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NOTATKA INFORMACYJNA 

21.02.2022 r. Wyniki badania struktury wynagrodzeń  
według zawodów w województwie podlaskim  
w październiku 2020 r. 

 
W październiku 2020 r. w województwie podlaskim 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób wyniosło 5081,32 zł. 
Było ono o 13,3% wyższe od mediany wynagrodzeń1, 
która ukształtowała się na poziomie 4486,63 zł. 

 

Dane przedstawione w opracowaniu pochodzą z reprezentacyjnego badania struktury wyna-
grodzeń według zawodów za październik 2020 r. Badanie struktury wynagrodzeń jest realizo-
wane z częstotliwością dwuletnią i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pra-
cujących 10 i więcej osób. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnio-
nych, które przepracowały cały miesiąc październik 2020 r. Wyniki badania zostały uogól-
nione na całą populację. Więcej informacji dotyczących metodologii badania znajduje się  
w Zeszycie metodologicznym Struktura wynagrodzeń według zawodów. 

Badanie struktury wynagrodzeń według zawodów to unikatowe badanie, ponieważ jako je-
dyne pozwala na szczegółową analizę zróżnicowania wynagrodzeń miesięcznych i godzino-
wych z uwzględnieniem cech osób fizycznych, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, 
staż pracy, wykonywany zawód, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, 
m.in.: rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i jego położenie geograficzne. 
Na podstawie wyników tego badania opracowywane są także rozkłady zatrudnionych według 
wysokości wynagrodzenia oraz mierniki zróżnicowania płac. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

W październiku 2020 r. w województwie podlaskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto osób zatrudnionych w analizowanej grupie podmiotów wyniosło 5081,32 zł (w kraju – 
5748,24 zł) i było o 638,68 zł, tj. o 14,4% wyższe od zanotowanego w analogicznym okresie 
2018 r. 

W badanym miesiącu 2020 r. mężczyźni uzyskali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
o 0,3% wyższe niż ogółem w województwie, a kobiety – o 0,3% niższe. Przeciętne wynagrodze-
nie mężczyzn było o 0,7% (o 34,83 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet, podczas 
gdy w skali kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn przekroczyło o 14,7% 
przeciętne wynagrodzenie kobiet. 

W województwie podlaskim wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu 
miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymało 68,8% ogółu zatrudnionych, tj. 71,2% męż-
czyzn i 66,3% kobiet. 

 

1 Mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie 
równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe. 

Przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie brutto  
mężczyzn było o 0,7% wyższe 
od przeciętnego  
wynagrodzenia kobiet 

 15,1% 
Wzrost mediany wynagrodzeń 
miesięcznych w porównaniu 
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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Wynagrodzenie minimalne (tj. 2600,00 zł, ustalone na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę) lub mniejsze uzyskało 7,3% pracowników, tj. 8,5% mężczyzn i 6,0% 
kobiet. 

Przynajmniej dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (tj. 10162,64 zł 
lub więcej) otrzymało 3,7% ogółu zatrudnionych, tj. 4,3% mężczyzn i 3,2% kobiet. 

Przeciętne godzinowe wynagrodzenia brutto 

W październiku 2020 r. przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto w województwie podla-
skim wyniosło 29,98 zł (w kraju – 33,24 zł). W porównaniu z zanotowanym 2 lata wcześniej 
było ono o 20,1% wyższe. 

W analizowanym miesiącu 2020 r. mężczyźni otrzymali przeciętne godzinowe wynagrodzenie 
brutto o 3,1% niższe od średniego w województwie, a kobiety ‒ o 3,4% wyższe. Przeciętne go-
dzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 6,4% (o 1,97 zł) niższe od przeciętnego godzi-
nowego wynagrodzenia brutto kobiet. W skali kraju zanotowano sytuację odwrotną – prze-
ciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było wyższe średnio o 8,9% od przeciętnego go-
dzinowego wynagrodzenia kobiet. 

Wybrane miary pozycyjne  

Badanie struktury wynagrodzeń dostarcza danych jednostkowych o zatrudnionych, co umoż-
liwia prezentowanie wynagrodzeń za pomocą miar pozycyjnych, takich jak mediana czy de-
cyle. 

W październiku 2020 r. połowa zatrudnionych otrzymała miesięczne wynagrodzenie brutto 
nie wyższe niż 4486,63 zł (w kraju – 4702,66 zł). Jest to tzw. mediana wynagrodzeń, inaczej wy-
nagrodzenie środkowe lub decyl piąty. Było ono o 589,73 zł, tj. o 15,1% wyższe od zanotowa-
nego w analogicznym okresie 2018 r. W grupie zatrudnionych otrzymujących takie wynagro-
dzenia 49,0% stanowiły kobiety. 

W badanym miesiącu 10,0% zatrudnionych uzyskało miesięczne wynagrodzenie brutto nie 
wyższe niż 2750,00 zł (decyl pierwszy). Większość w tej grupie – 61,0% – stanowili mężczyźni. 
Przewaga mężczyzn została zanotowana również w grupie 10,0% najlepiej zarabiających, tj. 
powyżej 7727,25 zł (decyl dziewiąty). Stanowili oni 52,8% otrzymujących takie wynagrodzenie. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów 

Badanie struktury wynagrodzeń dostarcza danych na temat zróżnicowania przeciętnych mie-
sięcznych wynagrodzeń brutto w podziale na zawody. W niniejszym opracowaniu dane są 
prezentowane w układzie wielkich grup zawodów, zgodnie z obowiązującą w statystyce pu-
blicznej klasyfikacją zawodów i specjalności (KZiS). 

W październiku 2020 r. wśród ogółu zatrudnionych najwyższe przeciętne wynagrodzenie 
brutto – 7952,36 zł – otrzymali pracownicy zaliczani do grupy zawodów „Przedstawiciele 
władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy”, natomiast najniższe – 3495,83 zł – „Pracow-
nicy usług i sprzedawcy”. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w zawo-
dach zaliczanych do pierwszej z wymienionych grup było o 56,5% wyższe od przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem. W przypadku drugiej grupy – przeciętne wyna-
grodzenie było o 31,2% niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w woje-
wództwie 

  

Przeciętne godzinowe  
wynagrodzenie brutto  
mężczyzn było o 6,4% niższe 
od przeciętnego  
wynagrodzenia kobiet 

Połowa zatrudnionych  
otrzymała miesięczne  
wynagrodzenie brutto nie 
wyższe niż 4486,63 zł  
(mediana wynagrodzeń) 

Najwyższe przeciętne  
wynagrodzenie brutto  
otrzymali pracownicy  
zaliczani do grupy zawodów 
„Przedstawiciele władz  
publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy”, natomiast  
najniższe – „Pracownicy 
usług i sprzedawcy” 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000227/O/D20180227.pdf
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Wykres 1. Odchylenia przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto względem przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie według wielkich grup 
zawodów w październiku 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 bialystok.gov.pl  

@Bialystok_STAT  

@UrzadStatystycznywBialymstoku  

Powiązane opracowania 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku 

Zeszyt metodologiczny Struktura wynagrodzeń według zawodów 
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