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INFORMACJE SYGNALNE 

18.03.2022 r. Struktura wynagrodzeń według zawodów 
w województwie wielkopolskim 
w październiku 2020 r. 

W październiku 2020 r. w województwie 
wielkopolskim przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w podmiotach 
gospodarki narodowej o liczbie pracujących 
powyżej 9 wyniosło 5247,76 zł. Było ono o 18,1% 
wyższe od mediany1 wynagrodzeń, która 
ukształtowała się na poziomie 4442,33 zł. 
Mężczyźni otrzymali przeciętne wynagrodzenie 
za badany miesiąc o 14,1% (o 687,36 zł) wyższe 
niż kobiety. 

Dane przedstawione w opracowaniu pochodzą z reprezentacyjnego badania struktury wyna-
grodzeń według zawodów za październik 2020 r. Realizowane w cyklu dwuletnim badanie 
obejmuje podmioty o liczbie pracujących powyżej 9. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych 
oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały październik 2020 r. Wyniki badania zo-
stały uogólnione na całą populację. Więcej informacji dotyczących metodologii badania znaj-
duje się w Zeszycie metodologicznym pt. Struktura wynagrodzeń według zawodów. 

Informacje o indywidualnych wynagrodzeniach pracowników pozwalają na określenie stopnia 
ich zróżnicowania w zależności od cech osób fizycznych (m.in. płci, wykształcenia, stażu 
pracy, zawodu) oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (m.in. wielkości, rodzaju działal-
ności), a także na oszacowanie wynagrodzenia środkowego (mediany). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  

W październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim, ustalone 
na podstawie badania struktury wynagrodzeń, wyniosło 5247,76 zł (wobec 5748,24 zł w kraju) 
i było o 13,9% wyższe od zanotowanego w analogicznym okresie 2018 r. Lepiej wynagradzani 
byli mężczyźni, których płaca była o 6,0% wyższa od średniej w województwie i o 14,1% prze-
wyższała wynagrodzenie kobiet. W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie kształto-
wało się na poziomie o 13,2% wyższym od średniej wojewódzkiej i o 17,5% wyższym niż w sek-
torze prywatnym. 

Znacznym zróżnicowaniem charakteryzowały się indywidualne wynagrodzenia brutto zatrud-
nionych objętych badaniem w październiku 2020 r. Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub 
równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymało 65,1% ogółu zatrudnio-
nych (60,7% mężczyzn i 70,2% kobiet). Wynagrodzenie minimalne (2600,00 zł, ustalone na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę2) lub mniejsze uzyskało 7,4% 

                                                           

1 Mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie 
równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe. 
2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. 
(Dz.U. 2019 poz. 1778). 

Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w wielkopolskim 
w październiku 2020 r. stano-
wiło 91,3% wielkości krajowej  

 13,9% 
Wzrost przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w po-
równaniu z październikiem 2018 r. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow,8,1.html
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pracowników (7,8% mężczyzn i 7,0% kobiet). Przynajmniej dwukrotność przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto (10495,52 zł lub więcej) otrzymało 4,6% ogółu zatrudnionych 
(6,0% mężczyzn i 3,1% kobiet). 

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według regionów (NUTS 2016) 
    w październiku 2020 r. 

 

W ujęciu regionalnym (NUTS 2016) w październiku 2020 r. najwyższe wynagrodzenie prze-
ciętne odnotowano w regionie warszawskim stołecznym, w którym było ono wyższe o 29,6% 
od przeciętnego wynagrodzenia ogółem w kraju. Płacę wyższą o 3,2% od średniej krajowej 
otrzymali także zatrudnieni w regionie dolnośląskim. Wielkopolskie, z poziomem wynagro-
dzeń niższym o 8,7% od średniej krajowej, zajmowało 9. miejsce. W czterech regionach (lubel-
skim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim) przeciętne wynagrodzenie nie 
przekroczyło 5000 zł. 

Istotną cechą różnicującą wynagrodzenie jest poziom wykształcenia zatrudnionych. W paź-
dzierniku 2020 r. średni poziom płac przekroczyli jedynie pracownicy legitymujący się wyż-
szym wykształceniem. Zatrudnieni ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem 
magistra, lekarza lub równorzędnym otrzymywali wynagrodzenie średnio o 35,6% wyższe od 
przeciętnego w województwie, a osoby z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego eko-
nomisty lub równorzędnym – o 18,7% wyższe. Dla porównania, wynagrodzenie osób z wy-
kształceniem gimnazjalnym było o 26,7% niższe od średniej, a z podstawowym i niepełnym 
podstawowym – o 21,6% niższe. 
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Wykres 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według wykształcenia i płci  
    w październiku 2020 r. 

 

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia na ogół  zwiększała się wraz ze wzrostem wieku i stażu 
pracy, niezależnie od płci, przy czym średnia płaca mężczyzn kształtowała się zazwyczaj przy-
najmniej o kilkanaście procent wyżej niż w przypadku kobiet. Wynagrodzenie młodszych pra-
cowników (do 34 lat) nie osiągnęło średniego poziomu w wielkopolskim. W grupie wieku  
25–34 lata przeciętne wynagrodzenie stanowiło 93,8% średniej wojewódzkiej, natomiast w ko-
lejnej grupie (35–44 lata) przekraczało już tę wielkość o 6,1%. Najniższe wynagrodzenie otrzy-
mywali pracujący mniej niż 2 lata (77,3% średniej płacy w województwie), a przeciętny poziom 
przekroczyły dopiero osoby o minimum 10-letnim stażu. 

W ujęciu rodzaju prowadzonej działalności najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano 
w sekcji informacja i komunikacja (o 63,4% wyższe od średniego w województwie). W podmio-
tach sektora prywatnego sekcji informacja i komunikacja, przeciętna płaca o 70,6% przewyż-
szała średnie wynagrodzenie wyznaczone dla całego sektora prywatnego, natomiast w sekto-
rze publicznym najwyższe wynagrodzenie zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 39,5% wyższe od średniej dla tego 
sektora. Kobiety najwyższą płacę uzyskały w jednostkach związanych z informacją i komuni-
kacją, gdzie ich wynagrodzenie było o 49,4% wyższe od średniej. Dla mężczyzn najlepiej opła-
canym rodzajem działalności była działalność finansowa i ubezpieczeniowa, gdzie przeciętne 
wynagrodzenie przekraczało średni poziom w tej grupie o 72,2%. 

Nierówności w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn obrazuje miernik określany jako luka pła-
cowa. Wskaźnik wyliczono jako iloraz różnicy między przeciętnym wynagrodzeniem brutto 
mężczyzn i kobiet do wynagrodzenia brutto mężczyzn. Luka płacowa w październiku 2020 r. 
wyniosła 12,4%, co oznacza, że w ciągu 2 lat obniżyła się ona o 5,5 p.proc. Dla osób w wieku 
mobilnym (18–44 lata) wskaźnik ten wyniósł 14,0%, w tym w grupie wieku 35–44 lata – 15,6%. 
Tendencja zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn nasilała się wraz ze wzrostem po-
ziomu wykształcenia. O ile w przypadku wykształcenia na poziomie podstawowym i niepeł-
nym podstawowym luka płacowa wyniosła 15,0%, to przy średnim ogólnokształcącym kształ-
towała się na poziomie 21,1%, przy wyższym z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego 
ekonomisty lub równorzędnym sięgała 27,3%, a ze stopniem naukowym co najmniej doktora 
oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym wyniosła 26,8%. 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia godzinowe  

W październiku 2020 r. przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto w województwie wielko-
polskim wyniosło 30,07 zł (w kraju – 33,24 zł). W porównaniu z wynagrodzeniem zanotowanym 
2 lata wcześniej było ono wyższe o 4,71 zł, tj. o 18,6%. Mężczyźni otrzymali przeciętne godzi-
nowe wynagrodzenie brutto o 4,2% wyższe od średniego w województwie, a kobiety ‒ o 5,1% 
niższe. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było średnio wyższe o 9,7% od prze-
ciętnego godzinowego wynagrodzenia kobiet. 

Wykres 3. Przeciętne stawki godzinowe wynagrodzenia ogółem brutto według płci 
    Stan w październiku 

 

Obok przeciętnego wynagrodzenia brutto podstawę do obliczenia luki płacowej stanowić 
może również przeciętna stawka godzinowa. Wskaźnik zróżnicowania tych wynagrodzeń ze 
względu na płeć w październiku 2020 r. wyniósł 8,9% wobec 14,1% przed dwoma laty. Najwięk-
sze różnice wynagrodzeń według płci widoczne były w sekcjach: działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa (34,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (25,0%), handel 
hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (23,0%) oraz informacja i komuni-
kacja (20,9%). W przypadku trzech rodzajów działalności zanotowano ujemne wartości mier-
nika wskazujące na wyższe wynagrodzenia kobiet niż mężczyzn. Były to sekcje: dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (-7,6%), budownictwo (-6,9%) oraz trans-
port i gospodarka magazynowa (-0,2%). 

  

Przeciętne godzinowe wyna-
grodzenie brutto mężczyzn 
było o 9,7% wyższe od prze-
ciętnego wynagrodzenia go-
dzinowego kobiet 
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Wykres 4. Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć według sekcji 
     w październiku 2020 r.  

 

Wybrane miary pozycyjne 

Jednym ze sposobów przedstawienia stopnia zróżnicowania wynagrodzeń jest zastosowanie 
metody decylowej, w której uporządkowaną rosnąco zbiorowość dzieli się na dziesięć rów-
nych części. Spośród ogółu pracowników, objętych badaniem w październiku 2020 r., 10% naj-
niżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości do 2723,81 zł (decyl pierwszy). Od-
nosząc tę grupę decylową do całej badanej populacji, należy zauważyć, że wynagrodzenie 
mniejsze lub równe wymienionej kwocie otrzymało 10,6% ogółu mężczyzn i 9,5% kobiet, ale 
tylko 0,6% pracowników sektora publicznego wobec 12,7% zatrudnionych w sektorze prywat-
nym. Grupa 10% najlepiej zarabiających pracowników otrzymała wynagrodzenie powyżej 
8114,95 zł (decyl dziewiąty). Kwotę na co najmniej tym poziomie uzyskało 12,3% ogółu męż-
czyzn, 7,3% kobiet, 14,0% zatrudnionych w sektorze publicznym i 8,9% pracowników sektora 
prywatnego.  

Połowa pracowników objętych badaniem otrzymała wynagrodzenie w wysokości do 4442,33 zł 
(decyl piąty równoznaczny z wynagrodzeniem środkowym, czyli medianą). W grupie mężczyzn 
było to 44,7%, w przypadku kobiet – 56,3%, wśród pracowników sektora publicznego – 33,0%, 
a prywatnego – 54,7%.  

O stopniu rozpiętości wynagrodzeń informuje współczynnik zróżnicowania decylowego, li-
czony jako procentowa relacja decyla dziewiątego do pierwszego. W październiku 2020 r. 
współczynnik ten wyniósł 297,9%, przy czym dla mężczyzn sięgał 324,3%, podczas gdy dla ko-
biet przyjął wartość 272,5%. W ujęciu sektorowym miernik kształtował się na poziomie 261,6% 
w sektorze publicznym i 297,3% w prywatnym. Większe zróżnicowanie widoczne było przy 
analizie poszczególnych grup zawodów. W przypadku przedstawicieli władz publicznych, wyż-
szych urzędników i kierowników współczynnik zróżnicowania decylowego sięgał 400,3%. Naj-
mniej zróżnicowane były natomiast płace pracowników usług i sprzedawców, gdzie ta relacja 
wyniosła 183,7% oraz pracowników wykonujących prace proste, dla których współczynnik 
zróżnicowania decylowego wyniósł 206,2%. 

  

Miesięczne wynagrodzenie 
brutto połowy zatrudnionych 
nie przekraczało 4442,33 zł 
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Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto 
    Stan w październiku 

 

Wyniki badania pokazują, że mediana wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
ogółem brutto w latach 2016–2020 wzrosły po około 30%. Rozpiętość pomiędzy wyższą warto-
ścią przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto i niższą wartością mediany 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie i mieści się w przedziale 17–20% mediany. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów 

Analiza wynagrodzenia z perspektywy wykonywanego zawodu pozwala stwierdzić, że w paź-
dzierniku 2020 r. (podobnie jak w poprzednich badaniach) wśród 9 tzw. wielkich grup zawo-
dów3 tylko w 3. pierwszych poziom przeciętnego wynagrodzenia przekraczał średnią płacę 
w województwie. Najwyżej wynagradzani byli przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzęd-
nicy i kierownicy – o 66,1% powyżej przeciętnej w województwie. Do tej grupy zawodowej zali-
czają się m.in. dyrektorzy generalni i zarządzający, których wynagrodzenie średnią woje-
wódzką przewyższało niemal trzykrotnie.  

W grupie specjaliści wynagrodzenie było przeciętnie o 26,7% wyższe niż w województwie, 
z tego w sektorze publicznym o 11,7%, a w prywatnym o 31,7%. W tej dużej grupie zawodowej 
najwyższe wynagrodzenia otrzymywali: nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z dziedziny 
prawa (ponad dwukrotnie wyższe od średniej wojewódzkiej), lekarze (o 85,8% wyższe od 
średniej), analitycy systemów komputerowych i programiści (o 82,7% wyższe od średniej), 
specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (o 81,7% wyższe od średniej) 
oraz specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych (o 79,1% wyższe od średniej). 

Przeciętny poziom wynagrodzenia brutto przewyższała również średnia płaca techników i in-
nego średniego personelu, przy czym ta przewaga dotyczyła tylko wielkości ogółem (o 3,8%) 
oraz sektora prywatnego (o 9,6%; w sektorze publicznym wynagrodzenie było o 12,7% niższe 
od średniej. Zróżnicowanie płac w grupie zawodowej technicy i inny średni personel, obejmu-
jącej różne specjalności, dotyczył nie tylko sektorów własności. Przykładowo, zaklasyfikowani 
do tej kategorii mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby 
dozoru ruchu w górnictwie uzyskiwali przeciętne wynagrodzenie o 35,9% wyższe niż średnio 
w województwie, podczas gdy wynagrodzenie dietetyków i żywieniowców, również należących 
do tej grupy zawodów, było o 32,9% niższe od średniej. 

                                                           
3 Według klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS). Klasyfikacja opracowana na podstawie 
Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) wprowadzona została z 
dniem 1 stycznia 2015 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 
2014 r. (Dz.U. 2018 poz. 227). 

Najwyższe przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie 
brutto otrzymywali przedsta-
wiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy, 
a najniższe notowano w gru-
pie pracowników usług 
i sprzedawcy 
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Wykres 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według wielkich grup zawodów 
    Stan w październiku 

 

W pozostałych wielkich grupach zawodów przeciętne wynagrodzenie kształtowało się poniżej 
średniej, najniższy poziom osiągając w grupie pracownicy usług i sprzedawcy (o 28,8% niżej 
niż przeciętnie w województwie) oraz pracownicy wykonujący prace proste (o 28,0% poniżej 
średniej).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W opracowaniu zastosowano skrócone nazwy sekcji PKD, skróty oznaczając znakiem „”. 
Pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 

 

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

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
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