56 5405,95 4542,60 

1000 – 1999 ................................ 4205,36 4709,98 3868,49 4707,46 3802,87 

2000 – 4999 ................................ 6582,97 7336,39 5707,34 4960,62 7156,84 

5000 osób i więcej ...................... 3884,72 5448,82 3322,15 - 3884,72 
        persons and more      

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obej-
mują podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and in-
clude entities employing more than 9 persons.   



    WAGES AND SALARIES 123

TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTO  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. (cd.) 
 AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN OCTOBER  2014 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECYFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł          in zl 

WEDŁUG SEKCJI 
BY SECTION 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo .................................  1684,06 1680,00 1692,17 - 1684,06 

Agriculture, forestry and fishing   

Przemysł ...................................  5022,90 5119,40 4724,84 5250,53 5010,04 
Industry   

w tym przetwórstwo przemy-
słowe ...................................  5037,74 5173,01 4622,24 3504,98 5041,41 

of which manufacturing   

Budownictwo .............................  3941,64 3849,05 4462,23 4209,28 3929,10 
Construction    

Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowychΔ ...............................  3717,95 4681,81 3167,83 7746,81 3716,11 

Trade; repair of motor vehicles Δ    

Transport i gospodarka magazy-
nowa ......................................  3773,26 3785,65 3724,56 4154,44 3384,96 

Transportation and storage    

Zakwaterowanie i gastronomia Δ  3403,88 3641,72 3272,66 - 3403,88 
Accommodation and catering Δ   

Informacja i komunikacja ...........  6225,21 6839,47 5093,74 4804,26 6274,46 
Information and communications   

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa ....................  6761,26 8875,59 5623,72 5414,68 6939,54 

Financial and insurance activities   

Obsługa rynku nieruchomości Δ .....  3961,73 4458,06 3447,80 5041,15 3897,10 
Real estate activities   

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna ..............  6450,84 7782,77 5375,03 8062,69 6366,49 

Professional, scientific 
and technical activities   

Administrowanie i działalność 
wspierająca Δ ..............................  3445,89 3672,50 3247,33 3784,39 3441,07 

Administrative and support 
service activities   

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne .........  5273,63 6016,56 4952,02 5273,63 - 

Public administration and de-
fence; compulsory social secu-
rity   

Edukacja ...................................  4390,89 5231,86 4032,25 4530,89 3781,23 
Education    

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obej-
mują podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and in-
clude entities employing more than 9 persons.  
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TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTOa  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. (cd.) 
AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIESa  IN OCTOBER  2014 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECYFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł          in zl 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna .................................. 4057,58 5110,41 3811,55 4301,42 3594,86 

Human health and social work 
activities   

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją .................... 4080,50 4371,56 3758,59 4136,82 3502,86 

Arts, entertainment and recrea-
tion   

Pozostała działalność usługowa ... 3453,63 4250,13 3026,93 4101,14 1680,00 
Other service activities   

WEDŁUG GRUP ZAWODÓW b 
BY OCCUPATIONAL GROUP b 

Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy 
i kierownicy ............................... 9743,93 11156,89 8198,22 7678,73 10226,61 

Managers   

Specjaliści .................................... 5480,73 6339,59 4847,51 5233,68 5602,66 
Professionals   

specjaliści nauk fizycznych, 
matematycznych i technicz-
nych  .......................................... 5069,69 5435,52 4446,08 4606,78 5303,04 

science and engineering pro-
fessionals    

specjaliści do spraw zdrowia ..... 4900,77 6712,13 4476,05 5021,29 4709,26 
health professionals   

specjaliści nauczania i wycho-
wania ...................................... 4809,90 5672,67 4390,06 5074,21 3681,59 

teaching professionals   

specjaliści do spraw ekono-
micznych i zarządzania ......... 5251,52 5908,77 4935,27 5069,87 5284,71 

business and administration 
professionals   

specjaliści do spraw technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 6906,07 7278,28 5554,06 5116,78 6980,16 

information and communications 
technology professionals   

specjaliści z dziedziny prawa, 
dziedzin społecznych i kultury 6220,76 6966,21 5831,36 6892,39 5093,66 

legal, social and cultural 
proffesionals   
a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obejmują 

podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Patrz uwagi ogólne, ust. 4 na str. 22. 
a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and in-

clude entities employing more than 9 persons. b See general notes, item 4 on page 22. 
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TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTOa  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. (cd.) 
AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIESa  IN OCTOBER  2014 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł           in zl 

Technicy i inny średni personel .... 4059,21 4411,00 3806,23 3884,84 4128,05 
Technicians and associate 

proffesionals   

średni personel nauk fizycz-
nych, chemicznych i tech-
nicznych ................................. 4249,24 4362,06 3881,84 4202,50 4263,15 

science and engineering asso-
ciate professionals   

średni personel do spraw 
zdrowia .................................. 3343,13 3882,72 3207,48 3607,39 3172,64 

health associate professionals   

średni personel do spraw 
biznesu i administracji ........... 4287,90 4853,68 4062,57 3932,82 4411,90 

business and administration 
associate professionals   

średni personel z dziedziny 
prawa, dziedzin społecznych, 
kultury i pokrewny .................. 3160,01 3156,40 3161,81 3455,60 2998,42 

legal, social and cultural 
associate professionals   

technicy informatycy .................. 4349,76 4431,08 3936,44 4108,63 4544,20 
technical IT associate profes-

sionals   

Pracownicy biurowi ..................... 3471,10 3552,71 3426,28 3712,84 3369,26 
Clerical support workers   

sekretarki, operatorzy urządzeń 
biurowych i pokrewni ............. 3419,85 3770,38 3352,93 3698,72 3194,18 

general and keyboard clerks   

pracownicy obsługi klienta ........ 3533,33 3686,21 3455,46 3269,92 3574,48 
customer services clerks   

pracownicy do spraw finanso-
wo-statystycznych  
i ewidencji materiałowej ......... 3455,58 3434,03 3494,40 3881,69 3351,62 

numerical and material record-
ing clerks   

pozostali pracownicy obsługi 
biura ....................................... 3569,99 3656,04 3545,34 3783,37 3457,40 

other clerical support workers   

Pracownicy usług i sprzedawcy .... 2559,61 2587,75 2544,14 3128,44 2503,87 
Service and sales workers    

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obejmują 
podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and in-
clude entities employing more than 9 persons. 
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TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTOa  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. (cd.) 
AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIESa  IN OCTOBER  2014 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł           in zl 

pracownicy usług osobistych .... 2764,00 2890,05 2652,82 3203,69 2599,76 
personal service workers   
sprzedawcy i pokrewni ............. 2684,03 3383,31 2554,54 3934,42 2666,68 
sales workers   
pracownicy opieki osobistej  

i pokrewni .............................. 2370,08 2230,34 2379,19 2618,51 2127,52 
personal care workers   
pracownicy usług ochrony ........ 2030,32 2010,81 2135,72 2851,72 1949,67 
protective services workers   

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy 
i rybacy ........................................ 2644,75 2599,28 2716,09 3220,80 2245,44 

Skilled agricultural, forestry 
and fishery workers   

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy ........................... 3570,50 3628,40 2627,71 3752,52 3541,22 

Craft and related trades workers   
robotnicy budowlani i pokrewni 

(z wyłączeniem elektryków) ... 3063,08 3058,11 3544,13 3759,58 2858,61 
building and related trades  

workers (excluding electri-
cians)   

robotnicy obróbki metali, me-
chanicy maszyn i urządzeń 
oraz pokrewni........................ 3763,02 3815,09 2784,47 3729,69 3766,07 

metal, machinery and related 
trades workers   

rzemieślnicy i robotnicy poligra-
ficzni ..................................... 2855,80 3504,96 2173,89 3264,63 2797,84 

craft and printing trades 
workers   

elektrycy i elektronicy ............... 4290,53 4307,66 3635,86 3870,44 4374,36 
electrician and electronic 

workers   
robotnicy w przetwórstwie spo-

żywczym, obróbce drewna, 
produkcji wyrobów tekstyl-
nych i pokrewni...................... 2875,72 2888,07 2708,32 3734,12 2808,61 

food processing, wood working 
garment and other craft and 
related trades workers   
a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obejmują 

podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and  

include entities employing more than 9 persons.   
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TABL. 3/75/.   PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA  BRUTTOa  ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. (dok.) 
AVERAGE  GROSS  WAGES  AND  SALARIESa  IN OCTOBER  2014 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

Kobiety 
Females 

Z ogółem sektor 
Of total sector 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

w zł           in zl 

Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń ................................ 3670,35 3689,63 3550,72 4257,55 3493,31 

Plant and machine operators 
and assemblers   

operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych i przetwórczych 3855,60 3934,54 3524,39 2280,49 3867,76 

stationary plant and related 
operators   

monterzy .................................. 3551,39 3583,73 3494,89 - 3551,39 
assemblers   

kierowcy i operatorzy pojazdów 3606,17 3602,41 3662,48 4276,42 3172,88 
drivers and mobile plant opera-

tors   

Pracownicy przy pracach 
prostych ................................... 2119,28 2438,79 2014,77 2379,36 2051,92 

Elementary occupations   

w tym:   
of which:   

pomoce domowe i sprzątaczki ..  1931,27 1907,88 1934,73 2315,91 1855,72 
domestic servants and clean-

ers labourers   
a Dane dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych i obejmują 

podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern full- and part-time paid employees without converting part-time paid employees into full-time paid employees and in-

clude entities employing more than 9 persons. 

 


