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TABL. 5(226). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO  W  PRZEMYŚLE a 
                        AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY a 

2004 

stanowiska    positions 
2000 2003 ogółem 

total 
robotnicze 

manual 
labour 

nierobotnicze 

non-manual 
labour 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w zł    in zl 

      
O G Ó Ł E M ........................................  2072,24 2566,13 2573,87 2168,25 3947,34 

T O T A L      

sektor publiczny.................................  2334,34 2815,50 3085,46 2708,52 3918,17 

public sector      

sektor prywatny .................................  2003,66 2512,09 2483,59 2084,83 3954,86 

private sector      

Przetwórstwo przemysłowe ..............  1723,25 2061,49 2081,46 1717,62 3481,63 

Manufacturing      

   w tym: 

of which:      

Produkcja artykułów spożywczych 

i napojów ...........................................  1473,04 1849,17 1616,23 1342,52 2738,82 

Manufacture of food products and 

beverages      

Włókiennictwo ......................................  1310,72 1576,33 1573,20 1365,75 2832,12 

Manufacture of textiles      

Produkcja odzieży i wyrobów futrzar-

skich ..................................................  1120,25 1230,93 1233,46 1106,08 2246,88 

Manufacture of wearing apparel and 

furriery ∆      

Produkcja skór wyprawionych i wyro-

bów z nich ∆ .......................................  1102,03 1400,25 1475,20 1272,51 2819,27 

Processing of leather and manufacture 

of leather products ∆      

Produkcja drewna i wyrobów z drewna 

oraz ze słomy i wikliny ∆.....................  1374,07 1446,52 1377,26 1202,42 2571,44 

Manufacture of wood and wood, straw 

and wicker products ∆      

Produkcja masy włóknistej oraz 

papieru ∆.............................................  1945,43 2040,01 1846,34 1614,39 2712,24 

Manufacture of pulp and paper ∆      
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wynagrodzeń zatrudnionych za granicą. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 
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TABL. 5(226). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO  W  PRZEMYŚLE a  (cd.) 
                       AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY

 a
  (cont.) 

2004 

stanowiska    positions 
2000 2003 ogółem 

total 
robotnicze 

manual 
labour 

nierobotnicze 

non-manual 
labour 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w zł    in zl 

      
Przetwórstwo przemysłowe (cd.)      

Manufacturing (cont.)      

Działalność wydawnicza; poligrafia 

i reprodukcja zapisanych nośników 

informacji ...........................................  2095,48 2221,59 2259,54 1985,57 2503,25 

Publishing, printing and reproduction 

of recorded media      

Produkcja wyrobów chemicznych........  2737,34 3397,55 3425,32 2466,18 4959,73 

Manufacture of chemicals and chemi-

cal products      

Produkcja wyrobów gumowych 

i z tworzyw sztucznych......................  1752,38 2158,17 2063,52 1733,34 3211,89 

Manufacture of rubber and plastic 

products      

Produkcja wyrobów z surowców 

niemetalicznych pozostałych ............  1793,22 2035,63 2126,95 1841,79 3486,23 

Manufacture of other non-metallic 

mineral products      

Produkcja metali...................................  1912,88 2349,27 2365,22 2072,48 3342,25 

Manufacture of basic metals      

Produkcja wyrobów z metali ∆ ..............  1779,08 1991,16 1981,29 1752,53 3015,32 

Manufacture of metal products ∆      

Produkcja maszyn i urządzeń ∆ ............  1936,76 2351,01 2445,09 2126,12 3392,45 

Manufacture of machinery and equip-

ment n.e.c.      
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wynagrodzeń zatrudnionych za granicą. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 
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TABL. 5(226). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO  W  PRZEMYŚLE a  (dok.) 
AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY a  (cont.) 

2004 

stanowiska    positions 
2000 2003 ogółem 

total 
robotnicze 

manual 
labour 

nierobotnicze 

non-manual 
labour 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w zł    in zl 

      
Przetwórstwo przemysłowe (dok.)      

Manufacturing (cont.)      

Produkcja maszyn i aparatury elek-

trycznej ∆ ............................................  2049,92 2022,26 2287,11 1790,45 3968,37 

Manufacture of electrical machinery 

and apparatus n.e.c.      

Produkcja sprzętu i urządzeń radio-

wych, telewizyjnych i telekomunika-

cyjnych...............................................  1535,88 2154,91 2097,50 1584,48 3135,31 

Manufacture of radio, television and 

communication equipment and ap-

paratus      

Produkcja instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarów 

i zegarków .........................................  1868,01 2407,32 2193,14 1757,45 3551,73 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks      

Produkcja pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep..............................  2064,38 2593,11 2794,35 2189,86 5236,72 

Manufacture of motor vehicles, trailers 

and semi-trailers      

Produkcja pozostałego sprzętu trans-

portowego..........................................  1997,19 2405,43 2519,17 2095,23 3617,08 

Manufacture of other transport equipment      

Produkcja mebli; pozostała działalność 

produkcyjna ∆ .....................................  1290,73 1526,66 1578,08 1399,40 2570,92 

Manufacture of furniture; manufactu- 

ring n.e.c.      
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wynagrodzeń zatrudnionych za granicą. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 


