
DZIAŁ VII  CHAPTER VII 
WYNAGRODZENIA  WAGES AND SALARIES 

Uwagi ogólne  General notes 

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

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

Dane nie obejmują wynagrodzeń pracowni-
ków jednostek budżetowych prowadzących dzia-
łalność w zakresie obrony narodowej i bezpie-
czeństwa publicznego, a ponadto nie obejmują 
pracowników fundacji, stowarzyszeń, partii poli-
tycznych, związków zawodowych, organizacji 
społecznych, organizacji pracodawców, samorzą-
du gospodarczego i zawodowego. 

 
Data do not include wages and salaries of 

employees in budgetary entities conducting activi-
ty within the scope of national defence and public 
safety, moreover do not include employees in 
foundations, associations, political parties, trade 
unions, social organisations, employers organisa-
tions, economic and professional local govern-
ment. 

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(nominalne) przypadające na 1 zatrudnionego 
obliczono przyjmując: 

 
2. The average monthly (nominal) wages and 

salaries per paid employee were calculated 
assuming: 

 wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń 
osób wykonujących pracę nakładczą oraz 
uczniów, a także osób zatrudnionych za granicą, 

  personal wages and salaries, excluding wages 
and salaries of persons engaged in outwork as 
well as apprentices and persons employed 
abroad, 

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

  payments from profit and balance surplus in 
cooperatives, 

 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pra-
cowników jednostek sfery budżetowej, 

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

 honoraria wypłacone niektórym grupom pra-
cowników za prace wynikające z umowy o pra-
cę, np. dziennikarzom, realizatorom filmów, pro-
gramów radiowych i telewizyjnych. 

  fees paid to selected groups of employees for 
performing work in accordance with a labour 
contract, e.g., to journalists, film producers, ra-
dio and television programme producers. 

Dane o przeciętnych wynagrodzeniach doty-
czą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnoza-
trudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnio-
nych. 

 
Data regarding average wages and salaries 

concern full-time paid employees as well as part- 
-time paid employees in terms of full-time paid 
employees. 

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 (emerytalne, rentowe i chorobowe) 
płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. 

 
3. Data regarding wages and salaries are given 

in gross terms, i.e., including deductions for per-
sonal income taxes and since 1999 also employ-
ee’s contributions to compulsory social security 
(retirement, pension and illness) paid by the 
insured employee. 
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TABL. 1 (64). PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTOa WEDŁUG SEKCJI 

AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIESa BY SECTIONS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2010 2015 2019 2020 

SPECIFICATION 
w zł     in PLN 

O G Ó Ł E M ................................... 3543,43 4431,17 5878,79 6482,24 T O T A L 

   sektor publiczny ........................... 4008,75 4826,12 6074,34 6500,65    public sector 

   sektor prywatny ........................... 3313,27 4265,07 5802,86 6474,76    private sector 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
  i rybactwo ..................................... 2738,74 3438,13 4226,60 4333,00 Agriculture, forestry and fishing 

Przemysł ........................................ 3915,89 4965,29 6246,54 6559,43 Industry 

      w tym           of which 

   przetwórstwo przemysłowe ......... 3539,70 4573,61 5876,75 6220,85    manufacturing 

Budownictwo .................................. 3208,94 3953,91 5020,23 5255,75 Construction 

Handel; naprawa pojazdów 
  samochodowychΔ ......................... 2738,68 3268,69 4515,73 4997,95 Trade; repair of motor vehiclesΔ 

Transport i gospodarka  
  magazynowa ................................ 2755,74 3262,02 4010,11 4415,30 Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ ..... 2070,46 2550,65 3311,60 3448,70 Accommodation and cateringΔ 

Informacja i komunikacja ................ 5481,40 7167,71 10037,45 10589,21 Information and communication 

Działalność finansowa  
  i ubezpieczeniowa ........................ 5217,67 6047,79 7311,78 7833,41 Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomościΔ ....... 3437,25 4048,05 5169,72 5354,85 Real estate activities 

Działalność profesjonalna, 
  naukowa i techniczna ................... 4667,01 6081,89 7599,99 8650,95 

Professional, scientific and 
  technical activities 

Administrowanie i działalność 
  wspierającaΔ ................................. 1937,12 3202,47 4187,25 4811,72 

Administrative and support service  
  activities 

Administracja publiczna i obrona 
  narodowa; obowiązkowe 
  zabezpieczenia społeczne ............ 4319,83 4898,84 6502,71 7096,33 

Public administration and defence;  
  compulsory social security 

Edukacja ......................................... 3938,97 5069,11 5793,08 6180,16 Education 

Opieka zdrowotna i pomoc  
  społeczna ..................................... 3382,47 3743,80 5416,07 5864,96 

Human health and social work  
  activities 

Działalność związana z kulturą, 
  rozrywką i rekreacją ...................... 3099,91 3811,26 4928,85 5045,53 Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa ..... 2162,56 2967,53 3796,67 4188,54 Other service activities 

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

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regard-
less of the number of employees. 




