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Przedstawiciele władz publicznych średnio zarabiają 9,2 tys. zł miesięcznie 
brutto

Czy przedstawicielom władz publicznych rzeczywiście brakuje do pierwszego, jak mówił w 
jednej z audycji radiowych wicepremier Jarosław Gowin? Takie retoryczne pytanie zadaje 
Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Na podstawie danych GUS analizuje zarobki 150
tys. osób, wśród których są przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy 
generalni.

Przedstawiciele władz publicznych średnio zarabiają 9,2 tys. zł brutto. Dane pochodzą z 
opracowania Głównego Urzędu Statystycznego "Struktura wynagrodzeń według zawodów". 
Wartości dotyczą stanu na październik 2016 r. Dla porównania, według GUS średnia pensja w 
polskich przedsiębiorstwach wynosiła w tym samym okresie 4259,37 zł, a np. w całym 2017 roku 
4271,51 zł (stawki także brutto).

Kogo zalicza się do przedstawicieli władz publicznych? 

To grupa 12,4 tys. osób, wśród których są parlamentarzyści, politycy (czyli ministrowie, sekretarze 
i podsekretarze stanu), przedstawiciele władz samorządowych (czyli np. marszałkowie 
województw), a także zawodowi działacze organizacji członkowskich (np. politycznych, 
pozarządowych, związkowych).

Władze publiczne - zarobki

Ile zarabiają przedstawiciele władz publicznych? Średnio jest to 9,2 tys. zł brutto. Kwota jest 
zdecydowanie wyższa od średniej pensji w polskich przedsiębiorstwach (liczonych dla firm 
powyżej 9 pracowników).
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30 proc. przedstawicieli władz publicznych zarabia powyżej 11,1 tys. zł, a 10 proc. zarabia powyżej
13,2 tys. zł. Dane wskazują na nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami. 
Mężczyźni sprawujący władzę zarabiali średnio blisko 10,1 tys. zł. Zarobki kobiet wynosiły ok. 7,9 
tys. zł.

Dyrektorzy generalni i zarządzający

Marcin Lipka przypomina, że do władzy zalicza się także kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwach 
prywatnych i publicznych. Pierwsza grupa to 120 tys. osób, druga - 22 tys.

W całej grupie 142 tys. pracowników - aż 100 tys. osób to mężczyźni. Średnie zarobki to 13,7 tys. 
zł. W sektorze prywatnym wynoszą one 14,1 tys., a w sektorze publicznym 11,7 tys. zł miesięcznie.

Marcin Lipka dodaje, że 10 proc. spośród wszystkich dyrektorów generalnych i zarządzających w 
Polsce zarabia co najmniej 27 tys. zł brutto miesięcznie, a 5 proc. osób powyżej 36,5 tys.
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