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INFORMACJE SYGNALNE 

29.11.2019 r. 

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

 

W 2018 r. w stosunku do 2010 r. 
minimalne wynagrodzenie 
wzrosło o 59,5%, natomiast  
przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w gospodar-
ce narodowej o 42,4%.  

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w 2018 r. – dane ostateczne  
 

 
Na koniec 2018 r. liczba osób pracujących 
w gospodarce narodowej wg danych 
ostatecznych ukształtowała się na poziomie  
15,9 mln osób.  
W stosunku do 2017 r. oznacza to wzrost o 1,5%. 

 

 

 

Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach „Budownictwo” (5,8%), 
„Informacja i komunikacja” i „Pozostała działalność usługowa” (4,1%), „Działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna∆” (4,0%), „Opieka zdrowia i pomoc społeczna” (3,3%),  natomiast 
spadek zaobserwowano w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca∆” (2,9%) oraz  
„Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (0,1%).  

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2018 r. wyniosła 10,6 mln osób, co oznacza wzrost  
o 1,9% w stosunku do ubiegłego roku. Spośród sekcji o najwyższym wzroście przeciętnego 
zatrudnienia należy wymienić „Pozostała działalność usługowa” (5,2%), „Działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna” (5,1%), „Budownictwo” (4,3%) oraz „Transport i gospodarka 
magazynowa” (4,2%). Spadek zanotowano w sekcjach „Obsługa rynku nieruchomości” (3,2%), 
„Górnictwo i wydobywanie” i „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (0,8%) oraz „Rolnic-
two, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (0,6%).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4589,91 zł,  
co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 7,1%. Największy  wzrost przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” (10,7%), „Opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna” (10,2%) oraz „Pozostała działalność usługowa” (9,7%), a naj-
mniejszy w sekcjach „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne” (4,7%) oraz „Obsługa rynku nieruchomości” (4,9%).  

W 2018 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2100 zł. W porównaniu do 2017 r. wzro-
sła o 5% (100 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 46,2% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracow-
ników jednostek sfery budżetowej osiągniętego w gospodarce narodowej w 2018 r.  

Liczba osób (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżeto-
wych niezależnie od liczby pracujących) pobierających w grudniu 2018 r. wynagrodzenie nie-
przekraczające minimalnego wynagrodzenia wyniosła 423,0 tys. osób i była niższa niż przed 
rokiem o 75,6 tys. osób, tj. o 15,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,5% 
Wzrost liczby pracujących w gospo-
darce narodowej w 2018 r. 
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Tablica 1. Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.- dane ostateczne 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Pracujący 
w tys. 

(stan na dzień 31 XII) 

Przeciętne 
zatrudnienie  

w tys. 
 
 

Przeciętne 
miesięczne wynagro-

dzenie brutto  
w zł 

2018 
2017= 
=100 

2018 
2017= 
=100 

2018 
2017= 
=100 

OGÓŁEM 15949,7 101,5 10606,2 101,9 4589,91 107,1 

     w tym w sferze budżetowej 2007,5 100,8 1594,4 99,7 4751,62 105,6 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 2382,9 99,9 147,5 99,4 4895,84 106,5 

Górnictwo i wydobywanie  138,6 100,3 132,1 99,2 7773,32 110,7 

Przetwórstwo przemysłowe 2811,8 101,4 2508,0 102,2 4406,77 107,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆ 124,1 101,3 118,1 99,6 7423,42 105,8 

Dostawa wody: gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆ 159,2 102,9 147,2 101,6 4325,13 105,1 

Budownictwo 967,0 105,8 640,5 104,3 3830,45 107,8 

Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆ 2360,9 100,6 1726,4 102,2 4030,41 108,0 

Transport i gospodarka magazyno-
wa 901,0 103,0 709,1 104,2 4014,17 106,8 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  295,9 101,5 195,7 101,0 2996,23 105,4 

Informacja i komunikacja 381,6 104,1 267,5 103,4 8059,64 107,9 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa 354,1 100,2 268,2 99,2 7536,05 106,6 

Obsługa rynku nieruchomości∆ 227,7 101,5 147,6 96,8 4744,67 104,9 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 707,0 104,0 427,3 105,1 5852,36 108,6 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆ 572,1 97,1 480,3 100,2 3439,70 108,6 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne 988,2 101,0 621,8 100,1 5555,42 104,7 

Edukacja 1189,0 101,4 1090,5 100,3 4478,98 105,2 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna 908,9 103,3 700,6 101,6 4414,12 110,2 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 157,3 102,0 126,7 101,1 4102,14 106,5 

Pozostała działalność usługowa 
 322,3 104,1 151,1 105,2 3622,57 109,7 

 

Znak (∆)  — oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; ich pełne nazwy 
dostępne są na stronie GUS pod adresem: 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

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 Banaszek 
Tel: 22 608 34 75, 22 608 30 09 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 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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