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WSTĘP

Ile razy mieliście ochotę zapytać znajomą osobę, członka rodziny lub nawet własnego przełożonego o wysokość 
jego zarobków? Wedle powszechnego uznania tego typu pytania są nietaktowne i krępujące. Nie powinno się ich 
zadawać, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, jak na przykład rozmowa kwalifikacyjna. Skąd w takim razie 
dowiedzieć się ile zarabiają osoby w naszym najbliższym otoczeniu w interesujących nas branżach lub 
na konkretnych stanowiskach? Z myślą o Was przeprowadziliśmy po raz pierwszy badanie zarobków mieszkańców 
województwa śląskiego. Przepytaliśmy ponad 700 osób aktywnych zawodowo o wysokość ich wynagrodzenia, premii, 
częstotliwość podwyżek, a także o inne pozapłacowe benefity, na które mogą liczyć. 

Otrzymane wyniki pozwoliły nam sprawdzić, jaki wpływ na wynagrodzenie ma wiek, płeć, wykształcenie oraz pozostałe 
okoliczności uwzględnione w ankiecie. To mężczyźni o 25% częściej zajmują stanowiska kierownicze  
w stosunku do kobiet. Analogicznie zbadaliśmy czynniki rzutujące na premie oraz podwyżki. Wiemy również  
w jakim zawodzie można otrzymać samochód, a nawet mieszkanie służbowe!   

Ponadto poprosiliśmy ekspertów o komentarz do zebranych danych. Dzięki temu dowiecie się, jak efektywnie 
zaplanować ścieżkę kariery, zarabiać więcej w swojej branży oraz jakich błędów unikać, starając się o podwyżkę. 

Na koniec mamy coś dla pracodawców - nasi ankietowani odpowiedzieli szczerze na pytanie „za co cenisz swojego 
szefa/szefową?”. Niestety, aż 33% z nich ma negatywną opinię o swoim szefie. 

Ankietowani udzielając odpowiedzi w sondażu wsparli jednocześnie podopiecznych Fundacji ISKIERKA, ponieważ 
przekazaliśmy na jej rzecz 1zł za każdy wypełniony formularz. Organizacja od 2006 roku pomaga dzieciom z chorobami 
nowotworowymi oraz ich rodzinom.  

Ciekawi wyników? Zapraszamy do lektury!

Gabriela Pyjas
Content Manager,
Regionalne Portale Pracy 
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PROFIL ANKIETOWANYCH 

Badanie zarobków mieszkańców Śląska zostało przeprowadzone  
w dniach od 18 stycznia do 18 marca 2016 roku na próbie 725 osób  
aktywnych zawodowo na terenie województwa śląskiego. Inicjatorem 
sondażu są Regionalne Portale Pracy. 

Wykształcenie:  

Podstawowe - 0,5%

 Gimnazjalne - 1%

Zawodowe - 5%

Średnie - 21%

Techniczne - 13%

Wyższe zawodowe licencjackie - 11%

Wyższe zawodowe inżynierskie - 11%

Wyższe z tytułem naukowym: dr - 2%

Wyższe z tytułem naukowym: mgr - 35%

Wyższe z tytułem naukowym: dr hab. - 0%

Wyższe z tytułem naukowym: prof. - 0,5%

Płeć:   
376 mężczyzn  - 52%

349 kobiet - 48%

Wiek: 

Od 20 
do 30 lat
- 58%

Powyżej 60 lat - 0,5%

Mniej niż 20 lat - 1,5%Od 51 do 60 lat - 4%

Od 31 
do 40 lat
- 28%

Od 41 do 50 lat 
- 11%
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Profil wykształcenia:  

Artystyczny
2%

Ekonomiczny 
19%

Filozoficzny
0,5%

Humanistyczny
11%

Informatyczny
11%

Społeczny
7%

Medyczny
5%

Pedagogiczny
6%

Prawniczy 
6%

Sportowy
1%

Techniczny
29%

Wojskowy
0,5%

Nie dotyczy
4%

Inny
16%

Czy wykonywany zawód jest zgodny z Twoim wykształceniem? 

TAK 38% NIE 35% CZĘŚCIOWO 27%

Dla każdej z powyższych odpowiedzi przeważały osoby z następującymi profilami wykształcenia:

Najczęściej w swoim zawodzie pracują osoby z technicznym, ekonomicznym, a także informatycznym i medycznym profilem wykształcenia. 
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Łączny staż pracy:  

Staż pracy u obecnego pracodawcy: 
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Od 4 
do 10 lat
- 40% 

Od 1 do 3 lat - 22%

Od 11 
do 20 lat
- 21% 

Od 21 
do 30 lat
- 8% 

Mniej niż rok 
- 7%

Powyżej
30 lat - 3%

W jakiej miejscowości pracujesz?  

26% 19% 22% 18% 15%

Mniej niż rok Od 1 
do 2 lat 

Od 3 
do 5 lat 

Od 6 
do 10 lat 

Powyżej
10 lat 

Wielkość firmy:  

Typ firmy:  

80%
Umowa 
o pracę  

2%
Nie ma 
umowy   

85%
Cały
etat (8h)

Wieś - 6% 

Małe miasto (do 50 ty. os.) - 16%

Średnie miasto (do 51 tys. do 100 tys. os.) - 31%

Duże miasto (do 51 tys. do 100 tys. os.) - 47% 

Mikroprzedsiębiorstwo (1-9 os.) - 19%

Małe przedsiębiorstwo (10-49 os.) - 20%

Średnie przedsiębiorstwo (50-250 os.) - 23%

Duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 os.) - 38%

Prywatna - 72% 

Własność państwowa - 13%

Własność jednostek samorządów terytorialnych - 8%

Organizacja pozarządowa - 2%

Inny - 5%
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JAK OCENIASZ ŚLĄSKI RYNEK PRACY?

Zapytaliśmy o zdanie naszych ekspertów:

Jeżeli chodzi o region śląski, coraz bardziej odczuwamy wzmacniający się rynek pracownika. Zmiany  
te powodują zwiększanie się kosztów rekrutacyjnych, zatrudnienia oraz konieczność zadbania o Employer 
Branding, a nawet przedefiniowania „kultury zarządczej” w kierunku bardziej elastycznym, partnerskim.

Odnosząc się do zmian w następnych 5-10 latach sądzę, że ze względu na dynamikę otoczenia i nowe 
technologie - wręcz niemożliwe jest przedstawienie trafnej projekcji. Jedocześnie jestem przekonany,  
że wiele obecnych stanowisk pracy zniknie, zwłaszcza tych manualnych, powtarzalnych - zostaną 
zastąpione poprzez automatyzację. Myślę, że jednym z kluczowych stanowisk za 5-10 lat będzie coś  
w rodzaju „Projektanta procesów/algorytmów”, osoby odpowiedzialnej za projektowanie 
zautomatyzowanych procesów w określonych obszarach firmy.

Damian Misiek
CEO Done! Deliveries
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Employer Branding - działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku “pracodawcy z wyboru”. Miano 
takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko 
dla rozwoju swojej kariery.  
 
Działania te dzielą się na dwa typy, w zależności od grupy odbiorców. Wewnętrzny jest skierowany do obecnych 
pracowników firmy. Skupia się głównie na stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju. Do działań 
z tego zakresu możemy zaliczyć organizację wyjazdów integracyjnych, szkoleń czy wydawanie gazetek firmowych.

Zewnętrzny natomiast tyczy się potencjalnych pracowników. Polega on na stworzeniu wizerunku firmy jako 
atrakcyjnego pracodawcy za pomocą różnych działań promocyjnych, np. tworzenie projektów edukacyjnych, 
uczestnictwo w targach pracy, współpraca z uczelniami oraz inne inicjatywy oparte o poszukiwanie potencjału  
do zasilenia szeregów firmy.

Źródło: nowymarketing.pl/a/6369,e-employer-branding-encyklopedia-marketingu



Z najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy opracowanych na dzień 30 kwietnia 2016r. wynika, 
że województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu wśród województw o najniższej wartości stopy 
bezrobocia (7,9%), tuż za Wielkopolską (6,0%). Taka sytuacja powoduje, że śląski rynek pracy jest 
postrzegany przez przedsiębiorców jako „rynek pracownika”, a poszukiwanie pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach jest czasochłonne. 

Jeśli chodzi o miasto Bielsko-Biała, gdzie w oddziale ergokantor.pl pracuje część naszego zespołu, 
to miasto to charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia, który wynosi 4,3%. 
Zbudowanie zespołu osób o pożądanych kompetencjach w takiej sytuacji rynkowej to kwestia 
długofalowych działań. Potencjał rynku pracowników o wykształceniu ekonomicznym, finansowym, 
bankowym, który jest w kręgu naszych zainteresowań jest jednak dość duży. W branży szeroko 
rozumianych usług finansowych, zwłaszcz bankowych, występuje duża rotacja pracowników, głównie 
tych z krótszym stażem - co pozwala na pozyskanie z rynku kandydatów o kilkuletnim doświadczeniu 
branżowym. 

Prognozy dotyczące rynku pracy są ściśle powiązane z sytuacją społeczno-gospodarczą kraju i regionu 
śląskiego. Branża usług finansowych, w tym internetowa wymiana walut to wciąż branża o wysokiej 
dynamice rozwoju - nasza firma zwiększyła zatrudnienie rok do roku na koniec 2015 r. o 22%. Tworzenie 
korzystnych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw przez władze wojewódzkie i samorządowe, 
skutkuje dużymi inwestycjami, które realizowane są na Śląsku, np. nowy zakład GE Industrial Solutions 
budowany w okolicach Bielska-Białej zatrudni docelowo nawet 1,2 tys. osób. 

W dłuższej perspektywie należy wziąć pod uwagę także ostatnie wydarzenia międzynarodowe, w tym 
wynik referendum w Wielkiej Brytanii i decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Zasadnicze pytanie dotyczy 
tego czy Brytyjczycy będą ograniczać i zamykać rynek pracy dla Polaków i czy w takiej sytuacji nasi 
obywatele będą skłonni do powrotu do kraju, czy też ewentualnie przeniosą się na inny europejski  
rynek pracy? 

Michał Bartos  
Prezes Goldem Sp. z o.o. - właściciela marki ergokantor.pl

11

JAK OCENIASZ ŚLĄSKI RYNEK PRACY?



http://ergokantor.pl/


JAK OCENIASZ ŚLĄSKI RYNEK PRACY?

Na razie jeszcze jest w miarę dobrze, ale rynek zmienia się na niekorzyść pracodawców. Brak chętnych 
osób do pracy, roszczeniowe nastawienie podejmujących pracę, „skakanie” od firmy do firmy, rosnące 
koszty utrzymania pracownika.

Anita Bułka
Członek zarządu Improdex 

W przypadku branży graficznej rynek pracy na Śląsku nie jest tak wysoko rozwinięty jak np. w Warszawie. 
Jeśli chodzi o mnie, to mam więcej zleceń spoza granic Śląska niż w regionie. Wydaje mi się, że jest  
to spowodowane różnicą wycen. Na Śląsku jednak te ceny za usługi projektowe są znacznie niższe  
niż w stolicy. Mogę również stwierdzić, że rynek graficzny się zmienia, widać już coraz to większą 
ingerencję grafików z prawdziwego zdarzenia niż przypadkowych osób, które wykonują swoje prace  
w Paincie. Cieszy mnie to niezmiernie.  
 
Jak zmieni się branża w ciągu 5-10 lat? Szczerze mówiąc nie wiem, ale mam nadzieję, że pójdziemy 
znacznie dalej. Firmy potrzebujące identyfikacji wizualnej czy też innych projektów graficznych będą 
chciały inwestować w poważne zlecenia, a nie za tzn. „pracę do portfolio”.  
 
Monika Kudełko
Qdizajn

Rynek pracy ulega zmianie. Pracodawcy, jak i pracownicy są bardziej świadomi czego oczekują od siebie, 
od miejsca pracy, warunków itp. Dzięki ogólnodostępnym raportom czy komunikacji internetowej wiemy 
jakiej stawki może oczekiwać potencjalny kandydat. Jest to twardy orzech do zgryzienia, szczególnie dla
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pracodawców. Opinie na forach internetowych czy w kanałach social media może zaważyć na przesłaniu 
aplikacji do danej firmy. Coraz więcej firm inwestuje w Employer Branding. Jednak jest to mały odsetek  
i są to zazwyczaj korporacje międzynarodowe czy agencje marketingowe. Trudniej o wszelkie tego typ 
działania w małych czy średnich firmach. Nie mówimy tu o szeroko zakrojonych akcjach reklamowych. 
Rozwiązaniem jest PR wewnętrzny, czyli w samej firmie. Integracja pracowników, system premiowy 
uwzględniający nie tylko finanse, ale też stworzenie miłej atmosfery. Jeśli tego nie ma, nie dziwi nas tak 
duży procent niezadowolonych pracowników. Zarządzający firmami powinni zrozumieć, że zadowolony  
i usatysfakcjonowany pracownik dłużej zostanie w firmie, będzie bardziej efektywny  
i co najważniejsze - tworzy dobry PR firmie.

Dorota Pindel i Michalina Sierny
Współorganizatorki Inicjatywa 2.15

Konkurencja wśród pracodawców jest skorelowana ze stopą bezrobocia. Zgodnie z najnowszymi raportami 
Śląsk (a w szczególności Bielsko-Biała) to region z jednym z najniższych stóp bezrobocia w Polsce. 
W branży IT, która jest niezwykle trudna dla pracodawców widać to szczególnie. Z punktu widzenia 
relacji popytu na pracę i podaży pracowników zadziwia to, że uczelnie techniczne (informatyczne, także 
prywatne) nie są oblegane przez maturzystów. 

Paweł Strykowski
CEO WhitePress

JAK OCENIASZ ŚLĄSKI RYNEK PRACY?

whitepress
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Ostatnie 3 lata w Polsce, w odniesieniu do rynku pracy, przebiegły pod hasłem dynamicznego spadku 
poziomu bezrobocia oraz znacznego wzrostu wynagrodzeń. Zjawisko to dotyczyło całego kraju i większości 
sektorów biznesowych oraz branż. Na przestrzeni 3 ostatnich lat poziom bezrobocia obniżył się   
z 11,1% do 8,2%, przy czym obecnie najniższy poziom to 3,8% dla miasta Katowice oraz powiatu  
bieruńsko-lędzińskiego, a najwyższy to 17,2% dla miasta Bytom. 

Z perspektywy pracownika wpływ na realny poziom wynagrodzeń ma również zjawisko deflacji, które 
obserwujemy w kraju w trakcie ostatnich miesięcy. W efekcie zestawienia rosnących zarobków oraz 
spadających cen na rynku detalicznym, pracownicy wyraźnie odczuwają wzrost realnej wartości pieniądza 
i tym samym lepszą jakość i poziom życia. W kontekście średniej wysokości wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstw, obecnie dla województwa śląskiego kształtuje się ono na poziomie 4343,04 PLN brutto.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz zmiany jakie nastąpiły na przełomie zaledwie 3 lat, zmieniając 
trend  rynkowy z „rynku pracodawcy” na „rynek pracownika”, bardzo ciężko jest oszacować co wydarzy się 
w kolejnych 5-10 latach.  

Inwestorzy zarówno krajowi, jak i zagraniczni, decydujący się na rozwój biznesu w regionach o 
niskim poziomie bezrobocia stają aktualnie przed wyzwaniem dotyczącym pozyskania właściwej ilości 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry.  

Jeśli na rynku globalnym nie nastąpi korekta lub zbieg innych, nieplanowanych okoliczności, wyzwanie  
w postaci poszukiwania pracowników będzie rosło z każdym kolejnym kwartałem, przyczyniając się  
do potrzeby wprowadzenia alternatywnych rozwiązań, jak np. wykorzystywanie różnorodnych źródeł 
rekrutacji, w tym krajowych relokacji lub zarobkowej imigracji pracowników z za granicy, głównie z Ukrainy 
na zdecydowanie większą skalę niż obecnie.

Rafał Goliszewski
Dyrektor biura, Adecco Poland Sp. z o.o.

JAK OCENIASZ ŚLĄSKI RYNEK PRACY?



JAK OCENIASZ ŚLĄSKI RYNEK PRACY?

Rynek pracy jest dla pracodawców bardzo trudny, liczba zgłaszanych miejsc pracy jest bardzo duża  
a chętnych do pracy stosunkowo mniej niż w poprzednich latach. Przyglądając się trendom i oczekiwaniom 
pracodawców w regionie widzimy, że będą oni coraz częściej sięgać po pracowników z Ukrainy i Białorusi. 
Jest to działanie zabezpieczające ciągłość produkcji lub działalności firmy na szczeblu podstawowym.

Rynek ciągle się rozwija i przedsiębiorstwa również. Osoby z wyższymi kwalifikacjami i dobrym 
wykształceniem, zwłaszcza technicznym, będą mogły dostać dobrą pracę na preferencyjnych warunkach 
finansowych i poza finansowych. Pracodawcy coraz częściej doceniają młode osoby zaraz po studiach  
i im oferują staże oraz praktyki z dużą możliwością zatrudnienia po kilku miesiącach tej wstępnej adaptacji.

Katarzyna Jaworska
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
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Ile miesięcznie zarabiasz (netto)? Porównanie średniego miesięcznego 
wynagrodzenia netto według GUS w Polsce,  
w kolejności od najwyższego do najniższego:

Do 1 361 zł - 15%

1 362 - 1 500 zł  - 10%

1 501 - 2 000 zł  - 22%

2 001 - 2 500 zł  - 15%

2 501 - 3 000 zł  - 11%

3 001 - 4 000 zł  - 14%

4 001 - 6 000 zł  - 8%

6 001 - 9 000 zł  - 3%

Powyżej 9 000 zł  - 1,5%

Powyżej 20 000 zł  - 0,5%

1. Mazowieckie - 4 996 zł

2. Pomorskie - 4 121 zł

3. Śląskie - 4 112 zł

4. Dolnośląskie - 4 093 zł

5. Lubelski - 3 913 zł

6. Łódzkie - 3 878 zł

7. Małopolskie - 3 848 zł

8. Zachodnio-Pomorskie - 3 751 zł

9. Wielkopolskie - 3 713 zł

10. Opolskie - 3 647 zł

11. Lubuskie - 3 452 zł

12. Warmińsko-Mazurskie - 3 450 zł

13. Podlaskie - 3 415 zł

14. Kujawsko-Pomorskie - 3 413 zł

15. Podkarpackie - 3 358 zł

16. Świętokrzyskie - 3 351 zł

Źródło: wynagrodzenia.pl/gus_mapa.php
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Czy uważasz, że Twoje wynagrodzenie jest 
adekwatne do wykonywanej pracy? 

Ze względu na duży procent niezadowolenia 
ankietowanych z otrzymywanej co miesiąc 
pensji przyjrzeliśmy się jeszcze lepiej tej grupie, 
oto wyniki: 

Aż 80% spośród niezadowolonych respondentów 
zarabia mięsięcznie poniżej 2 000 złotych netto. 

Branże firm, w której pracują niezadowoleni 
ankietowani to najczęściej handel, przemysł, 
motoryzacja oraz nauka i szkolnictwo. 

Na wynagrodzenie najczęściej skarżą się osoby
w wieku 20-30 lat z wykształceniem wyższym 
magisterskim. 

Aż 49% z nich nie otrzymuje żadnych benefitów
pozapłacowych. 

28%

72%

Ponad 70% osób zadowolonych ze swoich zarobków otrzymuje wyższe 
wynagrodzenie niż 3 000 złotych netto miesięcznie. Najwięcej spośród 
nich wykonuje zawód zgodny ze zdobytym profilem wykształcenia (44%).  
Ponadto aż 43% z nich posiada 4-10 letni staż pracy. 

Większość z nich dopiero stawia pierwsze kroki  
na rynku pracy - osoby te najczęsciej deklarowały, 
że ich łączny staż pracy wynosi mniej niż rok. 
Ponadto jest to zazwycaj praca niezgodna ze 
zdobytym wykształceniem. 

TAK - 28%

NIE - 72%

Osoby niezadowolone ze swojego wynagrodzenia 
to najczęściej pracownicy fizyczni, biurowi, 
produkcyjni, ale także kadra zarządzająca. 
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Czy pracownicy informują o swoich potrzebach/oczekiwaniach?

Niestety bardzo mała liczba pracowników informuje o swoich potrzebach. 

Małgorzata Chojnacka 
Specjalista ds. personalnych ALUPROF S.A

Najbardziej bezpośredni są pracownicy pokolenia Y. Raczej nie mają problemu z jasnym określaniem 
swoich potrzeb. Natomiast to, na ile są oni otwarci, w głównej mierze zależy od podejścia menedżera 
- czy zachęca, czy też zniechęca do komunikowania swoich potrzeb.

Damian Misiek
CEO Done! Deliveries

Nawet jeśli nie zawsze to robią, to staramy się sami ich do tego zachęcać w dyskusji. Bardzo nam 
zależy na fajnej atmosferze pracy i ułatwianiu życia naszym pracownikom. Dlatego też wprowadziliśmy 
lekcje angielskiego w firmie, od dawna już organizujemy „luźne piątki”, a obecnie wprowadzamy pakiety 
ubezpieczeń dla pracowników i członków ich rodzin.  
 
Łukasz Kubiak 
Współwłaściciel IMGN.PRO
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Coraz częściej już podczas pierwszych etapów rekrutacji pracownicy określają swoje oczekiwania wobec 
pracodawcy. Spodziewają się jasnej ścieżki rozwoju, planu szkoleń oraz możliwości rozwoju konkretnych 
kompetencji. Często oczekują też jasno wytyczonej ścieżki kariery i co za tym idzie wzrostu wynagrodzeń. 
Pracownicy zwracają też uwagę na potrzebę równoważenia pracy zawodowej oraz życia prywatnego. 
Ważna jest dla nich atmosfera pracy oraz indywidualne podejście pracodawcy do pracownika, rozumienie 
jego potrzeb. 

Pracodawcy, wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw, przeprowadzają ankiety, oceny satysfakcji 
pracowniczej, opracowują plany rozwojowe i ścieżki karier. Randstad co roku prowadzi badania satysfakcji: 
System Oceny Pracowniczej oraz ma opracowane ścieżki karier z rozbudowanym programem szkoleniowym 
dla pracowników na stanowiskach specjalistycznych i managerskich.

Anna Kaczor
Starszy Menedżer oddziału Bielsko-Biała
Randstad Polska Sp. z o.o.

Pracownicy informują o swoich potrzebach w zależności od organizacji, stażu pracy, pełnionej funkcji czy  
poziomu komunikacji ustalonej z przełożonym. Jeżeli przełożony od początku zatrudnienia komunikuje 
się z pracownikami wykorzystując różne narzędzia oferowane w tym celu przez dział HR, np. ocenę 
pracowniczą, czy badaniem satysfakcji pracowniczej, wówczas pracownicy mają okazję informowania 
przełożonych o swoich potrzebach związanych z dalszą pracą.  
 
Inaczej jest w przypadku firm, gdzie pracownicy nie mają okazji i możliwości wyrażania swoich oczekiwań 
i potrzeb w sposób jawny. Wówczas rodzą się problemy w komunikacji. Może pojawić się również problem 
z odchodzeniem pracowników do innych firm.

Katarzyna Jaworska
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
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Kto na Śląsku zarabia poniżej 1 361 złotych netto?

22

Osoby zarabiające poniżej 1 361 złotych netto:

Do 1 361 zł

77%

75%

25% 67%

15%
PRACOWNICY

FIZYCZNI

KOBIETY

20-30 LAT

34%
ŚREDNIE

WYKSZTAŁCENIE

INNY 
PROFIL

Na diagramie przedstawiono najczęściej udzielane odpowiedzi 110 osób, 
które zadeklarowały zarobki poniżej minimalnego wynagrodzenia. 

ZAWÓD INNY
NIŻ WYUCZONY

Aż 46% z nich ma umowę o pracę, ale już kolejne
33% pracuje w oparciu o umowę zlecenie. 
Co ważne, 44% z tych ankietowanych pracuje  
na pełny etat. 

Łączny staż pracy osób deklarujących 
najniższe zarobki na Śląsku wynosi najczęściej 
od 1 do 3 lat (35%). Niestety 27% z nich, mimo 
przepracowanych od 4 do 10 lat, nadal otrzymuje 
niskie wynagrodzenie. Znaczną grupę stanowią 
również osoby dopiero wchodzące na rynek pracy - 
24% z nich pracuje krócej niż rok. 

Ponadto 50% z respondentów zarabiających 
poniżej 1 361 złotych netto pracuje u obecnego 
pracodawcy krócej niż rok. 

Miejsca, gdzie otrzymuje się najniższe zarobki:

Aż 39% osób, które zarabia poniżej 1 361 złotych 
pracuje w mikroprzedsiębiorstwie (1-9 os.), a 79% 
z nich to firmy prywatne. 

Najniższe wynagrodzenia wypłacają firmy z branży 
handlowej - 35% ankietowanych otrzymujących 
najniższe pensje podjęło pracę właśnie w tej 
branży. Na drugim miejscu pod względem niskich 
zarobków znajdują się usługi, a na trzecim nauka  
i szkolnictwo. 
 



Kto na Śląsku zarabia między 1 361 a 2 000 złotych netto?
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Od 1 361 zł
do 2 000 zł 

62%

61%

20% 67%

19%
PRACOWNICY

BIUROWI

KOBIETY

20-30 LAT

35%
WYŻSZE

WYKSZTAŁCENIE
MGR

PROFIL
EKONOMICZNY

ZAWÓD INNY
NIŻ WYUCZONY

Na diagramie przedstawiono najczęściej udzielane odpowiedzi 228 osób, 
które zadeklarowały zarobki między 1 361 a 2 000 złotych. 

Osoby zarabiające między 1 361 a 2 000 złotych
netto:

Aż 83% z ankietowanych ma umowę o pracę. Tylko 
11% pracuje w oparciu o umowę zlecenie, a inne 
umowy są jeszcze mniej popularne. Ponadto aż 
84% spośród badanych pracuje na pełny etat. 

Łączny staż pracy osób deklarujących zarobki  
na poziomie 1 361-2 000 złotych wynosi najczęściej 
od 4-10 lat (43%). Znaczną grupę stanowią 
również osoby pracujące od 1-3 lat (25%) oraz 11-
20 lat (16%). 

Ponadto 25% z respondentów otrzymujących 
wynagrodzenie w tym przedziale pracuje  
u obecnego pracodawcy od 1-2 lat. 

Zarobki na takim poziomie otrzymują najczęściej 
osoby zatrudnione w branży przemysłowej (23%). 
Pensje między 1 361 a 2 000 złotych dostają 
również pracownicy sektora publicznego, usług, 
nauki i szkolnictwa oraz branży handlowej. 
 

Miejsca, gdzie otrzymuje się takie zarobki:

Aż 27% ankietowanych, którzy zarabiają 
między 1 361 a 2 000 złotych pracuje w małych 
przedsiębiorstwach (10-49 os.), a 67% z nich 
to firmy prywatne. Ponadto 43% z nich jest 
zlokalizowanych w dużych miastach (dla Śląska 
powyżej 100 tys. os.).



ZAROBKI 

Kto na Śląsku zarabia między 2 001 a 4 000 złotych netto?
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Od 2 001 zł
do 4 000 zł 

65%

49%

36% 42%

13%
PRACOWNICY

FIZYCZNI

MĘŻCZYŹNI

20-30 LAT

38%
WYŻSZE

WYKSZTAŁCENIE
MGR

WYUCZONY
ZAWÓD

PROFIL
TECHNICZNY

Na diagramie przedstawiono najczęściej udzielane odpowiedzi 291 osób, 
które zadeklarowały zarobki między 2 001 a 4 000 złotych. 

Osoby zarabiające między 2 001 a 4 000 złotych
netto:

Aż 92% z nich ma umowę o pracę. Ponadto 95%  
z tych ankietowanych pracuje na pełny etat. 

Łączny staż pracy osób deklarujących zarobki  
na poziomie 2 001 - 4 000 złotych wynosi 
najczęściej od 4-10 lat (40%). Znaczną grupę 
stanowią również osoby pracujące od 11-20 lat 
(26%). 

Natomiast 24% z respondentów z tej grupy 
zarobków pracuje u obecnego pracodawcy  
od 3-5 lat. 

Wynagrodzenie od 2 001 do 4 000 złotych 
otrzymują najczęsciej pracownicy branży 
przemysłowej (20%) oraz energetycznej (5%). 
 

Miejsca, gdzie otrzymuje się takie zarobki:

Aż 50% osób zarabiających między 2 001  
a 4 000 złotych pracuje w dużych 
przedsiębiorstwach (powyżej 250 os.) - 69% z nich 
to firmy prywatne a 19% państwowe. Zdecydowana 
większość z nich (47%) jest zlokalizowana w 
dużych miastach (dla Śląska powyżej 100 tys. os.).

Badani należący do tej grupy to najczęsciej 
pracownicy biurowi (12%), produkcyjni (7%)  
oraz górnicy (6%).  
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Osoby zarabiające między 4 001 a 6 000 złotych
netto:

Aż 84% z nich ma umowę o pracę, a 98% spośród 
tych ankietowanych pracuje na pełny etat.

Wynagrodzenie od 4 001 do 6 000 złotych 
otrzymują najczęściej pracownicy branży 
przemysłowej (28%) oraz motoryzacyjnej (17%). 
 

Aż 53% osób, które zarabia między 4 001 a 6 
000 złotych pracuje w dużych przedsiębiorstwach 
(powyżej 250 os.) - 64% z nich to firmy prywatne 
a 17% państwowe. Zdecydowana większość z nich 
(59%) jest zlokalizowana w dużych miastach (dla 
Śląska powyżej 100 tys. os.).

Badani deklarujący taką wysokość wynagrodzenia 
to najczęsciej specjaliści branży komputerowej/IT 
(12%), górnicy (11%), pracownicy biurowi (10%) 
oraz informatycy (6%). 

Łączny staż pracy osób deklarujących zarobki  
na poziomie 4 001 - 6 000 złotych wynosi 
najczęściej od 4-10 lat (41%). Znaczną grupę 
stanowią również osoby pracujące od 11-20 lat 
(28%). Ponadto 26% z respondentów pracuje  
u obecnego pracodawcy powyżej 10 lat, a także 
od 6 do 10 lat. 

Od 4 001 zł
do 6 000 zł 

74%

40%

40% 52%

MĘŻCZYŹNI

31-40 LAT

48%
WYŻSZE

WYKSZTAŁCENIE
MGR

WYUCZONY
ZAWÓD

PROFIL
TECHNICZNY

21%
KADRA

ZARZĄDZAJĄCA

Na diagramie przedstawiono najczęściej udzielane odpowiedzi 58 osób, 
które zadeklarowały zarobki między 2 001 a 4 000 złotych. 

Miejsca, gdzie otrzymuje się takie zarobki:
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Kto na Śląsku zarabia powyżej 6 000 złotych netto?
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Powyzej
6 000 zł 

82%

55%

37% 58%

MĘŻCZYŹNI

47%
WYŻSZE

WYKSZTAŁCENIE
MGR

WYUCZONY
ZAWÓD

PROFIL
TECHNICZNY

32%
KADRA

ZARZĄDZAJĄCA

Osoby zarabiające powyżej 6 000 złotych netto:

Aż 60% z nich ma umowę o pracę, a 81% pracuje 
na cały etet. Co ciekawe 31% badanych jest 
samozatrudnionych. 

Wynagrodzenie powyżej 6 000 złotych otrzymują 
najczęściej pracownicy zajmujący się technologią 
informatyczną/IT (18%), a także osoby zatrudnione 
w bankowości i finansach (16%), przemyśle 
(11%) czy mediach/wydawnictwach/reklamie/PR/ 
marketingu (11%). 
 

Aż 45% osób, które zarabia powyżej 6 000 
złotych pracuje w dużych przedsiębiorstwach 
(powyżej 250 os.), a wszystkie z nich to firmy 
prywatne. Zdecydowana większość z nich (71%) 
jest zlokalizowana w dużych miastach (dla Śląska 
powyżej 100 tys. os.).

Ankietowani otrzymujący takie wynagrodzenie 
to najczęściej właściciele firm (18%), specjaliści 
branży komputerowej /IT (11%) oraz programiści
(11%).  

Łączny staż pracy osób deklarujących zarobki  
powyżej 6 000 złotych wynosi najczęściej od 4-10 
lat (41%). Znaczną grupę stanowią również osoby 
pracujące od 11-20 lat (28%). Ponadto 26%  
z respondentów pracuje u obecnego pracodawcy 
powyżej 10 lat oraz od 6 do 10 lat. 

Miejsca, gdzie otrzymuje się takie zarobki:

Na diagramie przedstawiono najczęściej udzielane odpowiedzi 38 osób, 
które zadeklarowały zarobki powyżej 6 000 złotych. 

20-30 LAT
. 



ZAROBKI

Co ma większe znaczenie: doświadczenie czy wykształcenie w procesie rekrutacyjnym?

Sama rekrutacja i wybór właściwego kandydata jest dosyć złożonym procesem, dlatego niewymierne 
byłoby posługiwanie się tylko dwoma kryteriami. Natomiast jeżeli mam wybierać tylko pomiędzy nimi 
to uważam, że doświadczenie ma większe znaczenie - jednak mam na myśli bardziej osiągnięcia, niż 
długość stażu pracy. Warto także zwrócić uwagę na dotychczasowy rozwój danego kandydata (na 
podstawie przebiegu kariery) oraz pewne cechy charakterologiczne jak: dociekliwość, otwartość na zmiany, 
innowacyjność i ambicje/chęć rozwoju.

Damian Misiek
CEO Done! Deliveries

Generalnie, „wykształcenie”, czyli tzw. kompetencje „twarde”. Oznaczają dla pracodawcy, że pracownik 
posiadł zasób wiedzy i umiejętności, które dzięki „doświadczeniu” pozwolą w pełni „rozwinąć skrzydła” 
pracownikowi. Wykształcenie, na przykładzie branży finansowej, jest ważne, ale nie mniej ważny jest 
zasób cech psychofizycznych i umiejętności społecznych pracownika. To właśnie wykształcenie i zasób 
tzw. kompetencji „miękkich” sprawią, że pracodawca da szansę pracownikowi na rozwinięcie swojego 
„doświadczenia”. 

Część z tych pożądanych cech można oczywiście rozwijać dzięki szkoleniom: techniki negocjacji czy 
sprzedaży. Jednak wrodzone czy „wyniesione z domu” zdolności interpersonalne pracownika, umiejętność 
pracy w zespole, dobra komunikacja, umiejętność osiągnięcia kompromisu są z punktu widzenia 
pracodawcy nie do przecenienia.

Michał Bartos  
Prezes Goldem Sp. z o.o. - właściciela marki ergokantor.pl
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Zdecydowanie większe znaczenie ma dla nas doświadczenie. Ale nie wahamy się też przyjmować młodych 
i mniej doświadczonych osób, które od początku możemy wprowadzać w tajniki naszej pracy i niejako 
kształcić, dopasowując do naszego profilu działalności. 

Łukasz Kubiak
Współwłaściciel IMGN.PRO

Nie można jednoznacznie określić co jest ważniejsze. Wszystko zależy od stanowiska pracy i stawianych  
na nim wyzwań oraz oczekiwań. 

Studia w Polsce przestały mieć charakter elitarny i nie są już gwarantem zatrudnienia. Kandydat 
posiadający kilkuletnie doświadczenie branżowe, a nie posiadający dyplomu nie musi czuć się gorszy 
od kandydata po studiach, lecz bez doświadczenia. Wyjątek stanowią studia typu prawo, medycyna, 
inżynieria, architektura, itp. lub niektóre kierunki w szkołach zawodowych, bez których nie można 
wykonywać zawodu.  

Zestawiając natomiast kandydatów wykształconych o podobnym doświadczeniu zawodowym, 2/3 
pracodawców wskazuje, że ważne są dla nich wyznawane przez kandydata wartości.

Rafał Goliszewski
Dyrektor biura, Adecco Poland Sp. z o.o.
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Średnie zarobki netto w poszczególnych branżach:

Bankowość 
i finanse
4 316 zł

Budownictwo 
2 603 zł

Energetyka
2 741 zł

Handel
1 919 zł

Kultura
i sztuka

1 412 zł

Media, reklama,
PR, marketing

4 122 zł

Motoryzacj
3 143 zł

Nauka
i szkolnictwo

2 430 zł

Ochrona
środowiska
2 312 zł

Prawo
2 747 zł

Przemysł
3 741 zł

Rolnictwo
1 287 zł

Sektor
publiczny
2 461 zł

Służba
zdrowia

2 478 zł

Technologia
informatyczna / IT

4 384 zł

Telekomunikacja
2 498 zł

Transport
i logistyka
3 125 zł

Ubezpieczenia
2 364 zł

Usługi dla 
biznesu

2 902 zł

Usługi
2 310 zł

Inne 
branże

2 640 zł

Kwoty zostały obliczone na podstawie średnich z poszczególnych przedziałów wynagrodzeń. 
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Praca freelancera pod lupą:

Jak rozpocząć pracę jako freelancer i utrzymać się na rynku? 

Nie ma złotego środka na rozpoczęcie dobrej pracy jako freelancer.  Podstawą jest bycie dobrym w tym 
co się robi. Pewność siebie i przyciągnięcie klientów. Dbanie o dobry wizerunek  i rzetelne wykonywanie 
swoich prac. Aktualizacja swojego porftolio, niech klient wie, że dużo pracujesz.

 
Wyzwania/zalety prowadzenia własnej działalności/pracy jako freelancer?

Zaletą pracy jako freelancer jest przede wszystkim to, że mam możliwość ustalania sobie godzin pracy. 
Jeżeli nie mam pomysłu na projekt to go zwyczajnie nie wykonuję. Pracując dla kogoś, w biurze czy jest 
pomysł czy też nie trzeba pracować. Nie zawsze mamy możliwość porozmawiania z klientem, otrzymuje 
sie tylko brief i trzeba wykonać zlecenie. Jako freelancer zawsze mam ten kontakt i mogę poznać 
zleceniodawcę.  
 
Minusem jest, że czasem ten kontakt z klientem jest meczący no i bywają dni kiedy trzeba coś zrobić, 
 a jednak jest brak tej mobilizacji. No i praca, raz jest a raz jej nie ma. Pracują w biurze na umowę mamy 
ten spokój, że wypłata na koniec miesiąca jest ta sama, w przypadku freelancera bywa to różnie. 
 
 
Z jakimi problemami musi się zmierzyć osoba wybierająca samozatrudnienie?  
 
Podstawowym problemem samozatrudnienia jest  Urząd Skarbowy i ZUS. Pilnowanie spraw księgowych, 
nie wystarczy oddać wszystkich papierów do biura podatkowego, jakieś pojęcia na ten temat też trzeba 
mieć. 

Monika Kudełko
Qdizajn Studio 
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Biuro karier: dlaczego warto skorzystać przed wyborem ścieżki edukacyjnej/kariery? 

Każdy z nas czasami ma trudności z podjęciem decyzji, szczególnie jeśli dotyczą one ważnych aspektów 
naszego życia, a tym bez wątpienia jest praca zawodowa. Dziś rynek pracy zmienia się bardzo 
dynamicznie, konieczne jest ciągłe dokształcanie się i poszerzanie swoich horyzontów, a czynników 
decydujących o sukcesie w karierze jest więcej niż jeszcze 10 lat temu. 

Biura karier działające na uczelniach wyższych nie tylko dostarczają ofert pracy czy praktyk, ale pomagają 
zwiększyć prawdopodobieństwo trafnego wyboru. W jaki sposób? Specjaliści tu zatrudnieni doskonale 
znają warunki panujące na rynku pracy, wiedzą też co będzie się na nim działo za kilka lat, mogą 
kontaktować studentów i absolwentów z osobami w otoczeniu uczelni, które wesprą ich w rozwoju 
zawodowym. 

Poza tym biura karier oferują szeroką gamę usług, takich jak doradztwo kariery. W zależności od potrzeb, 
wspólnie z doradcą student odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące swojej przyszłości zawodowej. 

Wiele biur prowadzi także diagnozę preferencji i kompetencji zawodowych, która pozwala na poznanie 
swoich mocnych i słabych stron. Używa się w tym celu różnego rodzaju testów, a także narzędzi takich,  
jak Asessment Centre. Taka diagnoza pozwala podejmować decyzje zawodowe świadomie i w oparciu  
o swoje własne zasoby.

Z naszych sondaży wynika, że osoby, które korzystają z doradztwa kariery w naszym biurze karier, są 
bardzo zadowolone z niego oraz z podjętych decyzji.

Agnieszka Dunaj
Kierownik Biura Karier, Uniwersystet Śląski w Katowicach
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Jak organizacje studenckie pomagają w kształtowaniu ścieżki kariery? 

ZAROBKI 

W ciągu ostatnich lat obserwujemy gwałtowny rozwój śląskiego rynku pracy. Wynika to przede wszystkim 
z rosnącej świadomości własnych możliwości mieszkańców regionu. Coraz częściej pierwszą pracą  
młodych ludzi jest ich własny start-up, a duża część z nich powstaje w „domowych garażach” czy  
w trakcie rozmów na uczelnianych korytarzach. 

Pierwszym, praktycznym krokiem w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej może być przynależności  
do organizacji studenckich. Każda ze śląskich uczelni ma w swojej strukturze przynajmniej kilka, dlatego 
warto przemyśleć, gdzie ulokować energię i zaangażowanie, aby zdobyć doświadczenie oraz efektywnie 
wykorzystać czas. Międzywydziałowe Koło Naukowe Content 3.0 w Akademii Techniczno-Humanistycznej  
w Bielsku-Białej to przede wszystkim narzędzie, dzięki któremu wszyscy jego członkowie, zwolennicy  
i partnerzy mogą budować wzajemne relacje i uczyć się od siebie nawzajem. Różnorodność dyscyplin 
(m.in. filologia polska, informatyka, zarządzanie, socjologia), które wchodzą w skład koła powoduje, 
że przybiera ono na sile. Content 3.0 stanowi pierwszą taką inicjatywę w naszym regionie. Pozwala 
studentom na poszerzenie swojej wiedzy, którą zapewniają nie tylko liczne publikacje, ale także 
konferencje naukowe oraz warsztaty połączone z intensywnymi networkingami z ekspertami i specjalistami 
z danej branży. Wzajemna wymiana doświadczeń, poglądów czy pomysłów przyczyni się do zawierania 
nowych, długotrwałych relacji, które są cenne dla osób stawiających piersze kroki na rynku pracy. 

Ponadto rozwój mediów społecznościowych oraz obecność w ich przestrzeni zarówno pracodawców, jak  
i pracowników powoduje, że młodzi ludzi mogą nawiązać współpracę. Najlepszą platformą w tej kwestii 
nadal pozostaje LinkedIn, szczególnie polecam aktywny udział w grupach dyskusyjnych. Social media 
coraz częściej pokazują, że aplikowanie na wymarzone miejsca pracy oraz utrzymywanie zawodowych 
relacji są w zasięgu ręki każdego zaangażowanego w dialog odbiorcy. Warto jednak pamiętać, że zadaniem 
mediów społecznościowych jest tylko ułatwienie, a nie całkowite zastąpienie prawdziwej rozmowy  
z drugim człowiekiem.

Paulina Żmijowska
Inicjator Międzywydziałowego Koła Naukowego Content 3.0
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Jakie kierunki studiów uważasz za perspektywiczne? 

Trudno jest określać w dłuższej perspektywie jaki kierunek edukacji wybrać, który rodzaj wykształcenia 
i na jakim poziomie pozwoli odnieść nam sukces zawodowy. Najprościej byłoby wymienić obszar nauk 
technicznych z inżynierami wszelkich specjalności oraz ekonomiczny - pozwalający na zrównoważony  
i przemyślany rozwój gospodarek światowych. Ale sektor usług w rozwiniętych gospodarkach to ponad 
70% zatrudnionych, a w tej branży doskonale sprawdzają się osoby po psychologii, socjologii, pedagogice. 
Nasze życie się wydłuża, poza tym chcemy żyć lepiej, zdrowiej w lepszej kondycji (ciągle piękni i młodzi)  
i nie chodzi tu o medycynę oraz fizjoterapię, ale o odnowę biologiczną we wszelkich jej odsłonach, łącznie 
z dietetyką i kulinaryką.  

Mira Romaszkan 
Biuro Karier i Staży Zadowodywch, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

Obecny rynek pracy jest dynamiczny i zmienny, więc trudno przewidzieć, w jakich zawodach będzie praca 
za kilka lat - to jest jak wróżenie z fusów. W zasadzie można mówić o dwóch najistotniejszych czynnikach, 
które mają na to wpływ. Pierwszym jest rozwój technologii, wypierający niestety ludzi z różnych gałęzi 
przemysłu, a coraz częściej także usług. Stąd raczej na pewno o pracę będzie łatwiej osobom kończącym 
kierunki informatyczne i pokrewne. Drugim czynnikiem jest starzenie się społeczeństw - zatrudnienie 
będzie można znaleźć w sektorze usług dla starszych osób, a to dotyczy branży medycznej, fizjoterapii, 
edukacji, ale nie tylko. Rozwojowa jest też turystyka dostosowana do potrzeb i możliwości osób starszych.

Marta Stala 
Biuro karier, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
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Jak zdobywać doświadczenie w trakcie studiów?

Etap studiów to ważny moment w życiu każdego studenta. To czas pozyskiwania wiedzy, nawiązywania 
nowych kontaktów ale także zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, które zaprocentują  
w momencie uzyskania statusu absolwenta. Na początek najlepiej rozpocząć od rozeznania rynku  
w wybranej przez siebie dziedzinie, opracowania planu kariery na czas tych kilku lat a następnie 
przystąpienia do realizacji. Dla tych którzy chcą działać aktywnie istnieje możliwość przyłączenia się  
do organizacji studenckich lub kół naukowych, których oferta, działania i kontakty przyczynią się  
do nabycia nowych umiejętności. 

Kolejnym etapem mogą być praktyki, które są kierowane do osób znajdujących się na wyższych 
rocznikach. Pracodawcy mają świadomość, że studenci nie dysponują czasem w pełnym wymiarze godzin 
dlatego potrafią dostosować program praktyk do programu kształcenia. To doskonała szansa  
na sprawdzenie czy student odnajduje się w branży, którą sobie wybrał oraz zdobycie doświadczenia,  
które przyda się do CV. Jeśli trudno znaleźć praktykę w swoim obszarze kształcenia istnieje możliwość 
pracy w charakterze wolontariusza w organizacjach pozarządowych. To cenne doświadczenie w przyszłości 
może przynieść pozytywne rezultaty. 

Coraz popularniejsze stają się programy ambasadorskie, które pozwalają na wykazanie się 
samoorganizacją oraz pomysłowością w promowaniu firmy na terenie uczelni. Ambasadorzy, którzy 
sprawdzą się w swojej roli mogą otrzymać propozycję współpracy z firmą. Kolejną możliwością zdobywania 
doświadczenia zawodowego jest udział w programach stażowych organizowanych przez firmy bądź 
uczelnie. Te z kolei najczęściej są przeznaczone dla studentów ostatnich roczników lub absolwentów. 
Celem staży jest zdobycie praktycznego doświadczenia, zgodnego z profilem kształcenia. Staże bardzo 
często dają możliwość związania się z firmą na dłużej o ile współpraca obu stron układa się pomyślnie. 

W zależności od potrzeb oferty praktyk, staży i pracy dostępne są na stronie biura karier, portalach 
poświęconych tematyce rynku pracy, a także podczas Targów Pracy oraz spotkań z pracodawcami,  
w których warto uczestniczyć by dopytać o wszelkie szczegóły rekrutacji i pracy w wymarzonym obszarze. 
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Studenci mają także możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych. Mobilność studentów 
a także szerokie kontakty miedzy ośrodkami akademickimi przyczyniają się do zwiększenia wyjazdów 
studentów w ramach programu Erasmus+ oraz poszerzania horyzontów i nawiązywania nowych 
kontaktów, które mogą zaowocować nie tylko studenckimi przyjaźniami ale także przyczyniają się do 
pozyskiwania nowych kontaktów zawodowych. Dla tych studentów, których inspirują dalekie podróże są 
specjalne programy wyjazdów zagranicznych, które umożliwiają podjęcie pracy, wykorzystanie w praktyce 
kompetencji językowych oraz możliwość poznania nowych kultur. 

Kapitał wiedzy i doświadczeń zgromadzony podczas studiów może przyczynić się do chęci bycia 
przedsiębiorcą, szczególnie wśród tych osób, których rozpiera energia, potrafią walczyć o swoje racje, są 
wytrwali i dążą do celu oraz lubią podejmować ryzyko. Studenci przejawiający postawy przedsiębiorcze 
doskonale mogą sprawdzić swój pomysł na biznes w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. 
Współpraca z inkubatorami umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej 
i najłatwiej, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i 
znajomości. Wystarczy dobry pomysł. Inkubatory oferują szereg atrakcyjnych profitów, aby młoda firma 
mogła się dynamicznie rozwijać.

Kilka przedstawionych sposobów na zdobycie doświadczenia zawodowego zapewne nie wyczerpuje listy 
możliwości jaką mają studenci. Każdy może znaleźć miejsce dla siebie jeśli świadomie podejmuje decyzje 
związane ze swoją przyszłością zawodową. Im wcześniej rozpocznie się proces planowania, tym mniejsze 
rozczarowanie tym co dostępne na współczesnym rynku pracy. Wszystkie zdobyte doświadczenia w trakcie 
studiów w przyszłości przyczynią się do umiejętności diagnozowania własnych predyspozycji i znalezienia 
właściwego miejsca na rynku pracy. 

Izabela Konior
Kierownik Biura Karier ATH w Bielsku-Białej 



Obecnie uczelnie coraz mocniej współpracują ze środowiskiem biznesu. Przykładem takiej współpracy jest 
np. Rada Ekspertów funkcjonująca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dzięki temu nie tylko 
programy studiów są bardziej praktyczne, ale również studenci mają więcej możliwości do zdobywana 
doświadczenia zawodowego. W Wyższej Szkole Biznesu, dzięki pozyskanym środkom unijnym, studenci 
mają możliwość odbywania również  płatnych staży. 

A ponadto: praktyki, współpraca z działami uczelni, praca w organizacjach studenckich czy wolontariat 
(który szczególnie ceniony jest przez pracodawców). Nie można również zapominać o programach 
wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus +, która pozwala na połączenie 
przyjemnego z pożytecznym.  

Magdalena Kot-Radojewska
Kierownik Akademickiego Biura Karier i Kształcenia Ustawicznego, Wyższa Szkoła Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej

Doświadczenie zdobywane w trakcie studiów powinno mieć związek z naszymi planami zawodowymi 
i edukacyjnymi. Warto, aby spełniało podstawowe kryteria (oczywiście mowa o firmach działających 
zgodnie z obowiązującym prawem) związane z poznaniem struktury firmy, polityki zatrudnienia, polityki 
jakości oraz otwartości na zmiany. Ponadto te pierwsze doświadczenia powinny być realizowane pod okiem 
mentora czy tutora w zespołach, dających duży ogląd na zadania realizowane w ramach stanowiska oraz 
innych, pokrewnych stanowisk. Myślę, że bardzo dobrą metodą są też wolontariaty (nawet przez całe 
życie, a nie tylko na starcie), które są jeszcze mało popularne w naszym kraju. Dają one dużą elastyczność 
„zatrudnienia” i realizowanych zadań, a także ogromny wybór miejsc wolontariatu, co rozwija nasz 
networking zawodowy, pozwala być zauważonym, rozwijać się zgodnie z założonym planem, a wreszcie 
odnieść sukces zawodowy.

Mira Romaszkan 
Biuro Karier i Staży Zawodowych, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza
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Możliwości zdobywania doświadczeń podczas studiów jest wiele. Najbliżej na uczelni można znaleźć 
koła naukowe, samorząd studencki czy inne organizacje studenckie. Działalność w ich ramach 
pozwala nawiązać ciekawe kontakty oraz brać udział w interesujących projektach. Poza uczelnią warto 
zainteresować się wolontariatem – to szczególnie osoby, które są wrażliwe społecznie i zależy im na tym, 
aby pomagać innym. 

Poza tym warto poszukać ciekawej praktyki lub stażu, ale - co ważne - niech trwa on dłużej niż miesiąc. 
Dlaczego? Z dwóch powodów: po pierwsze podczas dłuższego czasu praktykant lub stażysta jest w stanie 
więcej się nauczyć, a co za tym idzie zrobić lepsze wrażenie na swoich przełożonych. Po drugie firmy 
przyjmując praktykanta inwestują w niego swój czas - pokazują i wyjaśniają jak funkcjonuje firma, jakie 
są procedury. Zwykle zajmuje to około 2 tygodni. Tak więc w przypadku praktyki trwającej miesiąc zostają 
tylko 2 tygodnie na zdobywanie doświadczenia… nieco to mało.

Agnieszka Dunaj
Kierownik Biura Karier, Uniwersystet Śląski w Katowicach 
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Jak często otrzymujesz podwyżkę u obecnego 
pracodawcy? 

W zeszłym miesiącu po raz pierwszy- 3%

Co miesiąc - 1%

Przynajmniej raz w przeciągu pół roku - 5%

Raz w roku - 23%

Raz na 2 lata - 14%

Raz na 5 lat - 12%

Raz na 10 lat - 2%

Mieszkańcy Śląska najczęściej otrzymują podwyżkę  
raz w roku (23%). Wśród nich jest 18% pracowników 
biurowych, 11% produkcyjnych oraz 10% fizycznych, 
9% specjalistów branży komputerowej/IT i taki sam 
procent kadry zarządzającej.  

Ponadto 45% z ankietowanych otrymujacych podwyżkę 
raz w roku posiada staż pracy o długości 4-10 lat.  
W tym czasie 26% spośród badanych pracowało  
w minimum dwóch firmach. 

Aż 43% respondentów, którzy otrzymują co roku 
podwyżkę wykonuje pracę zgodną ze zdobytym 
wykształceniem. Co ciekawe, 36% z nich posiada 
wyższe wykształcenie magisterskie, a 26% średnie. 
Natomiast najchętniej wybierane przez nich profile 
studiów to techniczny (31%), ekonomiczny (17%), 
informatyczny (13%) oraz humanistyczny (12%). 

Aż 75% osób zatrudnionych uprzednio w ponad 10 
organizacjach otrzymało podwyżkę w ciągu pierwszego 
roku u obecnego pracodawcy - 45% z nich zarabia 
między 4 000 - 6 000 złotych netto, a 25% powyżej 6 
000 złotych netto. 

Najtrudniej o podwyżkę w branży handlowej - 
najwięcej osób (13%) deklarujących, że nigdy nie 
otrzymała podwyżki pracuje właśnie w tej branży.  Nigdy nie dostałem/am - 41% 
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Jaki procent wynagrodzenia wynosi podwyżka? 

Do 10% - 67% 

Od 10 
do 19% 
- 21%

Od 20 do 29% - 9%

Od 30 do 49% - 2%

Od 50 do 99% - 1% Powyżej 100% - 1 ankietowany 

Prognozy nominalnych wynagrodzeń dla Polski
na rok 2016: 

Przedstawione wartości stanowią procentowy rozkład odpowiedzi osób, 
które zadeklarowały otrzymanie podwyżki (59%). 

Źródło: wynagrodzenia.pl/artykul/prognozy-wynagrodzen
-na-2016-rok

Według szacunków Banku Narodowego, które 
zaprezentowano w raporcie o inflacji końcem 2015 
roku, zarobki Polaków w 2016 roku wzrosną o 4,9%. 

Ministerstwo Finansów przewiduje natomiast,  
że  Polacy mogą oczekiwać podwyżek na poziomie 
3,6%. 

Firma ERI Economic Research Institute oszacowała 
wzrost pensji w Polsce o 3,1%. Natomiast według 
ekspertów z Korn Ferry zarobki wzrosną o 2,6%.

Według raportu Sedlak & Sedlak za 2015 rok 
blisko 75% firm w Polsce zamierza podnieść 
wynagrodzenia o średnio 3,4%. 

Co ciekawe, według tego raportu najniższe 
podwyżki otrzymają pracownicy kadry zarządzającej 
- zaledwie 3%. Na innych stanowiskach pracownicy 
mogą liczyć na wyższe zarobki o 3,5%. Niestety 
około 25% firm biorących udział w badaniu w ogóle 
nie planuje żadnych podwyżek. 
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Jaki rodzaj premii otrzymujesz?

Nie otrzymuję - 39%

Uznaniową
 - 31%

Od wyników 
- 17%

Trudno
powiedzieć
- 13%

Mieszkańcy Śląska najczęściej otrzymują premię 
uznaniową (31%). Aż 51% spośród nich ma wyższe 
wykształcenie magisterskie. Ponadto 31% badanych  
z tej grupy posiada techniczny profil wykształcenia,  
a 20% ekonomiczny. 

Najwicej osób otrzymujacych premię uznaniową  
to pracownicy fizyczni (14%), biurowi (13%) oraz 
specjaliści branży komputerowej/IT (9%). Ponadto  
aż 21% z nich jest zatrudnionych w branży 
przemysłowej, 11% w motoryzacyjnej, a 10% w innej. 

Premię uzaleznioną od osiaganych wyników otrzymuje 
17% kadry zarządzającej i 13% pracowników biurowych 
Są to osoby zatrudnione najczęściej w branży handlowej 
(17%), motoryzacyjnej (14%) oraz w przemyśle (10%).

Ankietowani, którzy nie potrafią sprecyzować za 
co otrzymują premię (13%) to głównie pracownicy 
biurowi (15%) i fizyczni (12%). Najwięcej z nich jest 
zatrudnionych w branży przemysłowej (16%).

Najgorzej wynagradzane branże to szkolnictwo, handel i usługi - 14%  
(najwięcej) spośród ankietowanych, którzy nie otrzymują premii 
pracują właśnie w tych branżach. 
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Jak często otrzymujesz premię u obecnego pracodawcy?

W zeszłym miesiącu po raz pierwszy - 3%

Co miesiąc - 23%

Przynajmniej raz w przeciągu pół roku - 19%

Raz w roku - 13%

Raz na 2 lata - 1%

Raz na 5 lat - 1,5%

Raz na 10 lat - 0,5%

Nigdy nie dostałem/am - 39% 

Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń  
z 2015 roku przeprowadzonego przez firmę Sedlak  
& Sedlak ponad połowa zatrudnionych na pełny etat  
w ostatnim roku nie otrzymała żadnej premii.

Częściej niż premie pieniężne pracownicy otrzymują 
pozapłacowe benefity, na przykład: prywatną opiekę 
medyczną, służbowy laptop lub ryczałt na paliwo.  
Z benefitów korzystało w ubiegłym roku 61% badanych.

Źródło: http://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-
ogolnopolskiego-badania-wynagrodzen-w-2015-roku

Mieszkańcy Śląska najczęściej otrzymują regularną, 
comiesięczną premię (23%) - 22% z nich  
to pracownicy fizyczni, 15% biurowi, 13% produkcyjni,  
a 11% to kadra zrządzająca. 

Aż 45% z ankietowanych, którzy zadeklarowali, że 
otrzymują podwyżkę raz w roku mogą pochwalić się 
łacznym stażem pracy o długości 4-10 lat. W tym czasie 
26% z nich pracowało w minimum dwóch firmach. 

Ponadto staż pracy respondentów u obecnego 
pracodawcy zawiera się najczęsciej w przedziale 3-5 
lat (25%). Co ciekawe, aż 43% z nich wykonuje inny 
zawód niż wyuczony. 
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Czynniki wpływające na wysokość premii  
oraz podwyżek:

44

Aż 75% osób zarabiających powyżej 20 000 złotych ma wyższe 
wykształcenie (25% - z tytułem naukowym prof.). Ponadto staż pracy  
70% z nich wynosi powyżej 10 lat, a branże, w której pracują badani  
to bankowość i finanse, przemysł, technologie informatyczne oraz inne. 

Zróżnicowanie płac za taką samą lub podobną pracę jest 
dopuszczalne na podstawie kwalifikacji wymaganych  
do jej wykonania oraz ilości i jakości pracy. Rozbieżności 
tylko ze względu na umiejętności mogą wystąpić 
wyłącznie w odniesieniu do wymagań potrzebnych  
do wykonania określonej czynności. 

Wiek pracownika nie może stanowić przesłanki 
różnicującej wysokość pensji. Dotyczy to zarówno 
interpretacji na korzyść młodych, jak i starszych 
pracowników.

Należy jednak pamiętać, że wiek łączy się  
z doświadczeniem zawodowym. Jest to czynnik, 
który może mieć wpływ na różnice w wysokości 
wynagrodzenia, mimo że doświadczenie zawodowe 
może czasem „przegrywać” z inwencją, pomysłowością  
i chęcią do pracy młodych pracowników.

W niektórych przypadkach pracodawca nie musi wprost 
różnicować wysokości pensji pracowników, kiedy 
rozbieżność wynika z określenia danego składnika  
i odnosi się w dużej mierze do efektywności pracy. 
Chodzi przede wszystkim o prowizje oraz premie, 
których wysokość uzależniona jest od nakładu czy 
efektywności pracy. 

Podstawa prawna: art. 183b § 2 pkt 4, art. 183c, art. 78 
§ 1 Kodeksu pracy.
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Jakie Twoim zdaniem czynniki wpływają na wysokość wynagrodzenia/premii/podwyżek?

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia czy premii jest skuteczność 
pracownika uwzględniająca krótko i długoterminowe cele firmy. Na szczeblu kierowniczym/menedżerskim  
to natomiast sprawność rozwijania swoich podopiecznych, którzy dostarczą firmie wartości w przyszłości,  
a czasami „ad hoc” - na przykład za powodzenie w realizacji większych projektów.

Damian Misiek
CEO Done! Deliveries

W naszej firmie czynnikami najbardziej wpływającymi na wysokość wynagrodzenia czy premii są 
zaangażowanie w projekt i jakość wykonywanej pracy. 

Łukasz Kubiak
Współwłaściciel IMGN.PRO

Są czynniki zależne od pracownika, czyli zaangażowanie, dyspozycyjność i efektywność. Po przekroczeniu 
oczekiwanych wskaźników pracodawca zwykle wynagradza pracownika. Niestety jest wiele czynników 
zewnętrznych takich, jak kondycja firmy, rynek pracy czy kwalifikacje innych pracowników w firmie. 
Tutaj relacja popytu i podaży ma duże znaczenie. Z punktu widzenia pracownika ważna jest umiejętność 
nienachalnej oraz merytorycznej komunikacji efektów jego pracy, jeżeli te nie są takie oczywiste.

Paweł Strykowski
CEO WhitePress
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Czy otrzymujesz pozapłacowe benefity? 

20%
Telefon komórkowy

16%
Komputer przenośny

Jakie dodatkowe pozapłacowe benefity przysługują 
na Twoim stanowisku? 

53% - TAK 47% - NIE

Najczęściej otrzymywane benefity to jednocześnie 
pomocne narzędzia do wykonywania pracy. Telefony 
komórkowe najczęściej otrzymuje kadra zarządzająca 
(25%) oraz pracownicy biurowi (14%). Komputery 
przenośne dostaje 21% kadry zarządzającej, 18% 
specjalistów branży komputerowej/ IT i 14% 
pracowników biurowych. 

Prywatną opiekę medyczną mają zapewnioną 
najczęściej pracownicy branży motoryzacyjnej (23%). 
Ubezpieczenia na życie/NNW są natomiast popularne  
w branży przemysłowej, handlowej, motoryzacyjnej oraz 
technologicznej (po 12%). Karty i karnety na zajęcia 
sportowe otrzymują najczęściej pracownicy biurowi 
(19%).

Kto otrzymuje służbowe auto? Aż 65% 
ankietowanych korzystających z pojazdów służbowych 
to mężczyźni i 27% z nich to pracownicy kadry 
zarządzającej. Co ciekawe, staż pracy u obecnego 
pracodawcy osób badanych z tej grypu zawiera się 
najczęściej w przedziale od 3 do 10 lat (56%). Ponadto 
w 99% są oni zatrudnieni w firmach prywatnych.

Spośród 756 ankietowanych tylko 6 zadeklarowało 
korzystanie z mieszkania/domu służbowego - 
90% z nich to mężczyźni (33% programistów). Badani 
są zatrudnieni w branży motoryzacyjnej, przemyśle oraz 
transporcie i logistyce, budownictwie (po 17%),  
a 33% to usługi. Co ciekawe osoby te mają staż pracy  
u obecnego pracodawcy krótszy niż 1 rok. 

13%
Ubezpieczenia na życie/

NNW

13%
Prywatna opieka

medyczna

15%
Karty/karnety

na zajęcia sportowe

Osoby nieotrzymujące żadnych benefitów są w 18% pracownikami  
fizycznymi, 14% z nich to pracownicy biurowi, a 20% wykonuje inny zawód.
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Jakie dodatkowe pozapłacowe benefity przysługują na Twoim stanowisku? 
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2%
Fundusz 

oszczędnościowo-
inwestycyjny

1,5%
Akcje/udziały

3%
Udział w zyskach

8%
Możliwość pracy 

zdalnej

8%
Inne

7%
Dofinansowanie 

nauki 

7%
Wybrane szkolenia

wg własnego uznania

2%
Kredyty preferencyjne

0%
Prywatna 
emerytura

1%
Mieszkanie służbowe 

0,5%
Członkowstwo

w prywatnych klubach

0%
Prywatna szkoła/

przedszkole dla dzieci

0,5%
Fundusz reprezentacyjny

6%
Ryczałt na paliwo

6%
Auto służbowe
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Jak skutecznie prosić o podwyżkę/awans i co wpływa na pozytywną decyzję?

Prosząc o podwyżkę warto użyć skutecznych argumentów typu: dobre wyniki w pracy, posiadane 
doświadczenie czy wniesione innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę. Na pozytywną decyzję może 
również wpłynąć sytuacja finansowa firmy oraz plany rozwojowe w stosunku do pracowników i firmy.

Małgorzata Chojnacka 
Specjalista ds. personalnych ALUPROF S.A 
 

Patrząc z czysto biznesowego punktu widzenia, jedną ze skuteczniejszych metod jest poprzedzenie prośby 
o podwyżkę jakimś przygotowanym rozwiązaniem, które to może skutkować wzrostem efektywności,  
czy to własnej, czy też innego obszaru firmy. Może to być forma optymalizacji jakiegoś działania lub 
zmiany przekładającej się na wzrost zysków.

Damian Misiek
CEO Done! Deliveries

Dobre argumenty oparte przede wszystkim o zaangażowanie się pracownika i jakość świadczonej przez 
niego pracy, poparte konkretnymi wynikami czy efektami, itp. 
 
Anita Bułka
Członek zarządu Improdex 
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Pracownik, zanim zdecyduje się na rozmowę z pracodawcą o podwyżce, powinien się dobrze do niej 
przygotować, zebrać argumentację, odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

Jak długo pracuję w organizacji i jak długo chcę w niej pozostać?
Pracodawcy chętniej decydują się na przyznanie podwyżki pracownikom, którzy są z nimi dłużej związani, 
mają dobre relacje ze współpracownikami, znają specyfikę i kulturę organizacyjną firmy. Jeśli pracownik 
nie uzgodnił z pracodawcą negocjacji warunków umowy np. po okresie próbnym, warto poczekać, 
ponieważ większe szanse na podwyżkę ma osoba pracująca kilka lat oraz chcąca w firmie pozostać dłużej  
i nadal się w niej rozwijać.

Jakie są moje konkretne osiągnięcia i realizacja zakładanych celów na stanowisku?
Dla pracodawcy ważne są efekty pracy, zakładanych celów, realizacja budżetu, konkretne sukcesy - 
realizacja ważnego projektu lub pozyskanie ważnego klienta czy kontraktu.  

Czy podejmuję z własnej inicjatywy działania mające na celu podnoszenie swoich 
kwalifikacji?
Istotne znaczenie może mieć podnoszenie kwalifikacji i chęć rozwoju przez pracownika. Jeśli pracownik 
szkoli się, czerpie z doświadczeń współpracowników, jest to pozytywnie oceniane przez przełożonych. 

Czy angażuję się w działania, wykraczające poza mój zakres obowiązków?
Wpływ na przyznanie podwyżki może mieć też angażowanie się pracownika w działania i projekty 
dodatkowe, wykraczające poza standardowy zakres obowiązków oraz proponowanie innowacyjnych 
rozwiązań.

Jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na negatywną decyzję mojego pracodawcy  
w kwestii podwyżki?
Pracodawca ocenia także możliwość przyznania podwyżki w odniesieniu do momentu roku budżetowego, 
poziomu realizacji budżetu przez pracownika, dział kondycji finansowej firmy.

Anna Kaczor
Starszy Menedżer oddziału Bielsko-Biała
Randstad Polska Sp. z o.o.

49



50

KOBIETY VS. MĘŻCZYŹNI



KOBIETY VS. MĘŻCZYŹNI 

51

Porównanie zarobków kobiet i mężczyzn: Pracownicy mają prawo do jednakowego 
wynagrodzenia za taką samą pracę lub o jednakowej 
wartości. Zasada ta obejmuje wszystkie składniki 
wynagrodzenia - zarówno zasadniczego, jak i wszelkiego 
rodzaju dodatków czy premii - bez względu na ich 
nazwę oraz charakter. Dotyczy ona zarówno świadczeń 
pieniężnych, jak i niepieniężnych związanych z pracą.

Pracą o jednakowej wartości, którą można porównywać 
pod względem równości wynagrodzenia jest praca, której 
wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami 
lub praktyką oraz doświadczeniem zawodowym, a także 
porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Podstawa prawna: art. 183b § 2 pkt 4, art. 183c, art. 78  
§ 1 Kodeksu pracy.

Do 1 361 zł

1 362 - 1 500 zł

1 501 - 2 000 zł

2 001 - 2 500 zł

2 501 - 3 000 zł

3 001 - 4 000 zł

4 001 - 6 000 zł

6 001 - 9 000 zł

Powyżej 9 000 zł

Powyżej 20 000 zł

24%

13%

27%

13%

10%

6%

4%

1%

0,5%

0,5%

7%

6%

17%

18%

11%

22%

11%

5%

3%

1%

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
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Porównanie wykształcenia kobiet i mężczyzn: 

Podstawowe

 Gimnazjalne

Zawodowe

Średnie

Techniczne

Wyższe zawodowe licencjackie

Wyższe zawodowe inżynierskie

Wyższe z tytułem naukowym: dr

Wyższe z tytułem naukowym: mgr

Wyższe z tytułem naukowym: dr hab.

Wyższe z tytułem naukowym: prof.

0%

0,5%

2,5%

20%

8%

17%

4%

45%

2%

0% 0%

1 os.1 os.

1%

26%

17%

6%

18%

22%

8%

1%

1%

Większość kobiet posiada wyższe wykształcenie 
magisterskie. Mężczyżni częściej preferują natomiast 
wykształcenie techniczme, zadowowe lub wyższe 
inżynierskie. 

Najczęściej wybierane profile wykształcenia
przez kobiety:

Najczęściej wybierane profile wykształcenia
przez mężczyzn:

MĘŻCZYŹNIKOBIETY

27%
Ekonomiczny

16%
Humanistyczny

13%
Techniczny

11%
Pedagogiczny

10%
Społeczny

43%
Techniczny

19%
Informatyczny

11%
Ekonomiczny
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KOBIETY VS. MĘŻCZYŹNI 
6 zawodów najczęściej wykonywanych 
przez kobiety:

6 zawodów najczęściej wykonywanych 
przez mężczyzn: 

Pracownik biurowy - 21%

Pracownik fizyczny - 7%

Pracownik oświaty - 5%

Pracownik produkcyjny - 5%

Pracownik sektora usług - 5%

Pracownik sektora usług - 7%

Samozatrudnienie wybrał 1% kobiet. 
 
Kobiety wybierały najczęściej zatrudnienie w branżach: 

Samuzatrudnienie wybrało 5% mężczyzn.   
 
Mężczyźni wybierali najczęściej zatrudnienie w branżach: 

Kadra zarządzająca - 11%

Górnik - 7%

Pracownik biurowy - 9%

Pracownik fizyczny - 18%

Pracownik produkcyjny - 5%

Specjalista branży komputerowej/IT - 8%

• handel - 15%,
• nauka i szkolnictwo - 12%,
• sektr publiczny - 9%,
• służba zdrowia - 6%,
• usługi - 6%. 

• budownictwo - 7%,
• handel - 9%,
• motoryzacja - 12%,
• przemysł - 21%,
• technologie informatyczne/IT - 10%. 



54

OCENA PRACODAWCÓW



OCENA PRACODAWCÓW

55

Czy cenisz swojego pracodawcę? Z raportu przeprowadzonego przez GoldenLine 
wynika, że 56% użytkowników biznesowego serwisu 
społecznościowego ocenia swojego pracodawcę 
pozytywnie. Negatywne oceny stanowią 44% spośród 
wszystkich opinii wystawianych przez pracowników opinii. 

Ankietowani cceniając swojego aktualnego lub byłego 
pracodawcę najczęściej brali pod uwagę otrzymywane 
wynagrodzenie (47%), panujacą atmosferę w pracy 
(38%), możliwość rozwoju/awanse (29%)  
oraz elastyczne godziny pracy (21%).

Według badania HR Standard najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na wystawienie negatywnej 
opinii o pracodawcy jest wysokość otrzymywanego 
wynagrodzenia - ponad 30% ankietowanych oceniając 
nieprzychylnie przełożonego uznało je za decydujące. 
Stres w pracy (20%) oraz ład korporacyjny i biurokracja 
(15%) również mają duży wpływ na wystawian opinie. 

Źródło: http://hrstandard.pl/2012/03/23/jak-polacy-
oceniaja-swoich-pracodawcow-w-sieci.

Osoby, które wybrały odpowiedź nie dotyczy pracują w oparciu o własną 
działalność gospodarczą. 

Nie cenię swojego 
pracodawcy - 33%

Tak, cenię 
swojego 
pracodawcę - 63%

Nie dotyczy 
- 4%
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Za co cenisz swojego pracodawcę? 
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Bo jest przyjemna atmosfera i chce mi się chodzić 
do tej pracy!!!

Za wolność i nienormowany czas pracy - potrzebuję  
to zostaję w domu.

Za to, że mimo tego, jak ludzie narzekają i jest  
to praca tylko na produkcji to są co roku podwyżki,  
jest fundusz socjalny, prywatna opieka medyczna,  
premie na święta i na wakacje oraz płatne nadgodziny - 
można powiedzieć że głównie za pieniądze... niestety. 

Za stworzenie dobrych warunków 
pracy, możliwość rozwoju, szkolenia 
i premie. 

Stabilność zatrudnienia i prestiż 
zakładu pracy.

Za uśmiech.

Za jego podejście do prowadzonego 
biznesu - niezorientowane wyłacznie 
na zysk, ale na zrównoważony rozwój. 

Nie narzuca sztywnych obowiązków,
mam cel i sam decyduję, jak do niego 
dażyć.

„
„

„
„

„

„

„ „

„
„

„
„

„
„

„
„

Przykładowe pozytywne opinie ankietowanych o swoich pracodawcach. 
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Za co cenisz swojego pracodawcę? 
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W skali od 1-10 oceniam na 3.

Nie cenię, gdyż pracodawca nie docenia ludzi.
Pracuję po to, żeby żyć.

Nie cenię go za nic. Praca to czysty wyzysk  
za stawkę 8,50 - aczkolwiek brak lepszej pracy  
z lepszą stawkę w naszym mieście. 

Nie cenię swojego pracodawcy. 
Szukam nowej pracy.

Niestety nie zgadzam się  
z większością jego decyzji. 

Nie cenię. Pracodawca ceni tylko swoich znajomych, 
w stosunku do pozostałych jest bardzo wymagający 
i zarzuca dodatkową pracą nie wynikającą z zakresu 
obowiązków i działu.

Za co niby mialbym go cenic? 
Wykonuje dla niego prace,  
to pracodawca powinien mnie cenić. 

Słabo wynagradza swoich 
pracowników.

„ „

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

Przykładowe negatywne opinie ankietowanych o swoich pracodawcach. 

Za nic.„ „
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Za co nasi eksperci cenią swoich pracowników? 

Za zaangażowanie, lojalność, wiedzę, dyspozycyjność, a także za przyjazne podejście  
do współpracowników. 

Małgorzata Chojnacka 
Specjalista ds. personalnych ALUPROF S.A

Za odwagę w proponowaniu lub/i wdrażaniu nowych (nie do końca sprawdzonych) rozwiązań. 
Zaangażowanie, branie odpowiedzialności za swoje decyzje oraz koncentrację na wyniku.

Damian Misiek
CEO Done! Delievery

Zespół ergokantor.pl to ambitni młodzi ludzie, których cechuje zaangażowanie i motywacja do pracy  
w naszej firmie. Ważne, by każdy pracownik pamiętał, że warto w siebie inwestować. Dynamiczna 
sytuacja na rynku pracy powoduje, że rozwój każdego pracownika powinien postępować przez cały 
okres aktywności zawodowej. My, pracownicy XXI wieku, musimy być elastyczni. I na takich kandydatów 
stawiamy!

Michał Bartos  
Prezes Goldem Sp. z o.o. - właściciela marki ergokantor.pl
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Cenimy naszych pracowników za lojalność i zaangażowanie. W ciągu 6 lat działalności naszej firmy odeszło 
z niej jedynie dwóch pracowników. Zespół cały czas się powiększa, a ponieważ rdzeń teamu jest z nami  
od początku to mamy kadrę która z młodszymi kolegami może dzielić się wspaniałym doświadczeniem.

Łukasz Kubiak
Współwłaściciel IMGN.PRO

Za umiejętność konsekwentnej pracy przy zachowaniu zaangażowania i ambicji do rozwoju. Za dokładność 
oraz dynamikę. Za lojalność wobec mnie, a także innych pracowników. WhitePress ma bardzo młody, 
ambitny zespół - właśnie te cechy są dla firmy ważne i mocno cenione.

Paweł Strykowski
CEO WhitePress

Z perspektywy kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z ludźmi na stanowisku kierowniczym osobiście 
doceniam kilka rzeczy, które są niezmienne i zawsze biorę je pod uwagę doceniając swoich pracowników. 
Po pierwsze to jasno określony cel pracy zawodowej a jednocześnie ustalone życiowe priorytety oraz 
podejmowanie konkretnych działań w celu ich realizacji.

Kolejna kwestia to rozwój i nauka pracowników, czyli chęć udziału w różnych kursach i szkoleniach, 
 a następnie wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce i zadowolenie z zastosowania tej wiedzy w pracy 
zawodowej. Niezmiernie ważne dla mnie, jako managera jest również wielozadaniowość pracowników, 
oznaczająca orientację na różne działania w jednym czasie i komunikacja z pracownikami oraz klientami  
na bardzo wysokim poziomie. 
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Pracownicy, z którymi przebywam na co dzień są dobrze oceniani ze względu na stały kontakt, dobą 
komunikację, wymianę informacji zwrotnej, zarówno tej pozytywnej, jak i konstruktywnej.

Katarzyna Jaworska
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do kompetencji miękkich, zakładając, że łatwiej nauczyć 
specyfiki pracy na danym stanowisku, jeśli pracownik posiada odpowiednie cechy. Jest na tyle 
komunikatywny i łatwo nawiązuje relacje z innymi, że wystarczy, że nauczymy go specyfiki sprzedaży  
w naszej firmie, a będzie odnosił sukcesy.

Cechy najbardziej pożądane wśród pracodawców to: zaangażowanie, czyli realizacja nie tylko zadań 
określonych na danym stanowisku, ale uczestnictwo w projektach dodatkowych, proponowanie usprawnień 
lub nietypowych rozwiązań, umiejętność budowania długofalowych relacji z klientami i współpracownikami, 
elastyczność rozumiana jako umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, 
otwartość na nowe zadania, kreatywność, komunikatywność, nastawienie na cel, umiejętność określania 
priorytetów, umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie, odporność na stres i dobra organizacja 
pracy.

Anna Kaczor
Starszy Menedżer oddziału Bielsko-Biała
Randstad Polska Sp. z o.o.
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Spośród studentów, którzy wybrali ścisłe kierunki studiów, aż 38% z nich pracuje w wyuczonym zawodzie, 
a 27% wykonuje pracę częściowo związaną z obraną ścieżką edukacji. Powyżej 4 000 złotych netto najczęściej 
zarabiają ankietowani z technicznym, ekonomicznym i informatycznym profilem wykształcenia. 

Poniżej 1 361 złotych netto zarabia 15% ankietowanych, a 34% z nich ma wykształcenie średnie. Aż 22% 
mieszkańców Śląska otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 501 - 2 000 złotych netto, natomiast wyższe 
pensje dostaje 53% osób pracujących w regionie. Na wynagrodzenie powyżej 6 000 złotych netto mogą najczęściej 
liczyć pracownicy kadry kierowniczej, branży IT, bankierzy oraz programiści. 

Aż 41% respondentów nigdy nie dostało podwyżki. Natomiast spośród osób, które ją otrzymały najliczniejszą 
grupę stanowią badani z coroczną podwyżką (23%). Ankietowani zadeklarowali, że najczęściej (39%) wynosi ona  
do 10% otrzymywanego wynagrodzenia. 

Premii nie otrzymuje 38% mieszkańców Śląska. Wśród osób, które ją otrzymły największą grupę stanowią 
pracownicy z premią uznaniową - 31%. Natomiast 23% ankietowanych otrzymuje premię co miesiąc,  
a 19% przynajmniej raz w przeciągu pół roku. 

Najczęściej otrzymywanym pozafinansowym benefitem przysługującym na stanowisku pracy ankietowanych  
jest telefon komórkowy, dostaje go 20% osób pracujących na Śląsku. Nieznacznie mniej popularne są karnety  
na zajęcia sportowo-rekreacyjne, posiada je 15% respondentów.  



ZAKOŃCZENIE  

63

Zebrane dane potwierdzają tezę, że najlepsza inwestycja to ta w samego siebie. Wybierając kierunek studiów 
warto kierować się osobistymi predyspozycjami - i co najważniejsze - już wtedy planować ścieżkę kariery, doświadczenia 
zawodowego nigdy za wiele. Okres studiów jest bardzo dobrym czasem na rozpoczęcie pierwszej pracy czy odbycie 
ciekawch praktyk lub staży. Aktywna działalność w organizacjach studenckich też będzie mile widziana wśród 
pracodawców, a może dodatkowo okazać się bardzo pomocna w nawiązaniu wartościowych kontaktów. 

Śląski rynek pracy ma swoje mocne i słabe strony, jednak od kilkunastu lat rozwija się bardzo dynamicznie,  
co stwarza wiele nowych możliwosci zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Opinie ankietowanych pokazują,  
że większość z nich jest zadowolona z wykonywanej pracy, ale nie z otrzymywanej wypłaty. Na szczęście standardem 
wśród pracodawców stało się nie tylko terminowe wypłacanie wynagrodzenia, ale też inne, w tym pozapłacowe sposoby 
motywowania oraz nagradzania pracowników. Ponadto właściciele firm coraz częściej postrzegają zasoby ludzkie jako 
główny i niezbędny filar rozwoju przedsiębiorstwa, co przekłada się na udzielanie zatrudnionym większych uprawnień  
oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje. 

Mam nadzieję, że kolejne badania zaowocują jeszcze większą liczbą zadowolonych ze współpracy pracowników  
i pracodawców oraz większą świadomością wzajemnych potrzeb oraz oczekiwań. 
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