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Wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenia obejmują wypłaty 
pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym 
osobom fizycznym, stanowiące wydatki 
ponoszone przez pracodawców na opłacenie 
wykonywanej pracy niezależnie od źródeł ich 
finansowania (ze środków własnych lub 
refundowanych) oraz bez względu na podstawę 
stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego 
lub czynności prawnej, na podstawie których jest 
świadczona praca lub pełniona służba.  

Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej 
formie (w postaci papierów wartościowych oraz 
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów) jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to 
ustawowe przepisy prawa pracy lub układ 
zbiorowy pracy. 

Składnikami wynagrodzeń są: wynagrodzenia 
osobowe, wypłaty z tytułu udziału w zysku 
i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, dodat-
kowe wynagrodzenia roczne dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia bez-
osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 
honoraria. 

Wynagrodzenia osobowe obejmują w szcze-
gólności: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za 
staż pracy oraz inne dodatki za szczególne wła-
ściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub wa-
runki pracy, premie i nagrody regulaminowe 
i uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nad-
liczbowych, wynagrodzenia dodatkowe za prace 
wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru 
czasu pracy, lecz nie wynikające z zakresu czyn-
ności, wynagrodzenia za czynności przewidziane 
do wykonania poza normalnymi godzinami pracy 
w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę, wyrównanie do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalane-
go na podstawie przepisów o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę, wynagrodzenia za czas 

 Wages and salaries 

 

1. Wages and salaries include monetary pay-
ments paid to employees or other natural persons 
accounting for expenses incurred by employers for 
paying for the work performed regardless of the 
sources of its financing (own or refunded sources) 
as well as the basis of the employment contract or 
other legal contract or law transaction on the basis 
of which the work is performed or the service is 
rendered. 

Partly payment of wages and salaries in 
different form (securities or benefits in kind as well 
as their equivalents) could be permited only by 
Labour Law or collective labour contracts. 

Components of wages and salaries are com-
prised of: personal wages and salaries, payments 
from profit and balance surplus in co-operatives, 
annual extra wages and salaries for employees of 
budgetary sphere entities, impersonal wages and 
salaries, agency commission wages and salaries, 
fees. 

Personal wages and salaries include: basic 
wages and salaries, bonuses for seniority and 
other bonuses for special work properties, special 
qualifications or work conditions, premiums and 
statutory as well as in recognition bonuses, 
bonuses for working overtime, extra wages and 
salaries for work done within the compulsory 
working time, not resulting from the scope of 
duties, wages and salaries for duties which 
should be made outside normal working hours in 
the facility or other place appointed by the 
employer, compensation to minimum wage and 
salary fixed by the regulations on minimum wages 
and salaries, wages and salaries for time off paid 
by employers, jubilee bonuses, retirenment and 
pension payments, monetary equivalents for 
recreational vacation, pays of Deputies and 
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niewykonywania pracy wypłacane ze środków 
pracodawców, nagrody jubileuszowe, odprawy 
rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, uposaże-
nia posłów i senatorów wraz z uposażeniem 
dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe 
i parlamentarne posłów i senatorów, odprawy 
pracowników biur, klubów, kół poselskich 
i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych 
w związku z zakończeniem kadencji Sejmu 
i Senatu, a także odprawy dla pracowników sa-
morządowych zatrudnionych na podstawie wybo-
ru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy 
w związku z upływem kadencji, świadczenia 
o charakterze deputatowym lub ich ekwiwalenty 
pieniężne, a także ekwiwalenty za umundurowa-
nie, jeśli obowiązek ich noszenia wynika z obo-
wiązujących ustaw, świadczenia odszkodowaw-
cze, dodatek wyrównawczy wypłacany pracowni-
kom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej. 

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(nominalne) przypadające na 1 zatrudnionego 
obliczono przyjmując: 
- wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń 

osób wykonujących pracę nakładczą oraz 
uczniów, a także osób zatrudnionych za gra-
nicą,  

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracow-
ników jednostek sfery budżetowej,  

- honoraria wypłacone niektórym grupom pra-
cowników za prace wynikające z umowy 
o pracę, np. dziennikarzom, realizatorom fil-
mów, programów radiowych i telewizyjnych.  

Dane o przeciętnych wynagrodzeniach dotyczą 
osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnio-
nych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

3. Dane o przeciętnych miesięcznych wyna-
grodzeniach brutto przypadających na 1 zatrud-
nionego obejmują zaliczki na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz składki na 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emery-
talne, rentowe i chorobowe) płacone przez ubez-
pieczonego pracownika, wprowadzone z dniem 
1 I 1999 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 X 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 
137, poz. 887, z późniejszymi zmianami).  

4. Dane dotyczące struktury wynagrodzeń 

Senators including extra pays, retirenment and 
pension payments of Deputies and Senators, 
redundancy payments of employees of deputy 
clubs, senate factions and deputy and senator 
groups, bureaus, parliamentary teams due to 
completion of Sejm and Senate term as well as 
redundancy payments of local Self-government 
employees employed on the basis of elections 
with who the emplyment contract was terminated 
because of the end of the term, allowances and 
their monetary equivalents as well as equivalents 
for uniforms if the obligation of its wearing results 
from the binding Laws, claim benefits, 
compensatory benefit paid to employees whose 
wages and salaries were decreased due to 
accident at work or occupational disease. 

2. The average monthly (nominal) wages 
and salaries per paid employee were calculated 
assuming:  
- personal wages and salaries, excluding wages 

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

- payments from profit and balance surplus in 
co-operatives,  

- annual extra wages and salaries for employ-
ees of budgetary sphere entities,  

- 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 program producers.  

Data regarding average wages and salaries 
concern full-time paid employees as well as part- 
-time paid employees, the wages and salaries of 
whom have been converted into those of full-time 
paid employees. 

3. Data regarding the average monthly gross 
wages and salaries per paid employee include 
deductions for personal income taxes and contri-
butions to compulsory social security (retirement, 
pension and illness) paid by insured employee, 
introduced on 1 I 1999, in accordance with the 
Law on the Social Security System, dated 13 X 
1998 (Journal of Laws No. 137, item 887, with 
later amendments). 

4. Data concerning structure of wages and sala-
ries of full-time and part-time employees in Octo-
ber 2014 was compiled on basis of sample sur-
vey. Data concern full-time and part-time paid 
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pracowników pełnozatrudnionych i niepełno-
zatrudnionych w paźdzerniku 2014 r. opracowano 
na podstawie badania reprezentacyjnego. Dane 
dotyczą pełnozatrudnionych i niepełno-
zatrudnionych, którzy otrzymali wynagrodzenie za 
cały miesiąc. 

employees, who received wages and salaries for 
the whole month. 

 
 
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych 

 

1. Informacje o świadczeniach emerytalnych 
i rentowych (poza rolnikami indywidualnymi) 
dotyczą świadczeń finansowanych z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, którym dysponuje 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych budżetu pań-
stwa (w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. 
także z odrębnego rozdziału wydatków budżetu 
państwa) i od 2009 r. ze środków zgromadzonych 
w otwartych funduszach emerytalnych — OFE. 

Do świadczeń emerytalnych i rentowych upraw-
nieni są (łącznie z członkami ich rodzin) m.in.: 
1) pracownicy; 
2) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyj-

nych i spółdzielni kółek rolniczych; 
4) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia; 
5) osoby prowadzące pozarolniczą działalność 

(w tym osoby prowadzące działalność gospo-
darczą na własny rachunek, twórcy, artyści); 

6) duchowni; 
7) żołnierze zawodowi; 
8) funkcjonariusze: Policji, Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej; 

9) rolnicy indywidualni; 
10) inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz 
od 1991 r. osoby represjonowane. 

Emerytury oraz renty z tytułu niezdolności 
do pracy i renty rodzinne (wypłacane także 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych) dotyczą uprawnionych wymienionych 
w pkt. od 1) do 9). 

Informacje o świadczeniach emerytalnych 
i rentowych rolników indywidualnych dotyczą 
świadczeń wypłacanych przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ze środków Fundu-
szu Emerytalno-Rentowego i budżetu państwa 
(w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. 
z odrębnego rozdziału wydatków budżetu pań-
stwa), a także ze środków wypłacanych w ramach 
pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecz-
nych, w przypadku gdy rolnicy posiadają upraw-
nienia do łącznego pobierania świadczeń z tych 
środków. 

2. Świadczenia emerytalne i rentowe obej-

 Social security benefits 

 

1. Information regarding retirement pay and 
pension benefits (excluding farmers) concerns 
benefits financed from the Social Insurance Fund 
of the Social Insurance Institution, the state 
budget (within the scope of the appropriated 
allocation as well as since 2007 also from the 
separate division of the state budget 
expenditures), and since 2009 from the sources 
gathered in the open pension funds — OFE. 

Among others the following persons (including 
members of their families) are authorized to 
receive retirement pay and pensions: 
1) employed persons; 
2) outworkers; 
3) members of agricultural producers’ co-operatives 

and agricultural farmers’ co-operatives; 
4) persons employed on the basis of agency 

agreements or on the basis of order 
agreements; 

5) persons engaged in non-agricultural economic 
activity (of which self-employed persons, 
creators, artists); 

6) clergy; 
7) professional soldiers; 
8) the Police, Internal Security Agency and Foreign 

Intelligence Agency, Border Guard, State Fire 
Department and Penitentiary Staff functionaries; 

9) farmers; 
10) war and military invalids, combatants as well as 

since 1991 repressed persons 
Retirement pay as well as pensions resulting 
from an inability to work and family pensions 
(also paid due to accidents at work and job-
related illnesses) concern the persons mentioned 
in points 1) to 9). 

Information regarding retirement pay and pen-
sion benefits for farmers concerns benefits 
which are paid by the Agricultural Social Insur-
ance Fund from the source of the Pension Fund 
and by the state budget (within the scope of the 
appropriated allocation as well as since 2007 from 
the separate division of the state budget expendi-
tures) and also from the sources which are paid in 
regard to non--agricultural social security system, 
in case of farmers who are authorized to receive 
benefits from those sources simultaneously. 

2. Retirement pay and pension benefits 
include the amount of benefits due (current and 
compensatory), since 2007 taking into account 
the decrease i. a. due to achieving income from 
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mują kwotę świadczeń należnych (bieżących 
i wyrównawczych) uwzględniającą od 2007 r. 
zmniejszenie m. in. z tytułu osiągania przychodów 
z pracy.  

3. Dane dotyczące przeciętnej miesięcznej 
emerytury i renty obliczono dzieląc ogólną kwotę 
świadczeń przez odpowiadającą im liczbę świad-
czeniobiorców. 

4. Dane o świadczeniach podaje się w ujęciu 
brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

work.  
3. Data regarding the average monthly 

retirement pay and pension are calculated by 
dividing the total amount of benefits by the 
corresponding number of persons receiving these 
benefits. 

4. Data regarding benefits are given in gross 
terms, i.e., including deductions for personal in-
come taxes. 

 


