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TABL. 5(237). PRZECIĘTNE  ZATRUDNIENIE  ORAZ  PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO   
W  PRZEMYŚLE a  W  2009 R. 
AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT  AND  AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES   
IN  INDUSTRY a  IN  2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Przeciętne zatrudnienie 
Average paid employment 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 
Average monthly gross wages  

and salaries  

ogółem 

total 

sektor     sector 
ogółem 

total 

sektor     sector 

publiczny 

public 

prywatny 

private 

publiczny 

public 

prywatny 

private 

w zł        in zl 
       

O G Ó Ł E M ......................................... 215288 26048 189240 3544,36 4095,02 3468,56 
T O T A L       

W tym przetwórstwo przemysłowe ....  165829 4418 161411 2917,31 3293,81 2907,00 
Of which manufacturing       
   w tym:   

 of which:       
Produkcja artykułów spożywczych .......  13278 - 13278 2359,16 - 2359,16 
Manufacture of food products       

Produkcja napojów ...............................  591 - 591 2787,35 - 2787,35 
Manufacture of beverages       

Produkcja wyrobów tekstylnych ............  6798 # # 2434,53 # # 
Manufacture of textiles       

Produkcja odzieży .................................  8329 # # 1557,59 # # 
Manufacture of wearing apparel       

Produkcja skór i wyrobów skórzanych Δ ....  2333 - 2333 2052,36 - 2052,36 
Manufacture of leather and 

related products       

Produkcja wyrobów z drewna, korka,  
słomy i wikliny Δ ..................................  2847 - 2847 1864,57 - 1864,57 

Manufacture of products of wood, 
cork, straw and wicker Δ       

Produkcja papieru i wyrobów z papieru.....  2349 - 2349 2486,77 - 2486,77 
Manufacture of paper and paper 

products       

Poligrafia i reprodukcja zapisanych 
nośników informacji............................  1167 # # 2823,82 # # 

Printing and reproduction of recorded 
media       

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych ..........................................    4576 209 4368 3427,78 3520,65 3422,55 

Manufacture of chemicals and chemi-
cal products       

Produkcja wyrobów farmaceutycznych Δ...  2975 - 2975 5082,97 - 5082,97 
Manufacture of pharmaceutical  

products Δ       

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw  
sztucznych ......................................... 11210 - 11210 2931,89 - 2931,89 

Manufacture of rubber and plastic 
products       

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od 
liczby pracujących; bez zatrudnionych za granicą. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of 
employees; excluding persons employed abroad. 
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TABL. 5(237). PRZECIĘTNE  ZATRUDNIENIE  ORAZ  PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO   
W  PRZEMYŚLE a  W  2009 R. (dok.) 
AVERAGE  PAID  EMPLOYMENT  AND  AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES   
IN  INDUSTRY a  IN  2009 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Przeciętne zatrudnienie 
Average paid employment 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 
Average monthly gross wages  

and salaries  

ogółem 

total 

sektor     sector 
ogółem 

total 

sektor     sector 

publiczny 

public 

prywatny 

private 

publiczny 

public 

prywatny 

private 

w zł        in zl 

Przetwórstwo przemysłowe (dok.)       
Manufacturing (cont.)       

Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców nieme-
talicznych ........................................... 11008 # # 2933,53 # # 

Manufacture of other non-metallic 
mineral products       

Produkcja metali ................................... 1563 - 1563 3122,72 - 3122,72 
Manufacture of basic metals       

Produkcja wyrobów z metali Δ ............... 16924 # # 2713,65 # # 
Manufacture of metal products Δ       

Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych ............. 8682 489 8193 2516,91 2881,02 2495,18 

Manufacture of computer, electronic  
and optical products       

Produkcja urządzeń elektrycznych .......   12820 # # 3088,66 # # 
Manufacture of electrical equipment       

Produkcja maszyn i urządzeń Δ ....................  13632 834 12798 3464,22 2810,06 3506,85 
Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c.       

Produkcja pojazdów samochodo-
wych,przyczep i naczep Δ ................... 18323 - 18323 3867,28 - 3867,28 

Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers       

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego .................................. 4092 - 4092 3305,09 - 3305,09 

Manufacture of other transport  
equipment       

Produkcja mebli  ................................... 12157 - 12157 2355,27 - 2355,27 
Manufacture of furniture       

Pozostała produkcja wyrobów  ...............  3046 103 2943 2575,28 2213,03 2587,95 
Other manufacturing       

Naprawa, konserwacja i instalowanie 
maszyn i urządzeń ............................. 6567 1245 5322 3527,34 4102,12 3392,88 

Repair and installation of machinery  
and equipment       

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od 
liczby pracujących; bez zatrudnionych za granicą. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of 
employees; excluding persons employed abroad. 


