
TABL. 5 (213). PRZECI TNE  MIESI CZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO W  PRZEMY LE a

AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY a

2003
stanowiska positions

2000 2002 ogó em
total

robotnicze
manual
labour

nierobotnicze
non-manual

labour

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w z in zl

O G Ó  E M ............................................................... 1948,24 2155,21 2215,83 1815,75 3466,67
T O T A L

sektor publiczny public sector ............................. 2536,93 2742,28 2883,03 2477,05 3588,90
sektor prywatny private sector ............................ 1755,42 2063,97 2106,66 1727,43 3433,80

W tym przetwórstwo przemys owe ......................... 1906,67 2082,63 2217,92 1739,23 3406,97
Of which manufacturing

w tym: of which:
Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów ............. 1478,94 1642,13 1653,05 1339,41 2854,92
Manufacture of food products and beverages

a Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób; bez wynagrodze  zatrudnionych za granic .
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad.

TABL. 5 (213). PRZECI TNE  MIESI CZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO W  PRZEMY LE a (dok.)
AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY a  (cont.)

2003
stanowiska positions

2000 2002 ogó em
total

robotnicze
manual
labour

nierobotnicze
non-manual

labour

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w z in zl

W tym przetwórstwo przemys owe  (dok.):
Of which manufacturing (cont.):
Produkcja odzie y i wyrobów futrzarskich .................. 1086,63 1191,15 1287,01 1136,09 2211,09
Manufacture of wearing apparel and furriery ∆

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich ∆ ....... 1228,94 1303,35 1274,30 1114,26 2220,80
Processing of leather and manufacture of leather

products ∆

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze s omy
i wikliny ∆ ................................................................... 1347,52 1512,12 1534,55 1356,47 2721,41

Manufacture of wood and wood, straw and wicker
products ∆

Dzia alno  wydawnicza; poligrafia i reprodukcja za-
pisanych no ników informacji .................................. 1850,33 2006,50 1801,66 1502,69 2255,68

Publishing, printing and reproduction of recorded media
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 1682,51 2027,94 2101,50 1637,54 3666,73
Manufacture of rubber and plastic products
Produkcja wyrobów z metali ∆ ...................................... 1785,52 1975,36 2125,25 1771,34 3373,70
Manufacture of metal products ∆

Produkcja maszyn i urz dze ∆ ................................... 1899,33 2126,42 2205,88 1833,30 3044,94
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego ......... 2583,02 2698,47 2528,43 2186,00 3623,99
Manufacture of other transport equipment
Produkcja mebli; pozosta a dzia alno  produkcyjna ∆ 1410,14 1479,51 1523,64 1397,63 2234,32
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

a Dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób; bez wynagrodze  zatrudnionych za granic .
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad.


