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INFORMACJE SYGNALNE 

30.11.2018 r. 

Liczba pracujących w gospo-
darce narodowej systema-
tycznie rośnie od 2012 r. 

 

W 2017 r. w stosunku do 
2010 r. minimalne wynagro-
dzenie wzrosło o 51,9%, 
natomiast przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie 
brutto w gospodarce naro-
dowej o 33,0% 

 

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w 2017 r. – dane ostateczne  
 

 
Liczba osób pracujących w gospodarce 
narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 
mln osób, oznacza to wzrost o 2,7 % w stosunku 
do 2016 r. 

 

 

 

Najwyższy wzrost zanotowano w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca” oraz 
„Zakwaterowanie i gastronomia” o 7,7%, „Informacja i komunikacja” o 7,3%, „Transport  
i gospodarka magazynowa o 6,8%.  Od 2011 r.  zmniejsza się liczba osób pracujących w sek-
cjach „Górnictwo i wydobywanie” oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę”. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 
 10,4 mln osób, co oznacza wzrost o 2,9% w stosunku do ubiegłego roku. 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w gospodarce narodowej wyniosło 4283,73 zł,  
co oznacza wzrost w stosunku do 2016 r. o 5,7%. 

 

 

 

 

 

Największy  wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach 
„Zakwaterowanie i gastronomia” o 8,6%, „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”  
o 7,6% i „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” o 7,5%, a najmniejszy w „Edukacji”  
o 1,9% oraz „Pozostałej działalności usługowej” o 2,0%.  

W 2017 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2000 zł. W porównaniu do 2016 r. wzro-
sła o 8,1% (150 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 47,2% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pra-
cowników jednostek sfery budżetowej, osiągniętego w gospodarce narodowej w 2017 r. 

Liczba osób w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżeto-
wych niezależnie od liczby pracujących, pobierających w grudniu 2017 r. wynagrodzenie nie-
przekraczające minimalnego wynagrodzenia, wynosiła 498,6 tys. osób i była wyższa niż przed 
rokiem o 24,4 tys. osób, tj. o 5,1%. Najwięcej osób pobierało w grudniu wynagrodzenie nie 
przekraczające minimalnego wynagrodzenia w sekcjach: „Przetwórstwo przemysłowe” – 
 154,0 tys., „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” – 90,0 tys. i „Administrowanie 
i działalność wspierająca” – 74,9 tys., a najmniej w sekcjach: „Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” – 0,2 tys. oraz „Górnictwo i wydoby-
wanie” – 1,9 tys. 

 

 

 

 2,7% 
Wzrost pracujących w gospodarce 
narodowej w 2017 r. 

 

 5,7% 
Wzrost przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w 2017 r. 
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Tablica 1. Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.- dane ostateczne 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Pracujący 
w tys. 

(stan na dzień 31 XII) 

Przeciętne 
zatrudnienie  

w tys. 
 
 

Przeciętne 
miesięczne wynagro-

dzenie brutto  
w zł 

2017 
2016= 
=100 

2017 
2016= 
=100 

2017 
2016= 
=100 

OGÓŁEM 15710,8 102,7 10411,2 102,9 4283,73 105,7 

     w tym w sferze budżetowej 1992,1 100,5 1598,7 101,6 4499,03 103,5 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 2386,0 100,0 148,3 100,6 4597,51 102,9 

Górnictwo i wydobywanie  138,2 98,9 133,1 96,3 7022,39 102,8 

Przetwórstwo przemysłowe 2773,2 103,5 2453,1 103,2 4107,96 107,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆ 122,5 99,4 118,6 98,8 7015,03 103,7 

Dostawa wody: gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆ 154,7 101,7 144,9 102,2 4113,71 103,8 

Budownictwo 913,9 103,9 614,1 100,3 3553,83 106,1 

Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆ 2347,9 102,5 1690,0 103,3 3730,44 107,5 

Transport i gospodarka magazyno-
wa 874,6 106,8 680,6 106,0 3759,55 105,9 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  291,4 107,7 193,6 107,2 2843,75 108,6 

Informacja i komunikacja 366,5 107,3 258,8 105,6 7468,83 105,8 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa 353,3 99,9 270,2 98,8 7068,95 106,2 

Obsługa rynku nieruchomości∆ 224,3 103,4 152,5 103,7 4523,55 107,1 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 680,0 103,8 406,8 103,1 5387,82 107,6 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆ 589,2 107,7 479,3 108,7 3168,42 106,8 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne 978,4 100,1 621,1 100,1 5305,02 105,2 

Edukacja 1173,1 101,8 1087,4 102,8 4255,90 101,9 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna 879,9 101,6 689,9 101,1 4005,51 106,8 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 154,2 102,4 125,3 101,4 3853,51 105,7 

Pozostała działalność usługowa 
 309,5 105,6 143,6 103,2 3301,96 102,0 

 

Znak (∆)  — oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; ich pełne nazwy 
dostępne są na stronie GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
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Wydział Współpracy z Mediami  

tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

faks: 22 608 38 86  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rynku Pracy 
Ewa Tuszyńska 
Tel: 22 608 32 30 
e-mail: e.tuszynska@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 34 75, 22 608 30 09 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku 

Rocznik Statystyczny Pracy 2017  

Inne opracowania dot. rynku pracy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych lokalnych -> Rynek pracy  

Strateg -> Obszary tematyczne -> Rynek pracy 

Dziedzinowa Baza Wiedzy >> Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Przeciętne zatrudnienie 

Liczba osób pracujących 
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