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INFORMACJE 

14.02.2022 r. Struktura wynagrodzeń według zawodów  
w województwie kujawsko-pomorskim  
w październiku 2020 r. 

W województwie kujawsko-pomorskim  
w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto za październik 
2020 r. wyniosło 5135,43 zł. Mężczyźni otrzymali 
przeciętne wynagrodzenie za badany miesiąc  
o 9,4% (459,64 zł) wyższe niż kobiety. 

 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

W praktyce statystycznej podstawową miarą ogólnego poziomu wynagrodzeń jest przeciętne 
(średnie) miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 zatrudnionego (pracownika najem-
nego). W październiku 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim wyniosło ono 5135,43 zł 
brutto. Wówczas niższe niż przeciętne wynagrodzenie otrzymało 62,9% ogółu zatrudnionych 
w badanych podmiotach. Zatrudnieni w sektorze publicznym osiągnęli przeciętne wynagro-
dzenie o 14,5% wyższe niż pracownicy najemni w sektorze prywatnym. Tak ogółem, jak  
i w obydwu sektorach wynagrodzenia zatrudnionych mężczyzn były wyższe niż wynagrodze-
nia kobiet.  

 

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkich grupach zawodów  
w 2020 r.  
Stan za październik 

 

Analizując wysokość przeciętnego wynagrodzenia w wielkich grupach zawodów można do-
strzec, że wyższe niż średnio w województwie kujawsko-pomorskim wynagrodzenie otrzymali 
zatrudnieni w trzech wielkich grupach zawodów: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy, Specjaliści oraz Technicy i inny średni personel. Przy czym w grupie 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy wynagrodzenia na opisywa-
nym poziomie otrzymało 75,5% zatrudnionych, Specjaliści – 61,7% zatrudnionych, a wśród za-
liczonych do grupy Technicy i inny średni personel – 42,1% zatrudnionych. Należy pamiętać, 

Źródłem zaprezentowanych 
danych jest badanie struk-
tury wynagrodzeń według za-
wodów za 2020 r. Badanie to 
jest realizowane z częstotli-
wością dwuletnią. Ma charak-
ter reprezentacyjny i obej-
muje podmioty gospodarki 
narodowej o liczbie pracują-
cych 10 osób i więcej 

 117,5 
Dynamika przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto 
w stosunku do 2018 r. 

Najwyższe przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie 
brutto wśród wielkich grup 
zawodów było w grupie 
Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy i wyniosło 
8848,25 zł 
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że w wielkiej grupie zawodów Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy mieści się kadra zarządzająca wyższego szczebla zarówno sektora publicznego, jak i pry-
watnego. 

Tablica 1. Udział zatrudnionych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto  
w 2020 r.  
Stan za październik 

Wyszczególnienie 
 

a - ogółem 
b - mężczyźni 

c - kobiety 

Nie wyższe niż 
5135,43 zł brutto 

Wyższe niż 
5135,43 zł brutto 

w % 

Ogółem a 62,9 37,1 

b 60,7 39,3 

c 65,4 34,6 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzęd-
nicy i kierownicy 

a 24,5 75,5 

b 20,8 79,2 

c 29,3 70,7 

Specjaliści a 38,3 61,7 

b 35,0 65,0 

c 39,9 60,1 

Technicy i inny średni personel a 57,9 42,1 

b 45,7 54,3 

c 68,0 32,0 

Pracownicy biurowi a 81,5 18,5 

b 79,5 20,5 

c 83,2 16,8 

Pracownicy usług i sprzedawcy a 91,5 8,5 

b 85,7 14,3 

c 94,3 5,7 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy a 96,0 4,0 

b 97,2 2,8 

c 91,6 8,4 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy a 72,4 27,6 

b 69,2 30,8 

c 95,2 4,8 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń a 74,0 26,0 

b 70,9 29,1 

c 91,1 8,9 

Pracownicy wykonujący prace proste a 90,8 9,2 

b 81,8 18,2 

c 97,4 2,6 

 

W pozostałych wielkich grupach zawodów wynagrodzenie przeciętne było niższe niż średnie 
w Polsce i wahało się od 3476,11 zł w wielkiej grupie zawodów Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i ry-
bacy do 4501,59 zł w wielkiej grupie zawodów Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.  

 

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto 

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto jest kolejną obok przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia miarą wartości pracy wykonanej przez zatrudnionego na rzecz pracodawcy. 
Porównanie godzinowych wynagrodzeń brutto pozwala ocenić nie tylko wartość pracy, ale 
także jej efektywność.   
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Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto w województwie kujawsko-pomorskim 
za październik 2020 r. wyniosło 29,99 zł. Wynagrodzenie godzinowe mężczyzn było wówczas 
wyższe od przeciętnego wynagrodzenia godzinowego kobiet o 2,6%. 

Zróżnicowanie przeciętnych godzinowych wynagrodzeń brutto za październik 2020 r. było 

związane z zawodem wykonywanym przez zatrudnionych. W układzie wielkich grup zawo-
dów przeciętne wynagrodzenie godzinowe wahało się od 19,70 zł w grupie Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy do 50,04 zł w przypadku grupy Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy. Wartość przeciętnego wynagrodzenia godzinowego w tej drugiej gru-
pie zawodów była o 66,9% wyższa od średniej dla wszystkich zawodów.  

Drugą wielką grupą zawodów otrzymującą najwyższe przeciętne wynagrodzenie godzinowe 
byli Specjaliści – 41,48 zł. Przeciętnie ich stawki godzinowe były o 38,3% wyższe od wartości 
średniej dla wszystkich analizowanych zatrudnionych. 

Struktura i zróżnicowanie przeciętnego godzinowego wynagrodzenia ogółem brutto za paź-
dziernik 2020 r. w podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób w województwie kujaw-
sko-pomorskim za październik 2020 r. są zbliżone do charakterystyk przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w tej grupie podmiotów. 

 

Mediana wynagrodzeń brutto 

Mediana wynagrodzeń, inaczej wynagrodzenie środkowe, to miara pozycyjna, dzieląca osoby 
pobierające wynagrodzenia na dwie równoliczne grupy. Jedna połowa to zatrudnieni otrzy-
mujący wynagrodzenie niższe od mediany, druga zaś – wyższe. Cechą charakterystyczną me-
diany jest to, że na jej wysokość nie mają wpływu wartości ekstremalne (bardzo niskie lub 
bardzo wysokie wynagrodzenia), dlatego daje inny obraz rozkładu wynagrodzeń niż prze-
ciętne wynagrodzenie. 

W październiku 2020 r. mediana wynagrodzeń wyniosła 4439,48 zł brutto. Jej wartość była 
wśród mężczyzn (4595,26 zł) wyższa niż wśród kobiet (4263,18 zł). Analizując wartości mediany 
wynagrodzeń dla wielkich grup zawodów można zauważyć, że była ona wyższa niż średnio  
w województwie kujawsko-pomorskim wśród zatrudnionych w trzech wielkich grupach zawo-
dów: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; Specjaliści oraz Tech-
nicy i inny średni personel. W większości wielkich grup zawodów mediana wynagrodzeń była 
wyższa wśród mężczyzn. Wyjątek stanowi wielka grupa Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy.  
W tej grupie mediana wynagrodzeń była wyższa u kobiet o 8,9%. 

 

Wykres 2. Mediana wynagrodzenia brutto w wielkich grupach zawodów według płci w 2020 r. 
Stan za październik 

 

W październiku 2020 r. w wo-
jewództwie kujawsko-pomor-
skim różnica między mini-
malnym wynagrodzeniem 
brutto (2600,00 zł) a medianą 
wynagrodzeń wyniosła 
1839,48 zł. W tym przedziale 
wynagrodzenia otrzymało 
nieco ponad 40% zatrudnio-
nych w badanych podmio-
tach 
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Uzyskane w badaniu statystyki wynagrodzeń za październik 2020 r. w województwie kujaw-
sko-pomorskim są strukturalnie podobne do otrzymanych w poprzedniej edycji badania  
w 2018 r. 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 

 
Tel: 539 671 457, 532 457 701 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  

Tel: 539 671 457 

e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

bydgoszcz.stat.gov.pl       

@BYDGOSZCZ_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r.   

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r. (Informacja sygnalna) 

Zeszyt metodologiczny Struktura wynagrodzeń według zawodów 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Przeciętne wynagrodzenie godzinowe 

Zatrudnieni 
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