
 
 

Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2014 r. Badanie 
jest  realizowane  z  częstotliwością  dwuletnią  na  formularzu  Z‐12, ma  charakter  reprezentacyjny  i  obejmuje 
podmioty gospodarki narodowej o  liczbie pracujących powyżej 9. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz 
niepełnozatrudnionych, którzy przepracowali cały miesiąc (październik 2014 r.).  
Wyniki badania struktury wynagrodzeń pozwalają na analizę zróżnicowania poziomu wynagrodzeń (przecięt‐

nych miesięcznych i godzinowych) oraz ich struktury według cech osób fizycznych, takich jak: płeć, wiek, poziom 
wykształcenia,  staż pracy, wykonywany  zawód, a  także cech charakteryzujących  zakłady pracy  tych osób,  tj.: 
rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i położenie geograficzne. Według tych samych cech cha‐
rakteryzowana jest również struktura zatrudnienia. W oparciu o wyniki badania opracowywane są także rozkła‐
dy zatrudnionych według wysokości wynagrodzenia oraz podstawowe mierniki zróżnicowania płac. 
Informacje ilustrujące wysokość miesięcznych wynagrodzeń ogółem brutto za październik 2014 r. ujmują: 
a) wynagrodzenia osobowe za X 2014 r.  (w tym m.in. wynagrodzenie zasadnicze, za pracę w godzinach 

nadliczbowych, dodatki  funkcyjne czy  za  staż pracy, wynagrodzenia wypłacone  za okresy dłuższe niż 
miesiąc w wysokości przypadającej na 1 miesiąc – np. 1/3 część premii za IV kwartał, 1/6 – premii za  
II półrocze); 

b) 1/12 część za 2014 r.: honorariów wypłaconych pracownikom własnym na podstawie umowy o pracę, 
dodatkowych wynagrodzeń  rocznych  dla  pracowników  jednostek  sfery  budżetowej, wypłat  z  tytułu 
udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej; 

c) kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe  i chorobowe opłaconych od wynagrodzeń przez 
ubezpieczonego. 

W wynagrodzeniach miesięcznych nie uwzględniono  takich wypłat,  jak: nagrody  jubileuszowe, gratyfikacje, 
odprawy  wypłacone  przy  przejściu  na  emeryturę,  jednorazowe  wynagrodzenia  (wyrównawcze)  wypłacone 
w związku ze zgłoszeniem i przyjęciem projektu wynalazczego powodującego zmianę norm pracy, ekwiwalenty 
za niewykorzystany urlop. 
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów za październik 2014 r. została zastosowana „Klasyfikacja 

zawodów i specjalności”, wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 IV 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 XI 2012 r. 
(Dz. U. 2012, poz. 1268). Klasyfikacja  jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem za‐
wodów  i specjalności występujących na rynku pracy. W ramach wielkich grup zawodów wyodrębnia się grupy 
duże, w ramach dużych – średnie, w ramach średnich – elementarne, a w ramach elementarnych – poszczegól‐
ne specjalności. 
Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, opracowanej na podstawie Sta‐

tystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej  (NACE Rev. 2), wprowadzonej  rozporzą‐
dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251, poz. 1885 z późniejszymi zmianami). 
W niniejszym opracowaniu zastosowano skróty nazw niektórych sekcji. W tablicach i na wykresach skrócone 

nazwy zostały oznaczone znakiem „Δ”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej: 
 

skrót  pełna nazwa 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami; rekultywacja 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,  
włączając motocykle

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
Administrowanie i działalność wspierająca  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
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Struktura zatrudnienia 

Według badania struktury wynagrodzeń za październik 2014 r., liczba osób zatrudnionych w woje‐

wództwie  wielkopolskim  wyniosła  862,2  tys.,  co  stanowiło  11,1%  ogółu  zatrudnionych  w  kraju 

(w poprzednim badaniu z 2012 r. – 9,5%). Trzy czwarte spośród nich pracowało w sektorze prywat‐

nym  (642,4  tys.  osób,  tj.  74,5%).  Nieco  ponad  połowę  pracowników  uczestniczących  w  badaniu 

(51,2%) stanowili mężczyźni. W sektorze prywatnym ich udział był większy (56,6%). Biorąc pod uwagę 

kryterium wieku, blisko 30% zatrudnionych  stanowiły osoby w wieku od 25 do 34  lat. Stosunkowo 

liczne były również kolejne grupy wiekowe 35–44  lata (28,9%) oraz 45–54  lata (21,3%). Najmniejszy 

udział wśród zatrudnionych (7,5%) miały osoby młode, tj. w wieku poniżej 25 lat.  

W 2014 r. ponad 60% ogółu pracowników objętych badaniem – tak wśród kobiet, jak i mężczyzn – 

miało  co  najmniej  10‐letni  staż  pracy. W  sektorze  publicznym  przeważają  pracownicy  z większym 

doświadczeniem zawodowym. W 2014 r. udział zatrudnionych z minimum 10‐letnim stażem sięgał tu 

78,3%,  a w przypadku  stażu pracy powyżej  20  lat  –  55,3%. W  sektorze prywatnym obserwuje  się 

większy niż w  sektorze publicznym udział pracowników  z krótszym  stażem pracy. Osoby pracujące 

mniej niż 5  lat  stanowiły w  tym wypadku 23,5% ogółu  zatrudnionych, podczas gdy w  sektorze pu‐

blicznym ich odsetek wyniósł 9,7%. 
 

Tabl.1.  Zatrudnieni według sektorów własności, wieku i stażu pracy w październiku 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

w tysiącach 

O g ó ł e m  ........................................... 862,2 441,2 421,0 
sektor publiczny ................................ 219,8 77,6 142,2 
sektor prywatny ................................. 642,4 363,6 278,8 

Według wieku:    
do 24 lat ............................................ 65,1 37,8 27,3 
25–34 ................................................ 254,6 134,6 120,0 
35–44 ................................................ 248,3 119,0 129,3 
45–54 ................................................ 184,0 84,3 99,7 
55–59 ................................................ 81,2 42,0 39,2 
60–64 ................................................ 27,0 21,5 5,5 
65 lat i więcej .................................... 2,0 2,0 0,0 

Według stażu pracy:    
do 1,9 roku ........................................ 75,3 36,1 39,2 
2,0–4,9 lat .......................................... 96,7 50,1 46,6 
5,0–9,9 .............................................. 157,8 82,5 75,3 
10,0–14,9........................................... 129,7 65,9 63,8 
15,0–19,9........................................... 109,7 54,2 55,5 
20,0 lat i więcej ................................. 293,0 152,4 140,6 

 
 
 

Istotną cechą charakteryzującą  zatrudnionych  jest poziom wykształcenia. Wśród ogółu pracowni‐

ków objętych badaniem w 2014  r. dwie  trzecie  legitymowały  się  co najmniej  średnim wykształce‐

niem. Bardziej wykształcone były kobiety. Wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe, poli‐

cealne bądź wyższe miało 74,0% kobiet, w tym 31,8% – wyższe ze stopniem naukowym co najmniej 

doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym. W przypadku mężczyzn proporcje te wy‐

niosły 58,9% i 18,2%. Jedną czwartą ogółu zatrudnionych (25,8%) stanowili pracownicy z wykształce‐

niem  zasadniczym  zawodowym. Wśród mężczyzn  takie wykształcenie  posiadało  34,3%  badanych, 

podczas gdy w grupie kobiet – 17,0%. W  sektorze publicznym przeważały osoby  z wykształceniem 

wyższym ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzęd‐

nym  (52,6%  zatrudnionych),  natomiast w  sektorze  prywatnym  najwięcej  było  pracowników  z wy‐

kształceniem zasadniczym zawodowym (30,5%). 
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Wykres 1. Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia, sektorów własności i płci  

 

 
 
 
 

Najwięcej  pracowników  skupiały  zakłady  o  liczbie  pracujących  od  20–49; w  2014  r.  zatrudnieni  

w takich podmiotach stanowili średnio 18,5%, wśród mężczyzn 18,9%, a wśród kobiet 18,3%. W tej 

grupie zanotowano także największy odsetek pracowników sektora prywatnego (17,7%). W sekto‐

rze publicznym zatrudnieni w zakładach z grupy 20–49 pracujących stanowili 21,3% ogółu zatrud‐

nionych, ale jeszcze liczniejsza (23,1%) była kolejna grupa zakładów o liczbie pracujących 50–99. 
 

Wykres 2. Struktura zatrudnienia według rodzajów działalności i płci  
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Ze względu na rodzaj działalności, w październiku 2014 r. w województwie wielkopolskim najliczniej‐

szą grupę stanowili pracownicy zatrudnieni w przemyśle (35,2% ogółu zatrudnionych). Sekcje przemy‐

słowe  stanowiły najczęstsze miejsce  zatrudnienia wśród mężczyzn  (46,6%). Również w  sektorze pry‐

watnym  przeważali  zatrudnieni w  jednostkach  związanych  z  przemysłem  (43,9%).  Przedsiębiorstwa 

sekcji handel; naprawą pojazdów samochodowych skupiały 21,8% ogółu zatrudnionych.  Jednocześnie 

udział  jednostek  handlowych  w  strukturze  zatrudnienia  kobiet  wyniósł  27,1%  (największy  udział), 

a wśród mężczyzn 16,8%. W sektorze publicznym najwięcej pracowników koncentrowało się w edukacji 

(39,8%) oraz jednostkach zajmujących się ochroną zdrowia i pomocą społeczną (15,4%). Te dwie sekcje 

były też częstym miejscem zatrudnienia dla kobiet (odpowiednio 19,3% i 8,1%).  

Podstawowym grupowaniem pracowników w badaniu struktury wynagrodzeń jest podział na dzie‐

więć  tzw. wielkich grup  zawodów. Najliczniej  reprezentowaną grupą  są  specjaliści. W październiku 

2014 r. ta grupa zawodowa obejmowała 173,6 tys. osób, tj. 20,2% ogółu zatrudnionych. Wśród kobiet 

odsetek ten był większy  i sięgał 26,6%, co wynika z faktu, że do tej grupy zalicza się typowo żeńskie 

zawody  takie  jak:  położne  (wśród  których  kobiety  stanowiły  99,3%  zatrudnionych),  pielęgniarki 

(97,2%) czy diagności laboratoryjni (92,0%). Więcej specjalistów zatrudniał sektor publiczny, gdzie ich 

udział kształtował się na poziomie 46,5%  (53,2% wśród kobiet) wobec 11,1%  (13,0% wśród kobiet) 

w sektorze  prywatnym.  Drugą  grupę  pod  względem  liczebności  stanowią  robotnicy  przemysłowi 

i rzemieślnicy. W październiku 2014  r. badanie  struktury wynagrodzeń objęło 154,7  tys. osób  z  tej 

grupy zawodowej, tj. 17,9% ogółu zatrudnionych, a wśród mężczyzn – 28,2%. Do tej grupy zaliczają 

się zawody uznawane za  typowo męskie, m.in.  robotnicy budowlani  i pokrewni  (w której  to grupie 

mężczyźni stanowili 98,9% zatrudnionych) oraz elektrycy i elektronicy (98,1%). Robotnicy przemysło‐

wi  i rzemieślnicy częściej byli zatrudniani w sektorze prywatnym (22,3% ogółu zatrudnionych w tym 

sektorze; wśród mężczyzn 31,4%). Udział grupy pracownicy usług osobistych  i sprzedawcy w 2014 r. 

kształtował się na poziomie 14,5%, a 11,8% stanowili operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. 
 

Tabl. 2.  Zatrudnieni według grup zawodów w październiku 2014 r. 
 

GRUPY ZAWODÓW Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z ogółem w sektorze 

publicznym prywatnym 

 W tysiącach 

O g ó ł e m  ................................................................. 862,2 441,2 421,0 219,8 642,4 

 W odsetkach  
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi  
   urzędnicy i kierownicy ............................................. 8,7 8,7 8,7 

 
7,0 9,3 

Specjaliści ................................................................... 20,2 14,0 26,6 46,5 11,1 
Technicy i inny średni personel ................................... 10,1 9,3 11,0 13,5 8,9 
Pracownicy biurowi..................................................... 8,6 7,5 9,8 8,2 8,7 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ................. 14,5 6,7 22,8 4,8 17,9 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ........................... 0,4 0,6 0,1 0,5 0,3 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ....................... 17,9 28,2 7,0 5,2 22,3 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .................. 11,8 18,5 4,9 5,3 14,1 
Pracownicy przy pracach prostych .............................. 7,8 6,5 9,1 9,0 7,4 
 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

W  październiku  2014  r.  w  województwie  wielkopolskim  przeciętne  wynagrodzenie  brutto 

w badanej  zbiorowości wyniosło  3777,82  zł  (wobec  3579,31  zł w  2012  r.)  i było o  8,0% niższe od 

średniej krajowej (4107,72 zł). Mniejszy dystans dzielił analogiczne wielkości w sektorze publicznym 

(2,1% wobec 9,3% w sektorze prywatnym). Lepiej wynagradzani byli mężczyźni. Ich przeciętna płaca 

była o 9,5% wyższa od  średniej w województwie  i o 21,7% przewyższała przeciętne wynagrodzenie 

kobiet (w badaniu za październik 2012 r. płaca mężczyzn przekraczała przeciętną wojewódzką o 8,6%, 

a wynagrodzenie kobiet o 19,3%). W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie kształtowało się 
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na poziomie o 12,9% wyższym od średniej wojewódzkiej  i o 18,1% wyższym niż w sektorze prywat‐

nym (w poprzednim badaniu różnice te były podobne, odpowiednio o 12,2% i o 17,9%).  

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto w 2014  r. wyniosło 20,88 zł  i było o 2,03 zł 

(o 8,9%) niższe od  średniego w  kraju. Mężczyźni osiągnęli wynagrodzenie na poziomie 22,33  zł  za 

1 godzinę,  tj. o 6,9% wyższym od  średniej wojewódzkiej  (w 2012  r. o 5,8% wyższym), podczas gdy 

kobiety  za  1  godzinę  pracy  otrzymywały  średnio  19,28  zł,  tj.  o  7,7% mniej  niż  w  województwie  

(poprzednio o 6,4% mniej). Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn przekraczało ana‐

logiczne wynagrodzenie dla kobiet o 3,05 zł, tj. o 15,8% (w 2012 r. o 13,0%). W sektorze publicznym 

za 1 godzinę płacono o 6,65 zł (o 34,4%) więcej niż w prywatnym. W porównaniu z poprzednim bada‐

niem dystans dzielący sektory własności zmienił się nieznacznie (wzrost o 0,57 zł).  
 

Tabl. 3.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według sektorów własności, wieku i stażu 
         pracy w październiku 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

w złotych 

O g ó ł e m  ............................................................................ 3777,82 4137,61 3400,79 
sektor publiczny ................................................................. 4265,97 4779,10 3985,83 
sektor prywatny .................................................................. 3610,78 4000,64 3102,42 

Według wieku:    
do 24 lat .............................................................................. 2552,55 2672,55 2386,13 
25–34 .................................................................................. 3451,40 3747,02 3119,51 
35–44 .................................................................................. 4111,65 4677,23 3591,51 
45–54 .................................................................................. 3996,26 4459,51 3604,47 
55–59 .................................................................................. 3929,28 4184,97 3655,15 
60–64 .................................................................................. 4615,76 4647,36 4492,58 
65 lat i więcej ..................................................................... 6134,50 6029,78 8624,66 

Według stażu pracy:    
do 1,9 roku .......................................................................... 2714,31 2969,53 2478,66 
2,0–4,9 lat ........................................................................... 3154,74 3426,92 2862,31 
5,0–9,9 ................................................................................ 3614,21 3965,40 3229,38 
10,0–14,9 ............................................................................ 3991,11 4519,89 3444,61 
15,0–19,9 ............................................................................ 4180,67 4676,50 3696,81 
20,0 lat i więcej .................................................................. 4099,59 4384,50 3790,96 

 
 

Analizując  kształtowanie  się  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  w  październiku 

2014 r. w zależności od wieku i stażu pracy, należy stwierdzić, że jego wielkość na ogół (z niewielkimi 

odchyleniami od tendencji) zwiększała się wraz ze wzrostem wartości zmiennych, niezależnie od płci 

i sektorów własności. Wynagrodzenie młodszych grup wiekowych (do 34 lat) nie osiągnęło średniego 

poziomu w województwie. W grupie 25–34 lata przeciętne wynagrodzenie stanowiło 91,4% średniej 

wojewódzkiej,  natomiast  w  kolejnej  grupie  wiekowej  (35–44  lata)  przekraczało  już  tę  wielkość 

o 8,8%. W przypadku  stażu pracy, najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracujący mniej niż 2  lata 

(71,8%  średniej  płacy  w  województwie),  a  przeciętny  poziom  wynagrodzeń  przekroczyły  dopiero 

osoby o minimum 10‐letnim stażu.  

Istotną cechą różnicującą wynagrodzenie jest poziom wykształcenia zatrudnionych. W październiku 

2014 r. średni poziom płac w województwie wielkopolskim przekroczyli jedynie pracownicy legitymu‐

jący  się  wyższym  wykształceniem.  Zatrudnieni  ze  stopniem  naukowym  co  najmniej  doktora  oraz  

tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym otrzymywali wynagrodzenie średnio o 44,8% wyższe od 

przeciętnego wynagrodzenia w województwie, a osoby z  tytułem  inżyniera,  licencjata, dyplomowa‐

nego ekonomisty lub równorzędnym – o 17,6% wyższe. W obu tych grupach zatrudnionych wyraźnie 

różniły się płace mężczyzn  i kobiet  (przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o blisko 50% wyższe). 

Najniższe  wynagrodzenie  odnotowano  w  grupie  pracowników  z  wykształceniem  gimnazjalnym 

(o 37,1% niższe od średniej wojewódzkiej). Rozpiętość pomiędzy najlepiej a najgorzej wynagradzaną 

grupą przekraczała 3 tys. zł.  
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Wykres 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według wykształcenia i płci  
            w październiku 2014 r.  

 

 

 

Tabl.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według rodzajów działalności w październiku  
         2014 r. 

SEKCJE PKD Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z ogółem w sektorze 

publicznym prywatnym 

O g ó ł e m  w zł ...................................... 3777,82 4137,61 3400,79 4265,97 3610,78 

 Ogółem = 100 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
   i rybactwo ............................................. 114,9 107,8 117,6 

 
132,5 98,3 

Górnictwo i wydobywanie ...................... 125,4 115,7 127,1 114,3 126,7 
Przetwórstwo przemysłowe ..................... 98,3 96,6 92,7 95,8 102,7 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
   w energię elektryczną, gaz, parę  
   wodną i gorącą wodę .......................... 160,6 148,9 165,8 

 
 

140,0 173,5 
Dostawa wody; gospodarowanie  
   ściekami i odpadami; rekultywacja ..... 94,8 86,8 104,3 

 
93,3 78,2 

Budownictwo .......................................... 94,2 84,8 114,7 144,1 95,8 
Handel; naprawa pojazdów 
   samochodowych ................................. 90,4 101,0 85,9 

 
89,8 94,6 

Transport i gospodarka magazynowa ...... 92,7 86,1 96,9 95,2 90,6 
Zakwaterowanie i gastronomia .............. 64,7 63,4 68,8 69,2 67,3 
Informacja i komunikacja ........................ 130,5 127,4 121,7 127,9 135,9 
Działalność finansowa  
   i ubezpieczeniowa ................................ 150,7 185,8 144,1 

 
127,3 159,4 

Obsługa rynku nieruchomości 133,0 143,6 112,9 85,5 142,8 
Działalność profesjonalna, naukowa  
   i techniczna .......................................... 120,9 131,9 108,4 

 
118,4 123,9 

Administrowanie i działalność  
   wspierająca ......................................... 78,2 68,2 90,0 

 
133,1 72,3 

Administracja publiczna i obrona 
   narodowa; obowiązkowe  
   zabezpieczenia społeczne ..................... 122,4 125,1 128,7 

 
 

108,4 – 
Edukacja .................................................. 105,6 111,7 112,2 97,3 85,7 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ....... 94,6 106,4 100,7 85,0 91,8 
Działalność związana z kulturą,  
   rozrywką i rekreacją ............................. 89,4 89,0 94,3 

 
84,3 54,2 

Pozostała działalność usługowa .............. 87,7 99,2 79,8 80,4 91,6 
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W  ujęciu według  rodzaju  prowadzonej  działalności,  najwyższe  przeciętne wynagrodzenie  brutto 

w październiku  2014  r.  odnotowano w  sekcji wytwarzanie  i  zaopatrywanie w  energię  elektryczną, 

gaz, parę wodną  i gorącą wodę (o 60,6% wyższe od średniego w województwie). Ta sekcja domino‐

wała też w grupie kobiet (gdzie przeciętne wynagrodzenie było o 65,8% wyższe od średniej w tej gru‐

pie) oraz w sektorze prywatnym (o 73,5% wyższe od średniej). Mężczyźni najwyższą płacę uzyskiwali 

w sekcji działalność  finansowa  i ubezpieczeniowa  (o 85,8% wyższą od  średniej dla mężczyzn), nato‐

miast w sektorze publicznym najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w sekcji budownic‐

two (gdzie płaca o 44,1% przekraczała średni poziom wynagrodzeń w tym sektorze). Zaobserwowane 

tendencje  były  podobne  do  notowanych w  poprzednim  badaniu. Różnica  dotyczyła  jedynie  ujęcia 

sektorowego. W  październiku  2012  r.  najwyższe  przeciętne wynagrodzenie  brutto w  sektorze  pu‐

blicznym obserwowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wod‐

ną i gorącą wodę, natomiast w sektorze prywatnym pod względem wysokości wynagrodzenia najko‐

rzystniej kształtowała się wówczas sytuacja w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 

Kolejną  cechą  różnicującą  poziom  wynagrodzeń  jest  wielkość  zakładu. W  październiku  2014  r. 

w podmiotach o liczbie pracujących mniejszej od 50 przeciętna płaca kształtowała się poniżej średniej 

dla województwa. Relacja ta zmieniała się po przekroczeniu progu 50 pracujących (w 2012 r. od 100 

pracujących), a najwyższe wynagrodzenie  zanotowano wśród pracowników  zatrudnionych w  zakła‐

dach  z  przedziału  2000–4999  pracujących,  gdzie  przeciętne  wynagrodzenie  przewyższało  średnią 

płacę o 16,2%  (w poprzednim badaniu najwięcej zarabiali pracownicy z zakładów o  liczbie pracują‐

cych 250–499). 
 

Tabl. 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według grup zawodów w październiku 2014 r. 

GRUPY ZAWODÓW 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z ogółem w sektorze 

publicznym prywatnym 

w złotych 

O g ó ł e m .............................................. 3777,82 4137,61 3400,79 4265,97 3610,78 
Przedstawiciele władz publicznych,  
   wyżsi urzędnicy i kierownicy ............... 7307,34 8844,00 5700,73 

 
7279,59 7314,46 

Specjaliści ............................................... 4832,12 5715,50 4345,44 4690,49 5035,46 

Technicy i inny średni personel ............... 4058,26 4640,92 3540,28 3850,61 4165,43 

Pracownicy biurowi................................. 3116,29 3269,34 2993,84 3471,75 3001,71 
Pracownicy usług osobistych  
   i sprzedawcy ......................................... 2497,76 2865,64 2385,35 

 
2705,35 2478,65 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ....... 2710,16 2719,26 2659,12 3454,76 2375,34 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ... 3127,70 3293,11 2430,70 4028,23 3055,70 
Operatorzy i monterzy maszyn  
   i urządzeń ............................................. 3121,94 3167,70 2940,28 

 
3812,38 3032,21 

Pracownicy przy pracach prostych .......... 2402,44 2592,57 2260,85 2351,03 2423,84 
 
 

W październiku 2014 r., podobnie jak w poprzednim badaniu, wśród dziewięciu „wielkich” grup za‐

wodów  tylko w  trzech  pierwszych poziom przeciętnego wynagrodzenia  brutto przekraczał  średnią 

płacę w województwie. Najwyższe wynagrodzenie  otrzymywali  przedstawiciele władz  publicznych, 

wyżsi urzędnicy i kierownicy – blisko dwukrotnie (a w przypadku mężczyzn ponad dwukrotnie) więcej 

niż  przeciętnie w województwie. Do  tej  grupy  zawodowej  zaliczają  się m.in.  dyrektorzy  generalni 

i wykonawczy, których przeciętne wynagrodzenie trzykrotnie przewyższało średnią wojewódzką.  

Przeciętne wynagrodzenie w grupie  specjaliści było  średnio o 27,9% wyższe niż w województwie 

(w sektorze publicznym o 10,0%; w prywatnym o 39,5%),  jednak grupa  ta  jest wewnętrznie bardzo 

zróżnicowana. Wśród zaklasyfikowanych do niej grup zawodów niższego szczebla znajdują się zarów‐

no specjaliści z dziedziny prawa (których wynagrodzenie było ponad dwukrotnie wyższe od średniej 

wojewódzkiej),  lekarze  (o 90,6% wyższe od  średniej)  i nauczyciele akademiccy  (o 85,0% wyższe od 

średniej), jak też specjaliści ratownictwa medycznego (których wynagrodzenie było o 27,8% niższe od 

średniej) oraz matematycy, statystycy i pokrewni (o 13,7% niższe od średniej). 
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Przeciętny  poziom wynagrodzenia  brutto w województwie wielkopolskim  przewyższała  również 

średnia płaca techników i innego średniego personelu, przy czym ta przewaga dotyczyła tylko wielko‐

ści  ogółem  (o  7,4%)  oraz  sektora  prywatnego  (o  15,4%).  W  sektorze  publicznym  przeciętne  

wynagrodzenie techników nie osiągnęło przeciętnego poziomu płacy w województwie (o 9,7% niższe 

od  średniej). Grupa  zawodowa  technicy  i  inny  średni  personel  obejmuje  różne  specjalności, m.in. 

zaklasyfikowane do  „średnich” grup  zawodów,  takich  jak mistrzowie produkcji w górnictwie, prze‐

twórstwie  przemysłowym  i  budownictwie  (gdzie  przeciętne wynagrodzenie  o  34,1%  przewyższało 

poziom wojewódzki), technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności (o 33,8% wyższe 

od  średniej), ale  także  technicy  telekomunikacji  i urządzeń  transmisyjnych  (gdzie przeciętne wyna‐

grodzenie było o 40,1% niższe od średniej), dietetycy i żywieniowcy (o 28,5% niższe od średniej) oraz 

technicy medyczni i farmaceutyczni (o 23,0% niższe od średniej). 

 

Wykres 4. Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w danej  
            grupie zawodów od przeciętnego wynagrodzenia w województwie wielkopolskim 

 

 
 
 
 

W  pozostałych  „wielkich”  grupach  zawodów  przeciętne wynagrodzenie  było  niższe  od  średniej, 

a najniższy jego poziom zaobserwowano w grupie pracownicy przy pracach prostych (o 36,4% niższe 

od przeciętnego poziomu w województwie) oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (o 33,9% 

niższe od średniej).  

We wszystkich „wielkich” grupach zawodów przeciętne wynagrodzenie kobiet było niższe od wyna‐

grodzenia mężczyzn. Największa  rozpiętość wystąpiła w  grupie  przedstawiciele władz  publicznych, 

wyżsi  urzędnicy  i  kierownicy,  gdzie  płaca mężczyzn  przewyższała  wynagrodzenie  kobiet  o  ponad 

3 tys. zł, natomiast najbardziej wyrównane dla obu płci były wynagrodzenia w grupie rolnicy, ogrod‐

nicy, leśnicy i rybacy, gdzie różnica wynosiła ok. 60 zł. 

 

Indywidualne miesięczne wynagrodzenia brutto 

Znacznym  zróżnicowaniem  charakteryzują  się  indywidualne wynagrodzenia brutto  zatrudnionych 

objętych badaniem w październiku 2014 r.  
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Wykres 5. Rozkład zatrudnionych według przeciętnego wynagrodzenia ogółem  
            brutto w województwie wielkopolskim w październiku 2014 r. 
 

 
 

 
 

a  W nawiasach podano procentowy rozkład wynagrodzeń w poszczególnych przedziałach (np. przedział 1888,92–2833,37 zł stanowi 
50–75% przeciętnego wynagrodzenia); przedziały procentowe zostały domknięte prawostronnie (np. przedział 50–75% obejmuje wynagro‐
dzenia stanowiące od 50,01 do 75,00% przeciętnego wynagrodzenia). 
 

Większość  zatrudnionych w wielkopolskich  podmiotach  objętych  badaniem  (prawie  dwie  trzecie 

ogółu pracowników) otrzymywała wynagrodzenie  co najwyżej  równe przeciętnemu wynagrodzeniu 

w województwie. W grupie  tej więcej było kobiet  (53,6%) niż mężczyzn  (46,4%). W  tym przedziale 

wynagrodzeń największy udział (blisko 30%) mieli pracownicy, których przeciętne miesięczne wyna‐

grodzenie  stanowiło  od  50–75%  średniej  płacy w województwie. W  przypadku mężczyzn  odsetek 

osób otrzymujących wynagrodzenie w takiej wysokości wynosił 21,5%, a w przypadku kobiet – 34,2%.  
 

Tabl. 6.  Zatrudnieni według grup zawodów w październiku 2014 r.  

GRUPY ZAWODÓW 

Zatrudnieni otrzymujący wynagrodzenie miesięczne brutto  
co najwyżej równe przeciętnemu wynagrodzeniu 

w województwie wielkopolskim  
(3777,82 zł) 

w kraju  
(4107,72 zł) 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w odsetkach 

O g ó ł e m .............................................. 64,9 58,8 71,2 70,5 64,8 76,5 
Przedstawiciele władz publicznych,  
   wyżsi urzędnicy i kierownicy ............... 26,7 20,1 33,6 32,0 

 
23,3 41,0 

Specjaliści ............................................... 38,1 26,8 44,3 45,6 32,7 52,8 
Technicy i inny średni personel ............... 54,2 41,5 65,5 62,1 49,0 73,7 
Pracownicy biurowi................................. 76,0 72,2 79,0 82,8 78,5 86,2 
Pracownicy usług osobistych  
   i sprzedawcy ......................................... 93,2 82,8 96,3 95,0 

 
87,5 97,3 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ....... 84,7 83,2 93,2 88,4 87,0 95,9 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ... 71,9 67,1 91,8 77,9 73,9 94,9 
Operatorzy i monterzy maszyn  
   i urządzeń ............................................. 74,8 72,3 84,9 81,0 

 
78,8 89,9 

Pracownicy przy pracach prostych .......... 93,4 88,1 97,4 95,8 92,2 98,5 
 
 

Pracownicy  zatrudnieni  w  województwie  wielkopolskim  otrzymujący miesięczne  wynagrodzenie 

brutto w  kwocie mniejszej  lub  równej przeciętnemu wynagrodzeniu w województwie  (3777,82  zł) 

stanowili 64,9% ogółu pracowników, a odnosząc  ich płacę do przeciętnego wynagrodzenia w kraju 

(4107,72  zł) – 70,5%. Odsetek pracowników  zarabiających  co najwyżej  równowartość przeciętnego 

wynagrodzenia w województwie  (w  kraju)  kształtował  się  różnie w poszczególnych  „wielkich” gru‐

pach  zawodów – od 26,7%  (32,0%) wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników 

i kierowników do 93,4% (95,8%) w przypadku pracowników przy pracach prostych. 

Grupa  osób  najgorzej  zarabiających,  tj.  otrzymujących wynagrodzenie w  kwocie  do  1680,00  zł, 

określonej w  2014  r.  jako  płaca minimalna,  stanowiła  9,6%  ogółu  zatrudnionych. Wynagrodzenie 

w wysokości  do  1888,91  zł,  czyli  połowy  kwoty  przeciętnego  wynagrodzenia  w  województwie,  



10 
 

otrzymywało 15,6% zatrudnionych, z tego w grupie specjalistów 2,9%, natomiast w grupie pracowni‐

ków przy pracach prostych 30,9%, a w grupie rolników, ogrodników, leśników i rybaków 30,6%.  

Wynagrodzenie w  kwocie  co  najmniej  równej  dwukrotnej wartości  przeciętnego wynagrodzenia 

w województwie uzyskało 5,5% ogółu pracowników objętych badaniem, przy czym wśród przedsta‐

wicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników ten odsetek sięgał 29,6%, wśród spe‐

cjalistów wyniósł 10,2%, a dla techników i innego średniego personelu – 5,7%. W sześciu pozostałych 

„wielkich” grupach zawodów udział osób tak wynagradzanych kształtował się poniżej 1%. Przeciętne 

wynagrodzenie na poziomie  trzykrotnie przekraczającym  średnią  płacę w województwie  dotyczyło 

2% badanej zbiorowości.  

Jednym ze sposobów przedstawienia stopnia zróżnicowania wynagrodzeń jest zastosowanie meto‐

dy decylowej, w której uporządkowaną rosnąco zbiorowość dzieli się na dziesięć równych części. Spo‐

śród ogółu pracowników, objętych badaniem w województwie wielkopolskim w październiku 2014 r., 

10%  najniżej  zarabiających  otrzymało wynagrodzenie w wysokości  do  1692,41  zł  (decyl  pierwszy). 

W grupie tej przeważali mężczyźni (57,1%) oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym (98,9%). Odnosząc 

tę grupę decylową do całej badanej populacji, należy zauważyć, że wynagrodzenie mniejsze lub rów‐

ne wymienionej kwocie otrzymało 11,2% ogółu mężczyzn, 8,8% kobiet, 0,4% pracowników  sektora 

publicznego i 13,3% zatrudnionych w sektorze prywatnym. 

Grupa  10%  najwyżej  zarabiających  pracowników  otrzymała  wynagrodzenie  powyżej  6120,16  zł  

(decyl dziewiąty). Również w  tej grupie więcej było mężczyzn  (67,9%), a  także osób  zatrudnionych 

w sektorze prywatnym  (67,7%). Wynagrodzenie na co najmniej tym poziomie uzyskało 13,3% ogółu 

mężczyzn,  6,6%  kobiet,  12,7%  zatrudnionych w  sektorze  publicznym  i  9,1%  pracowników  sektora 

prywatnego. 

Połowa  pracowników  objętych  badaniem  otrzymała wynagrodzenie w wysokości  do  3100,00  zł  

(decyl piąty  równoznaczny z wynagrodzeniem  środkowym, czyli medianą). W  tej grupie więcej było 

kobiet (55,2%) i zatrudnionych w sektorze prywatnym (84,1%). Wynagrodzenie w kwocie co najwyżej 

równej 3100,00  zł uzyskało 43,8% wszystkich badanych mężczyzn, 56,5% ogółu  kobiet, 31,1% pra‐

cowników sektora publicznego i 56,5% sektora prywatnego. 
 

Wykres 6. Miesięczne wynagrodzenia ogółem brutto najwyższe w grupach decylowych  
            według płci w październiku 2014 r.  

 

 
 

O stopniu rozpiętości wynagrodzeń informuje współczynnik zróżnicowania decylowego, liczony jako 

procentowa relacja decyla dziewiątego do pierwszego. W październiku 2014 r. w województwie wiel‐

kopolskim współczynnik ten wyniósł 361,6%, przy czym dla mężczyzn sięgał 409,5%, podczas gdy dla 

kobiet kształtował  się na poziomie 317,1%. Nieco mniejsze  różnice ujawniają  się w ujęciu  sektoro‐

wym (295,3% w sektorze publicznym wobec 350,9% w prywatnym), natomiast większe zróżnicowanie 

widoczne jest przy analizie poszczególnych grup zawodów. 
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Wykres 7.  Współczynnik zróżnicowania decylowego miesięcznych wynagrodzeń ogółem  
             brutto według „wielkich” grup zawodów oraz płci w październiku 2014 r. 

 

 
 

W przypadku przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników współczynnik 

zróżnicowania decylowego sięga prawie 500%. Najmniej zróżnicowane są natomiast płace pracowni‐

ków  usług  i  sprzedawców  oraz  pracowników  przy  pracach  prostych,  dla  których  najwyższe wyna‐ 

grodzenie  w  dziewiątej  grupie  decylowej  dwukrotnie  przewyższa  maksymalne  wynagrodzenie  

z pierwszej grupy. 
 
 

Struktura miesięcznych wynagrodzeń brutto 

Podstawowym składnikiem przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto są wynagrodzenia oso‐

bowe za czas nominalny oraz za ewentualną pracę w godzinach nadliczbowych. W kwocie przecięt‐

nego wynagrodzenia za październik 2014 r. wynagrodzenia osobowe stanowiły 98,4% (a w przypadku 

mężczyzn nawet 99,0%), z tego za czas nominalny – 95,9%. Udział wynagrodzenia zasadniczego sięgał 

76,2% wynagrodzenia ogółem, natomiast premie  regulaminowe oraz premie  i nagrody uznaniowe 

stanowiły 10,3% tej kwoty.  
 

Tabl. 7.  Struktura przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto ogółem w październiku 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z ogółem w sektorze 

publicznym prywatnym 

w odsetkach 

O g ó ł e m .............................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wynagrodzenia osobowe ........................ 98,4 99,0 97,6 94,5 100,0 
   za czas nominalny ................................ 95,9 96,4 95,2 91,0 97,8 
         w tym:      
      wynagrodzenie zasadnicze ................ 76,2 76,0 76,6 67,4 79,8 
      dodatki za pracę zmianową ............... 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 
      premie i nagrody................................ 10,3 11,6 8,6 7,4 11,4 
   wynagrodzenie za pracę w godzinach 
      nadliczbowych ................................... 2,5 2,7 2,4 

 
3,5 2,2 

Honoraria mające charakter  
   wynagrodzenia pracowniczego a .......... 0,3 0,3 0,3 

 
1,1 0,0 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla  
   pracowników jednostek sfery  
   budżetowej a  ........................................ 1,3 0,7 2,0 

 
 

4,4 x 
Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub  
   nadwyżce budżetowej a......................... 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 0,0 

a  Za rok 2014, przeliczone na 1 miesiąc. 
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Pomimo wyraźnych różnic w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, ich struktura była zbliżona. 

Trzon stanowiły wynagrodzenia zasadnicze na poziomie odpowiednio 76,0%  i 76,6%. Nieco bardziej 

różniły się odsetki wynagrodzeń wypłacanych w formie nagród  i premii (11,6% dla mężczyzn wobec 

8,6% dla kobiet), natomiast składowe wynagrodzeń w postaci dodatków za pracę zmianową czy nad‐

godziny kształtowały się podobnie.  

Znacznie większe zróżnicowanie charakteryzowało strukturę wynagrodzeń obserwowaną w ujęciu 

sektorów własności. Wynagrodzenie zasadnicze stanowiło 67,4% przeciętego wynagrodzenia w sek‐

torze publicznym, natomiast 79,8% w  sektorze prywatnym, a udział nagród  i premii wynosił odpo‐

wiednio 7,4% wobec 11,4%. Wynagrodzenie osobowe w sektorze prywatnym w całości równało się 

przeciętnemu miesięcznemu  wynagrodzeniu  brutto  ogółem,  podczas  gdy  w  sektorze  publicznym 

stanowiło 94,6% jego wartości. 

 

*** 

 

 

 

Podsumowanie 
 

Porównanie wyników dwóch kolejnych badań struktury wynagrodzeń w województwie wielkopol‐

skim z 2012 i 2014 r. pozwala stwierdzić, że nie zaobserwowano tutaj znaczących zmian. Wprawdzie 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie  brutto  nieznacznie wzrosło,  ale  nie wpłynęło  to  na  zmianę 

dostrzeganych już wcześniej prawidłowości, proporcji i zależności, także w relacji do wielkości krajo‐

wych. 

Podsumowując, dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 w październiku 2014 r. w wojewódz‐

twie wielkopolskim: 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 3777,82 zł  (wobec 3579,31 zł 

w 2012 r. i 4107,72 zł w kraju); 

 przeciętne  godzinowe  wynagrodzenie  ogółem  brutto  wyniosło  20,88  zł  (wobec  19,92  zł  

i 22,91 zł); 

 w  trzech  spośród dziewięciu  „wielkich”  grup  zawodów wynagrodzenie przekroczyło poziom 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie; 

 we wszystkich grupach  zawodów przeciętne wynagrodzenie kobiet było niższe od wynagro‐

dzenia mężczyzn; 

 połowa  zatrudnionych  otrzymała  wynagrodzenie  ogółem  brutto  w  kwocie  do  3100,00  zł  

(w kraju – 3291,56 zł); 

 10%  najniżej  zarabiających  pracowników  otrzymało  wynagrodzenie  ogółem  brutto 

w wysokości do 1692,41 zł (w kraju – 1718,00 zł); 

 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto w kwocie 

powyżej 6120,16 zł (w kraju – 6917,23 zł); 

 współczynnik zróżnicowania decylowego wyniósł 361,6%  (wobec 360,4% w 2012 r.  i 402,6% 

w kraju); 

 64,9%  zatrudnionych  otrzymało  wynagrodzenie  co  najwyżej  równe  kwocie  przeciętnego  

wynagrodzenia w województwie (w kraju – 66,0%); 

 15,6%  zatrudnionych  otrzymało  wynagrodzenie  w  wysokości  do  1888,91  zł,  tj.  połowy  

przeciętnego wynagrodzenia w województwie (w kraju odsetek takich osób wyniósł 19,0%); 

 9,6%  ogółu  zatrudnionych  otrzymało wynagrodzenie  co  najwyżej  równe  płacy minimalnej,  

czyli 1680,00 zł (w kraju – 8,6%); 
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 5,5%  pracowników  otrzymało  wynagrodzenie  co  najmniej  równe  dwukrotnej  wartości  

przeciętnego wynagrodzenia w województwie (w kraju – 6,5%); 

 2,0%  pracowników  otrzymało  wynagrodzenie  co  najmniej  równe  trzykrotnej  wartości  

przeciętnego wynagrodzenia w województwie (w kraju – 2,3%); 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie  ogółem  brutto  niemal w  całości  (98,4%)  równało  się 

wynagrodzeniu osobowemu; ponad trzy czwarte tej kwoty stanowiło wynagrodzenie zasadni‐

cze, a jedną dziesiątą wypłacono w postaci nagród i premii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe omówienie metodologii badania struktury wynagrodzeń znajduje się w publikacji Struktura 

wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzę‐

du Statystycznego pod adresem: 

http://stat.gov.pl/obszary‐tematyczne/rynek‐pracy/pracujacy‐zatrudnieni‐wynagrodzenia‐koszty‐

pracy/struktura‐wynagrodzen‐wedlug‐zawodow‐w‐pazdzierniku‐2014‐r‐,4,7.html 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych – Dział Opracowań Zbiorczych 

 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego 


