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Opracowanie sygnalne 

Wynagrodzenia pracowników w Kujawsko-Pomorskim  

 
 W październiku 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zatrudnionych było 354,5 tys. 

osób, co stanowiło 4,6% ogółu zatrudnionych w kraju (7746,8 tys. osób). Przeciętne wynagrodzenie 

brutto za październik 2014 r. pracowników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim 

wyniosło 3611,52 zł i było niższe o 12,1% od średniej krajowej (4107,72 zł). 

Tabl. 1. Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników według płci oraz sektorów własności  

i poziomu wykształcenia za październik 2014 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Zatrudnieni Przeciętne wynagrodzenie brutto 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych W zł 

OGÓŁEM  .................................................  354509 184348 170161 3611,52 3769,30 3440,58 

sektor publiczny  ................................  137111 45720 91391 4001,61 4336,11 3834,28 

sektor prywatny  ................................  217398 138628 78770 3365,49 3582,37 2983,80 

Wyższe ze stopniem naukowym co 

najmniej doktora oraz tytułem 

magistra, lekarza lub  równorzędnym  ..  99685 32842 66843 4902,39 5765,62 4478,26 

Wyższe ze stopniem inżyniera, 

licencjata, dyplomowanego 

ekonomisty lub równorzędnym ............  26037 13053 12984 4364,08 5140,19 3583,84 

Policealne  ................................................  15872 5264 10608 3217,14 3554,63 3049,67 

Średnie zawodowe  ..................................  70559 39552 31007 3240,79 3513,87 2892,45 

Średnie ogólnokształcące  ........................  27395 12816 14579 3104,30 3446,11 2803,82 

Zasadnicze zawodowe  .............................  88504 63576 24928 2780,11 2985,77 2255,59 

Gimnazjalne a  ..........................................  1119 1002 117 2527,00 2567,39 2181,14 

Podstawowe i niepełne podstawowe  .....  25338 16243 9095 2539,40 2718,72 2219,14 

 Udział zatrudnionych mężczyzn był nieznacznie wyższy niż kobiet i wyniósł 52,0%. Większość 

zatrudnionych pracowało w sektorze prywatnym – 217,4 tys. osób (61,3% ogółu zatrudnionych).  

W sektorze publicznym, gdzie zatrudnionych było 137,1 tys. osób, przeważały kobiety (66,7% ogółu 

zatrudnionych). 

 Przeciętna płaca brutto mężczyzn (3769,30 zł) była wyższa o 9,6% od przeciętnego 

wynagrodzenia kobiet (3440,58 zł). Wyższe wynagrodzenie (o 10,8%) w stosunku do średniej  

w województwie odnotowano w sektorze publicznym (4001,61 zł); w sektorze prywatnym płace były 

niższe o 6,8% (3365,49 zł). 
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Wyk.1.  Struktura zatrudnionych według poziomu wykształcenia w październiku 2014 r.  

 

 

 Wśród mężczyzn najliczniejszą grupę zatrudnionych stanowiły osoby z wykształceniem: 

zasadniczym zawodowym – 34,4% i średnim zawodowym – 21,5%. Zatrudnione kobiety to przede 

wszystkim osoby z wykształceniem: wyższym ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz 

tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym – 39,4% i średnim zawodowym – 18,2%. 

 

Wyk. 2. Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych według "wielkich" grup zawodów  

oraz sektorów własności za październik 2014 r. 

 

Uwzględniając „wielkie” grupy zawodów najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto wystąpiło 

wśród: przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników – 7114,91 zł  

(o 97,0% wyższe niż przeciętne wynagrodzenie ogółem w województwie kujawsko-pomorskim) oraz 

wśród specjalistów – 4485,19 zł (o 24,2% wyższe). 
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Ponadto w województwie: 

 najwyższy udział zatrudnionych stanowiła grupa osób w wieku 35–39 lat (50,9 tys. osób, tj. 14,4% 

ogółu) i 30–34 lata (49,9 tys. osób, tj. 14,1% ogółu); 

 dominowały osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat – takich osób było 147,3 tys. (41,6% ogółu); 

 poziom zatrudnienia był najwyższy wśród pracowników zatrudnionych w pozostałych usługach  

– 138,1 tys. osób (39,0% ogółu); 

 wśród zatrudnionych przeważali specjaliści – 87,8 tys. osób (24,9%) oraz robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy – 59,6 tys. (16,8%); 

 najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie (4902,39 zł) osiągnęli pracownicy ze stopniem 

naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym; ich zarobki były  

o 35,7% wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w województwie; 

 najwyższe wynagrodzenie wystąpiło u osób w wieku 65 lat i więcej w kwocie: dla mężczyzn 4991,68 zł 

i dla kobiet 4231,04 zł; 

 najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto, odnotowano w grupie połączonych sekcji PKD 2007 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości – 4438,40 zł. 

 

 
 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat wynagrodzenia pracowników w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Wynagrodzenie pracowników według cech społeczno-ekonomicznych  

za październik 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim,  

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 12 lutego 2016 r. 
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