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INFORMACJE SYGNALNE 

12.03.2018 r. Koszty pracy w województwie kujawsko-pomorskim 
w 2016 r. 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku 
przeciętne miesięczne koszty pracy należały do 
najniższych kosztów w Polsce (4671,23 zł). 

 

 

 

Koszty pracy w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw 

Koszty pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. w przeliczeniu na 1 zatrudnio-
nego wyniosły 4671,23 zł. Były one niższe o 14,9% od średnich kosztów pracy w Polsce 
(5489,14 zł) i o 31,0% od najwyższych kosztów, które wystąpiły w województwie mazowieckim 
(6772,86 zł). Pod względem wysokości kosztów pracy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego kujaw-
sko-pomorskie plasowało się na drugim miejscu – niższe koszty wystąpiły jedynie w wojewódz-
twie podkarpackim (4646,79 zł). 

Analizując koszty pracy w przeliczeniu na 1 godzinę opłaconą (28,76 zł) oraz przepracowaną 
(33,22 zł) województwo kujawsko-pomorskie charakteryzowało się najniższymi kosztami w Pol-
sce. Były one niższe o około 15% względem średniej dla kraju i o około 30% względem kosztów 
w województwie mazowieckim, w którym wystąpiły najwyższe koszty pracy w przeliczeniu na 
1 godzinę opłaconą oraz przepracowaną. 

 

Mapa 1. Koszty pracy w 2016 r. 

 

Koszty pracy w Kujawsko-Po-
morskiem w 2016 r. były o 
blisko 1/3 niższe niż w Mazo-
wieckiem 

14,9% 
wyniosła różnica między kosz-
tami pracy w Kujawsko-Po-
morskiem i w Polsce w 2016 r. 
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Koszty pracy według sekcji PKD 

Koszty pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. w większości rodzajów działalno-
ści gospodarczej były niższe niż średnie koszty w poszczególnych sekcjach w Polsce. Najwięk-
sza różnica in minus wystąpiła w sekcji informacja i komunikacja (o 38,8%). Duża różnica kosz-
tów wystąpiła również w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 34,4%). Je-
dyną sekcją, w której miesięczne koszty pracy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego były wyższe 
w województwie kujawsko-pomorskim niż w Polsce było rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ry-
bactwo (o 3,5%).  

 

Tablica 1. Koszty pracy w województwie kujawsko-pomorskim według sekcji PKD w 2016 r. 

 

Sekcje PKD 

Koszty pracy w przeliczeniu na 

1 zatrudnionego 

(przeciętne  

miesięczne) 

1 godzinę 

opłaconą 
przepraco-

waną 

w zł 

Ogółem 4671,23 28,76 33,22 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6870,57 39,87 46,34 

Górnictwo i wydobywanie 7216,90 42,73 50,88 

Przetwórstwo przemysłowe 4600,04 27,08 31,31 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i gorącą wodę ∆ 
8248,90 48,65 57,80 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpa-

dami; rekultywacja ∆ 
4607,82 27,49 31,82 

Budownictwo 4475,06 26,26 30,09 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 4146,27 24,57 27,64 

Transport i gospodarka magazynowa 4228,70 24,77 28,14 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ 3145,09 19,05 21,41 

Informacja i komunikacja 5730,62 34,02 38,77 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6448,57 39,32 45,70 

Obsługa rynku nieruchomości ∆ 4897,13 29,55 34,54 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4883,28 29,76 33,86 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 3117,08 18,83 22,05 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obo-

wiązkowe zabezpieczenia społeczne 
5389,51 32,66 38,18 

Edukacja 4970,82 39,63 46,93 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4400,44 26,98 31,05 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4457,46 27,29 31,49 

Pozostała działalność usługowa 4549,43 26,50 32,65 

W 2016 r. w Kujawsko-Pomor-
skiem koszty pracy wyższe 
niż w Polsce wystąpiły jedy-
nie w sekcji rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo i rybactwo 
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Koszty pracy według sektorów własności, struktura kosztów pracy 

Ze względu na sektor własności wyższe koszty pracy w województwie kujawsko-pomorskim 
w 2016 r. wystąpiły w sektorze publicznym. W przeliczeniu na 1 zatrudnionego koszty pracy 
w tym sektorze wyniosły 5181,76 zł, co było kwotą wyższą o 18,6% od kosztów pracy w sektorze 
prywatnym. 

Z analizy struktury kosztów pracy wynika, że 99,9% całkowitych nakładów ponoszonych przez 
pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pozyskania, wykorzystania, utrzy-
mania i doskonalenia pracowników stanowiły wynagrodzenia i świadczenia zaliczane w ciężar 
kosztów podmiotów. Pozostała część to koszty związane z wypłatami z tytułu udziału w zysku 
do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach.  

Największy udział w strukturze kosztów miały wynagrodzenia zasadnicze (53,7%). Drugim pod 
względem udziału składnikiem kosztów pracy były składki na ubezpieczenia emerytalne, ren-
towe i wypadkowe opłacane przez pracodawcę (15,1%).  

 

Wykres 2. Struktura kosztów pracy według sektorów własności w 2016 r. 
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