
 

 

INFORMACJA 

18.09.2019 r. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie brutto  
w sektorze przedsiębiorstw1) w województwie  
kujawsko-pomorskim w sierpniu 2019 roku 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 
2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 8,8%  
niż rok wcześniej. 

 

 

 
W sierpniu 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim przeciętne zatrudnienie  
w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 267,5 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto – 4477,95 zł. 

Tablica 1. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

1/ Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; prze-
twórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalno-
ści związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; 
działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head 
offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań  
i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, nauko-
wej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności zwią-
zanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i do-
mowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. 

 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie 

W województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw za-
trudnionych było 267,5 tys. osób. Średnio było to o 3,0% więcej niż w sierpniu 2018 roku. 

Województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2019 roku pod względem dynamiki przecięt-
nego zatrudnienia w stosunku do ub. roku zajęło 7 lokatę w rankingu województw. Najwięk-
szy wzrost zatrudnienia wystąpił w województwie podlaskim (o 5,0%), lubelskie (o 4,7%) i ma-
łopolskim (o 4,2%). 

 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

VIII 2019 

w liczbach  
bezwzględnych 

VII 2019=100 VIII 2018=100 

Przeciętne zatrudnienie w tys.  267,5 99,8 103,0 

Przeciętne wynagrodzenie  

ogółem (brutto) w zł 
4477,95 97,7 108,8 

w tym bez wypłat z zysku  4477,65 97,9 108,8 

 

↑8,8% 
Wzrost przeciętnego  

wynagrodzenia brutto 

Województwo kujawsko- 
-pomorskie pod względem 
dynamiki przeciętnego za-
trudnienia zajęło 7 lokatę  
w rankingu województw 

 



 

 
Wykres 1. Dynamika przeciętnego miesięcznego zatrudnienia (analogiczny miesiąc poprzedniego  
roku = 100) 

 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  

W województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2019 roku przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 8,8% niż rok wcześniej natomiast  
w stosunku do poprzedniego miesiąca niższe o 2,3%. 

Województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2019 roku pod względem wysokości przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia zajęło 10 lokatę w rankingu województw. Było ono o 12,6% 
niższe niż średnio w kraju (5125,26 zł). Najlepiej zarabiali pracownicy w województwie mazo-
wieckim (6053,18 zł). Gorzej niż w województwie kujawsko-pomorskim wynagradzani byli pra-
cownicy w województwie warmińsko-mazurskim (4178,54 zł), podkarpackim (4261,00 zł), lubel-
skim (4305,50 zł), świętokrzyskim (4305,95 zł), podlaskim (4453,56 zł) i lubuskim (4454,95 zł). 

 

Wykres 2. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (analogiczny miesiąc  
poprzedniego roku = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo kujawsko- 
-pomorskie pod względem 
wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodze-
nia brutto zajęło 10 lokatę 
w rankingu województw 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów  
Tel.: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2018 - podregiony, powiaty gminy 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 
Biuletyn o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 

   
Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL – temat rynek pracy 

Baza BDM – temat rynek pracy 

Baza DBW – temat rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Przeciętne zatrudnienie 

Liczba osób pracujących 

Pracujący w gospodarce narodowej 

Zatrudnieni 
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