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TABL. 2/60/. WYNAGRODZENIA  BRUTTO  a WEDŁUG  SEKCJI  

GROSS  WAGES  AND  SALARIES a BY  SECTIONS  

2006 2007 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł     in mln zl 
SPECIFICATION 

   
O G Ó Ł E M ..............................  7641,9 8782,3  T O T A L 

sektor publiczny.......................  3156,3 3391,6  public sector 

sektor prywatny .......................  4485,6 5390,7  private sector 

Rolnictwo, łowiectwo 

i leśnictwo................................  8,2 9,8  Agriculture, hunting and forestry 

Przemysł ....................................  1624,8 1818,4  Industry 

górnictwo .................................  14,7 18,3  mining and quarrying 

przetwórstwo przemysłowe .....  1193,8 1350,0  manufacturing 

wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
wodę .....................................  416,3 450,2  electricity, gas and water supply 

Budownictwo..............................  302,7 411,2  Construction 

Handel i naprawy ∆.....................  855,6 1059,3  Trade and repair ∆ 

Hotele i restauracje....................  134,0 163,9  Hotels and restaurants 

Transport, gospodarka magazy-

nowa i łączność .......................  505,8 581,8 

 Transport, storage and communi-

cation 

Pośrednictwo finansowe ............  836,5 1048,5  Financial intermediation 

Obsługa nieruchomości  

i firm ∆ ......................................  1063,7 1183,4 

 Real estate, renting and business   

activities 

Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe ubez-

pieczenia społeczne 

i zdrowotne ∆............................  675,5 721,0 

 Public administration and defence; 

compulsory social security 

Edukacja ....................................  1030,9 1058,1  Education 

Ochrona zdrowia i pomoc spo-

łeczna ......................................  477,6 577,8  Health and social work 

Działalność usługowa komu-

nalna, społeczna i indywidual-

na, pozostała ...........................  126,6 149,1 

 Other community, social and 

personal  service activities 
 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery 
budżetowej niezależnie od liczby pracujących; obejmują: wynagrodzenia osobowe (bez zatrudnionych za granicą), 
dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej, wypłaty z tytułu udziału w zysku i nadwyżce 
bilansowej w spółdzielniach. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere  
regardless of the number of employees; data concerns: personal wages and salaries (excluding paid employees 
abroad), as well as annual extra wages and salaries for employees of budgetary, payments from profit and balance 
surplus in co-operatives. 




