
TABL. 5 (233). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO  W  PRZEMYŚLE a 
AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY

 a
 

2006 

stanowiska    positions 
2000 2005 ogółem 

total 
robotnicze 
manual 
labour 

nierobotnicze 
non-manual 
labour 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w zł     in zl 

O G Ó Ł E M .............................................................  1948,24 2477,80 2626,44 2177,53 3920,96 
T O T A L            
sektor publiczny      public sector ..........................  2536,93 3333,60 3472,32 3016,64 4225,29       
sektor prywatny      private sector .........................  1755,42 2282,47 2419,39 2011,73 3797,90       

W tym przetwórstwo przemysłowe ........................  1906,67 2309,55 2476,46 2081,43 3815,37 
Of which manufacturing            
w tym:     of which:      

      
Produkcja artykułów spożywczych i napojów ............  1478,94 1703,92 1784,48 1492,84 3060,71 
Manufacture of food products and beverages      

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wynagrodzeń zatrudnionych za granicą. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 

 

TABL. 5 (233). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIA  BRUTTO  W  PRZEMYŚLE a
  (dok.) 

AVERAGE  MONTHLY  GROSS  WAGES  AND  SALARIES  IN  INDUSTRY
 a
  (cont.) 

2006 

stanowiska    positions 
2000 2005 ogółem 

total 
robotnicze 
manual 
labour 

nierobotnicze 
non-manual 
labour 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

w zł     in zl 

W tym przetwórstwo przemysłowe  (dok.):      
Of which manufacturing (cont.):      
      
Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich .................  1086,63 1459,67 1552,19 1262,73 2667,50 
Manufacture of wearing apparel and furriery

 ∆      
      
Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich ∆ ......  1228,94 1430,70 1570,59 1362,09 2819,59 
Processing of leather and manufacture of leather 

products
 ∆      

      
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy 
i wikliny ∆ ...............................................................  1347,52 1631,76 1780,35 1577,43 3143,51 

Manufacture of wood and wood, straw and wicker 

products
 ∆      

      
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja za-
pisanych nośników informacji ...............................  1850,33 1922,07 2150,86 1673,54 2674,40 

Publishing, printing and reproduction of recorded media      
      
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 1682,51 2187,28 2338,70 2026,55 3606,53 
Manufacture of rubber and plastic products      
      
Produkcja wyrobów z metali ∆ ....................................  1785,52 2433,55 2581,45 2243,89 3729,35 
Manufacture of metal products

 ∆      
      
Produkcja maszyn i urządzeń ∆ .................................  1899,33 2613,10 2789,74 2478,30 3464,97 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.      
      
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego .......  2583,02 3048,79 3369,89 3031,49 4460,39 
Manufacture of other transport equipment      
      
Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna ∆ 1410,14 1639,38 1755,73 1585,13 2895,22 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.      

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wynagrodzeń zatrudnionych za granicą. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; excluding wages and salaries of persons employed abroad. 

 


