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28.09.2018 r. 

NOTATKA INFORMACYJNA 

22.01.2020 r. Wyniki badania struktury wynagrodzeń  
według zawodów w województwie podlaskim  
w październiku 2018 r. 
 

W październiku 2018 r. w województwie podlaskim 
środkowe miesięczne wynagrodzenie ogółem1 brutto 
wyniosło 3896,90 zł. W porównaniu z październikiem 
2016 r. zaobserwowano jego wzrost o 654,04 zł,  
tj. o 20,2%. 

 

 

 

Badanie struktury wynagrodzeń2 jest jedynym źródłem danych, pozwalającym na analizę  
zróżnicowania wynagrodzeń (miesięcznych i godzinowych) z uwzględnieniem cech osób  
fizycznych, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób. Na podstawie wyników 
tego badania opracowywane są także rozkłady zatrudnionych według wysokości  
wynagrodzenia oraz podstawowe mierniki zróżnicowania płac (kwantyle, w tym mediana). 

 

W październiku 2018 r. w województwie podlaskim: 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 4442,64 zł, 

 przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 24,97 zł, 

 połowa zatrudnionych pracowników otrzymała miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto 
do 3896,90 zł (mediana = decyl piąty = wynagrodzenie środkowe), 

 10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało miesięczne wynagrodzenie ogółem 
brutto co najwyżej w wysokości 2289,93 zł (decyl pierwszy), 

 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało miesięczne wynagrodzenie ogółem 
brutto co najmniej w wysokości 6843,95 zł (decyl dziewiąty), 

 pracownicy, którzy otrzymali miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub 
równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto w województwie,  
tj. 4442,64 zł, stanowili 60,7% ogółu pracowników, 

 6,7% ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto co  
najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2100,00 zł, ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 1,2% ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto co  
najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem 
brutto, tj. 8885,29 zł, 

 wśród ogółu pracowników najwyższe przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymali  
przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (7575,80 zł), natomiast 
najniższe – pracownicy usług i sprzedawcy (3007,66 zł). 

  

                                                           
1 Dane dotyczą wynagrodzenia za czas opłacony. 
2 Dane dotyczą wynagrodzeń w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
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Wykres. Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń ogółem brutto  
w grupach zawodów od średniego wynagrodzenia ogółem brutto w województwie  
w październiku 2018 r. 

  

W październiku 2018 r. w województwie podlaskim mężczyźni otrzymali przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie ogółem brutto o 5,3% wyższe od średniego w badanych jednostkach  
(tj. wyższe o 235,31 zł), a kobiety o 5,3% (czyli o 236,19 zł) niższe. Oznacza to, że przeciętne  
wynagrodzenie mężczyzn było o 11,2% (o 471,50 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia  
kobiet. 

W analizowanym miesiącu w województwie podlaskim mężczyźni osiągnęli przeciętne  
godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto o 1,9% (o 0,47 zł) wyższe od średniego w badanych 
jednostkach, a kobiety ‒ o 2,0% (czyli o 0,51 zł) niższe. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie 
brutto mężczyzn było o 4,0% (o 0,98 zł) wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia 
brutto kobiet. 

Przeciętne wynagrodzenie  
mężczyzn było o 11,2% wyższe 
od przeciętnego wynagrodzenia 
kobiet 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 
Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 

tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 

 

 

 

 

Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel: 85 749 77 50 
 

bialystok.stat.gov.pl  

e-mail: POBR.bialystok@stat.gov.pl 
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Powiązane opracowania 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku 
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