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CHART 2 (25). EMPLOYEES’ AVERAGE HOURLY GROSS EARNINGSa BY SEX FOR OCTOBER 2020
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a Dane na podstawie reprezentacyjnego badania przeprowadzonego co dwa lata. Dane obejmują podmioty o liczbie pracujących powyżej 9
osób. Wyniki dotyczą osób pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych, które w roku badania przepracowały cały październik. b Grupa obejmuje
pracowników sektora publicznego i prywatnego.
a Data based on a representative survey conducted every two years. Data includes entities employing more than 9 persons. The results refer
to full-time and part-time employees who worked whole October in the year of the study. b The group includes employees from the public and
private sectors.
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