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TABL. 2(100). WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  WEDŁUG  SEKCJI 
 GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  BY  SECTIONS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osobowe b 

Personal b 

Wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 
Payments 
from profit 

and 
balance 

surplus in 
co- 

-operatives 

Dodat-
kowe 

wynagro-
dzenia 

roczne dla 
pracowni-

ków 
jednostek 

sfery 
budżeto-

wej 
Annual 
extra 

wages 
and 

salaries 
for em-

ployees of 
budgetary 

sphere 
entities 

Pozostałe c 

Others c 

Uczniów 
Appren-

tices 

w mln zł    in mln zl 

O G Ó Ł E M ....................................   2005 17910,4 16796,1 14,0 236,7 859,6 4,1 
T O T A L 

2008 26125,1 24529,1 20,3 267,2 1302,2 6,3 
 

2009 26644,5 25002,1 20,1 309,2 1306,9 6,3 

sektor publiczny .......................................  9482,5 8838,8 6,4 309,2 327,8 0,4 
public sector       

sektor prywatny ........................................  17162,0 16163,2 13,8 - 979,1 5,9 
private sector       

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ...  279,2 264,0 0,3 0,3 14,6 0,0 
Agriculture, forestry and fishing       
Przemysł .....................................................  9328,9 9143,3 13,5 3,2 165,7 3,2 
Industry       

górnictwo i wydobywanie .........................  2229,7 2218,0 0,4 -  11,3 0,0 
mining and quarrying       
przetwórstwo przemysłowe ......................  5947,0 5802,7 5,5 0,1 135,4 3,2 
manufacturing       
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę Δ .......................................................  748,2 736,6 5,5 -  6,0 0,0 

electricity, gas, steam and air condition-
ing supply        

dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami; rekultywacja Δ .......................  404,0 385,9 2,1 3,0 12,9 0,0 

water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities       

Budownictwo ...............................................  1352,2 1296,5 1,2 1,1 52,7 0,7 
Construction        
Handel; naprawa pojazdów samocho-

dowychΔ ............................................................ 2571,9 2474,5 1,8 -  94,1 1,5 
Trade; repair of motor vehicles Δ        

 
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie 

od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą, bez wynagrodzeń uczniów. c Wynagrodzenia 
bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria. 

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. c Impersonal wages 
and salaries, agency commission wages and salaries, fees. 
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TABL. 2(100).  WYNAGRODZENIA  BRUTTO a  WEDŁUG  SEKCJI  (dok.) 
GROSS  WAGES  AND  SALARIES a  BY  SECTIONS  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osobowe b 

Personal b 

Wypłaty 
z tytułu 
udziału 
w zysku  
i w nad-
wyżce 

bilansowej 
w spół- 

dzielniach 
Payments 
from profit 

and 
balance 

surplus in 
co- 

-operatives 

Dodat-
kowe 

wynagro-
dzenia 

roczne dla 
pracowni-

ków 
jednostek 

sfery 
budżeto-

wej 
Annual 
extra 

wages 
and 

salaries 
for em-

ployees of 
budgetary 

sphere 
entities 

Pozostałe c 

Others c 

Uczniów 
Appren-

tices 

w mln zł    in mln zl 

Transport i gospodarka magazynowa ..........   577,9 564,2 0,0 1,1 12,4 0,2 
Transportation and storage        
Zakwaterowanie i gastronomia Δ ...................   348,0 332,8 -  0,9 14,1 0,3 
Accommodation and catering Δ       
Informacja i komunikacja ..............................   430,7 384,0 0,3 0,0 46,5 - 
Information and communications       
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ...   1607,4 1503,8 1,4 0,0 102,2 - 
Financial and insurance activities       
Obsługa rynku nieruchomości Δ ..........................   289,3 268,2 0,0 5,1 16,0 0,0 
Real estate activities       
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna ......................................................   689,3 614,6 0,2 1,9 72,5 0,1 
Professional, scientific and 

technical activities       
Administrowanie i działalność wspierająca Δ .....   1370,2 1038,0 1,0 0,4 330,7 0,0 
Administrative and support service activi-

ties       
Administracja publiczna i obrona narodo-

wa; obowiązkowe zabezpieczenia spo-
łeczne .........................................................   2258,4 2059,7 -  130,1 68,6 - 

Public administration and defence;  
compulsory social security       

Edukacja .......................................................   3121,9 2838,9 -  137,6 145,2 0,2 
Education        
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........   2017,5 1882,9 0,4 22,7 111,4 0,0 
Human health and social work activities       
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją .....................................   362,8 299,8 -  4,5 58,5 0,0 
Arts, entertainment and recreation       
Pozostała działalność usługowa ....................   38,9 36,9 -  0,3 1,7 0,1 
Other service activities       

 
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie 

od liczby pracujących. b Łącznie z wynagrodzeniami osób wykonujących pracę nakładczą, bez wynagrodzeń uczniów. c Wynagrodzenia 
bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria. 

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. c Impersonal wages 
and salaries, agency commission wages and salaries, fees. 


