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Centra usług dla biznesu*

Hays Poland jest firmą doradztwa 
personalnego, należącą do 
międzynarodowej grupy Hays plc, 
i największą na świecie organizacją 
zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. 
Działając na rynku rekrutacyjnym od 
ponad 50 lat, Hays posiada 266 biur  
w 33 krajach. Łącznie pracuje w nich 
niemal 10 400 ekspertów.

W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego 
czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając 
się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. 
Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest blisko 250 osób 
w biurach na terenie całej Polski.

Świadczymy dopasowane do wymagań Klientów usługi 
w zakresie rekrutacji specjalistycznej, pozyskując najlepszych 
kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. 
Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, 
Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing 
rekrutacyjny.

Z pasją wspieramy rozwój zawodowy profesjonalistów 
działających w różnych obszarach rynku, kierując się naszym 
motto „powering the world of work”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wynagrodzeń i trendów w rekrutacji, zapraszamy do kontaktu 
z lokalnym biurem Hays.

hays.pl

*omówione w osobnym raporcie

http://hays.pl
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W obliczu wciąż utrzymującej się niepewności 
firmy i pracownicy z większą ostrożnością 
podejmują decyzje związane z zatrudnieniem. 
Oczekując na rozwój sytuacji, część 
pracodawców wstrzymuje realizację strategii 
HR, jednak w planach na rok 2021 większość 
organizacji uwzględniła nowe rekrutacje. 
Silną pozycją w negocjacjach wciąż cieszyć 
się będą profesjonaliści posiadający cenne 
i poszukiwane na rynku kompetencje. 

Luka kompetencji pozostaje aktualnym wyzwaniem 
dla firm, które nadal będą rywalizować o ekspertów 
posiadających unikatowe umiejętności, i opracowywać 
strategie zatrudnienia, oferujące atrakcyjne wynagrodzenia 
i ciekawe ścieżki kariery. Dbając o swoich obecnych 
pracowników organizacje coraz częściej będą zapewniać 
możliwości podnoszenia kwalifikacji, a nawet całkowitej 
zmiany profesji. Dla firm kluczowe staje się bowiem 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, co zmienia ich 
zapotrzebowanie na określone kompetencje. 

Wciąż zmieniający się krajobraz gospodarczy 
i wszechobecna niepewność sprawiają, że kluczem 
do sukcesu staje się optymalizacja, elastyczność 
i efektywność. Mimo że dotyczy to przede wszystkim 
modelu operacyjnego firm, to nie pozostaje bez znaczenia 
dla kandydatów. Pracodawcy w rosnącym stopniu będą 
poszukiwać profesjonalistów, którzy obok określonych 
zdolności i doświadczenia, wykazują się umiejętnością 
adaptacji do zmieniającego się środowiska, apetytem na 
naukę i otwartością na innowacje.  

Rok 2021 będzie czasem, kiedy firmy będą musiały 
opracować strategię zatrudnienia, która odpowie na 
zmieniające się potrzeby rekrutacyjne i jednocześnie 
umożliwi sprostanie oczekiwaniom poszukiwanych 
kandydatów. Ograniczone możliwości konkurowania 
ofertą finansową coraz częściej będą skutkować nie 
tyle oferowaniem atrakcyjniejszego wynagrodzenia, co 
interesującej ścieżki kariery, stabilnego zatrudnienia oraz 
perspektyw rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.

Z ogromną przyjemnością przedstawiam najnowszy 
raport Hays Poland, dotyczący wynagrodzeń i trendów 
na polskim rynku pracy. W publikacji znajdą Państwo 
zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów 
i kadry menedżerskiej w podziale na specjalizacje. Dane, 
które gromadziliśmy w ostatnich miesiącach, są źródłem 
informacji na temat płac oferowanych na polskim rynku 
pracy oraz aktualnych trendów w zatrudnieniu.

Analiza wynagrodzeń w poszczególnych sektorach 
rynku powstała na podstawie kilku tysięcy projektów 
rekrutacyjnych zrealizowanych przez ekspertów Hays 
Poland – zarówno dla klientów z sektora średnich 
przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych 
korporacji.

Raport zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych 
i optymalnych wynagrodzeń miesięcznych brutto, 
wyrażonych w polskich złotych i oferowanych osobom 
pracującym na pełny etat. Dane zostały uśrednione dla 
całej Polski.

Zapraszam do lektury.

Marc Burrage 
Dyrektor Zarządzający Hays Poland
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SZANSE I ZAGROŻENIA 
W OBLICZU 
NIEPEWNOŚCI

METODYKA BADANIA
Opracowana przez ekspertów Hays Poland analiza 
wynagrodzeń w Polsce prezentuje dane o poziomie 
płac na ponad 400 stanowiskach. Raport bazuje 
na uśrednionych dla całej Polski kwotach 
oferowanych pracownikom w najważniejszych 
sektorach gospodarki. Wynagrodzenia dotyczą 
samodzielnych specjalistów oraz menedżerów 
z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, chyba 
że przy nazwie stanowiska wskazano inaczej.

Raport został opracowany na podstawie 
danych uzyskanych w ramach procesów 
rekrutacyjnych, przeprowadzonych przez Hays 
Poland w 2020 r. Uzupełniliśmy je wnioskami 
i komentarzami ekspertów oraz wynikami 
badania na temat rynku pracy, które zostało 
przeprowadzone pod koniec 2020 r. W raporcie 
uwzględniliśmy perspektywę firm – niemal  
3 500 organizacji działających w Polsce – oraz 
perspektywę pracowników i kandydatów –  
blisko 5 900 osób.

Dziękujemy wszystkim ekspertom, uczestnikom 
badania, naszym Klientom oraz Kandydatom za 
podzielenie się informacjami i spostrzeżeniami. 
Państwa zaangażowanie pozwoliło nam stworzyć 
raport, który pomoże zarówno pracownikom, jak 
i pracodawcom w podejmowaniu świadomych 
decyzji biznesowych i zawodowych.
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Rok 2021 będzie czasem odbudowy 
gospodarki i oczekiwanego powrotu do 
normalności. Pracodawcy i pracownicy liczą, 
że zagrożenia związane z pandemią wkrótce 
zostaną wyeliminowane, co przełoży się 
na całkowite zniesienie obostrzeń i wzrost 
aktywności firm na rynku. Mimo że sytuacja, 
w jakiej znajdują się organizacje, jest silnie 
uzależniona od branży ich działalności, to 
pracodawcy mają w planach rekrutacje. 
O podwyżkę wynagrodzenia będzie trudniej, 
lecz firmy wciąż będą odpowiadać na presję 
płacową wywieraną przez najlepszych 
specjalistów, posiadających cenne i pożądane 
na rynku kompetencje.
Większość firm przewiduje, że w roku 2021 będzie 
rekrutować. Z pewnością część z nich, wraz z odmrażaniem 
gospodarki będzie dążyć do przywrócenia poziomu 
zatrudnienia sprzed pandemii. Inne natomiast będą 
inwestować w rozwój poszczególnych działów i pozyskanie 
tych kompetencji, które są niezbędne do osiągnięcia nowych 
celów biznesowych. Jednak rekrutacje najczęściej będą 
wynikać z konieczności znalezienia zastępstwa dla osób, 
którzy zdecydują się odejść z firmy. Działania rekrutacyjne 

pracodawców nadal będą skoncentrowane na pozyskiwaniu 
pracowników etatowych. Dynamika zmian zachodzących 
zarówno na rynku, jak i w wewnętrznych strukturach 
przedsiębiorstw może jednak przełożyć się na dążenie firm 
do większej elastyczności zatrudnienia. Z roku na rok rośnie 
odsetek pracodawców planujących podjąć współpracę ze 
specjalistami i menedżerami, którzy dołączą do organizacji 
wyłącznie na określony czas. 

PLANY ZATRUDNIENIA
Pandemia ograniczyła skalę działalności biznesowej 
podmiotów działających w wielu branżach, co wynikało 
zarówno z obostrzeń funkcjonujących na przestrzeni 2020 
roku, jak i zmian popytu na określone produkty i usługi. 
Pracodawcy oczekują jednak, że najbliższe miesiące będą 
okresem powrotu do normalności i wzrostu aktywności 
firm na rynku. Większy nakład pracy przełoży się z kolei na 
potrzeby rekrutacyjne. Pracodawcy zapytani o specjalizacje, 
których głównie dotyczyć będą prowadzone przez nich 
procesy rekrutacyjne, najczęściej wskazują IT, produkcję, 
sprzedaż oraz finanse i księgowość.

Wydarzenia minionego roku wymogły na wielu firmach 
konieczność szybkiego dopasowania modelu operacyjnego 
do nowych okoliczności. Inne cele biznesowe oraz 
inwestycje w określone obszary działalności przekładały 
się na zmiany dotychczasowej strategii rozwoju, a co za 
tym idzie – zapotrzebowania na określone umiejętności. 
Blisko połowa pracodawców nie ma pewności, iż posiada 
zasoby kompetencyjne niezbędne do realizacji obecnych 

RYNEK PRACY 2021
ROSNĄCA ROLA KOMPETENCJI
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RYNEK PRACY 2021
ROSNĄCA ROLA KOMPETENCJI

celów biznesowych. Kompetencje, których firmy poszukują 
najczęściej, są tożsame z tymi, które są najtrudniejsze do 
pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim umiejętności 
techniczne, menedżerskie, cyfrowe oraz sprzedażowe. 
Niezmiennie istotne pozostają uniwersalne kompetencje 
miękkie, wpływające na skuteczność zatrudnionych 
w miejscu pracy. 

Wyzwań związanych z rekrutacją pracowników spodziewa 
się mniej firm niż w roku ubiegłym. Skala konsekwencji, 
których doświadczyli profesjonaliści w wyniku pandemii 
oraz ich pozycja na rynku pracy w dużej mierze uzależniona 
jest od wykonywanej profesji, a także branży działalności 
pracodawcy. Patrząc przekrojowo na rynek pracy, nie można 
jednak pominąć redukcji etatów oraz zmian warunków 
współpracy, których w 2020 dokonała część firm. Obecnie 
na rynku funkcjonuje więcej kandydatów aktywnie 
poszukujących zatrudnienia, co w niektórych przypadkach 
istotnie może zminimalizować wyzwania rekrutacyjne, 
z jakimi do niedawna mierzyli się pracodawcy.

WYNAGRODZENIA I BENEFITY
W minionym roku podwyżki wynagrodzenia doświadczył 
co drugi specjalista i menedżer, a niemal co dziesiąty musiał 
zaakceptować niższą płacę. W wielu branżach i obszarach 
specjalizacyjnych kandydaci będą wywierać mniejszą 
presję płacową na pracodawcach, w podejmowanych 
decyzjach zawodowych silniej kierując się możliwościami 
rozwoju, stabilnością zatrudnienia i środowiskiem pracy 
sprzyjającym rozwojowi. Choć pracodawcy będą mniej 
skłonni do zabiegania o pracowników wyłącznie atrakcyjnym 
poziomem wynagrodzenia, to 57 proc. w strategii na rok 
2021 uwzględnia podwyżki płac. Najczęściej dotyczy to firm 
z branży life sciences, produkcyjnej, finansowo-księgowej 
oraz IT.

Pomimo zmian zachodzących na rynku pracy, większość 
specjalistów i menedżerów pozytywnie ocenia perspektywę 
swojej kariery zawodowej. Profesjonaliści są pewni 
posiadanych kompetencji i liczą, że powrót firm do 
skali działalności sprzed pandemii poskutkuje nowymi 
możliwościami rozwoju – zarówno w obecnej, jak i innych 
organizacjach. Wśród największych optymistów znajdują 
się osoby związane z obszarem IT, badaniami i rozwojem, 
nieruchomościami oraz budownictwem. Perspektywę 
kariery pozytywnie najczęściej oceniają przedstawiciele 
najmłodszych pokoleń pracowników.

Głównym motywatorem do zmiany pracy niezmiennie 
pozostaje brak satysfakcji z poziomu wynagrodzenia oraz 
otrzymywanych benefitów. Rzadziej niż w latach ubiegłych 
jako argument za zmianą pracy wskazywana jest lokalizacja 
firmy oraz brak rozwiązań pracy elastycznej. W minionym 
roku wiele firm zmuszonych było udostępnić pracownikom 
możliwość pracy zdalnej. Powszechność tego rozwiązania 
sprawia, że tzw. home office w oczach pracowników stał się 
standardem i przestał być przez nich postrzegany jako cenny 
benefit. 

RYNEK KOMPETENCJI
Zmiany zachodzące na globalnym rynku pracy wpłynęły 
na plany rozwoju firm i pracowników. Część specjalistów 
i menedżerów nie będzie postrzegać najbliższych miesięcy 
jako sprzyjających zmianie pracy, wykazując się większą 
ostrożnością w podejmowanych decyzjach zawodowych. 
Inni w obliczu postępującej cyfryzacji, transformacji 
modeli biznesowych i nowych kierunków rozwoju 
przedsiębiorstw dostrzegać będą szansę na wynegocjowanie 
atrakcyjniejszych warunków współpracy. Wiele zależeć 
będzie jednak od profesji i posiadanych umiejętności.

Pracodawcy wciąż będą konkurować o specjalistów, 
którzy pozwolą firmie odpowiedzieć na nowe wyzwania 
i dopasować model operacyjny do zmieniających się 
okoliczności rynkowych. Pandemia nie sprawiła bowiem, że 
problem luki kompetencyjnej został rozwiązany. Pozyskanie 
ekspertów, których rekrutacja do niedawna przysparzała 
pracodawcom wyzwań, nadal jest problematyczne i często 
będzie wymagać od firm odpowiedzenia na sprecyzowane 
oczekiwania kandydatów. 
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Oto przegląd najważniejszych trendów, wynikających z badania przeprowadzonego 
wśród pracodawców oraz specjalistów i menedżerów. Respondentów pytaliśmy m.in. 
o plany zatrudnienia, gotowość do zmiany pracy, zapotrzebowanie kompetencyjne, 
wynagrodzenia i benefity.  

Kompetencje, których najbardziej potrzebują firmy:
Techniczne

Menedżerskie/ kierownicze

IT/ cyfrowe

Plany rekrutacyjne

Wyzwania rekrutacyjne  
i kompetencje

91%

43%

84%

51%

56%

30%

39%

23%

12%

firm uważa, że w 2021 ich aktywność wzrośnie lub 
pozostanie bez zmian

firm spodziewa się trudności  
w rekrutacji

firm w roku 2021 planuje prowadzić 
rekrutacje 28% firm częściej niż w roku 

ubiegłym będzie rekrutować 
pracowników tymczasowych

pracodawców spodziewa 
się wzrostu liczby 
zatrudnionych w firmie

Czy firma posiada zasoby 
kompetencyjne niezbędne 
do osiągnięcia celów?

W odpowiedzi na problem luki kompetencyjnej

Tak

firm współpracuje 
z pracownikami 
tymczasowymi 

Częściowo

przenosi pracowników 
do działów, w których 
brakuje kompetencji

pracodawców spodziewa 
się redukcji liczby 
zatrudnionych w firmie

Branże, które najczęściej będą 
rekrutować:
IT i telekomunikacja

Inżynieria i ekologia

Usługi biznesowe/ SSC/ BPO 

41%

35%

31%

91%

91%

88%
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Najczęściej z rozwiązań pracy elastycznej korzystają 
pracownicy specjalizacji:
Prawo i podatki

IT

Finanse i księgowość

Najważniejsze powody rozważania 
zmiany pracy
Wynagrodzenie i benefity

Brak możliwości rozwoju 
 
Charakter pracy

Perspektywa rozwoju kariery

Otwartość na zmianę pracy

Trendy płacowe

Praca elastyczna

87%

58%52%

85%

50%

76%

57%

firm umożliwia pracę elastyczną

pracowników pozytywnie ocenia 
perspektywę swojej kariery 
zawodowej w 2021

59% pracowników 
uważa, że obecna 
firma daje im  
szansę rozwoju

 
pracowników nie jest 
zadowolonych z otrzymywanego 
wynagrodzenia

 
firm do korzystania 
z pracy elastycznej 
zachęca przynajmniej 
część zatrudnionych

pracowników w 2020 uzyskało 
wyższe wynagrodzenie

pracowników rozważa  
zmianę pracy

59% z nich przewiduje 
zmianę miejsca zatrudnienia 
w roku 2021

9% doświadczyło 
redukcji wynagrodzenia

w tym

97% pracę 
zdalną/ home 
office

3% planuje redukcję 
wynagrodzenia

70% elastyczne 
godziny pracy

firm planuje zwiększyć 
wynagrodzenia w 2021

97%67%

96%51%

90%28%
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Większość firm przewiduje, że w roku 2021 będzie 
zatrudniać nowych pracowników. Takiej odpowiedzi 
udzieliło 84 proc. respondentów – dokładnie tyle samo, co 
w ubiegłorocznej edycji badania. Biorąc pod uwagę klimat 
gospodarczy końca 2020 roku, mogłoby się wydawać, iż 
są to wyniki bardzo optymistyczne. Należy jednak szerzej 
spojrzeć na źródło potrzeb rekrutacyjnych firm. W dużej 
mierze plany rekrutacyjne będą wynikać z konieczności 
znalezienia zastępstwa dla pracowników, którzy 
zdecydują się zmienić pracę. Z pewnością część firm, wraz 
z odmrażaniem gospodarki będzie dążyć do przywrócenia 
poziomu zatrudnienia sprzed pandemii. Inne natomiast będą 
inwestować w rozwój poszczególnych działów i pozyskanie 
tych kompetencji, które są niezbędne do osiągnięcia 
nowych celów biznesowych. Plany rekrutacyjne idą w parze 
z oczekiwaniem pracodawców wobec zmiany poziomu 
zatrudnienia, gdyż 51 proc. spodziewa się jego wzrostu, 
natomiast zaledwie 12 proc. – obniżenia.

Największą otwartością na zatrudnienie nowych 
pracowników wykazują się pracodawcy działający 
w branżach IT i telekomunikacyjnej, inżynieryjnej oraz 
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Znajduje 
to odzwierciedlenie m.in. w projektach inwestycyjnych 
realizowanych na terenie Polski. Mimo że w minionym 
roku dynamika inwestycji wyhamowała, to w największych 
polskich ośrodkach miejskich IT i BSS często stanowiły 
sektory, które pomimo pandemii utrzymały stabilny  
poziom wzrostu.

Działania rekrutacyjne pracodawców nadal będą 
skoncentrowane głównie na pozyskiwaniu pracowników 
etatowych, a wzrostu liczby tego typu rekrutacji 
spodziewa się 36 proc. respondentów. Dynamika zmian 
zachodzących zarówno na rynku, jak i w wewnętrznych 
strukturach przedsiębiorstw może jednak przełożyć się 
na dążenie firm do większej elastyczności zatrudnienia. 
Z roku na rok rośnie odsetek pracodawców planujących 
podjąć współpracę ze specjalistami i menedżerami, którzy 
dołączą do organizacji na określony czas. Pozyskiwanie 
sprecyzowanych kompetencji w ramach pracy tymczasowej, 
B2B, outsourcingu czy projektów interimowych zostało 
uwzględnione w strategii 42 proc. firm objętych badaniem.

Wśród organizacji planujących skorzystać z nowoczesnych 
form zatrudnienia, co piąta z nich jako jeden z powodów 
wskazała chęć zapewnienia organizacji większej 
elastyczności w zarządzaniu kosztami pracy. Wciąż 
jednak pracownicy zewnętrzni najczęściej są pozyskiwani 
w celu pokrycia okresowego wzrostu nakładu pracy 
lub zapewnienia organizacji unikalnych kompetencji, 
niezbędnych wyłącznie do ukończenia projektu. 
Zatrudnienie czasowe cieszy się również coraz większym 
zainteresowaniem samych specjalistów, którzy upatrują 
w nim szansy na zdobycie cennego i różnorodnego 
doświadczenia, udział w ciekawych projektach, a często 
również – w przypadku ekspertów posiadających cenne 
i poszukiwane na rynku kompetencje – uzyskanie  
wyższego wynagrodzenia. 

TRENDY NA RYNKU PRACY
PLANY ZATRUDNIENIA
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W jakim celu firma planuje zatrudnić pracowników zewnętrznych, tymczasowych oraz kontraktowych?*

34% 22%

Pokrycie okresowego 
wzrostu popytu 

na produkty 
lub usługi firmy

12%

Zastąpienie pracowników 
przebywających na 

długotrwałym zwolnieniu

11%

Trudności ze 
znalezieniem 
odpowiednich 
kandydatów 

do pracy stałej

Pozyskanie kompetencji 
niezbędnych do 

ukończenia danego 
projektu

21%

Zapewnienie firmie 
elastyczności 
w zarządzaniu 

kosztami zatrudnienia

Perspektywa firm

* Tylko firmy planujące zatrudnić pracowników zewnętrznych, tymczasowych oraz kontraktowych

Jak w perspektywie roku 2021 zmieni się liczba pracowników zatrudnionych w firmie?

51% 26% 12% 11%
Wzrośnie Pozostanie bez 

zmian
Zostanie 

zmniejszona
Trudno 

powiedzieć

Perspektywa firm 

Czy w perspektywie roku 2021 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

84%   16%
Tak       Nie
 

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Pracownicy zewnętrzni,
tymczasowi oraz kontraktowi

Pracownicy stali

Pozostanie bez zmian Zmniejszy sięWzrośnie

36% 19%45%

28% 14%58%

Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2020?

Jakich pracowników planuje zatrudnić firma w tym roku?*

Wyłącznie
pracowników

stałych

Zarówno pracowników 
stałych, jak i zewnętrznych, 

tymczasowych oraz 
kontraktowych

Wyłącznie pracowników 
zewnętrznych, 
tymczasowych 

oraz kontraktowych

58% 30% 12%

Perspektywa firm

* Tylko firmy planujące zatrudnić nowych pracowników

TRENDY NA RYNKU PRACY
PLANY ZATRUDNIENIA
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Plany zatrudnienia nowych pracowników w 2021 roku a branża firmy

Budownictwo

Administracja

Architektura

Edukacja i szkolenia

Finanse i księgowość

Hotelarstwo i turystyka

HR i szkolenia

Inżynieria i ekologia

IT i telekomunikacja

Life Sciences

Bankowość i inwestycje

Energetyka

Tak Nie

Marketing

Nieruchomości

Prawo i podatki

Produkcja

Retail

Sprzedaż

Ubezpieczenia

Logistyka i zakupy

Obsługa klienta

Usługi biznesowe/ SSC/ BPO

79%

21%

68%

32%

75%

25%

79%

21%

72%

28%

78%

22%

87%

13%

60%

40%

85%

15%

91%

9%

91%

9%

76%

24%

74%

26%

74%

26%

77%

23%

75%

25%

87%

13%

83%

17%

70%

30%

79%

21%

83%

17%

88%

12%

Perspektywa firm

TRENDY NA RYNKU PRACY
PLANY ZATRUDNIENIA
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA – POTRZEBY I WYZWANIA

Pandemia ograniczyła skalę działalności biznesowej 
podmiotów działających w wielu branżach, co wynikało 
zarówno z obostrzeń funkcjonujących na przestrzeni 2020 
roku, jak i zmian popytu na określone produkty i usługi. 
Pracodawcy oczekują jednak, że najbliższe miesiące będą 
okresem powrotu do normalności i wzrostu aktywności 
firm na rynku. Większy nakład pracy przełoży się z kolei na 
potrzeby rekrutacyjne. Pracodawcy zapytani o specjalizacje, 
których głównie dotyczyć będą prowadzone przez nich 
procesy rekrutacyjne, najczęściej wskazywali IT, produkcję, 
sprzedaż oraz finanse i księgowość.

Wyzwań związanych z rekrutacją spodziewa się mniej firm 
niż w roku ubiegłym – odsetek ten spadł z 82 do 43 proc. 
Konsekwencje pandemii, których doświadczyli pracownicy, 
w dużej mierze uzależnione były od ich specjalizacji oraz 
branży działalności pracodawcy. Patrząc przekrojowo na 
rynek pracy, nie można jednak pominąć redukcji etatów oraz 
zmian warunków współpracy, których w 2020 dokonała 
część firm. Obecnie na rynku więcej kandydatów aktywnie 
poszukuje zatrudnienia, co w niektórych przypadkach może 
istotnie zmniejszyć wyzwania rekrutacyjne, z jakimi do 
niedawna mierzyli się pracodawcy.

Jak w roku 2021 zmieni się aktywność firmy na rynku? 

Czy w roku 2021 spodziewane są trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników? 

Perspektywa firm

Perspektywa firm

49% 42% 9%
Wzrośnie Pozostanie bez 

zmian
Zostanie 

zmniejszona

43% 35% 22%
Tak Nie Nie wiem

Której specjalizacji głównie dotyczyć będą procesy rekrutacyjne w 2021 roku?* Perspektywa firm

Finanse i księgowość

IT

Sprzedaż

Inżynieria

Produkcja

Obsługa klienta

Logistyka

19%

17%

16%

8%

7%

6%

6%

* Najczęściej wskazywane specjalizacje
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TRENDY NA RYNKU PRACY
PERSPEKTYWY KARIERY

Pomimo zmiany klimatu gospodarczego, większość 
specjalistów i menedżerów nadal pozytywnie ocenia 
perspektywę swojej kariery zawodowej. Profesjonaliści 
są pewni posiadanych kompetencji i liczą, że powrót firm 
do skali działalności sprzed pandemii poskutkuje nowymi 
możliwościami rozwoju – zarówno w obecnej, jak i innych 
organizacjach. Jednocześnie co czwarty pracownik nie był 
w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
Najprawdopodobniej jest to rezultatem wysokiej dynamiki 
zmian zachodzących na rynku i niepewności, z którą 
wciąż mierzą się zarówno firmy, jak i zatrudnieni. Wśród 
największych optymistów znajdują się osoby związane 
z obszarem IT, badaniami i rozwojem, nieruchomościami 
oraz budownictwem. Perspektywę kariery pozytywnie 
najczęściej oceniają przedstawiciele pokolenia Y (60 proc.), 
a także osoby urodzone po 1995 roku (61 proc.).

Odsetek pracowników rozważających zmianę pracy jest 
porównywalny do odnotowanego w roku ubiegłym. 
Zaledwie co czwarty respondent deklaruje, że nie bierze 
pod uwagę takiego scenariusza. W grupie pracowników 
rozważających zmianę pracodawcy, 35 proc. przewiduje 
taki krok w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a kolejne 24 proc. 
– 6-12 miesięcy. Największą otwartością na zmianę pracy 
w roku 2021 wykazują się osoby związane z hotelarstwem, 
handlem detalicznym, nieruchomościami i sprzedażą.

Głównym motywatorem do zmiany pracy niezmiennie 
pozostaje brak satysfakcji z poziomu wynagrodzenia 
oraz otrzymywanych benefitów. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, na kolejnych miejscach pod względem odsetka 
wskazań znalazł się brak możliwości rozwoju w obecnym 
miejscu zatrudnienia oraz charakter wykonywanej pracy. 
Pandemia nie zmieniła zatem głównych powodów, dla 
których specjaliści dążą do zmiany pracy. Chociaż w obliczu 
wydarzeń ostatnich miesięcy można było się spodziewać, 
iż jednym z częściej wskazywanych powodów zawodowych 
poszukiwań będzie trudna sytuacja w branży czy zła 
kondycja firmy, to takich odpowiedzi udzieliło kolejno  
9 i 5 proc. respondentów.

Rzadziej niż w latach ubiegłych jako argument za zmianą 
pracy wskazywana jest lokalizacja firmy (spadek o 10 p.p.) 
oraz brak możliwości pracy elastycznej (spadek o 7 p.p.). 
W minionym roku wiele firm zmuszonych było udostępnić 
pracownikom możliwość pracy zdalnej. Powszechność 
tego rozwiązania sprawia, że tzw. home office w oczach 
pracowników stał się standardem i przestał być przez nich 
postrzegany jako cenny benefit. Wyniki badania pokazują, 
że ułatwia również osiąganie równowagi pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym. Odsetek respondentów, którzy 
jako jeden z powodów zmiany pracy wskazują brak work-life 
balance, na przestrzeni roku spadł z 22 do 14 proc. 
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TRENDY NA RYNKU PRACY
PERSPEKTYWY KARIERY

Jak ocenia Pani/ Pan perspektywę swojej kariery zawodowej w 2021 roku? 

Czy obecna firma daje Pani/ Panu szansę dalszego rozwoju zawodowego? 

Czy rozważa Pani/ Pan zmianę pracy? 

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

58% 25% 17%
Pozytywnie Nie mam zdania Negatywnie

59% 41%
Tak Nie

76% 24%
Tak Nie

Perspektywa pracownikówOdsetek pracowników pozytywnie oceniających pespektywę swojej kariery w 2021 roku a specjalizacja  

Handel detaliczny i hotelarstwo
Produkcja

Architektura
Administracja

Sprzedaż
Obsługa klienta

Inżynieria
Marketing, PR i komunikacja

Ubezpieczenia
Logistyka

Edukacja i szkolenia
Zakupy i łańcuch dostaw

Prawo i podatki
Finanse i księgowość

HR
e-Commerce

Telekomunikacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Usługi finansowe
Bankowość i inwestycje

Budownictwo
IT

Nieruchomości
Nauka i badania

38%
40%
42%
45%
46%
48%
52%
52%
53%
55%
56%
58%
59%
59%
60%
62%
62%
63%
64%
68%
71%
72%
74%
74%
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
PERSPEKTYWY KARIERY

W jakiej perspektywie przewiduje Pani/ Pan zmianę pracy?* 

35% 24%

W ciągu 6 miesięcy

13%

W ciągu 2-3 lat

6%

Później niż za 3 lataW ciągu 6-12 miesięcy

22%

W ciągu 1-2 lat

Perspektywa pracowników

* Tylko pracownicy rozważający zmianę pracy

Perspektywa pracownikówNajważniejsze powody rozważania zmiany pracy* 

Inne**

Zły wizerunek pracodawcy

Zła kondycja firmy

Brak możliwości pracy elastycznej

Współpracownicy

Trudna sytuacja w branży

Wygaśnięcie umowy/ kontraktu

Niepewność zatrudnienia

Brak równowagi między życiem
osobistym i zawodowym

Zmiany strukturalne w obecnej firmie

Zbyt duży lub za mały nakład pracy

Bezpośredni przełożony

Lokalizacja

Charakter wykonywanej pracy

Brak możliwości rozwoju

Poziom wynagrodzenia oraz
dodatki pozapłacowe

14%

4%

5%

7%

8%

9%

11%

14%

14%

16%

17%

18%

20%

28%

51%

67%

* Tylko pracownicy rozważający zmianę pracy. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
** Wśród innych respondenci najczęściej wymieniali potrzebę nowych wyzwań, złą atmosferę i kulturę organizacyjną, niski poziom kompetencji menedżerskich 
w organizacji, chęć założenia własnej firmy lub zmiany zawodu, plan przeprowadzki do innego miasta lub kraju, a także chęć podjęcia pracy w oparciu o inną 
umowę



TR
EN

D
Y 

N
A

 R
YN

K
U

 P
R

A
C

Y

Raport Płacowy 2021   |   17

TRENDY NA RYNKU PRACY 
NIEZBĘDNE KOMPETENCJE

Skala nieprzewidzianych wydarzeń z roku 2020 wymogła 
na wielu firmach konieczność szybkiego dopasowania 
modelu operacyjnego do nowych okoliczności. Inne cele 
biznesowe oraz inwestycje w określone obszary działalności 
przekładały się na zmiany dotychczasowej strategii 
rozwoju, a co za tym idzie – zapotrzebowania na określone 
umiejętności. Blisko połowa pracodawców nie ma pewności, 
iż posiada zasoby kompetencyjne niezbędne do realizacji 
obecnych celów biznesowych.

Aby poradzić sobie z problemem luki kompetencyjnej, 
firmy najczęściej decydowały się na podjęcie współpracy 
z pracownikami zewnętrznymi, tymczasowymi 
i kontraktorami. Korzystanie z nowoczesnych form 
zatrudnienia gwarantowało organizacjom dostęp do 
określonej wiedzy, doświadczenia i umiejętności na czas 
niezbędny do ukończenia strategicznych projektów, np. 
digitalizacji procesów biznesowych. Pracodawcy mierzący 
się z problemem luki kompetencyjnej uciekali się również do 
wewnętrznych transferów pracowników oraz decydowali się 
zacieśnić współpracę z agencjami rekrutacyjnymi. 

Kompetencje, których firmy poszukują najczęściej, są 
tożsame z tymi, które są najtrudniejsze do pozyskania. 
Poszukiwane są przede wszystkim umiejętności techniczne, 
menedżerskie, cyfrowe oraz sprzedażowe. Niezmiennie 
istotne pozostają uniwersalne kompetencje miękkie, 
określające skuteczność danej osoby w miejscu pracy. 

W procesach rekrutacyjnych prowadzonych w minionym 
roku, szczególną uwagą pracodawców cieszyła się zdolność 
adaptacji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, 
odporność na stres, komunikatywność oraz umiejętność 
podejmowania decyzji w warunkach niepewności. 
Rokrocznie na znaczeniu zyskuje także zdolność analizy 
danych i wyciągania poprawnych wniosków.

Pandemia w wielu organizacjach unaoczniła braki 
kompetencji menedżerskich. Konieczność zarządzania 
rozproszonymi zespołami, sprawnego podejmowania 
decyzji i motywowania zespołów znajdujących się pod 
większą presją nierzadko pokazała, że kadra menedżerska 
nie była w pełni przygotowana do sprawowania swojej 
funkcji w mniej przewidywalnym kontekście rynkowym. 
Część pracodawców podjęło decyzję o przeprowadzeniu 
dodatkowych szkoleń, podczas gdy inni – o zmianach 
personalnych na stanowiskach wysokiego szczebla.
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
NIEZBĘDNE KOMPETENCJE

Perspektywa firmPotrzeby kompetencyjne firm*

Sprzedażowe

Techniczne

Menedżerskie/ kierownicze

Językowe

Marketingowe

Administracyjne

HR

Inne

IT/ cyfrowe

Finansowe/ księgowe

Inżynieryjne

Potrzebne kompetencje Kompetencje najtrudniejsze do pozyskania

41%

30%

35%

30%

31%

26%

30%

17%

14%

8%

14%

8%

13%

4%

7%

2%

7%

3%

5%**

5%***

27%

21%

* Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
** Wśród innych pracodawcy najczęściej wymieniali kompetencje związane z łańcuchem dostaw, produkcją i zarządzaniem procesami, a także zdolności 
interpersonalne
*** Wśród innych pracodawcy najczęściej wymieniali kompetencje związane z analizą danych, badaniami i rozwojem, biotechnologią oraz łańcuchem dostaw

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

Czy posiada Pani/ Pan wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku? 

Perspektywa firm

Perspektywa pracowników

56% 39% 5%
Tak Częściowo Nie

90% 10%
Tak Nie
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Perspektywa firm

Perspektywa firm

Jakie działania podejmuje firma w odpowiedzi na problem luki kompetencyjnej?*

Poza warunkami finansowymi, które czynniki najbardziej pomagają firmie pozyskać pracowników?*

Inne**

Przyznanie pracownikom dodatkowego czasu
wolnego na podjęcie studiów lub szkoleń 

Rekrutowanie pracowników z zagranicy

Zwiększenie budżetu rekrutacyjnego

Zwiększenie działań marketingowych, mających
wzbudzić zainteresowanie kandydatów

Zwiększenie budżetu szkoleniowego

Rekrutowanie pracowników z innych
sektorów rynku lub branż

Organizowanie praktyk i staży

Wzmocnienie marki pracodawcy na rynku

Brak podjętych działań

Zacieśnienie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi

Transfer pracowników do działów zmagających się 
z niedoborem kompetencji

Podejmowanie współpracy z pracownikami zewnętrznymi,
tymczasowymi lub kontraktowymi

3%

3%

13%

15%

17%

17%

19%

20%

21%

21%

22%

23%

30%

Inne**

Dodatki pozapłacowe

Work-life balance

Praca elastyczna

Lokalizacja

Środowisko pracy

Rozpoznawalność firmy

Możliwości rozwoju kariery

Ciekawe projekty/ wyzwania

Stabilność zatrudnienia

4%

13%

16%

25%

25%

32%

36%

42%

50%

57%

*Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
**Wśród innych respondenci najczęściej wymieniali wewnętrzne programy rozwojowe i szkolenia, stworzenie funkcji trenera wewnętrznego, utworzenie lub 
rozwój działu HR

* Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci proszeni byli o wskazanie trzech najważniejszych czynników
** Wśród innych pracodawcy najczęściej wymieniali transparentny system wynagradzania, wysoką jakość produktów lub usług dostarczanych przez firmę, 
rozwiązania gwarantujące pracownikom więcej czasu wolnego, międzynarodowy charakter działań

TRENDY NA RYNKU PRACY 
NIEZBĘDNE KOMPETENCJE
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
SKUTECZNA KONTROFERTA

Luka kompetencyjna oraz trudności związane 
z pozyskiwaniem kandydatów posiadających cenne 
i poszukiwane na rynku kompetencje motywuje część firm 
do podjęcia próby zatrzymania najlepszych pracowników 
w strukturze organizacji. Kontrofertę, czyli propozycję 
składaną osobom deklarującym chęć odejścia z firmy, ma 
w swoich praktykach 75 proc. pracodawców. Najczęściej 
zapewnia ona atrakcyjniejsze wynagrodzenie, lecz często 

idzie w parze z innymi dodatkami, które istotnie wpływają 
na satysfakcję z pracy i mogą przekonać pracownika 
do pozostania w firmie, np. awansem, zmianą zakresu 
obowiązków czy możliwością realizacji ciekawego projektu. 
Składanie kontrofert przynosi założony efekt w 58 proc. firm. 
Za taki można bowiem uznać sytuację, w której pracownicy 
zazwyczaj przystają na propozycję dotychczasowego 
pracodawcy i wiążą się z firmą na dłużej niż rok.

Czy odchodzącym z firmy pracownikom składana jest kontroferta, która ma ich przekonać do zmiany decyzji? Perspektywa firm

8% 67% 25%
W większości 
przypadków

W niektórych 
przypadkach

Nie

Jak długo pozostają w firmie pracownicy, którzy przyjmują kontrofertę?*

18% 2% 22% 58%
Zazwyczaj 

nie przyjmują 
kontroferty

Krócej niż  
3 miesiące

3-12 miesięcy Dłużej niż  
12 miesięcy

Perspektywa firm 

* Tylko firmy, które składają kontrofertę przynajmniej niektórym pracownikom
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
STRATEGIE WYNAGRODZEŃ

W roku 2020 pracodawcy zdecydowanie rzadziej podnosili 
wynagrodzenia pracowników. Wzrósł również odsetek 
firm, które na przestrzeni roku 2020 podjęły decyzję 
o redukcji płac. Pomimo trudniejszej sytuacji rynkowej, 
podwyżek wciąż dokonało 56 proc. firm – najczęściej na 
poziomie 2,5-5 proc. Choć pracodawcy będą mniej skłonni 
do zabiegania o pracowników wyłącznie atrakcyjnym 
poziomem wynagrodzenia i odpowiadania na presję 
płacową kandydatów posiadających poszukiwane na rynku 
kompetencje, to 57 proc. w strategii na rok 2021 uwzględnia 
wyższe płace. 

Podwyżki wynagrodzeń najczęściej przewidują firmy 
z branży life sciences, produkcyjnej, finansowo-księgowej 
oraz IT. Plany przeprowadzenia podwyżek w części 
organizacji powiązane są z podniesieniem poziomu płacy 
minimalnej w 2021. W innych przypadkach podwyżki 
tak naprawdę mogą oznaczać przywrócenie poziomów 
wynagrodzeń oferowanych przed pandemią. 

Czy w roku 2020 wynagrodzenia pracowników firmy uległy zmianie?

Czy w roku 2021 firma planuje zmianę wynagrodzeń pracowników?

Perspektywa firm

Perspektywa firm

13% 31% 12% 37% 1% 1% 5%
Wzrosły  

(o więcej niż 
5%)

Wzrosły 
 (o 2,5%-5%)

Wzrosły  
(o mniej niż 

2,5%)

Pozostały 
bez zmian

Zostały 
zmniejszone 
(o mniej niż 

2,5%)

Zostały 
zmniejszone 
(o 2,5%-5%)

Zostały 
zmniejszone 
(o więcej niż 

5%)

10% 32% 15% 40% 1% 1% 1%
Wzrosną  

(o więcej niż 
5%)

Wzrosną 
 (o 2,5%-5%)

Wzrosną  
(o mniej niż 

2,5%)

Pozostaną 
bez zmian

Zostaną 
zmniejszone 
(o mniej niż 

2,5%)

Zostaną 
zmniejszone 
(o 2,5%-5%)

Zostaną 
zmniejszone 
(o więcej niż 

5%)
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
SATYSFAKCJA Z WYNAGRODZENIA

W minionym roku podwyżki wynagrodzenia doświadczył co 
drugi specjalista i menedżer, a niemal co dziesiąty  
musiał zaakceptować niższą płacę. Jednocześnie  
48 proc. respondentów deklaruje, iż obecnie otrzymywane 
wynagrodzenie jest dla nich satysfakcjonujące. Odsetek 
pracowników zadowolonych z płacy wzrósł w porównaniu 
z ubiegłym rokiem, co odzwierciedla trendy na rynku pracy. 
W wielu branżach i obszarach specjalizacyjnych kandydaci 
będą wywierać mniejszą presję płacową na pracodawcach, 
w podejmowanych decyzjach zawodowych mocniej kierując 
się możliwościami rozwoju, stabilnością zatrudnienia 
i środowiskiem pracy sprzyjającym rozwojowi. Mimo to 
w 2020 o podwyżkę ubiegało się 40 proc. pracowników, 
a ponad połowa z nich z pozytywnym skutkiem.

Odpowiedzi na pytanie o premię uzależnioną od 
wyników pracy wykazały, że w minionym roku dodatki 
do wynagrodzenia podstawowego wypłacane były 
rzadziej niż w 2019, a odsetek ten spadł z 46 do 42 proc. 
Jednocześnie osoby, które otrzymały premię najczęściej były 
usatysfakcjonowane jej wysokością. Pracownicy wykazują się 
umiarkowanym optymizmem wobec zmian wynagrodzenia 
w bieżącym roku. 34 proc. respondentów w roku 2021 
oczekuje podwyżek, a 28 proc. przewiduje, że ich zarobki 
pozostaną na tym samym poziomie. Niepewność wobec 
rozwoju sytuacji na rynku pracy sprawiła, że aż 36 proc. 
respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. 

Czy w roku 2020 Pani/ Pana wynagrodzenie uległo zmianie?

Czy w roku 2020 ubiegał(a) się Pani/ Pan o podwyżkę?

Czy obecne wynagrodzenie jest dla Pani/ Pana satysfakcjonujące?

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

30% 12% 8% 41% 9%
Wzrosło  

(o więcej niż 
5%)

Wzrosło  
(o 2,5%-5%)

Wzrosło  
(o mniej niż 

2,5%)

Pozostało bez 
zmian

Zostało 
zmniejszone

19% 21% 60%
Tak, ze skutkiem 

pozytywnym
Tak, ze skutkiem 

negatywnym
Nie

Tak Nie

48% 52%
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Czy w roku 2020 otrzymał(a) Pani/ Pan premię uzależnioną od wyników pracy?

Czy wysokość premii była satysfakcjonująca?*

Jak premia w roku 2020 zmieniła się w porównaniu z dodatkiem otrzymanym w roku poprzednim?*

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

Tak Nie

42% 58%

Tak Nie

64% 36%

* Tylko pracownicy, którzy otrzymali premię uzależnioną od wyników pracy

* Tylko pracownicy, którzy otrzymali premię w roku 2019 i 2020

31% 39% 30%
Była wyższa Pozostała bez 

zmian
Była niższa

Czy w roku 2021 spodziewa się Pani/ Pan zmiany w zakresie swojego wynagrodzenia? Perspektywa pracowników

15% 12% 7% 28% 2% 36%
Wzrośnie 

(o więcej niż 
5%)

Wzrośnie 
(o 2,5%-5%)

Wzrośnie  
(o mniej niż 

2,5%)

Pozostanie bez 
zmian

Zostanie 
zmniejszone

Nie wiem

TRENDY NA RYNKU PRACY 
SATYSFAKCJA Z WYNAGRODZENIA
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
ZMIANY BENEFITÓW

Czy firma oferuje pracownikom dodatki pozapłacowe?

Czy w obecnym miejscu pracy otrzymuje Pani/ Pan świadczenia pozapłacowe?

Perspektywa firm

Perspektywa pracowników

Tak Nie

86% 14%

Tak Nie

68% 32%

Odsetek firm oferujących świadczenia dodatkowe 
nieznacznie spadł, na co należy spojrzeć z dwóch 
perspektyw. Jednym z powodów niezaprzeczalnie jest 
dążenie części firm do poszukiwania oszczędności, m.in. 
poprzez ograniczenie kosztów pracy, w tym – oferowanych 
benefitów. Z drugiej strony, spadek może tak naprawdę 
wynikać z odmiennego spojrzenia na dodatki pozapłacowe. 
Rozwiązania pracy elastycznej przestają bowiem być 
traktowane przez firmy i pracowników jako benefit, zyskując 
miano powszechnego standardu. Jednocześnie – z uwagi 
na obostrzenia funkcjonujące w przestrzeni publicznej 
i powszechną pracę zdalną – okresowemu zawieszeniu 
częściej podlegały świadczenia dostępne w miejscu pracy 
lub te związane ze sportem i kulturą. 

Zdecydowana większość firm oferuje zatrudnionym kartę 
sportową, podstawowy pakiet opieki medycznej oraz pracę 
elastyczną. Odsetek pracodawców zawierających w swojej 
ofercie możliwość pracy z domu wzrósł z 50 do 58 proc. 
natomiast odsetek pracowników, którzy mogą korzystać 
z tego benefitu – z 40 do 54 proc. Powszechność home 
office znajduje odzwierciedlenie również w odpowiedziach 
na pytanie o najważniejsze dla pracowników świadczenia 
dodatkowe. W tym roku na pierwszym miejscu pojawił się 
rozszerzony pakiet opieki medycznej, wyprzedzając pracę 
elastyczną.  

Co piąty pracownik deklaruje, że w wyniku pandemii zmianie 
uległ pakiet otrzymywanych dodatków pozapłacowych. 
Część firm zdecydowała się ograniczyć lub poszerzyć 
zakres dostępnych benefitów, podczas gdy inne – zamienić 
dotychczasowe świadczenia na te lepiej dopasowane do 
bieżących możliwości i potrzeb. Wśród nowych benefitów 
pracownicy najczęściej wymieniali możliwość pracy z domu, 
dofinansowanie wyposażenia domowego biura, dopłaty 
do rachunków za prąd i internet oraz programy wellness, 
często powiązane z pomocą psychologiczną. Świadczeniami, 
z których najczęściej rezygnowali pracodawcy, są z kolei 
karta sportowa, imprezy integracyjne, przekąski w biurze 
oraz dofinansowanie szkoleń i kursów zewnętrznych. 
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Telefon służbowy
do użytku prywatnego

Karta sportowa

Podstawowy pakiet
opieki medycznej

Imprezy, wyjazdy
integracyjne

Komputer służbowy
do użytku prywatnego

Dofinansowanie dodatkowej
edukacji

Służbowy samochód

Rozszerzony pakiet
opieki medycznej

Bony prezentowe

Pracowniczy pakiet
emerytalny

Praca elastyczna

Ubezpieczenie
na życie

Standardowo oferowane przez firmy
Perspektywa pracodawców

Otrzymywane przez pracowników w miejscu pracy
Perspektywa pracowników

Zniżka na produkty
lub usługi pracodawcy

Dodatkowe dni urlopowe

Dofinansowanie opieki
nad dziećmi

Przedłużony urlop rodzicielski

Inne

Dofinansowanie posiłków

Dodatkowe dni wolne od pracy

69%

72%

68%

55%

58%

54%

52%

34%

50%

30%

48%

51%

41%

38%

38%

22%

38%

15%

38%

40%

35%

38%

27%

32%

21%

23%

19%

19%

13%

17%

13%

10%

4%

5%

2%

1%

9%**

6%***

Świadczenia dodatkowe – otrzymywane przez pracowników i oferowane przez firmy*

* Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
** Wśród innych respondenci najczęściej wymieniali dofinansowanie urlopu, fundusz świadczeń socjalnych, system kafeteryjny, kursy językowe, owoce w pracy, 
opiekę psychologa, dopłatę do kosztów dojazdu komunikacją miejską, dopłatę do parkingu, masaże i pakiety wellness, premie jubileuszowe oraz dodatki z okazji 
ślubu lub narodzin dziecka
*** Wśród innych respondenci wymieniali pożyczki pracownicze, pakiet socjalny, system kafeteryjny, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie dojazdów do 
pracy, okolicznościowe prezenty, w pełni płatne zwolnienia lekarskie, konsultacje z psychologiem, akcje firmy

TRENDY NA RYNKU PRACY 
ZMIANY BENEFITÓW
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Czy w roku 2020 firma dokonała zmiany dostępnych dla pracowników świadczeń pozapłacowych? Perspektywa firm

32% 20% 48%
Tak Nie, ale zmiany 

są rozważane
Nie

Czy w wyniku pandemii pracodawca zmienił dostępne dla Pani/ Pana świadczenia dodatkowe? Perspektywa pracowników

Tak Nie

23% 77%

Czy otrzymywane benefity są dla Pani/ Pana satysfakcjonujące? Perspektywa pracowników

Tak Nie

65% 35%

5 najważniejszych świadczeń pozapłacowych Perspektywa pracowników

Służbowy samochód

Dofinansowanie dodatkowej edukacji

Dodatkowe dni urlopowe

Praca elastyczna

Rozszerzony pakiet opieki medycznej

25%

32%

36%

40%

46%

TRENDY NA RYNKU PRACY 
ZMIANY BENEFITÓW
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
PRACA ZDALNA I ELASTYCZNA

Zmiany modelu funkcjonowania firm w okresie 
pandemii poskutkowały wzrostem odsetka organizacji 
udostępniających pracownikom rozwiązania pracy 
elastycznej, m.in. pracę zdalną, pracę w ruchomych 
godzinach, zmniejszony wymiar godzin czy możliwość 
przepracowania pełnego wymiaru godzinowego 
w mniejszą liczbę dni. Zmiany obserwowane są również 
w kontekście odsetka firm, które zachęcają do korzystania 
z tych rozwiązań przynajmniej niektórych pracowników. 
W porównaniu z minionym rokiem odsetek ten wzrósł  
z 70 do 85 proc. 

Praca elastyczna wiedzie prym w branży IT i nowoczesnych 
technologii, gdzie już 96 proc. pracodawców deklaruje 
oferowanie pracownikom rozwiązań tego typu. Taką ofertę 
posiada również znaczny odsetek pracodawców z sektora 
bankowego, finansowo-księgowego, nieruchomości oraz 
ubezpieczeniowego. 

Korzystanie z rozwiązań pracy elastycznej deklaruje  
81 proc. pracowników, co w porównaniu z ubiegłorocznym 
wynikiem na poziomie 52 proc. ukazuje skalę zachodzących 
zmian. W tej grupie respondentów najwięcej korzysta 
z pracy zdalnej (97 proc.). Mniejszy odsetek deklaruje 

natomiast korzystanie z elastycznych godzin pracy, co 
najprawdopodobniej wynika z odmiennego postrzegania 
tego aspektu w kontekście długotrwałej pracy zdalnej. 
Pracownicy wykonujący swoje obowiązki z domu częściej 
cieszą się bowiem większą niezależnością w decydowaniu 
o godzinach pracy, traktując elastyczność godzin pracy jako 
element składowy home office.

Z uwagi na fakt, iż badanie przeprowadzone zostało 
na koniec roku 2020, gdy zagrożenia wynikające 
z pandemii wciąż były aktualne, należy uwzględnić 
prawdopodobieństwo, że po powrocie do normalności 
organizacje będą dokonywać kolejnych zmian w polityce 
pracy elastycznej. Część pracodawców traktuje okres 
masowej pracy zdalnej jako wyjątkowy, a po pandemii 
powróci do modelu funkcjonowania, w którym przeważa 
praca z biura. Niezaprzeczalnie jednak należy oczekiwać, że 
rozwiązania pracy elastycznej docelowo staną się bardziej 
powszechne i dostępne dla większej liczby pracowników.
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Perspektywa firmMożliwość pracy elastycznej a branża firmy

Hotelarstwo i turystyka
Obsługa klienta

Logistyka i zakupy
Budownictwo

Produkcja
Administracja

Retail
Prawo i podatki

HR i szkolenia
Life Sciences

Sprzedaż
Architektura
Energetyka

Usługi Biznesowe/ SSC/ BPO
Marketing

Inżynieria i ekologia
Ubezpieczenia
Nieruchomości

Finanse i księgowość
Bankowość i inwestycje

IT i telekomunikacja

65%
72%
72%
74%
74%
75%
78%
79%
80%
86%
87%
90%
91%
92%
93%
93%
95%
95%
95%
95%
96%

TRENDY NA RYNKU PRACY 
PRACA ZDALNA I ELASTYCZNA

Czy w firmie występuje możliwość pracy elastycznej? Perspektywa firm

Tak Nie

87% 13%

Które z rozwiązań pracy elastycznej funkcjonują w firmie?* Perspektywa firm

21% 70% 97% 11% 1%
Praca w niepełnym 
wymiarze godzin

Elastyczne godziny 
pracy

Praca zdalna/ home 
office

Przepracowanie 
pełnego wymiaru 

godzinowego 
w mniejszą liczbę 

dni

Inne**

* Wyłącznie firmy, w których występuje możliwość pracy elastycznej. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
** Wśród innych respondenci wymieniali zadaniowy czas pracy, możliwość zmiany grafiku lub wzięcia przerwy w ciągu dnia pracy na załatwienie prywatnych 
spraw oraz krótszy czas pracy w piątki
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Czy firma zachęca pracowników do korzystania z pracy elastycznej?

30% 29% 26% 15%
Tak - wszystkich 

pracowników
Tak - większość 
pracowników

Tak - niektórych 
pracowników

Nie

Perspektywa firm 

Czy obecnie korzysta Pani/ Pan z rozwiązań pracy elastycznej? Perspektywa pracowników

Tak Nie

81% 19%

Z jakich rozwiązań pracy elastycznej obecnie Pani/ Pan korzysta?* Perspektywa pracowników

* Wyłącznie pracownicy, którzy korzystają z rozwiązań pracy elastycznej. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż  
jednej odpowiedzi
** Wśród innych respondenci wymieniali zadaniowy czas pracy, pracę w modelu hybrydowym oraz samodzielne zarządzanie czasem pracy

Praca zdalna/ home o�ce 97%

Inne**

Przepracowanie pełnego wymiaru
godzinowego w mniejszą liczbę dni

Elastyczne godziny pracy

Praca w niepełnym wymiarze godzin

1%

3%

45%

6%

TRENDY NA RYNKU PRACY 
PRACA ZDALNA I ELASTYCZNA
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
ZDROWA RÓWNOWAGA

Obecnie 62 proc. zatrudnionych pozytywnie ocenia work-
life balance w swoim życiu. Zadowolenie z równowagi 
pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym częściej idzie 
w parze z dostępem do rozwiązań pracy elastycznej. Wśród 
pracowników, którzy mogą pracować zdalnie lub dopasować 
godziny pracy do swoich potrzeb, osoby pozytywnie 
oceniające work-life balance stanowią 66 proc. W grupie 
pracowników, którzy nie mają takiej możliwości, odsetek 
zadowolonych wynosi 48 proc.

Rozwiązania pracy elastycznej to przede wszystkim większa 
niezależność w decydowaniu o godzinach i miejscu pracy. 
W dobie wzrostu popularności pracy zdalnej zatrudnieni 

mogli ograniczyć czas poświęcany na dojazd do siedziby 
firmy i w większym zakresie dopasowywać plan dnia pracy 
do innych zobowiązań, np. rodzinnych. Dla pracowników 
zachowanie równowagi między pracą a życiem zawodowym 
oznacza szereg korzyści – od możliwości spędzania czasu 
z bliskimi, poprzez więcej czasu wolnego, aż po niższy 
poziom stresu oraz lepsze samopoczucie, co korzystnie 
wpływa na ich efektywność w pracy. 

Jak ocenia Pani/ Pan kwestię work-life balance w swoim życiu? 

Ocena work-life balance a dostęp do rozwiązań pracy elastycznej

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

22% 40% 28% 7% 3%
Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

Brak dostępu do rozwiązań
pracy elastycznej

Dostęp do rozwiązań
pracy elastycznej

Dobrze Średnio Źle Bardzo źleBardzo dobrze

24% 6%25% 3%42%

13% 11%38% 3%35%
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
UCZESTNICY BADANIA – PRACODAWCY

Sektor

92% 7% 1%
Sektor prywatny Sektor publiczny Sektor pozarządowy 

(fundacje, organizacje 
pożytku publicznego)

Branża firmy

Finanse i księgowość

Produkcja

IT i telekomunikacja

Usługi Biznesowe/ SSC/ BPO

Budownictwo

Logistyka i zakupy

Bankowość i inwestycje

Retail

Inżynieria i ekologia

Energetyka

Sprzedaż

Life Sciences

Nieruchomości

HR i szkolenia

Ubezpieczenia

Prawo i podatki

Administracja

Edukacja i szkolenia

Hotelarstwo i turystyka

Obsługa klienta

Marketing

Architektura

19%

44
15%

10%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Wielkość firmy (zatrudnienie)

Mała (do 50 pracowników)

Średnia (50-250 pracowników)

Duża (251-1000 pracowników)

Bardzo duża
(powyżej 1000 pracowników)

17%

28%

23%

32%
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TRENDY NA RYNKU PRACY 
UCZESTNICY BADANIA – PRACOWNICY

Płeć

Kobieta Mężczyzna

47% 53%

Poziom zajmowanego stanowiska

Staż w obecnym miejscu pracy

Menedżer/ Kierownik

Właściciel

Członek Zarządu

Starszy Specjalista

Dyrektor

Młodszy Specjalista

Specjalista

1%

1%

3%

20%

24%

34%

17%

Forma zatrudnienia

39% 35% 15% 4% 7%
Mniej niż rok 1-3 lata 4-6 lat 7-10 lat Więcej niż 10 lat

89% 5% 6%
Na pełny etat Niepełny etat Indywidualny 

przedsiębiorca
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TRENDY NA 
RYNKU PRACY
WYZWANIA 
REGIONÓW
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POMORZE
Pomimo zmian zachodzących na rynku pracy, 
w Trójmieście nadal prężnie rozwijają się branże IT 
oraz nowoczesnych usługi dla biznesu, które okazały 
się najbardziej odporne na skutki pandemii. Chociaż 
obserwowany wzrost jest mniej dynamiczny niż 
w poprzednich latach, to firmy działające w tych 
sektorach wciąż aktywnie rekrutują. Na trójmiejskim 
rynku pracy najczęściej poszukiwani są eksperci 
posiadający kompetencje związane z automatyzacją 
i cyfryzacją. 

W minionym roku na Pomorzu pojawiło się także kilku 
nowych graczy, choć inwestycji jest zdecydowanie 
mniej niż w latach ubiegłych. Dużym zainteresowaniem 
Trójmiastem wykazują się firmy zagraniczne 
m.in. z Białorusi. Jednocześnie wiele podmiotów 
działających na lokalnym rynku musiało wstrzymać 
realizację planów rozwoju lub nawet ograniczyć 
zatrudnienie. 

Rzeczywistość pracy zdalnej to dla firm z Pomorza 
szansa na pozyskanie utalentowanych pracowników 
z odległych lokalizacji i brak konieczności ich relokacji. 
Z drugiej strony jest to również wyzwanie utrzymania 
motywacji pracowników, którzy swoje obowiązki 
wykonywać będą całkowicie zdalnie.

Natalia Noch 
Client Manager, oddział w Gdańsku

WARSZAWA
Rok 2020 przejdzie do historii jako czas pandemii, 
która poskutkowała dynamicznymi zmianami na 
rynku pracy. Długotrwałe konsekwencje okresowego 
zamrażania gospodarki trudno na ten moment w pełni 
ocenić. Optymistycznym sygnałem na warszawskim 
rynku był jednak relatywnie szybki powrót wielu 
pracodawców do planów rozwoju. Przełożyło się 
to przede wszystkim na rekrutacje na stanowiska 
specjalistyczne, wymagające określonych kwalifikacji 
oraz kompetencji.

Poszczególne sektory gospodarki ulokowane 
w Polsce Centralnej w różnym stopniu odczuły skutki 
pandemii. Przyspieszenie tempa rozwoju odnotowały 
branże e-Commerce oraz Life Sciences. Rynek IT 
i nowoczesnych usług dla biznesu utrzymały z kolei 
stabilny poziom wzrostu. Przykładem sektora, 
który mierzy się z największymi wyzwaniami 
niezaprzeczalnie jest HoReCa.

Wynagrodzenia w większości sektorów, zwłaszcza 
w przypadku stanowisk specjalistycznych, utrzymały 
się w Polsce Centralnej na zeszłorocznym poziomie. 
Średnie oferowane wynagrodzenia w Warszawie 
plasują się powyżej średniej krajowej, choć 
obserwujemy stopniowe zmniejszanie różnic między 
głównymi ośrodkami miejskimi.   

Agnieszka Pietrasik 
Executive Director, oddział w Warszawie
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KATOWICE
Rok 2020 na Śląsku zapowiadał się jako rok pełen 
inwestycji, reinwestycji oraz wzmacniania potencjału 
firm poprzez pozyskiwanie pracowników posiadających 
cenne kompetencje. Pandemia pokrzyżowała wiele 
z tych planów, lecz na śląskim rynku pracy wciąż 
obserwujemy zapotrzebowanie na specjalistów oraz 
plany nowych inwestycji.

Przez inwestorów Śląsk postrzegany jest jako zagłębie 
motoryzacyjne z doświadczoną i wykwalifikowaną 
kadrą, odpowiednią infrastrukturą oraz ośrodkami 
edukacyjnymi. Dzięki temu staje się jedną z głównych 
lokalizacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 
rozważanych jako odpowiednie miejsce dla projektów 
inwestycyjnych. Firmy produkcyjne coraz bardziej 
stawiają na automatyzację i optymalizację, co niesie 
za sobą zapotrzebowanie na inżynierów automatyków 
i elektryków, jak również doświadczonych menedżerów, 
potrafiących funkcjonować w dynamicznie 
zmieniającym się środowisku. 

Na brak ofert pracy w regionie zdecydowanie nie będą 
mogli narzekać również specjaliści z branży IT, która 
z roku na rok ugruntowuje swoją pozycję na Śląsku 
i oferuje kolejne, atrakcyjne możliwości rozwoju.  

Karolina Szyndler 
Director, oddział w Katowicach

MAŁOPOLSKA
Małopolska oraz sam Kraków od lat tworzą największy 
ośrodek nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, 
zatrudniający ponad 70 tysięcy osób. Mimo że 
dynamika wzrostu jest niższa niż w latach ubiegłych, 
to ofert pracy nie brakuje. Dojrzałość regionalnego 
rynku i dostępność wykwalifikowanych pracowników 
wciąż zachęcają do inwestowania. Stąd też pomimo 
widocznego spowolnienia, nadal można mówić 
o rozwoju małopolskiego sektora nowoczesnych usług 
dla biznesu. 

Bieżący rok to dla sektora czas ogromnych 
zmian, związanych z wdrożeniem pracy zdalnej. 
Szacuje się, że w roku 2020 zaledwie co dziesiąty 
pracownik centrów usług regularnie pojawiał się 
w biurze. Zmiana modelu pracy to test zarówno dla 
pracowników, jak i pracodawców, ponieważ wymaga 
odmiennego podejścia do realizacji procesów. Dbając 
o efektywność, firmy muszą jednocześnie zadbać 
o pracownika – motywację i zaangażowanie, ale też 
odpowiednie narzędzia pracy i dostęp do informacji.

Praca zdalna to również szansa dla firm obecnych na 
małopolskim rynku, ponieważ dzięki temu częściej 
będą mogły podejmować współpracę z kandydatami 
zamieszkującymi inne regiony. 

Anna Podolska 
Branch Manager, oddział w Krakowie
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WIELKOPOLSKA
Ostatnie miesiące minęły pod znakiem niwelowania 
skutków kryzysu. Mimo że liczba nowych ofert pracy 
w wielu branżach była niższa niż w poprzednich 
latach, to wielkopolski rynek pracy wykazał się 
wysoką dojrzałością, bardzo ostrożnie podchodząc 
do kwestii redukcji etatów. Co prawda nowe 
okoliczności wstrzymały część planowanych inwestycji, 
ale jednocześnie stały się motorem usprawnień 
i digitalizacji.

Na wielkopolskim rynku pracy dużym powodzeniem 
niezmiennie cieszą się specjaliści IT. W związku 
z powszechną pracą zdalną obserwujemy wzrost 
zapotrzebowania na rozwiązania chmurowe, 
rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa sieciowego. 
W wyniku zmian nawyków konsumenckich 
dynamicznie rozwijają się także obszary e-Commerce 
i łańcucha dostaw. Pogorszenie nastrojów 
gospodarczych poskutkowało z kolei wzmocnieniem 
roli działów finansowych, co przekłada się na oferty 
pracy w obszarze doradztwa strategicznego, analizy 
i zarządzania ryzykiem.

Zdolność szybkiej adaptacji do nowych warunków 
oraz innowacyjność, które charakteryzują wielkopolski 
rynek, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Miłosz Jankowski 
Client Manager, oddział w Poznaniu

DOLNY ŚLĄSK

Dolny Śląsk to wciąż jeden z najszybciej rozwijających 
się regionów Polski. Pandemia nie pozostała 
jednak bez wpływu na dynamikę biznesu oraz 
nastroje inwestycyjne. Największych konsekwencji 
doświadczyła branża gastronomiczna i hotelowa, 
a także sektor produkcyjny, który odgrywa kluczową 
rolę w regionalnej gospodarce. W drugiej połowie roku 
produkcja, a w szczególności branża motoryzacyjna, 
zanotowała jednak spore wzrosty, co w 2021 może 
skutkować rekrutacjami.

O sile regionu stanowi również branża IT oraz sektor 
nowoczesnych usług biznesowych, które dość 
dobrze poradziły sobie w okresie pandemii. Wzrosty 
poziomów produkcji oraz sprzedaży odnotowały 
podmioty z branży spożywczej i e-Commerce. 
Wydarzenia z roku 2020 zmniejszyły dynamikę wzrostu 
płac na dolnośląskim rynku pracy, a w nadchodzących 
miesiącach prognozujemy dalszą stabilizację poziomów 
wynagrodzeń. 

Region Dolnego Śląska w najbliższej przyszłości może 
stać się beneficjentem trendu przenoszenia z Azji 
do Europy Środkowo-Wschodniej części łańcuchów 
dostaw firm produkcyjnych i usługowych.

Tomasz Kowalski 
Branch Manager, oddział we Wrocławiu
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Czas pandemii to z jednej strony ryzyko 
osiągania mniejszych zysków przez instytucje 
finansowe, podyktowane pogorszeniem 
kondycji finansowej niektórych klientów. 
Z drugiej zaś jest to okres wzrostu 
zapotrzebowania na poszczególne kategorie 
ubezpieczeń i produktów bankowych. Banki 
i firmy ubezpieczeniowe przyspieszają proces 
cyfryzacji oraz jeszcze mocniej stawiają na 
rozwój obsługi klienta w kanałach online, 
starając się odpowiedzieć na rosnące 
oczekiwania konsumentów.
Sektor bankowy i branża ubezpieczeń obawiają się skutków 
globalnego kryzysu oraz kłopotów finansowych swoich 
klientów. Dodatkowo przychody banków obniżają rekordowo 
niskie stopy procentowe. Jednak pandemia to również 
szansa na generowanie większego zysku ze sprzedaży  
określonych produktów. Wydarzenia roku 2020 uświadomiły 
konsumentom, że nawet najmniej prawdopodobne 
scenariusze mogą się zrealizować. W rezultacie większym 
zainteresowaniem cieszą się m.in. ubezpieczenia 
zdrowotne, na życie, a także finansowe i kredytów. Na 
polskim rynku obserwowany jest wzrost popytu na 
ubezpieczenia D&O, gwarantujące ochronę majątku osobom 
pełniącym rolę członka zarządu. W ostatnich miesiącach 
większe zapotrzebowanie dotyczyło również produktów 
finansowych pozwalających mnożyć oszczędności oraz 
opcji inwestowania będących alternatywą dla nisko 
oprocentowanych lokat bankowych.

Jednym z trendów jest postępujący wzrost znaczenia 
działów ryzyka (szczególnie kredytowego, a także 
w zakresie modelowania i walidowania ryzyka), aktuariatu, 
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), likwidacji 
szkód i raportowania. W ostatnich miesiącach więcej pracy 
miały również zespoły windykacyjne. Pracodawcy zgłaszają 
większe zapotrzebowanie na ekspertów z doświadczeniem 
w budowie partnerstw biznesowych w kanale B2B2C, 
rozwijaniu alternatywnych kanałów sprzedaży typu affinity, 
a także w prowadzeniu działań związanych z optymalizacją, 
automatyzacją i digitalizacją. Na znaczeniu zyskują 
specjaliści w zakresie Big Data i Machine Learning. Mimo że 
na początkowym etapie pandemii rekrutacje na stanowiska 
sprzedażowe często były zawieszane, to obecnie zauważamy 
wzrost liczby ofert kierowanych do Key Account Managerów 
oraz Brokerów Ubezpieczeniowych.

Wynagrodzenia utrzymują się na poziomie obserwowanym 
w roku ubiegłym. Chociaż część firm na początku 
pandemii zdecydowała się tymczasowo obniżyć pensje, 
to już w okresie wakacyjnym – w obawie przed utratą 
najlepszych pracowników – powracano do wcześniejszych 
stawek. Nieco niższych wynagrodzeń mogą spodziewać się 
kandydaci na stanowiska w obsłudze klienta indywidualnego 
w bankowości, gdyż jest to obszar, który w ubiegłym roku 
doświadczył redukcji etatów.

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Agnieszka Gajewska 
Financial Services 
Specialism Leader

Zmiana pracy w branży finansowej często jest 
dla kandydatów bezpieczniejsza niż rok wcześniej. 
Pracodawcy z jeszcze większą świadomością 
uruchamiają bowiem procesy rekrutacyjne, 
decydując się na taki krok wyłącznie wtedy, gdy 
nowy pracownik jest w firmie rzeczywiście 
niezbędny. Dzięki temu bardziej wnikliwie 
podchodzą do procesu rekrutacji, wybierając 
kandydata, wobec którego nie mają żadnych 
wątpliwości. Również sami specjaliści biorą udział 
w rekrutacjach bardziej świadomie i rzadko się 
z nich wycofują.
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WYNAGRODZENIA
BANKOWOŚĆ

BANKOWOŚĆ DETALICZNA MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Sprzedaży Bankowości Detalicznej 22 000 26 000 38 000

Regionalny Dyrektor Bankowości Detalicznej 12 000 20 000 26 000

Kierownik Zespołu Bankowości Elektronicznej 12 000 15 000 18 000

Starszy Specjalista ds. Posprzedażowej Obsługi Klienta 7 000 9 000 10 000

Doradca Klienta Bankowości Prywatnej 6 000 10 000 15 000

Dyrektor Placówki Detalicznej 6 000 10 000 12 000

Doradca Klienta 3 000 4 000 6 000

Analityk Kredytowy 5 000 7 000 11 000

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW MIN* OPT** MAX*
Dyrektor Sprzedaży Bankowości Przedsiębiorstw 22 000 31 000 42 000

Doradca Klienta Korporacyjnego 9 500 13 000 18 000

Doradca Klienta Strategicznego 16 000 18 000 22 000

Doradca Klienta MŚP 6 000 8 000 10 000

Analityk Kredytowy 8 000 12 000 15 000

Analityk Finansowania Przedsiębiorstw/ Transakcji Strukturyzowanych 7 000 9 000 13 000

KYC/ AML Specialist*** 7 000 10 000 12 000

BANKOWOŚĆ - OBSZAR RYZYKA MIN* OPT** MAX*
Kierownik Zespołu Modelowania Ryzyka 16 000 18 000 25 000

Ekspert ds. Modelowania Ryzyka 12 500 14 000 16 000

Specjalista ds. Modelowania Ryzyka 7 000 10 000 12 000

Ekspert ds. Walidacji Modeli 12 000 14 000 16 000

Specjalista ds. Walidacji Modeli 6 500 10 000 11 500

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wynagrodzenie dotyczy pracownika z doświadczeniem 3-5 lat
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

Wyniki badania dla branży bankowej

Firmy Pracownicy

75% planuje prowadzić rekrutacje 68% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

44% spodziewa się trudności w rekrutacji 55%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

59%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 43% rozważa zmianę pracy w roku 2021
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Wyniki badania dla branży ubezpieczeniowej

Firmy Pracownicy

83% planuje prowadzić rekrutacje 53% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

32% spodziewa się trudności w rekrutacji 34%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

78%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 50% rozważa zmianę pracy w roku 2021

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku 
*** Wynagrodzenie zasadnicze

Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

UBEZPIECZENIA - BROKERZY MIN* OPT** MAX*
Broker Ubezpieczeń Majątkowych 6 000 9 000 14 000

Broker Ubezpieczeń Osobowych 6 000 8 000 11 000

Broker Ubezpieczeń Należności 7 000 10 000 12 000

Broker Ubezpieczeń Morskich 8 000 10 000 12 000

UBEZPIECZENIA MIN* OPT** MAX*
In-House Broker/ Menedżer Ubezpieczeń 10 000 14 000 18 000

WYNAGRODZENIA
UBEZPIECZENIA

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Sprzedaży*** 18 000 24 000 30 000

Dyrektor Oddziału 15 000 18 000 22 000

Dyrektor ds. Likwidacji Szkód/ Obsługi Roszczeń 15 000 20 000 25 000

Dyrektor ds. Produktów 15 000 19 000 24 000

Kierownik Zespołu Sprzedaży 3 500 6 000 10 000

Kierownik Działu Bancassurance 12 000 16 000 17 000

Kierownik ds. Likwidacji Szkód/ Obsługi Roszczeń 9 000 12 000 14 000

Kierownik ds. Produktu 10 000 13 000 16 000

Główny Aktuariusz 18 000 24 000 30 000

Aktuariusz 10 000 13 000 18 000

Analityk Aktuarialny 6 000 8 500 10 000

Doradca Klienta Korporacyjnego 6 000 10 000 14 000

Specjalista ds. Likwidacji Szkód/ Obsługi Roszczeń 5 000 8 000 9 000

Key Account Manager – B2B2C 10 000 15 000 18 000
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Szeroko rozumianą branżę finansową, poza 
bankami i firmami ubezpieczeniowymi, 
tworzą również inne organizacje – firmy 
leasingowe, branża Consumer Finance, firmy 
windykacyjne, faktoringowe, FinTech, domy 
maklerskie oraz fundusze inwestycyjne. 
Rok 2020 przyniósł sektorowi wiele 
ciekawych zmian i wyzwań, które pozwoliły 
zweryfikować jego kondycję. Mimo że 
w kontekście minionych miesięcy można 
mówić o rozwoju branży, to jego kierunek był 
inny niż przewidywano.
Zmiany polskich przepisów prawa dotknęły przede 
wszystkim branżę Consumer Finance, a więc firmy zajmujące 
się udzielaniem pożyczek, które jednocześnie nie są 
instytucją bankową. W ostatnich latach polski sektor firm 
pożyczkowych prężnie się rozwijał – powstawały nowe 
organizacje, a swoje filie w kraju otwierali kolejni inwestorzy 
z zagranicy. Jednak wraz z zaostrzeniem regulacji w roku 
2020, wiele podmiotów działających w branży Consumer 
Finance znalazło się w trudnej sytuacji. Część zagranicznych 
firm wycofało się z Polski, a te które zdecydowały się zostać, 
musiały zdecydowanie zmienić swoją politykę produktową 
i szukać nowych rozwiązań biznesowych, które pozwolą 
zdywersyfikować ryzyko prowadzenia działalności. 

Obserwujemy wzrost zainteresowania zagranicznych 
funduszy inwestycyjnych polskim rynkiem. Inwestorzy 
najczęściej chcą tworzyć w Polsce swoje centra 
kompetencyjne lub rozpocząć działalność biznesową pod 
szyldem firmy, która funkcjonuje już na rynkach europejskich 
i światowych. Niekiedy jest to kwestia przeniesienia 
do Polski stanowisk, które do tej pory ulokowane były 
w innym kraju. Taka decyzja najczęściej motywowana jest 
konkurencyjnością ekspertów dostępnych na polskim rynku 
– nie tylko pod względem oczekiwań finansowych, lecz 
przede wszystkim posiadanych kompetencji oraz jakości 
wykonywanej pracy.

Niewątpliwie sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna, 
a wiele organizacji nie było przygotowanych finansowo na 
wyzwania, z którymi musiały się zmierzyć w ubiegłym roku. 
W konsekwencji, w nadchodzących miesiącach więcej pracy 
będą miały firmy działające w sektorze windykacyjnym. Co 
więcej, w wielu organizacjach na znaczeniu zyskała kwestia 
zarządzania należnościami i egzekwowania płatności od 
kontrahentów. Przekłada się to na trend wzmacniania 
tych funkcji w strukturach, m.in. poprzez wewnętrzną 
redystrybucję pracowników oraz nowe procesy rekrutacyjne. 
Prognozujemy, że zapotrzebowanie na specjalistów 
w dziedzinie windykacji będzie utrzymywać się również 
w roku 2021.

Na większości stanowisk płace utrzymują się na poziomie 
zbliżonym do ubiegłego roku. Na wynagrodzenia wyższe 
o ok. 10% mogą liczyć kandydaci na stanowiska związane 
z analityką kredytową oraz eksperci w obszarze windykacji.

INSTYTUCJE FINANSOWE
NOWE REGULACJE I WINDYKACJA

Agnieszka Gajewska 
Financial Services 
Specialism Leader

Ograniczenie podróży oraz wynikająca 
z niepewnej sytuacji rynkowej, mniejsza skłonność 
do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, mocno 
wpłynęły na branżę. Weryfikacji swoich 
dotychczasowych planów rozwoju musiały dokonać 
niektóre start-upy, których dotychczasowy profil 
działalności był bezpośrednio związany 
z płatnościami międzynarodowymi lub 
nowoczesnymi formami inwestowania 
zgromadzonych środków.



Raport Płacowy 2021  |   42

IN
ST

Y
TU

C
JE

 F
IN

A
N

SO
W

E

WYNAGRODZENIA 
INSTYTUCJE FINANSOWE

Jako Instytucje Finansowe rozumiemy m.in. Leasing, Consumer Finance, Fundusze inwestycyjne, Domy maklerskie, FinTech oraz Windykację.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku 

Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*
Dyrektor Sprzedaży 18 000 25 000 35 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży 8 000 15 000 25 000

Kierownik Sprzedaży 6 000 9 000 12 000

Kierownik Działu Windykacji 14 000 16 000 20 000

Starszy Specjalista ds. Windykacji 8 000 9 000 11 000

Specjalista ds. Windykacji 7 000 10 000 12 000

Analityk Portfela Kredytowego 8 000 10 000 13 000

Starszy Analityk Kredytowy  12 000 13 000 15 000

Analityk Kredytowy 8 000 10 000 12 000

Zarządzający Funduszami 20 000 30 000 40 000

Analityk w Funduszu 12 000 15 000 25 000

Kierownik ds. Produktu 12 000 15 000 18 000

Analityk ds. Modelowania finansowego 12 000 14 000 18 000

Wyniki badania dla branży finansowej

Firmy Pracownicy

87% planuje prowadzić rekrutacje 59% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

47% spodziewa się trudności w rekrutacji 51%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

44%
wskazuje możliwość rozwoju kariery 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 45% rozważa zmianę pracy w roku 2021

36% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 90% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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Sytuacja rynkowa związana z Covid-19 
wymogła na firmach potrzebę bliższego 
przyjrzenia się finansom spółek. Oprócz 
zabezpieczenia ryzyka wynikającego 
z wysokiej dynamiki zmian regulacji 
podatkowych i prawnych, organizacje 
muszą zadbać o płynność finansową spółek 
i stabilizację źródeł ich finansowania. Wiele 
przedsiębiorstw stanęło przed koniecznością 
przeprowadzenia rewizji bazy kosztowej, 
działań restrukturyzacyjnych oraz wdrożenia 
zarządzania kryzysowego.
Nowy kontekst rynkowy wzmocnił zapotrzebowanie 
na dyrektorów finansowych, którzy w codziennej pracy 
z sukcesem integrują perspektywy finansową i biznesową. 
Doskonałe zrozumienie procesów zachodzących na poziomie 
organizacji, budowanie partnerstwa w relacjach z zespołami 
operacyjnymi oraz umiejętność sprawnego podejmowania 
decyzji biznesowych to czynniki, które wzmacniają przewagę 
konkurencyjną kandydatów w rywalizacji o posadę lidera 
finansów. Konsekwentnej dewaluacji ulega natomiast 
profil dyrektora finansowego z szerokim doświadczeniem 
w księgowości. 

Pracodawcy poszukują również głównych księgowych, 
którzy swobodnie poruszają się w przepisach prawa, są 
w stanie szybko dostosować się do wysokiej dynamiki 
zmian w regulacjach, a także sprawnie zarządzać zespołem. 

W cenie są także doświadczenia w obszarze optymalizacji, 
wdrażania systemów klasy ERP i workflow oraz bardzo 
dobra znajomość języka angielskiego. Nadal utrzymuje 
się trend wzmacniania struktur działów księgowości 
samodzielnymi księgowymi, zwłaszcza z wiedzą ekspercką 
w obszarze VAT, CIT i cen transferowych oraz znajomością 
języków obcych. Ponadto odnotowaliśmy wzmożone 
zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów w obszarze 
podatków oraz zarządzania płynnością finansów.

Na brak ofert nie będą również narzekać specjaliści 
w obszarze analizy i controllingu, przy czym najwięcej 
propozycji pracy otrzymają kandydaci posiadający bardzo 
dobre umiejętności techniczne (VBA, SQL, BI tools, ERP), 
doświadczenie w obszarze wsparcia działów operacyjnych 
oraz procesu decyzyjnego w organizacji, a także znający 
język angielski.

Pomimo trudniejszej sytuacji na rynku pracy, eksperci 
w dziedzinie finansów i księgowości wciąż mogą 
oczekiwać podwyżek wynagrodzeń. Główni księgowi 
oraz menedżerowie i specjaliści ds. podatków mogą 
liczyć na wynagrodzenia wyższe o 10-15 proc. względem 
ubiegłego roku. Podwyżki rzędu 5-10 proc. zanotowaliśmy 
z kolei w audycie wewnętrznym. Mniej korzystnych 
zmian doświadczyli natomiast kandydaci na stanowiska 
CFO w randze Członka Zarządu – poziom najczęściej 
oferowanego wynagrodzenia spadł średnio o 12 proc.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
DBAJĄC O PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ SPÓŁEK
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FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
DBAJĄC O PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ SPÓŁEK

Justyna Chmielewska 
Executive Manager

Niezależnie od poziomu stanowiska oraz 
obszaru specjalizacyjnego, kluczowe stają się 
umiejętności miękkie – elastyczność, zdolność 
komunikacji, funkcjonowania w dynamicznym 
środowisku biznesowym, podejmowania decyzji 
i brania na siebie odpowiedzialności za ich 
konsekwencje. W sposób szczególny na znaczeniu 
zyskuje umiejętność sprawnej adaptacji do 
postępującej digitalizacji procesów w obszarze 
finansowo-księgowym.

Karolina Lis
Executive Manager

Mimo że wdrożony reżim kosztowy w niektórych 
firmach poskutkował redukcją liczby pracowników 
zatrudnionych w działach finansowych, to finansiści 
jako grupa zawodowa wciąż cieszą się relatywnie 
silną pozycją na rynku pracy. Potrzeba utrzymania 
mocnej kontroli finansów w spółkach przekłada się 
zarówno na trend ograniczania zwolnień w obszarze 
finansowo-księgowym, jak i sprawne uzupełnianie 
pojawiających się braków kadrowych.

Wyniki badania dla branży finansowej

Firmy Pracownicy

87% planuje prowadzić rekrutacje 59% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

47% spodziewa się trudności w rekrutacji 51%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

44%
wskazuje możliwość rozwoju kariery 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 45% rozważa zmianę pracy w roku 2021

36% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 90% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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WYNAGRODZENIA
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
***Wynagrodzenie na stanowisku Starszy Księgowy (lub Samodzielny Księgowy) jest uzależnione od stażu pracy pracownika, zakresu odpowiedzialności oraz 
doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości spółki

Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Regional CFO/ Członek Zarządu 25 000 40 000 60 000

CFO/ Członek Zarządu 25 000 35 000 55 000

Dyrektor Finansowy 20 000 25 000 35 000

Kierownik ds. Finansowych 15 000 18 000 25 000

Kierownik Działu Kontrolingu 15 000 18 000 25 000

Kontroler Finansowy Zakładu 14 000 18 000 25 000

Kontroler Finansowy (z zespołem) 12 000 15 000 18 000

Kontroler Finansowy (stanowisko samodzielne) 10 000 13 000 15 000

Finance Business Partner/ Finance Executive 10 000 13 500 16 000

Analityk/ Starszy Analityk Finansowy 7 000 10 000 14 000

Analityk Biznesowy 10 000 12 000 14 000

Młodszy Analityk 5 500 6 000 6 500

Główny Księgowy 13 000 18 000 25 000

Zastępca Głównego Księgowego 9 000 12 000 15 000

Starszy Księgowy*** 7 000 9 000 12 000

Księgowy 6 000 7 000 8 000

Młodszy Księgowy 4 000 5 000 5 500

Księgowy ds. VAT/ CIT 6 500 7 500 8 500

Księgowy Projektu 7 000 8 000 9 000

Specjalista ds. Płac (dział finansowy) 7 000 8 000 9 000

Młodszy Specjalista ds. Płac (dział finansowy) 4 500 5 000 5 500

Asystent Działu Finansowego 3 500 4 000 5 000

Kierownik ds. Podatków 15 000 20 000 30 000

Specjalista ds. Podatków 7 000 8 500 12 000

Treasury Manager 15 000 17 000 25 000

Kierownik Audytu Wewnętrznego 16 000 20 000 25 000

Audytor/ Starszy Audytor Wewnętrzny 9 000 16 000 20 000

Kierownik Działu Windykacji 12 000 14 000 16 000

Specjalista ds. Windykacji 5 000 6 500 7 500

Kontroler Kredytowy 8 000 10 000 12 000

Senior/ Audit Manager 14 000 17 000 22 000

Lider Zespołu (departament audytu) 11 000 12 000 13 000

Starszy Konsultant (departament audytu) 9 000 10 500 12 000

Konsultant (departament audytu) 7 000 8 000 9 000
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Rok 2021 niesie ze sobą kolejne wyzwania, 
a wiele z nich będzie rezultatem obecnej 
sytuacji gospodarczej. Często trudniejsza 
sytuacja firm oraz kontrahentów wymaga 
wzmożonej pracy w zakresie prawa 
i podatków. Będzie to sprawdzianem – ale 
też ogromną szansą – dla specjalistów w tym 
obszarze. W obliczu zmian nastrojów na 
rynku, na znaczeniu jeszcze bardziej zyskuje 
bowiem minimalizacja ryzyka prowadzenia 
działalności. 
Na rynku prawniczym od wielu lat obserwowany jest stały 
napływ absolwentów prawa, co wiąże się z jego dużym 
nasyceniem. Chociaż liczba kandydatów poszukujących 
możliwości zdobycia doświadczenia często przewyższa 
bieżące zapotrzebowanie pracodawców, to patrząc 
całościowo na rynek prawniczy nie można mówić o rynku 
pracodawcy. Firmy wciąż mierzą się z trudnościami 
w rekrutacji doświadczonych ekspertów, specjalizujących się 
w wąskich obszarach. Tymczasem zawód prawnika ma coraz 
więcej wymiarów i podspecjalizacji.

Na polskim rynku nadal obserwowany jest trend 
tworzenia kancelarii o profilu specjalistycznym lub 
współpracujących z określonymi profilami klientów np. 
firmami niemieckojęzycznymi lub działającymi w branży 
nieruchomości. Jednocześnie coraz więcej firm decyduje się 

na zatrudnienie Wewnętrznego Prawnika lub rozbudowę już 
istniejącego działu prawnego. Jest to podyktowane zawiłą 
legislacją w Polsce i dużym ryzykiem, jakie firmy ponoszą 
podczas prowadzenia działalności biznesowej, a także przy 
transakcjach, przekształceniach oraz tworzeniu nowych 
usług. Ofert pracy mogą również spodziewać się specjaliści 
w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz compliance. 

Rynek prawa podatkowego wciąż sprzyja kandydatom. 
W minionych miesiącach obserwowaliśmy wzrost 
zapotrzebowania firm na specjalistów w dziedzinie 
podatków, wynikające z obecnych i nadchodzących zmian 
w regulacjach prawnych. W 2020 specjaliści  
ds. podatków mieli ogrom pracy związanej ze zmianą 
stawki VAT oraz ulgami przyznawanymi na walkę 
z Covid-19. W nadchodzących miesiącach wyzwanie będą 
stanowiły wchodzące w życie zmiany w podatku CIT, 
powiązanie m.in. z wprowadzeniem opodatkowania dla 
spółek komandytowych. W związku z tym to właśnie do 
ekspertów w tej dziedzinie będą kierowane atrakcyjne oferty 
współpracy.

Płace w obszarze podatkowym i prawnym kształtują się na 
poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Największe wzrosty, 
sięgające 15-20% zanotowaliśmy w kontekście minimalnych 
wynagrodzeń oferowanych kandydatom na stanowiska 
niższego szczebla.

PRAWO I PODATKI 
MINIMALIZACJA RYZYKA I ZMIANY PRAWA

Małgorzata Jurek 
Consultant

Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na 
ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego, 
posiadających tytuł Doradcy Podatkowego. Z jednej 
strony dla firm stanowi to potwierdzenie 
kompetencji kandydata, z drugiej natomiast – 
szansę na optymalizację kosztów. Zatrudnienie 
eksperta z tytułem Doradcy Podatkowego często 
poprzedza bowiem decyzję o rezygnacji z usług 
konsultingowych w tym zakresie.

Karolina Lis
Executive Manager

Pandemia sprawiła, że prawnicy realizują 
jeszcze więcej zadań w zakresie doradztwa 
biznesowego oraz opiniowania kontraktów. 
W obecnej sytuacji firmy są zdecydowanie mniej 
skłonne do podejmowania ryzyka, co sprawia, że 
wszelkie działania biznesowe przedsiębiorstw 
w jeszcze większym stopniu bazują na opiniach 
prawników i wsparciu działów prawnych.
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WYNAGRODZENIA 
PRAWO I PODATKI

Wynagrodzenie w branży uzależnione jest od poziomu doświadczenia, lokalizacji, profilu kancelarii bądź firmy oraz specjalizacji.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku

Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Działu Prawnego/ Menedżer Departamentu Prawnego 15 000 25 000 35 000

Prawnik Wewnętrzny 8 000 13 000 25 000

Starszy Prawnik Kancelarii 10 000 20 000 40 000

Prawnik Kancelarii 6 000 11 000 15 000

Młodszy Prawnik Kancelarii 5 000 7 000 10 000

Asystent Prawny 3 500 6 000 8 000

Menedżer ds. Podatków 15 000 22 000 30 000

Starszy Konsultant ds. Podatków 10 000 12 000 15 000

Doradca Podatkowy 7 500 12 000 18 000

Specjalista ds. Podatków 7 000 9 000 12 000

Konsultant ds. Podatków 7 000 9 000 11 000

Specjalista/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych 8 000 12 000 20 000

Specjalista ds. Zgodności 8 000 15 000 23 000

Wyniki badania dla branży prawno-podatkowej

Firmy Pracownicy

87% planuje prowadzić rekrutacje 59% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

57% spodziewa się trudności w rekrutacji 47%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

63%
wskazuje możliwość rozwoju kariery 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 39% rozważa zmianę pracy w roku 2021

50% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 97% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej





FA
R

M
A

C
JA

 I 
BA

D
A

N
IA

 K
LI

N
IC

ZN
E

Raport Płacowy 2021   |   49

FARMACJA I BADANIA KLINICZNE 
WYZWANIA I SZANSE

Miniony rok był dla sektora firm 
farmaceutycznych nie lada wyzwaniem. 
Jednym z kluczowych zadań w okresie 
pandemii była reorganizacja działów 
sprzedaży, a także konieczność 
wypracowania nowych kanałów dotarcia do 
lekarzy i pacjentów. Równolegle prowadzone 
są badania kliniczne, powiązane z Covid-19. 
Rok 2021 dla firm z branży będzie zatem 
okresem wielkich szans, ale też ogromnej 
presji na jak najszybsze zakończenie prac, 
produkcję i dystrybucję szczepionki.
W związku z funkcjonującymi obostrzeniami firmy 
farmaceutyczne zostały zmuszone do reorganizacji między 
innymi w działach sprzedaży, co w niektórych przypadkach 
poskutkowało również restrukturyzacjami. Od marca 2020 
odnotowane jest mniejsze zapotrzebowanie na kandydatów 
związanych z aktywną promocją farmaceutyków na rynku, 
tzw. field force. Należy oczekiwać, że trend ten będzie 
kontynuowany w roku 2021 – tak długo, jak funkcjonować 
będą obostrzenia istotnie ograniczające możliwości 
prowadzenia działań sprzedażowych i promocyjnych 
w terenie.

Osoby zatrudnione na stanowiskach typu przedstawiciel 
medyczny, przedstawiciel naukowy czy KAM w wyniku 
pandemii zostały zmuszone do pracy w modelu 
hybrydowym lub całkowicie zdalnym. Odnalezienie się 
w nowej sytuacji stanowiło wyzwanie dla całej branży, 
gdyż budowanie relacji ze środowiskiem medycznym 
czy Key Opinion Leaderami dotychczas opierało się na 
bezpośrednich spotkaniach.

Ciekawym rozwiązaniem w tej sytuacji były inwestycje 
w działania marketingowe i digitalowe, co przełożyło się na 
tworzenie nowych stanowisk pracy dla ekspertów w tych 
dziedzinach. Wiele firm farmaceutycznych w rosnącym 
stopniu otwiera się na promocję w sieci, stawiając na 
cyfrowe kanały dotarcia do lekarzy i pacjentów. Tym samym 
branża farmaceutyczna staje się coraz ciekawszym wyborem 
dla kandydatów poszukujących zatrudnienia w obszarze 
digital marketingu.

Wiele prowadzonych na rynku rekrutacji dotyczy działów 
medycznych oraz obszaru rejestracji leków. Na ciekawe 
oferty pracy mogą liczyć kandydaci na stanowiska Medical 
Science Liaison, Medical Advisor, Regulatory Specialist czy 
Regulatory Manager. Rosnącym zainteresowaniem firm 
cieszą się kandydaci z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
zawodowym, którzy obok stanowisk menedżerskich coraz 
częściej obejmują samodzielne role eksperckie.

Polska przez międzynarodowe firmy farmaceutyczne 
wciąż postrzegana jest jako rynek sprzyjający lokowaniu 
regionalnych biur. Dostęp do wykształconej kadry 
specjalistycznej przyciąga uwagę inwestorów planujących 
otwarcie centrów skupiających działania w obszarze 
rejestracji leków, raportowania i analiz, a także IT czy HR.

Wynagrodzenia w obszarze farmacji i badań klinicznych 
w ujęciu całościowym utrzymują się na stabilnym poziomie. 
Największe podwyżki obserwujemy na stanowiskach 
w działach medycznych, m.in. MSL oraz Regulatory Affairs 
Specialist.
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FARMACJA I BADANIA KLINICZNE 
WYZWANIA I SZANSE

Aleksandra Figielska 
Principal Consultant

W branży farmaceutycznej zmieniły się 
oczekiwania względem procesów rekrutacyjnych, 
które od pandemii odbywają się całkowicie zdalnie. 
Nie jest już zaskoczeniem, iż firmy farmaceutyczne 
zarówno do działów medycznych, jak i na role 
komercyjne, zatrudniają po kilku spotkaniach online 
z kandydatem.

Mariusz Popin
Senior Manager

Rok 2021 będzie intensywnym czasem dla firm 
farmaceutycznych, które będą musiały odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości po licznych 
restrukturyzacjach. Firmy prowadzące badania 
kliniczne związane z Covid-19, będą z kolei 
odczuwały silną presję na jak najszybszą 
dystrybucję szczepionki na rynku.

Wyniki badania dla branży life sciences

Firmy Pracownicy

76% planuje prowadzić rekrutacje 71% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

26% spodziewa się trudności w rekrutacji 45%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

53%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 39% rozważa zmianę pracy w 2021

27% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 79% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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WYNAGRODZENIA 
FARMACJA I BADANIA KLINICZNE

FARMACJA MIN* OPT** MAX*

Medical Director 25 000 32 000 49 000

R&D Director 24 000 30 000 45 000

Sales/ Commercial Director 24 000 28 000 38 000

Market Access Manager 22 000 27 000 34 000

Multichannel & Digital Manager 20 000 24 000 30 000

Marketing Manager 18 000 22 000 27 000

Dyrektor ds. Jakości 18 000 23 000 28 000

Menedżer Działu Kontroli Jakości 14 000 16 000 18 000

Product Manager (innovations) 14 000 18 000 23 000

Product Manager (generics) 11 000 13 500 17 000

Digital Manager 12 000 14 000 17 000

Medical Advisor 14 000 17 000 22 000

Public Relations Manager 14 000 15 000 17 000

Regulatory Affairs Manager 13 000 14 000 16 000

Pharmacovigilance Manager 13 000 14 000 16 000

MSL 12 000 14 000 18 000

Brand Manager OTC 11 500 13 500 18 000

District Manager 11 000 14 000 17 000

KAM (szpitale/ sieci aptek) 8 500 10 500 14 000

Junior Brand Manager 8 500 9 500 11 000

Digital Junior Manager 8 000 9 000 12 000

Pharmacovigilance Specialist 7 000 8 000 9 000

Regulatory Affairs Specialist 6 500 7 500 8 500

Marketing Specialist 6 000 8 000 10 000

Medical Representative 5 500 6 500 9 000

Pharmaceutical Representative 5 000 6 000 7 500

BADANIA KLINICZNE MIN* OPT** MAX*

Clinical Research Director/ R&D Director 24 000 30 000 45 000

Associate Director of Clinical Operations 20 000 27 000 35 000

Clinical Operations Manager 18 000 24 000 26 000

Clinical Project Manager 16 000 23 000 30 000

Lead CRA 15 000 19 000 22 000

CRA (5+ lat doświadczenia) 14 000 18 000 20 000

CRA (3-5 lat doświadczenia) 8 000 14 000 17 000

CRA (2-3 lata doświadczenia) 6 500 8 000 10 000

Clinical Trial Assistant 6 000 8 000 9 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.
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SPRZĘT MEDYCZNY 
TESTY DIAGNOSTYCZNE I TELEMEDYCYNA

Firmy z branży sprzętu medycznego 
podejmują strategiczne działania 
w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej 
w nowych okolicznościach rynkowych. 
Pomimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły 
się niektóre organizacje, w planach wielu 
pracodawców znajduje się zwiększenie 
zatrudnienia w obszarze sprzedaży oraz 
marketingu. Chociaż rynek pracy sprzyja 
pracodawcom bardziej niż rok temu, to 
przedstawiciele handlowi posiadający silne 
relacje z przedstawicielami ochrony zdrowia, 
wciąż będą mogli liczyć na atrakcyjne oferty.
Pandemia Covid-19 zmieniła układ sił w sektorze 
sprzętu medycznego. Podczas gdy wzrost globalnego 
zapotrzebowania na poszczególne kategorie wyrobów 
medycznych dla niektórych firm był źródłem solidnego 
zysku, to inne obszary produktowe odnotowały znaczne 
spadki sprzedaży. Branża dostrzegła możliwości rozwoju, 
wynikające z rosnącego zapotrzebowania na środki ochrony 
osobistej, diagnostykę, telemedycynę oraz zdalną opiekę 
nad pacjentami. Wraz z pojawiającymi się niedoborami 
tych produktów firmy podejmują kolejne działania, aby 
dotrzymać kroku rosnącym potrzebom podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne.

Odwoływanie lub przesuwanie w czasie zabiegów, które 
podnoszą jakość życia pacjenta, lecz nie są niezbędne 
do jego ratowania, wpłynęło na trudniejszą sytuację 
firm oferujących produkty wykorzystywane w tej gałęzi 
medycyny. W rezultacie w najbliższych miesiącach – do 
momentu opanowania sytuacji zagrożenia epidemicznego 
– na rynku będzie pojawiać się mniej ofert pracy w tych 
segmentach sprzedaży. Rozwoju podobnego trendu można 
wypatrywać w kategorii medycyny estetycznej, stomatologii 
oraz implantów.

W roku 2020 obserwowano wzrost zapotrzebowania na 
testy diagnostyczne, a tym samym na specjalistów w tym 
obszarze. Konieczność przeprowadzania testów na obecność 
koronawirusa doprowadziła do zmiany w przygotowaniu 
produktów do diagnostyki, w związku z czym pojawiła się 
większa liczba szybkich urządzeń do punktów kompleksowej 
obsługi. W kolejnych latach prognozowane jest utrzymanie 
tendencji wzrostowej, co przełoży się na więcej propozycji 
zawodowych dla ekspertów w dziedzinie testów 
diagnostycznych.

W rekrutacjach na stanowiska sprzedażowe pracodawcy 
– jeszcze mocniej niż w poprzednich latach – od 
potencjalnych pracowników będą oczekiwać doskonałej 
znajomości danego terenu oraz silnych relacji z decydentami 
w szpitalach. Posiadanie kluczowych w branży kontaktów 
biznesowych pozwoli kandydatom wyróżnić się na 
tle konkurencji i może stanowić czynnik decydujący 
o otrzymaniu oferty współpracy. 

Ze względu na przeniesienie sprzedaży tradycyjnej do 
świata cyfrowego, na znaczeniu zyskują role w obszarze 
marketingu, który staje się nieodłącznym wsparciem dla 
działów sprzedaży. Od specjalistów obu tych obszarów 
oczekuje się bliskiej współpracy i innowacyjności w zakresie 
docierania do klientów, w szczególności za pośrednictwem 
cyfrowych kanałów komunikacji. 

W porównaniu do poprzedniego roku nie zaobserwowaliśmy 
istotnych zmian wynagrodzeń. W branży life sciences 
będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników. Prognozy 
wskazują, że rosnącą dynamikę zatrudnienia będzie można 
zaobserwować w firmach biotechnologicznych, które będą 
poszukiwać doświadczonych kandydatów z wykształceniem 
kierunkowym.

Milena Rogalska
Senior Consultant

Wraz z rozwojem technologii medycznych 
rośnie zapotrzebowanie na wyszkolonych 
specjalistów, których rolą jest utrzymanie 
i interpretacja wdrożonych rozwiązań. 
W najbliższych latach należy spodziewać się 
wzrostu zapotrzebowania na techników 
laboratoryjnych oraz rekrutacji prowadzonych przez 
firmy biotechnologiczne.
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WYNAGRODZENIA 
SPRZĘT MEDYCZNY

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zarządzający 30 000 35 000 40 000

Kierownik Sprzedaży 15 000 20 000 25 000

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu 11 000 13 000 15 000

Kierownik Produktu 8 000 10 000 13 000

Regulatory Affairs Manager 14 000 15 000 18 000

Regulatory Affairs Specialist 7 000 8 000 10 000

Menedżer Serwisu 15 000 18 000 25 000

Inżynier Serwisu (5+ lat doświadczenia) 8 000 9 500 12 000

Inżynier Serwisu (2-3 lat doświadczenia) 6 000 7 000 8 000

Specjalista Aplikacyjny 9 000 12 000 15 000

Przedstawiciel Handlowy (5+ lat doświadczenia)*** 8 000 10 000 12 000

Przedstawiciel Handlowy (2-3 lat doświadczenia)*** 6 000 6 500 7 500

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wynagrodzenie uzależnione od rodzaju sprzętu
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

Wyniki badania dla branży life sciences

Firmy Pracownicy

76% planuje prowadzić rekrutacje 71% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

26% spodziewa się trudności w rekrutacji 45%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

53%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 39% rozważa zmianę pracy w 2021

27% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 79% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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BUDOWNICTWO 
NOWE TECHNOLOGIE I SPOWOLNIENIE INWESTYCYJNE

Sektor budownictwa zaliczany jest do 
niewielu branż, które w minionym roku 
funkcjonowały bez większych zakłóceń. 
Chociaż wprowadzenie reżimu sanitarnego 
na budowach i trudności wynikające 
z opóźnienia dostaw materiałów 
poskutkowały spadkiem wydajności 
prowadzonych prac, to do pozytywnych 
konsekwencji pandemii należy zaliczyć 
większą dynamikę wprowadzania nowych 
technologii na plac budowy.
Miniony rok to dla sektora przede wszystkim czas 
niepewności i oczekiwania, co przyniesie pierwsze 
półrocze 2021. Na branżę budowlaną jako jedną z niewielu 
nie nałożono obostrzeń, które istotnie ograniczałyby 
jej funkcjonowanie. Prace na budowie nie zatrzymały 
się, a tam gdzie było to możliwe, wprowadzono system 
zmianowy. Przyspieszyła też digitalizacja pewnych procesów 
i wprowadzanie nowych technologii na placach budowy 
– dokumentacja coraz częściej dostępna jest w chmurze, 
a wizje lokalne przeprowadzane są przy pomocy dronów 
i wirtualnej rzeczywistości (VR).

Obserwujemy wstrzymanie decyzji prywatnych inwestorów, 
związanych z uruchomieniem nowych projektów 
mieszkaniowych i biurowych. Wynika to zarówno z dużej 
niepewności wobec dalszego rozwoju pandemii, jej 
wpływu na sytuację gospodarczą kraju, jak i problemów 
z uzyskaniem finansowania inwestycji. Problematyczne 

jest również opóźnianie lub wstrzymywanie decyzji 
administracyjnych urzędów odpowiedzialnych za wydawanie 
pozwoleń na budowę. Decyzja o wstrzymaniu realizacji 
nowych projektów niestety przełożyła się na mniejsze 
zapotrzebowanie na kandydatów z doświadczeniem 
w zarządzaniu projektami i architektów odpowiedzialnych za 
przygotowanie procesu inwestycyjnego. 

Jednocześnie możemy się spodziewać dalszego 
zapotrzebowania na specjalistów z obszaru budownictwa 
inżynieryjnego, a to za sprawą kontynuacji realizowanych 
obecnie programów infrastrukturalnych w budownictwie 
drogowym i kolejowym. Inwestycje infrastrukturalne, obok 
inwestycji z segmentu elektroenergetyki, gazownictwa, 
hydrotechniki i OZE mają szansę stać się motorem 
napędowym branży budowlanej. 

Trend sukcesywnego wzrostu wynagrodzeń w branży 
budowlanej zdecydowanie wyhamował. Na rynku nie 
obserwujemy wyraźnych spadków wynagrodzeń, natomiast 
stawki oferowane w prowadzonych rekrutacjach są 
uzależnione od lokalizacji, portfela projektów, jak i sytuacji 
finansowej firmy. O ile w roku 2021 nie dojdzie do wyraźnego 
spadku zapotrzebowania na usługi budowlane i pogorszenia 
się płynności finansowej firm z branży, w najbliższym czasie 
spodziewamy się stabilizacji poziomu płac.
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BUDOWNICTWO 
NOWE TECHNOLOGIE I SPOWOLNIENIE INWESTYCYJNE

Sandra Zalewska 
Construction  
and Energy  
Specialism Leader

Branżę budowlaną – w przeciwieństwie do 
przemysłu – charakteryzuje duża inercja, czyli 
odczuwanie spowolnienia inwestycyjnego z pewnym 
opóźnieniem. Stąd też konsekwencje 
wstrzymywania inwestycji prywatnych, m.in. 
w infrastrukturze mieszkaniowej czy biurowej, firmy 
oraz pracownicy sektora mogą odczuć nawet 
w perspektywie 2-3 lat.

Wyniki badania dla branży budownictwa

Firmy Pracownicy

79%
planuje prowadzić rekrutacje 71%

pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

50%
spodziewa się trudności w rekrutacji 42%

jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

72%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 46%

rozważa zmianę pracy w 2021

43%
w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 46%

korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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WYNAGRODZENIA 
BUDOWNICTWO

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Techniczny 18 000 22 000 30 000

Kierownik Projektu*** 15 000 18 000 30 000

Młodszy Kierownik Projektu 6 000 9 000 12 000

Inspektor Nadzoru 6 000 9 000 12 000

Kierownik Budowy (infrastruktura) 7 000 14 000 20 000

Kierownik Budowy (budownictwo ogólne) 9 000 13 000 16 000

Kierownik Robót Elektrycznych 9 000 12 000 15 000

Kierownik Robót Sanitarnych 8 000 10 000 13 000

Kierownik Robót Posadowienia (geotechnika) 7 000 8 500 14 000

Kierownik Robót SRK 11 000 14 000 16 000

Kierownik Robót 7 000 9 000 13 000

Inżynier Robót Elektrycznych 5 000 7 000 9 000

Inżynier Robót Sanitarnych 4 500 5 000 7 000

Inżynier Budowy 5 000 7 000 7 500

Inżynier ds. BIM 5 000 8 500 10 000

BIM Koordynator 9 000 12000 25 000

Kosztorysant (infrastruktura) 5 000 8 000 12 000

Kosztorysant (budownictwo ogólne) 6 000 7 500 9 000

Kosztorysant Instalacji Elektrycznych 3 500 7 000 10 000

Kosztorysant Instalacji Sanitarnych 3 500 6 000 8 000

Projektant Posadowień (geotechnika) 7 000 10 000 12 000

Projektant (infrastruktura) 6 000 9 000 12 000

Projektant Instalacji Elektrycznych 6 000 10 000 14 000

Projektant Instalacji Sanitarnych HVAC**** 5 500 8 000 14 000

Projektant Konstrukcji 6 000 8 000 12 000

Asystent Projektanta Instalacji Sanitarnych 4 500 5 500 7 500

Asystent Projektanta Instalacji Elektrycznych 5 000 6 500 9 000

Asystent Projektanta 4 500 5 000 7 000

Starszy Architekt/ Architekt Prowadzący (z zespołem) 10 000 14 000 17 000

Architekt***** 6 000 8 000 13 000

Młodszy Architekt 3 000 5 000 7 000

Architect BIM (Archicad, Revit) 6 000 7 500 12 000

Koordynator ds. Fit-out 7 000 10 000 15 000

Specjalista ds. Roszczeń 8 000 15 000 22 000

Starszy Manager ds. Kosztów / QS 15 000 18 000 20 000

Manager ds. Kosztów / QS 6 000 10 000 13 000

Specjalista Utrzymania Instalacji 4 000 8 000 10 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Znajomość procesu inwestycyjnego, doświadczenie w zarządzaniu projektem i budżetem
**** Doświadczenie w pracy w Revit
***** Doświadczenie w realizacji wszystkich faz projektowych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.
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ENERGETYKA  
DYNAMICZNA, ZIELONA TRANSFORMACJA

Branża energetyczna znajduje się w fazie 
intensywnych zmian. Pandemia wymusiła 
na firmach podjęcie decyzji, które 
mogą bezpośrednio wpłynąć na proces 
zielonej transformacji polskiej energetyki. 
Dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego 
oraz inwestycje w odnawialne źródła energii 
są motorem zmian, a także czynnikiem 
określającym perspektywy zatrudnienia 
w branży.
Ubiegły rok to zdecydowanie kontynuacja intensywnego 
rozwoju branży fotowoltaiki w Polsce, która jest obecnie 
najszybciej rozwijającym się sektorem OZE. Mimo że rynek 
fotowoltaiczny został zdominowany przez mikroinstalacje, 
to obserwowaliśmy też spore zainteresowanie małymi 
i dużymi systemami fotowoltaicznymi. Branża PV 
cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych, a coraz 
częściej również zagranicznych deweloperów i funduszy 
inwestycyjnych. Rosnąca popularność instalacji 
fotowoltaicznych cieszy, lecz jednocześnie stawia przed 
branżą coraz większe wyzwania, związane z zaspokojeniem 
rosnącego popytu. W nadchodzących miesiącach ofert 
pracy można spodziewać się w obszarze sprzedaży B2C, 
zarządzania projektami, projektowania, montażu, logistyki 
i pomiarów. W związku z dynamicznym rozwojem rynku 
fotowoltaicznego, dla inżynierów elektryków oferty te mogą 
stanowić ciekawą szansę na zmianę branży.

W minionych miesiącach na rynku można było 
zaobserwować powolne odmrażanie projektów w obszarze 
lądowej energetyki wiatrowej. Natomiast ich dalszy rozwój 
uzależniony jest od liberalizacji zasady 10H, która nadal 
znajduje się pod dużym znakiem zapytania. W najbliższych 
latach prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na 
inżynierów posiadających doświadczenie w pracy przy 
projektach związanych z morską energetyką wiatrową. 

W dalszym ciągu rozwija się rynek gazowniczy, a to za 
sprawą realizacji kluczowych projektów, jak budowa 
gazociągu czy rozbudowa terminala. W ostatnim czasie 
na oferty pracy mogły liczyć osoby pracujące zarówno 
w strukturach inwestora, odpowiedzialne za zarządzanie 
projektem, jak i po stronie generalnych wykonawców. 
Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów 
na stanowiska związane z zarządzaniem budową, 
specjalistycznymi robotami, BHP, wsparciem i administracją.

Przewidywany wzrost płac w branży jest ściśle związany 
z sektorem i pełnioną funkcją. Dynamika wzrostu 
jest szczególnie wysoka w obszarze budownictwa 
gazociągowego. Jest to trend, który się utrzymuje i ma 
związek z ograniczoną liczbą kandydatów spełniających 
formalne wymagania inwestorów.

Sandra Zalewska 
Construction  
and Energy  
Specialism Leader

Energetyka to sektor od kilku lat znajdujący się 
na fali zmian, a pandemia koronawirusa może ten 
proces tylko przyspieszyć. W roku 2021 w branży 
będą dominować trendy związane z digitalizacją, 
rozwojem elektromobilności oraz poszukiwaniem 
zamienników dla gazu ziemnego. Spodziewamy się 
również kolejnych inwestycji w instalacje 
fotowoltaiczne, pompy ciepła i domowe magazyny 
energii, dofinansowane z rządowego programu 
wspierającego wymianę źródeł ciepła.
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WYNAGRODZENIA 
ENERGETYKA

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Projektu 20 000 25 000 40 000

Dyrektor ds. Eksploatacji 17 000 23 000 25 000

Dyrektor ds. Inwestycji 18 000 24 000 27 000

Dyrektor BHP 17 000 20 000 23 000

Dyrektor ds. Konsultingu 20 000 25 000 35 000

Kierownik Projektu 13 000 18 000 27 000

Dyrektor Działu Fotowoltaiki 20 000 23 000 30 000

Kierownik Budowy 15 000 18 000 24 000

Kierownik Robót 12 000 15 000 17 000

Kierownik Utrzymania Ruchu 12 000 14 000 16 000

Kierownik ds. Inżynierii Procesowej 17 000 20 000 22 000

Kierownik ds. Środowiskowych 10 000 12 000 16 000

Kierownik ds. Roszczeń 13 000 15 000 18 000

Specjalista ds. Harmonogramowania 9 000 13 000 15 000

Projektant Gazociągów 8 500 9 500 12 000

Projektant Linii Energetycznych 8 500 11 000 12 500

Specjalista ds. Wsparcia projektu 7 000 10 000 12 000

Starszy Inżynier Elektryk 9 000 10 000 13 000

Trader (sprzedaż energii elektrycznej i gazu) 9 000 15 000 17 000

Kierownik ds. Analiz Rynku Energii 13 000 16 000 19 000

Wynagrodzenia w sektorze energetycznym uzależnione są od doświadczenia kandydatów, skali kontraktu, wielkości firmy i zespołu, relokacji oraz specyfiki 
pracy (np. portfolio klientów w przypadku stanowisk sprzedażowych).
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

Wyniki badania dla branży energetycznej

Firmy Pracownicy

78%
planuje prowadzić rekrutacje 52%

pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

39%
spodziewa się trudności w rekrutacji 49%

jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

59%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 45%

rozważa zmianę pracy w 2021

27%
w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 63%

korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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NIERUCHOMOŚCI  
MAGAZYNY I ELASTYCZNE BIURA

W najbliższych miesiącach będziemy 
świadkami transformacji rynku biurowego. 
Firmy staną przed wyzwaniem adaptacji 
powierzchni biurowej do specyfiki nowego, 
hybrydowego modelu pracy. Efektem 
pandemii jest również digitalizacja 
nieruchomości oraz innych procesów 
biznesowych czy zarządczych. Jednocześnie 
trend wzrostowy obserwowany jest 
w segmencie nieruchomości magazynowych, 
który przyciąga najemców m.in. jakością 
dostępnych powierzchni oraz dojrzałością 
polskiego rynku.
Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu 
na rynek nieruchomości, chociaż skala oddziaływania 
różni się w zależności od segmentu. Największe zmiany 
zaobserwowano w kontekście obiektów biurowych, które 
w wyniku wdrożenia pracy zdalnej na masową skalę, przez 
istotną część minionego roku były użytkowane w zaledwie 
ułamku swoich możliwości. Im trwalsza będzie zmiana 
modelu funkcjonowania firm, tym większy będzie miała 
wpływ na docelowy kształt powierzchni biurowych. Na 
znaczeniu zyskają rozwiązania umożliwiające zachowanie 
dystansu społecznego oraz innowacyjne technologie 

związane z bezpieczeństwem sanitarnym, które będą 
odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu nieruchomościami 
o profilu biurowym.

Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe może być 
niższe, co jednocześnie będzie powiązane ze wzrostem 
zainteresowania przestrzeniami typu flex. Część firm już 
teraz rozważa włączenie przestrzeni elastycznych oraz co-
workingowych do swojej strategii najmu. Sharing economy 
to trend, ale też wyzwanie dla branży nieruchomości. 
Biuro przestaje być miejscem wykonywania pracy, stając 
się przestrzenią, w której zacieśniają się więzi społeczne 
a zacierają granice miedzy życiem zawodowym i prywatnym. 
Dla zarządców oznacza to konieczność elastycznego 
podejścia do potrzeb najemców i zapewnienia im 
komfortowych warunków użytkowania.

Na zmiany spowodowane pandemią najbardziej odporny 
okazał się być rynek nieruchomości magazynowych 
i przemysłowych. Zapotrzebowanie na przestrzeń 
magazynową jest konsekwencją zwiększonej aktywności 
konsumentów w sektorze e-Commerce. Pandemia 
spowodowała jednak wzrost zainteresowania umowami 
krótkoterminowymi.  
Perspektywy długoterminowe dla sektora magazynowego 
w Polsce są optymistyczne, na co wpływ może mieć także 
trend geograficznej dywersyfikacji produkcji i samych 
łańcuchów dostaw. Rynek nieruchomości magazynowo-
przemysłowych staje się beneficjentem zmian zachodzących 
w gospodarce.
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NIERUCHOMOŚCI  
MAGAZYNY I ELASTYCZNE BIURA

Iwona Sączawa
Executive Manager

Stale rozwija się sektor nieruchomości 
magazynowych. Rozwój handlu internetowego oraz 
trend deglobalizacji łańcuchów dostaw sprawiają, że 
rośnie zapotrzebowanie na nowoczesną 
powierzchnię magazynową, zlokalizowaną na 
terenie Polski. Popyt będzie generowany głównie 
przez najemców z sektora FMCG i e-Commerce.

Wyniki badania dla branży nieruchomości

Firmy Pracownicy

77%
planuje prowadzić rekrutacje 74%

pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

25%
spodziewa się trudności w rekrutacji 40%

jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

76%
wskazuje ciekawe projekty jako aspekt 
najbardziej pomocny w pozyskiwaniu 
pracowników 52%

rozważa zmianę pracy w 2021

38%
w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 89%

korzysta z rozwiązań pracy elastycznej

Na popularności zyskują projekty typu mixed-use, łączące 
funkcje mieszkaniowe, biurowe, hotelowe i handlowo-
usługowe. Projekty wielofunkcyjne cieszą się rosnącym 
zainteresowaniem najemców, przyciągając ich obietnicą 
wygody, dostępności i unikalnej atmosfery, często 
wynikającej z historycznej spuścizny danego obiektu. 
Z perspektywy inwestorów, o atrakcyjności tego typu 
projektów świadczy z kolei mniejsze ryzyko, wynikające 
z dywersyfikacji źródeł dochodu z najmu. Dla wszystkich 
segmentów rynku nieruchomości komercyjnych wspólnym 
mianownikiem jest w tej chwili rosnący nacisk na ochronę 
środowiska, a aspekty ekologiczne odgrywają istotną rolę na 
każdym etapie inwestycji.

Wynagrodzenia w branży nieruchomości utrzymują się na 
stabilnym poziomie.
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WYNAGRODZENIA 
NIERUCHOMOŚCI

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Shopping Mall Director 15 000 18 000 28 000

Shopping Mall Manager 10 000 12 000 15 000

Senior Leasing Manager (Retail) 14 000 18 000 20 000

Leasing Manager (Retail) 12 000 15 000 18 000

Leasing Specialist (Retail) 7 000 8 000 10 000

Senior Leasing Manager (Office) 16 000 20 000 25 000

Leasing Manager (Office) 12 000 14 000 18 000

Senior Leasing Manager (Industrial) 20 000 25 000 35 000

Leasing Manager (Industrial) 12 000 15 000 19 000

Leasing Consultant (Office) 8 000 11 000 13 000

Junior Leasing Consultant (Office) 6 000 7 000 8 000

Head of Leasing Department (Office/ Retail/ Industrial) 22 000 26 000 35 000

Head of Property Management 20 000 25 000 30 000

Portfolio Manager (Office) 15 000 16 000 18 000

Senior Property Manager (Office) 14 000 15 000 17 000

Property Manager (Office) 10 000 12 000 13 000

Junior Property Manager (Office) 7 000 8 000 9 000

Senior Property Manager (Industrial) 16 000 18 000 24 000

Property Manager (Industrial) 10 000 12 000 14 000

Investment Manager (Office/ Retail/ Industrial) 14 000 18 000 22 000

Asset Manager (Office/ Retail/ Industrial) 18 000 22 000 35 000

Asset Specialist 8 000 10 000 12 000

Portfolio Facility Manager/ Technical Director 15 000 20 000 25 000

Senior Facility Manager/ Project Manager 14 000 16 000 18 000

Facility Manager (Hard FM) / On-site Technical Manager 9 000 11 000 13 000

Facility Manager (Soft FM) 8 000 10 000 12 000

Facility Coordinator 6 000 7 000 9 000

Facility Technician/ Facility Specialist 5 000 6 000 7 000

Business Development Manager (FM) 10 000 13 000 16 000

Land Acquisition Coordinator 7 000 9 000 11 000

Land Acquisition Manager 12 000 15 000 22 000

Residential Sales Director 15 000 18 000 25 000

Residential Sales Manager 10 000 12 000 15 000

Residential Sales Specialist 4 000 6 000 8 000
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PRODUKCJA I INŻYNIERIA  
OPTYMALIZACJE I SZANSA NA INWESTYCJE

Miniony rok był trudny dla sektora 
produkcyjnego, który doświadczył 
negatywnych konsekwencji wywołanych 
przez Covid-19. Najbardziej ucierpiała branża 
lotnicza oraz motoryzacyjna, a także zależne 
od niej podmioty. Były jednak również takie 
gałęzie produkcji, które pomimo kryzysu 
odnotowały zauważalne wzrosty zamówień, 
jak np. branża FMCG czy e-Commerce. 
Pomimo zmian zachodzących w sektorze 
produkcyjnym, aktualnymi trendami 
pozostają automatyzacja i rewolucja 4.0.
Okres funkcjonowania obostrzeń związanych z pandemią 
przysporzył sektorowi produkcyjnemu nowych wyzwań. 
Ograniczenie możliwości przemieszczania się, przerwanie 
łańcuchów dostaw i zmiany zwyczajów zakupowych 
spowodowały ogromne spadki poziomów produkcji, 
w szczególności wśród producentów samolotów, 
samochodów, części do ich produkcji oraz komponentów 
dla wytwórców OEM w motoryzacji. Firmy działające w tych 
obszarach nierzadko zmuszone były podjąć działania 
optymalizujące koszty, zmniejszyć zatrudnienie – zwłaszcza 
wśród pracowników szczebla produkcyjnego – oraz przejść 
w tryb pracy zdalnej tam, gdzie to było możliwe. Zakłady 
produkcyjne wprowadzały również plany naprawcze, 
mające na celu zabezpieczenie wyników finansowych oraz 
kontynuacji działalności organizacji.

Niejednokrotnie takie decyzje przyczyniły się do utrzymania 
dobrej kondycji polskich i międzynarodowych jednostek 
produkcyjnych, prowadzących działalność na terenie 
kraju. Pojawiają się prognozy, że w najbliższym czasie 
będą one mogły liczyć na kolejne projekty technologiczne 
oraz inwestycyjne. Już w drugiej połowie 2020 roku 
zaobserwowaliśmy, że zwłaszcza branża motoryzacyjna 
zaczęła notować duże wzrosty zamówień i w części firm 
osiągała wyniki niekiedy dużo wyższe niż przed pandemią. 
Spodziewamy się, że przełoży się to na wzrost zatrudnienia 
w roku 2021, wraz z wdrożeniem nowych budżetów.

W procesach rekrutacyjnych prowadzonych na stanowiska 
specjalistyczne i menedżerskie w sektorze produkcyjnym, 
rośnie rola kompetencji miękkich. Pracodawcy obok 
zaawansowanej wiedzy technicznej oraz doświadczenia 
od kandydatów oczekują umiejętności pracy w grupie, 
komunikowania potrzeb, rozwiązywania problemów, ale także 
nastawienia na osiąganie celu. Największe zapotrzebowanie 
firm prognozujemy w kontekście specjalistów ds. utrzymania 
ruchu (automatyków, mechaników i elektromechaników), 
Inżynierów Procesu oraz pracowników działów logistycznych 
w zakładach produkcyjnych. Mniejszy popyt obserwowany 
jest z kolei w przypadku Inżynierów R&D, Inżynierów Projektu 
czy stanowisk związanych z zarządzaniem produkcją.

W porównaniu z poprzednim rokiem, nie obserwujemy 
istotnych zmian wynagrodzeń oferowanych na stanowiskach 
specjalistycznych i menedżerskich. Pracodawcy będą stawiać 
na pracowników kompetentnych, którzy nie boją się zmian 
i potrafią wyciągać wnioski. W kontekście zatrudnienia 
w sektorze produkcyjnym możemy zatem mówić o rynku 
kompetencji.
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PRODUKCJA I INŻYNIERIA  
OPTYMALIZACJE I SZANSA NA INWESTYCJE

Tomasz Kowalski 
Branch Manager

Trendem, którego Polska może być 
beneficjentem w kolejnych latach, będzie 
przenoszenie z Azji do Europy Środkowo-
Wschodniej części łańcucha dostaw komponentów. 
Globalne firmy coraz częściej stawiają na 
bezpieczeństwo wynikające z bliskości 
geograficznej, decydując się na nearshoring. Jest 
wysoce prawdopodobne, że na koniec 2021 roku 
będziemy obserwować początek nowej fali 
inwestycji w Polsce, która będzie kontynuowana 
w kolejnych latach.

Karolina Szyndler
Director

Branża automotive, która coraz silniej 
koncentruje się na zasilaniu elektrycznym, traktuje 
Polskę jako świetne miejsce do lokowania swojego 
kapitału. Inwestorzy doceniają nie tylko centralne 
położenie geograficzne kraju, ale przede wszystkim 
dostęp do know-how i wykwalifikowanych 
pracowników o profilu technicznym. W odpowiedzi 
firmy, które do tej pory pracowały na rzecz branży 
motoryzacyjnej, coraz częściej rozwijają się również 
w kierunku produkcji elementów związanych m.in. 
z elektroniką.

Wyniki badania dla branży produkcji i inżynierii

Firmy Pracownicy

85%
planuje prowadzić rekrutacje 48%

pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

48%
spodziewa się trudności w rekrutacji 44%

jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

69%
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 47%

rozważa zmianę pracy w 2021

49%
w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 57%

korzysta z rozwiązań pracy elastycznej



PR
O

D
U

KC
JA

 I 
IN

ŻY
N

IE
R

IA
 

Raport Płacowy 2021   |   66

WYNAGRODZENIE  
PRODUKCJA I INŻYNIERIA

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Plant Manager (ponad 500 pracowników) 30 000 35 000 45 000

Plant Manager (100-500 pracowników) 20 000 30 000 35 000

Plant Manager (do 100 pracowników) 18 000 20 000 27 000

Operations Director (ponad 500 pracowników) 23 000 30 000 33 000

R&D Manager (10-15 pracowników) 13 000 17 500 22 000

Production Manager (ponad 100 pracowników) 12 000 16 000 23 000

Continuous Improvement Manager 12 000 17 000 25 000

Quality Manager 12 000 15 000 22 000

Engineering Manager 11 000 15 000 20 000

Project Manager 10 000 13 500 18 000

Maintenance Manager 10 000 13 000 18 000

EHS Manager 9 000 12 000 18 000

EHS Specialist 6 500 8 500 10 000

Tooling Engineer*** 7 000 9 000 14 000

Supplier Quality Manager 9 000 11 000 14 000

R&D Engineer*** 6 000 9 000 12 000

Project Engineer*** 7 000 9 000 12 000

Lean Manufacturing Engineer*** 6 000 8 000 11 000

Production/ Process Engineer*** 6 000 8 500 12 000

Mistrz (50-100 pracowników) 6 000 8 000 11 000

Maintenance Engineer*** 7 000 8 000 10 000

Electrical Engineer*** 7 000 8 000 10 000

Automation Engineer*** 6 000 9 000 12 000

Packaging Engineer*** 6 500 8 000 10 000

Quality Control Specialist*** 5 000 7 500 9 500

Design Engineer*** 6 000 8 000 10 000

Application Engineer*** 6 000 9 000 11 000

Reliability Engineer*** 7 500 8 500 10 000

Technik Elektryk** 5 000 6 000 6 500

Utilities Specialist*** 7 500 8 500 10 000

Production Planner*** 4 000 7 000 9 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wynagrodzenie dotyczy pracownika z doświadczeniem 3-5 lat
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.
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SPRZEDAŻ I MARKETING 
KLUCZOWE WNIOSKI

Wyniki badania dla branży marketingowej

Firmy Pracownicy

74% planuje prowadzić rekrutacje 52% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

35% spodziewa się trudności w rekrutacji 43%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

70%  
wskazuje ciekawe projekty jako aspekt 
najbardziej pomocny w pozyskiwaniu 
pracowników 49% rozważa zmianę pracy w 2021

52% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 90% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej

Wyniki badania dla firm i pracowników specjalizujących się w sprzedaży

Firmy Pracownicy

79% planuje prowadzić rekrutacje 46% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

38% spodziewa się trudności w rekrutacji 36%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

63%  
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 50% rozważa zmianę pracy w 2021

52% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 77% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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SPRZEDAŻ I MARKETING 
FMCG & B2B

Kierunek rozwoju branży wytycza 
innowacyjność – kanałów sprzedaży, 
oferowanych rozwiązań i szeroko rozumianych 
działań promocyjnych. Konsumenci coraz 
chętniej dokonują zakupów w sieci, co 
mobilizuje firmy z sektora FMCG do dalszych 
inwestycji w działania marketingowe 
prowadzone w internecie. Utrzymuje 
się również trend rosnącej świadomości 
konsumentów, którzy częściej wybierają 
produkty ekologiczne i naturalne.
Tworzenie produktów oraz reklam dostosowanych do 
potrzeb określonej grupy konsumentów urasta do rangi 
jednego z silniejszych trendów w branży. Firmy FMCG 
koncentrują się na jak najlepszym poznaniu swoich klientów, 
co znajduje odzwierciedlenie w portfolio produktów, a także 
kanałach sprzedaży oraz komunikacji. Na znaczeniu zyskują 
produkty ekologiczne i naturalne, a także przetwarzalne 
i biodegradowalne opakowania. Świadomość konsumencka 
stale rośnie – klienci czytają etykiety, stawiają na jakość 
produktu i coraz częściej dokonują wyborów na podstawie 
opinii innych.

Istotnym trendem w branży jest innowacyjne podejście 
do nowych potrzeb i wyzwań, z którymi w ostatnim czasie 
musieli mierzyć się konsumenci. Jako przykład mogą 
posłużyć zyskujące na popularności rozwiązania rodzaju 
click & collect, które umożliwiają dokonanie zakupów online 
z możliwością odbioru osobistego. Rok 2021 będzie czasem 
rozwoju technologicznego sektora FMCG oraz inwestycji 
w działania marketingowe, które realnie wspierają sprzedaż. 

Chociaż limity liczby klientów w sklepach miały pewien 
wpływ na osiągane wyniki finansowe, to sieci handlowe 
w okresie pandemii jako jedne z nielicznych nie musiały 
istotnie ograniczać swojej działalności. Zmiana nastrojów 
konsumenckich wpłynęła na ograniczenie konsumpcji, 
jednak wydatki na produkty pierwszej potrzeby (m.in. 
artykuły spożywcze i środki czystości) nie zostały 
zmniejszone w wyniku pandemii. Ograniczenie działalności 

hoteli i restauracji spowodowało natomiast spadek 
sprzedaży producentów obsługujących sektor HoReCa. 
Branża spożywcza w najbliższych miesiącach będzie mierzyć 
się również ze skutkami zmiany zachowań konsumentów, 
którzy w wyniku niepewnej sytuacji gospodarczej mogą 
wykazywać niższy popyt na niektóre kategorie artykułów. 
W nadchodzących miesiącach w handlu tradycyjnym 
głównym wyzwaniem pozostanie ograniczenie możliwości 
odwiedzania klientów przez przedstawicieli handlowych. 

Nadchodzące miesiące nie przyniosą zmian 
w wynagrodzeniach na stanowiskach w obszarze marketingu 
i sprzedaży, oferowanych w branżach FMCG oraz B2B. 
Pomimo zmian zapoczątkowanych przez pandemię, 
firmy z sektora FMCG będą nadal prowadzić rekrutacje 
na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Dużym 
zainteresowaniem pracodawców będą cieszyć się specjaliści 
w zakresie e-Commerce w handlu detalicznym, którzy będą 
mieli silną pozycję w negocjacjach warunków zatrudnienia.

Paulina Semczuk 
Senior Consultant

Pandemia nie zmieniła trendów w branży, 
jednak wzmocniła lub przyspieszyła rozwój tych, 
które kształtowały się w poprzednich latach. Jest to 
między innymi wzmocnienie e-Commerce, rosnąca 
sprzedaż produktów ekologicznych, a także wzrost 
zainteresowania zakupami w dyskontach i sklepach 
typu convenience.
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FMCG - MARKETING MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Marketingu 23 000 30 000 40 000

Group Brand Manager/ Category Marketing Manager 14 000 18 000 22 000

Kierownik Marki 10 000 13 000 15 000

PR Manager 10 000 12 000 18 000

Kierownik Produktu 8 000 10 000 12 000

FMCG - WSPARCIE SPRZEDAŻY MIN* OPT** MAX*

Kierownik Działu Badań 12 000 16 000 20 000

Trade/ Customer Marketing Manager 10 000 13 000 17 000

Channel Manager 10 000 12 000 14 000

Category Manager 10 000 14 000 17 000

Analityk Sprzedaży   8 000 10 000 11 000

FMCG - SPRZEDAŻ MIN* OPT** MAX*

General Manager 35 000 40 000 50 000

Dyrektor Sprzedaży 20 000 32 000 40 000

Export Director 15 000 25 000 40 000

Krajowy Kierownik ds. Sprzedaży w Detalu Nowoczesnym 15 000 22 000 30 000

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 12 000 16 000 20 000

Group Key Account Manager 15 000 17 000 20 000

Export Manager 8 000 13 000 16 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów 10 000 12 000 15 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży 8 000 10 000 12 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów (kanał internetowy) 11 000 14 000 17 000

B2B - WSPARCIE SPRZEDAŻY MIN* OPT** MAX*

International Business Development Manager 14 000 17 000 22 000 

Business Development Manager 9 000 10 000 14 000

Key Account Manager B2B 6 000 8 000 10 000

Specjalista ds. Marketingu B2B 5 000 7 000 9 000

Specjalista ds. Sprzedaży B2B 4 500 6 000 7 500

WYNAGRODZENIA
FMCG & B2B

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r. 
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SPRZEDAŻ I MARKETING 
E-COMMERCE & DIGITAL

Rynek e-Commerce w wyniku pandemii 
zanotował spektakularne wzrosty. Do 
zakupów online przekonały się zarówno 
nowe grupy konsumentów, jak i firmy, 
które do tej pory nie posiadały sklepów 
internetowych. W nadchodzących miesiącach 
należy spodziewać się dalszych inwestycji 
w technologię, optymalizację i personalizację 
obsługi. 
Rok 2020 upłynął pod znakiem e-handlu – wzrostu liczby 
sklepów internetowych, internautów dokonujących zakupów 
online oraz przeprowadzonych transakcji. Firmy, które 
do niedawna nie posiadały sklepów internetowych lub 
traktowały je wyłącznie jako uzupełnienie tradycyjnego 
kanału sprzedaży, w wyniku pandemii zaczęły traktować 
je na równi z modelem stacjonarnym. Mimo że większość 
z nich – mając na uwadze preferencje tych klientów, którzy 
lubią obejrzeć towar przed zakupem – nie zrezygnuje 
całkowicie ze sklepów stacjonarnych, to należy spodziewać 
się dalszego wzrostu udziału e-Commerce w rynku handlu 
detalicznego.

Jednym z kluczowych trendów w branży będzie dalszy 
rozwój technologiczny. Firmy coraz częściej stawiają na 
uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, rozszerzoną 
i wirtualną rzeczywistość. Są to bowiem rozwiązania, 
które niezwykle skutecznie pomagają sprzedawcom 

zindywidualizować podejście do klienta i jeszcze 
precyzyjniej dopasować odpowiednie dla niego produkty. 
Adekwatne rekomendacje wymagają z kolei odpowiedniej 
i odzwierciedlającej rzeczywistość wizualizacji produktu. 
W tym przypadku pionierem są firmy z branży modowej 
i beauty, które coraz częściej korzystają z rozwiązań AR, 
umożliwiając konsumentom np. wirtualne przymierzenie 
ubrania na ekranie urządzenia. Rosnącym trendem w branży 
jest dalszy rozwój tzw. social commerce, czyli sprzedaży 
dokonywanej w całości lub częściowo za pośrednictwem 
serwisu społecznościowego.

Wraz z rozwojem mobilnych technologii i przetwarzaniem 
coraz większej ilości danych na temat klientów, firmy 
prowadzące sprzedaż online koncentrują się na wzmacnianiu 
bezpieczeństwa swoich rozwiązań. Jakiekolwiek luki 
w zabezpieczeniach lub potencjalny wyciek danych grozi nie 
tylko utratą zaufania konsumentów i potężnym kryzysem 
wizerunkowym, ale również wysoką karą nałożoną przez 
UODO. Sklepy internetowe coraz więcej uwagi poświęcają 
także zabezpieczaniu i rozwojowi płatności online, tak aby 
uzyskiwać lepszą konwersję na urządzeniach mobilnych.

Wynagrodzenia w sektorze utrzymują się na atrakcyjnym 
dla kandydatów poziomie. Wzrost rzędu 5-8% 
zanotowaliśmy w kontekście optymalnych, najczęściej 
oferowanych wynagrodzeń na stanowiskach średniego 
szczebla. Pracodawcy są najbardziej otwarci na negocjacje 
z kandydatami łączącymi rozwinięte kompetencje 
analityczne z biegłością w obsłudze nowoczesnych narzędzi.
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WYNAGRODZENIA 
E-COMMERCE & DIGITAL

DIGITAL I E-COMMERCE MIN* OPT** MAX*

Country Manager*** 20 000 35 000 50 000

Regional/ International Sales Director 17 000 30 000 40 000

Digital Marketing Director 20 000 28 000 35 000

New Business Director 15 000 20 000 30 000

Research & Analytics Director 10 000 15 000 20 000

Digital Manager 13 000 17 000 22 000

e-Commerce Director 20 000 30 000 50 000

e-Commerce Manager 10 000 16 000 20 000

Digital Marketing Manager 10 000 16 000 20 000

Omni-channel Marketing Manager 10 000 15 000 18 000

Revenue Growth Management Analyst 10 000 13 000 15 000

Media Manager 10 000 13 000 15 000

New Business Manager 9 000 11 500 15 000

Account Manager/ Project Manager 6 000 10 500 12 000

Traffic Manager 6 000 11 000 14 000

Web Analyst 7 000 9 500 12 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wynagrodzenie uzależnione od skali biznesu
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r. 

Kuba Moczyróg 
Senior Consultant

Rynek e-Commerce będzie mocno inwestował 
w nowe technologie i indywidualne podejście do 
klienta. Konsumenci chcą mieć poczucie, że marka 
odpowiada na ich realne potrzeby. Na znaczeniu 
nadal będą zyskiwać content marketing oraz 
storytelling. Angażujące treści i historie nie tylko 
pozwalają konsumentom poznać ofertę firmy, lecz 
również dowiedzieć się, jak produkty i usługi 
sprawdzają się w zwyczajnych, życiowych 
sytuacjach. 
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SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻACH TECHNICZNYCH  
MOTORYZACJA

Motoryzacja do niedawna była jedną 
z najbardziej dynamicznie zmieniających 
się branż. Wobec stale rosnącego 
zainteresowania samochodami o niższej 
emisji spalin, kolejne marki wprowadzały 
nowe modele. Jednak rosnące 
zainteresowanie konsumentów pojazdami 
elektrycznymi i hybrydowymi wymaga od 
producentów wielu inwestycji. Te z kolei 
mogą być zagrożone w kontekście spadków 
sprzedaży odnotowanych przez branżę.
Znaczny udział sprzedaży w branży motoryzacyjnej to 
obecnie zasługa rynku aut używanych. Firmy z polskim 
kapitałem coraz częściej skupiają się na tej gałęzi 
sprzedaży. Dobre kontakty z zagranicznymi dostawcami 

pozwalają im skutecznie odpowiadać na potrzeby lokalnych 
przedsiębiorców, dostarczając im adekwatne produkty. Coraz 
częściej auta sprzedawane są również przy pomocy aukcji 
internetowych, gdzie na żywo licytowane są pojedyncze 
modele.

Ważnym trendem jest również elektromobilność 
i związane z nią zjawisko car-sharingu, czyli wypożyczania 
i współdzielenia samochodów na minuty. Szacuje się, że 
w ciągu najbliższych 3-4 lat w większych polskich miastach 
będziemy obserwować stały wzrost liczby użytkowników 
pojazdów tego typu. Wpłynie to pozytywnie na rolę 
serwisów oraz producentów i dystrybutorów części 
zamiennych do samochodów elektrycznych. 

Wynagrodzenia w branży utrzymują się na podobnym 
poziomie, co w roku ubiegłym. W związku ze zmniejszonym 
popytem w sektorze motoryzacji, pracodawcy nie wykazują 
się gotowością do odpowiadania na wyższe oczekiwania 
finansowe kandydatów.

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r. 

SPRZEDAŻ MIN* OPT** MAX*

General Manager 25 000 35 000 42 000

Dyrektor Sprzedaży 18 000 25 000 35 000

Manager ds. Sprzedaży Flotowej 15 000 18 000 22 000

Manager ds. Sprzedaży Samochodów Używanych 14 000 17 000 20 000

Key Account Manager ds. Sprzedaży Flotowej 12 000 14 000 17 000

Specjalista ds. Sprzedaży Flotowej 7 000 9 000 12 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży (sieć dealerska) 10 000 14 000 16 000

Dyrektor ds. Aftersales 17 000 20 000 25 000

Regionalny Kierownik ds. Aftersales 10 000 13 000 15 000

Key Account Manager e-Commerce 10 000 14 000 18 000

e-Commerce Manager 12 000 15 000 20 000

Specjalista ds. Sprzedaży Części Zamiennych 7 000 8 000 10 000

MARKETING MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Marketingu 16 000 18 000 22 000

Kierownik Produktu 10 000 13 000 16 000

Brand Manager 12 000 15 000 18 000

Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej 8 000 12 000 14 000

Specjalista ds. Marketingu 7 000 9 000 12 000

Specjalista ds. Marketingu Internetowego 7 000 8 500 10 000

Specjalista ds. Marketingu Serwisowego 7 000 8 500 10 000
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SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻACH TECHNICZNYCH  
BRANŻA BUDOWLANA

Wstrzymanie części inwestycji oraz 
mniejsze niż w latach ubiegłych tempo 
powstawania nowych projektów sprawią, 
że w nadchodzących miesiącach kluczowa 
dla firm będzie dywersyfikacja kanałów 
sprzedaży. Mimo to dla producentów ważna 
pozostawać będzie bliska współpraca 
z hurtowniami, składami budowlanymi oraz 
sklepami specjalistycznymi. 
Istotnym trendem w branży jest sprzedaż zagraniczna oraz 
eksport. Inwestycje firm w ten obszar działalności będą 
skutkować ciekawymi możliwościami rozwoju zarówno dla 
osób wchodzących na rynek pracy, jak i doświadczonych 
ekspertów, wykazujących się znajomością języków obcych, 
umiejętnościami analitycznymi oraz interpersonalnymi.

Od kandydatów na stanowiska w obszarze sprzedaży 
stale oczekuje się umiejętności w prowadzeniu rozmów 
z klientami zaangażowanymi w procesy inwestycyjne m.in. 
generalnymi wykonawcami, inwestorami, projektantami, 
architektami. Znajomość tego typu klienta i wypracowane 
przez lata współpracy relacje uznaje się za kluczowe 
w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Niezwykle 
ważna pozostaje umiejętność badania potrzeb i tworzenia 
rozwiązań „szytych na miarę”. 

Wynagrodzenia w branży budowlanej utrzymują się na 
stabilnym poziomie. Niewielkich podwyżek płac można 
oczekiwać na stanowiskach specjalistycznych, związanych 
z marketingiem internetowym. Wśród kandydatów na 
stanowiska sprzedażowe wciąż obserwuje się tendencję do 
przedkładania wyższego wynagrodzenia podstawowego nad 
atrakcyjny system premiowy. 

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

SPRZEDAŻ MIN* OPT** MAX*

General Manager 25 000 35 000 40 000

Dyrektor Sprzedaży 18 000 25 000 30 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży (z zespołem) 10 000 13 000 15 000

Kierownik ds. Rozwoju Rynku 10 000 14 000 18 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów 10 000 13 000 16 000

Junior Key Account Manager 7 000 8 000 10 000

Doradca Obiektowy – Specification Manager 9 000 12 000 15 000

Inżynier Sprzedaży 8 500 11 000 13 000

Doradca Techniczno-Handlowy 6 500 8 000 9 000

MARKETING MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Marketingu 15 000 18 000 20 000

Kierownik Produktu 10 000 12 500 15 000

Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej 8 000 11 000 15 000

Koordynator ds. Trade Marketingu 9 000 10 000 13 000

Specjalista ds. Marketingu 6 000 7 500 9 000

Specjalista ds. Marketingu Internetowego 7 000 9 000 12 000
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SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻACH TECHNICZNYCH  
PRZEMYSŁ, POLIGRAFIA I OPAKOWANIA

W przemyśle najważniejszym tematem 
pozostaje era 4.0, która niesie za sobą nowe 
wyzwania i kształtuje przyszłość sektora. 
Inwestycje w nowe technologie dotyczą 
również wszystkich podmiotów działających 
w branży poligrafii i opakowań. Borykają 
się przy tym ze wzrostem konkurencji oraz 
rosnącymi kosztami produkcji.
Kapitał ludzki staje się kluczowym ogniwem w procesie 
sprzedaży w sektorze przemysłowym. Dzięki współpracy 
sił sprzedaży i marketingu firmy są w stanie budować 
wartościowe relacje z klientami, a poprzez badanie 
potrzeb rynku – dostarczać firmie wiedzę na temat 
kierunku, w którym powinna rozwijać oferowane produkty 
i rozwiązania. Wobec tego kluczową kwestią pozostają 
szkolenia pracowników – nie tylko z zakresu wiedzy 
produktowej i technicznej, lecz również kompetencji 
miękkich. 

Firmy w rosnącym stopniu stawiają na jakość produktu, ale 
także wysoki poziom obsługi. Poznanie indywidualnych 
potrzeb klienta jest niemożliwe, jeśli przedstawiciel sił 

sprzedaży nie operuje wiedzą techniczną i nie jest w stanie 
wytłumaczyć zdobytych informacji działowi produkcji. 
W związku z tym, coraz więcej firm tworzy role strategiczne, 
których zadaniem jest badanie potrzeb rynku i przekładanie 
tej wiedzy na aspekty inżynieryjne. Jako przykład może 
posłużyć stanowisko Managera ds. Rozwoju Produktu czy 
New Project Managera.

Oferta firm działających w branży poligraficznej 
i opakowaniowej wciąż się rozwija, aby jak najlepiej 
odpowiadać na potrzeby rynku polskiego oraz rynków 
eksportowych. Wiele wyzwań branży dyktowanych jest 
trendami społecznymi i rosnącą świadomością ekologiczną, 
w obliczu których kolejni producenci decydują się zastąpić 
plastik materiałami biodegradowalnymi lub odzyskanymi 
w procesie recyklingu.

Wynagrodzenia w branży przemysłowej utrzymują się na 
zeszłorocznym poziomie. Na rynku wciąż obserwowane 
jest zapotrzebowanie na kandydatów doświadczonych, 
samodzielnych i będących ekspertami w danym sektorze. 
W przypadku osób rozpoczynających karierę w sprzedaży, 
wykształcenie techniczne stanowi atut, zwiększający szansę 
na otrzymanie atrakcyjnego wynagrodzenia. Na niewielkie 
podwyżki mogą liczyć merytoryczni eksperci w obszarze 
poligrafii i opakowań.

MARKETING MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Marketingu 15 000 20 000 25 000      

Kierownik Produktu 12 000 15 000 16 000

Koordynator ds. Marketingu 8 000 10 000 12 000

Specjalista ds. Marketingu  7 000 9 000 8 000

SPRZEDAŻ MIN* OPT** MAX*

General Manager 25 000 30 000 40 000

Dyrektor Sprzedaży 20 000 27 000 30 000

Kierownik Sprzedaży 14 000 16 000 20 000

Kierownik ds. Rozwoju Rynku 12 000 15 000 18 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów 10 000 12 000 15 000

Inżynier Sprzedaży 8 000 10 000 12 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży 8 000 12 000 15 000

Specjalista ds. Sprzedaży Wewnętrznej/ Stacjonarnej 4 000 6 000 5 000

Kierownik Sprzedaży Wewnętrznej/ Stacjonarnej 9 000 12 000 15 000

Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży 8 000 11 000 15 000

Inżynier Sprzedaży ds. Usług Serwisowych 7 000 9 000 10 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.



Katarzyna  
Turowska-Lange 
Manager

Sprzedaż i marketing w branżach technicznych 
zmieniają się wraz z obserwowanym postępem 
technologicznym, odpowiadając na potrzebę 
kompleksowego podejścia do klienta. Firmy stawiają 
na wysoko rozwinięte kompetencje sprzedażowe, 
które pozwalają budować relacje i poznawać 
indywidualne potrzeby klienta. Dzięki temu możliwe 
jest zaoferowanie nie tylko najbardziej adekwatnego 
produktu, ale również jak najlepszych doświadczeń. 
Pracodawcy poszukują więc specjalistów łączących 
kompetencje interpersonalne, ze zmysłem 
sprzedażowym i solidną wiedzą merytoryczną.
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RETAIL 
PRZEMYŚLANE ZAKUPY I ROZWÓJ KANAŁÓW ONLINE

Rozwój e-Commerce i nowych technologii 
będą stanowiły motor zmian zachodzących 
w handlu detalicznym. Firmy, które jeszcze 
do niedawna postrzegały sklepy internetowe 
wyłącznie jako kanał uzupełniający dla 
tradycyjnej sprzedaży, na przestrzeni 
roku przeformułowały priorytety swojej 
działalności, koncentrując się na rozwoju 
handlu w sieci. Sprzedawcy detaliczni 
inwestują w nowoczesne platformy 
sprzedaży, które dostarczą jak najlepszych 
i spersonalizowanych doświadczeń 
zakupowych. 
Handel detaliczny jest jednym z sektorów rynku, które 
mocno doświadczyły skutków pandemii. Ograniczenie 
funkcji handlowej w galeriach sprawiło, że w okresach 
funkcjonowania obostrzeń firmy notowały drastyczne spadki 
obrotów. Chociaż pierwsza fala pandemii doprowadziła 
do przesunięć terminów otwarcia nowych sklepów, 
a w przypadku niektórych marek również do zamknięcia 
mniej rentownych punktów sprzedaży, to nie wpłynęła na 
zmiany planów rozwoju i inwestycji. Kolejne tymczasowe 

obostrzenia w handlu mogą jednak przełożyć się na kolejne 
decyzje o likwidacji sklepów.

Zmiana nawyków zakupowych konsumentów i rosnący 
udział sprzedaży online w handlu detalicznym mogą trwale 
zmniejszyć liczbę osób odwiedzających centra handlowe. 
Rozwój e-Commerce jest trendem obecnym na rynku od 
kilku lat, jednak zaobserwowana w ubiegłym roku skala 
wzrostu była bezprecedensowa. Posiadanie silnego kanału 
sprzedaży online podczas pandemii urosło do rangi jednego 
z czynników przesądzających o kondycji finansowej firmy. 
W roku 2021 inwestycje w sprzedaż i marketing online 
przełożą się na wzrost zapotrzebowania firm na ekspertów 
w tej dziedzinie.

Skutki pandemii szczególnie boleśnie odczuły podmioty 
działające w sektorze mody. Opóźnienia dostaw tkanin 
utrudniały realizację kolekcji. Ograniczenie kontaktów 
społecznych i chęć gromadzenia oszczędności sprawiły 
z kolei, że konsumenci zmniejszali wydatki na ubrania, 
sięgając przede wszystkim po produkty pierwszej potrzeby. 
Konsumenci w rosnącym stopniu kierują się korzystnym 
stosunkiem ceny do jakości, decydując się na zakup 
produktów sprawdzonych – w sposób bezpośredni lub na 
podstawie informacji znalezionych w sieci. Klienci coraz 
bardziej cenią sobie autentyczność marek i oczekują, że 
te będą odpowiedzialnie podchodzić do kwestii ekologii 
i zrównoważonego rozwoju.
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RETAIL 
PRZEMYŚLANE ZAKUPY I ROZWÓJ KANAŁÓW ONLINE

Paulina Semczuk 
Senior Consultant

Wiele z nowych trendów zakupowych, które 
zostały zapoczątkowane przez pandemię, 
pozostanie z nami na stałe. Nastąpiła gwałtowna 
zmiana w sposobie dokonywania zakupów przez 
konsumentów, którzy bardziej świadomie wybierają 
produkty, a odwiedzając galerie handlowe mają 
bardzo sprecyzowane oczekiwania.

Wyniki badania dla branży handlu detalicznego

Firmy Pracownicy

70% planuje prowadzić rekrutacje 46% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

43% spodziewa się trudności w rekrutacji 49%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

64%  
wskazuje możliwość rozwoju kariery 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 51% rozważa zmianę pracy w 2021

61% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 68% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej

Dla wielu firm z branży rok 2021 będzie czasem reorganizacji 
struktur. Mimo że wielu pracodawców rozstało się 
z pracownikami operacyjnymi, związanymi bezpośrednio 
z obsługą klienta, to w najbliższych miesiącach pozyskanie 
odpowiednich kandydatów ponownie może stać się dla firm 
problematyczne. Długofalowe plany rozwoju firm zostały 
zastąpione działaniami na bieżąco dopasowywanymi 
do zachodzących zmian. Przekłada się to na procesy 
rekrutacyjne, w których od kandydatów coraz częściej 
oczekuje się zdolności funkcjonowania w dynamicznie 
zmieniającym się środowisku.  

W branży handlu detalicznego wynagrodzenia utrzymują 
się na stabilnym poziomie. Obserwowany w ostatnich latach 
wzrost płac zdecydowanie wyhamował, lecz nie przełożyło 
się to na obniżki. W związku z rosnącą rolą marketingu 
w handlu internetowym, na podwyżki i wiele atrakcyjnych 
ofert pracy będą mogli liczyć specjaliści SEM/ SEO. 
Wynagrodzenia oferowane na tym stanowisku w ciągu roku 
wzrosły o ok. 25%.  
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WYNAGRODZENIA 
RETAIL

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Sprzedaży/ Operacyjny 20 000 25 000 40 000

Dyrektor Kolekcji/ Zakupów (branża odzieżowa) 15 000 20 000 25 000

Konstruktor Odzieży 7 000 8 500 10 000

Technolog Odzieży 6 000 7 000 9 000

Kierownik ds. Sprzedaży Detalicznej 15 000 18 000 25 000

Kierownik Marki/ Produktu 13 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Planowania Asortymentu 13 000 17 000 20 000

Dyrektor Marketu (hipermarkety) 9 000 15 000 20 000

Kierownik e-Commerce 12 000 15 000 20 000

Kierownik Marketingu Internetowego 12 000 15 000 20 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży 8 000 13 000 17 000

Kierownik Visual Merchandisingu 7 000 12 000 14 000

Kierownik Marketingu i PR 10 000 12 000 16 000

Kierownik ds. CRM 9 000 12 000 15 000

Kierownik ds. Social Media 8 000 10 000 12 000

Analityk e-Commerce 8 500 10 000 14 000

Specjalista ds. Marketingu Internetowego 7 000 8 000 10 000

Specjalista ds. e-Commerce 7 000 8 000 9 000

Kupiec (branża odzieżowa) 6 500 8 000 10 000

Specjalista CRM 6 000 7 000 9 000

Specjalista SEM/ SEO 9 000 12 000 15 000

Projektant Odzieży 6 000 7 000 9 000

Alokator/ Specjalista ds. Planowania Asortymentu 5 000 6 500 8 500

Kierownik Sklepu (branża odzieżowa) 4 500 5 500 9 000

Zastępca Kierownika Sklepu (branża odzieżowa) 3 400 4 200 4 500

Sprzedawca (branża odzieżowa) 2 800 3 200 3 500

Digital Graphic Designer 6 500 7 000 9 000

UX Designer/ Web Designer 8 000 10 000 14 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.
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HOTELE, RESTAURACJE I TURYSTYKA 
W OCZEKIWANIU NA POWRÓT DO NORMALNOŚCI

W ostatnich latach polski rynek hotelowy 
rósł w siłę, a coraz większa liczba osób 
poszukujących miejsca noclegowego 
na wyjazdy turystyczne i biznesowe 
przyczyniała się do tworzenia kolejnych 
planów inwestycyjnych. Pandemia sprawiła 
jednak, że hotelarze oraz właściciele 
restauracji stawiają czoła niespotykanym 
dotąd wyzwaniom i całkowitemu 
przeobrażeniu rynku.
Obostrzenia oraz restrykcje mające na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa, spowodowały ogromne straty 
dla całej branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. 
Tak długo, jak nie zostaną wyeliminowane zagrożenia 
związane z pandemią, postawienie prognoz dla branży jest 
niezwykle trudne. Dla firm największym wyzwaniem będzie 
trudność w prognozowaniu przychodów w obliczu ryzyka 
wprowadzania kolejnych obostrzeń. Wiele hoteli, restauracji 
i podmiotów świadczących usługi turystyczne zadaje sobie 
pytanie, jak przetrwać najtrudniejszy czas, kiedy nastąpi 
powrót do normalności, a następnie – ile zajmie odbudowa 
rynku. 

W ubiegłym roku hotele zanotowały spadki przychodów 
oraz poziomu obłożenia, który często nie był w stanie 
zrównoważyć kosztów operacyjnych. Wdrożenie obostrzeń 
niemal całkowicie wykluczających odbywanie podróży, 
z dnia na dzień pozbawiła branżę możliwości zarabiania, 
co bardzo szybko przełożyło się na cięcia kosztów 
i redukcję zatrudnienia. Pomimo otwarcia rynku w sezonie 
wakacyjnym, hotelarzom nie udało się odrobić strat 
z okresu wiosennego lockdownu. Wynikało to zarówno 
ze zdecydowanie mniejszego niż w poprzednich latach 
napływu turystów zagranicznych, jak i ograniczonego 
popytu, generowanego przez osoby podróżujące w celach 
służbowych. Na sytuację w sektorze wpłynęło również 
odwoływanie konferencji i wydarzeń o charakterze 
biznesowym. I tak już trudnej sytuacji nie poprawiły 
ograniczenia wdrożone jesienią.

W najbliższych miesiącach trendy w branży będą 
uzależnione od sytuacji zagrożenia epidemicznego, 
a także skali i czasu trwania potencjalnych ograniczeń. 
Prognozujemy, że w 2021 firmy nadal będą koncentrować 
się na dostosowaniu swojej oferty do klienta krajowego, 
którego oczekiwania i potrzeby są inne niż w przypadku 
gości zagranicznych. Na znaczeniu zyskiwać będą działania 
ukierunkowane na utrzymanie klienta, co sprawi, że na 
ciekawe oferty pracy będą mogli liczyć specjaliści w zakresie 
aktywnego pozyskiwania klientów i marketingu.

W związku z redukcjami zatrudnienia wiele osób, które 
dotychczas pracowały w hotelach czy gastronomii, aktywnie 
poszukuje pracy w innych sektorach rynku. W momencie 
powrotu do normalności, gdy pracodawcy będą dążyli 
do przywrócenia poziomu zatrudnienia sprzed pandemii, 
może to skutkować wyzwaniami rekrutacyjnymi. Niektórzy 
kandydaci mogą bowiem być mniej skłonni powrócić  
do branży.

Paulina Semczuk 
Senior Consultant

Na rynku hotelarskim największe straty 
odnotowały hotele miejskie – szczególnie 
w Warszawie i Krakowie, gdzie popyt dotychczas 
generowany był głównie przez zagranicznych 
turystów. Pomimo trudnej sytuacji w branży do 
użytku zostały oddane również nowe inwestycje, 
głównie w Warszawie i Gdańsku.
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WYNAGRODZENIA 
HOTELE, RESTAURACJE I TURYSTYKA

HOTELE I RESTAURACJE MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Hotelu/ Dyrektor Generalny 9 000 15 000 25 000

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 9 000 15 000 20 000

Kierownik Sprzedaży (hotele) 6 000 7 500 11 000

Kierownik Recepcji 7 000 9 000 13 000

Kierownik Gastronomii 6 000 10 000 14 000

Kierownik ds. Przychodów 8 000 12 000 17 000

Kierownik Restauracji 5 500 9 000 15 000

Szef Kuchni 6 000 9 000 20 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

Wyniki badania dla branży hotelarskiej

Firmy Pracownicy

60% planuje prowadzić rekrutacje 38% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

38% spodziewa się trudności w rekrutacji 47%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

56%  
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 72% rozważa zmianę pracy w 2021

31% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 63% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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ZAKUPY I ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ 
SZACOWANIE RYZYKA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

Optymalizacje kosztowe firm sprawiają, że 
na działach zakupów ciąży jeszcze większa 
presja generowania oszczędności. W obliczu 
dynamiki zachodzących zmian i nowych 
wyzwań, z którymi coraz częściej muszą 
mierzyć się specjaliści tego obszaru, na 
znaczeniu zyskuje umiejętność szacowania 
ryzyka oraz opracowania strategii 
uwzględniającej różne zmienne. Jednym 
z dominujących trendów pozostaje podział 
na sub-dyscypliny w zakresie kategorii 
zakupowych.
W obecnej sytuacji gospodarczej kluczowa dla większości 
firm jest efektywność organizacyjna, umiejętność szybkiego 
reagowania na zmiany czy zarządzanie ryzykiem. Działy 
zakupów szczególnie doświadczyły tego, jak istotna jest 
elastyczność i umiejętność szybkiego odpowiadania na 
różne nieplanowane sytuacje, np. nieterminową realizację 
zamówień lub nawet bankructwo dostawców. Eksperci 
w dziedzinie zakupów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
muszą przewidywać, co może wydarzyć się na rynku. 
Staje się to niezbędne do poprawnego oszacowania 
ryzyka, płynącego z decyzji dotyczących współpracy 
z poszczególnymi dostawcami. 

Nowe wyzwania udowodniły firmom, jak ważne jest 
zaplecze kompetencyjne pracowników działów zakupów, 
którzy obecnie muszą funkcjonować w otoczeniu z wieloma 

niewiadomymi. Na znaczeniu zyskały takie kompetencje 
miękkie, jak szybka adaptacja do zmieniających się 
warunków, elastyczność w poszukiwaniu optymalnych 
rozwiązań, budowanie relacji i umiejętność podejmowania 
decyzji w warunkach niepewności. Złożoność problemów, 
z którymi obecnie mierzą się specjaliści w obszarze 
zakupów, wymaga również łatwości w poszukiwaniu 
i przyswajaniu wiedzy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy podkreślają 
wagę kompetencji menedżerskich. W rekrutacji na 
stanowiska wyższego szczebla dla firm coraz większe 
znaczenie ma nie tylko wiedza merytoryczna, ale właśnie 
rozwinięte kompetencje miękkie, w tym – zdolności 
związane z przywództwem, zarządzaniem talentami 
i umiejętnością budowania zespołu. Pracodawcy ogromną 
wagę przywiązują również do umiejętności myślenia 
strategicznego oraz zarządzania ryzykiem. Wciąż równie 
istotna, co w latach ubiegłych, pozostaje rola Menedżera 
Zakupów, definiowana w zależności od rodzaju i skali 
biznesu.

Dokonywane w roku 2020 optymalizacje kosztowe 
przyczyniły się do czasowego wstrzymania rekrutacji. 
Jednak pomimo zmian wywołanych przez pandemię, 
wynagrodzenia w obszarze zakupów kształtują się na 
niezmiennym poziomie. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
pracodawcy mniej chętnie odpowiadają na presję płacową 
i wycofują się z konkurowania o kandydatów wyłącznie 
ofertą finansową. Obecna sytuacja wymaga od kandydatów 
większej elastyczności w kontekście oczekiwań finansowych, 
a czasami nawet tymczasowej zmiany branży.

Iwona Sączawa 
Executive Manager

W wyniku pandemii działy zakupów stanęły 
przed wyzwaniem generowania jeszcze większego 
poziomu oszczędności. Paradoksalnie, większa 
presja może skutkować dalszym wzmocnieniem 
strategicznej roli zakupów w organizacjach. 
W ostatnim roku obserwowaliśmy trend tworzenia 
całych działów lub pojedynczych stanowisk 
w firmach, które do tej pory nie posiadały 
wyodrębnionej funkcji zakupowej.

Natalia Nowakowska 
Consultant

Funkcjonujące w minionym roku, okresowe 
ograniczenia przepływu towarów nierzadko 
skutkowały opóźnioną realizacją zamówień.  
W konsekwencji firmy jeszcze mocniej koncentrują 
się na dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw. Na 
rynku obserwujemy trend związany ze stopniowym 
poszerzaniem portfolio partnerów biznesowych 
o firmy lokalne.
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WYNAGRODZENIA 
ZAKUPY I ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ 

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 25 000 30 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny) 15 000 17 000 22 000

Menedżer Kategorii (zakład produkcyjny) 13 000 16 000 17 000

Kupiec Strategiczny 10 000 14 000 17 000

Menedżer ds. Zakupów (Indirect) 15 000 20 000 23 000

Menedżer Kategorii (Indirect) 15 000 18 000 24 000

Kupiec (Indirect/ Direct) 7 000 9 000 13 000

Konsultant Zakupowy (consulting zakupowy) 14 000 18 000 22 000

Analityk Zakupowy (consulting zakupowy) 7 000 8 500 11 000

Dyrektor Zakupów (sieć handlowa) 20 000 25 000 35 000

Menedżer Kategorii (sieć handlowa) 9 000 12 000 16 000

Specjalista ds. Zakupów (sieć handlowa) 5 000 6 000 7 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

Wyniki badania dla branży zakupowej

Firmy Pracownicy

82% planuje prowadzić rekrutacje 58% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

32% spodziewa się trudności w rekrutacji 49%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

58%  
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 47% rozważa zmianę pracy w 2021

63% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 85% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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LOGISTYKA 
OPTYMALIZACJA I NOWE TECHNOLOGIE

W obliczu zmian, które dotknęły branżę 
w ubiegłym roku, firmy z obszaru łańcucha 
dostaw jeszcze intensywniej stawiają na 
nowe technologie i elastyczność. Postępująca 
automatyzacja w połączeniu z rozwojem 
kompetencji pracowników w zakresie 
planowania i analizy danych, są obecnie 
postrzegane jako rozwiązanie, które umożliwi 
organizacjom skuteczne zarządzanie 
ryzykiem. 
Rok 2020 obfitował w wyzwania dla firm z branży, 
które zmuszone były szybko dopasować się do nowej 
sytuacji. W sektorze doszło do zwolnień, a najbardziej 
pod tym względem ucierpieli pracownicy sektora 
automotive i obszaru zarządzania flotą. Z drugiej strony 
dynamika rozwoju e-Commerce sprawiła, że coraz 
więcej firm decydowało się na powiększanie magazynów 
i automatyzację procesów związanych z magazynowaniem. 
Trend ten będzie kontynuowany w 2021 i poskutkuje 
wzrostem zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. 
Na rozwoju e-handlu zyskują również firmy kurierskie, które 
wciąż rozwijają swoje struktury.

Jednym z głównych wyzwań łańcucha dostaw jest tzw. 
logistyka „ostatniej mili”, czyli etap dostawy gotowego 
asortymentu do klienta końcowego. Terminowa dostawa 
gotowego produktu coraz częściej stanowi niemałe 
wyzwanie, w szczególności w okresach wzrostu liczby 
zamówień. Jednocześnie „ostatnia mila” ma ogromny 
wpływ na ogólną satysfakcję klienta i jego skłonność do 
ponownego skorzystania z usług firmy. Dynamiczny rozwój 

handlu internetowego powoduje, że podmioty z branży 
e-Commerce coraz częściej zlecają realizację swoich 
procesów logistycznych firmom zewnętrznym, w ramach 
tzw. Third Party Logistics. Pozwala to skrócić czas dostawy, 
a także jest rozwiązaniem korzystnym kosztowo dla 
mniejszych i średnich firm.

Organizacje z obszaru łańcucha dostaw elastycznie 
dostosowują się do zmian na rynku. Wdrażane wskutek 
pandemii ograniczenia w transporcie, które w zależności 
od kraju funkcjonowały w różnym zakresie i przedziale 
czasowym, podkreśliły konieczność dążenia do większej 
dywersyfikacji dostawców. W nadchodzących miesiącach 
spodziewamy się kontynuacji tego trendu. Organizacje będą 
nadal inwestować w rozwiązania umożliwiające optymalne 
planowanie łańcucha dostaw, aby móc zachować płynność 
swoich sieci dystrybucyjnych.

W roku 2021 pracodawcy będą poszukiwać kandydatów 
z doświadczeniem we wdrażaniu systemów ERP, 
posiadających kompetencje w zakresie automatyzacji 
i optymalizacji procesów logistycznych. W prowadzonych 
rekrutacjach kluczową rolę będzie odgrywać umiejętność 
analizy danych i wyciągania wniosków w celu zastosowania 
ich w kolejnych projektach. Kandydaci odpowiadający na te 
wymagania będą mogli liczyć na atrakcyjne oferty pracy.

Wynagrodzenia w obszarze logistyki utrzymują się na 
zeszłorocznym poziomie. Z uwagi na brak stabilnej sytuacji 
gospodarczej, w ubiegłym roku część firm logistycznych 
zdecydowała się na tymczasowe obniżenie pensji lub 
wstrzymanie wypłacania premii. W najbliższych miesiącach 
trendy płacowe w logistyce w dużej mierze uzależnione 
będą od rozwoju pandemii i obostrzeń obowiązujących 
w krajach europejskich. 

Malwina Bugajak 
Senior Consultant

Dynamiczny rozwój sprzedaży online wpłynął 
na zmiany w obszarze łańcucha dostaw. Z uwagi na 
zwiększoną liczbę zamówień w e-handlu coraz 
więcej firm planuje inwestować w rozbudowę 
magazynów, a także automatyzować procesy 
i wdrażać nowe technologie. Jednym z głównych 
wyzwań łańcucha dostaw jest tzw. logistyka 
„ostatniej mili”, czyli etap dostawy gotowego 
asortymentu do klienta końcowego.

Paulina Glińska  
Senior Consultant

Polska utrzymuje się w czołówce europejskich 
liderów nowoczesnych obiektów magazynowych  
i cieszy się dużym zainteresowaniem zagranicznych 
inwestorów. W nadchodzących miesiącach 
spodziewamy się realizacji kolejnych projektów.  
O atrakcyjności polskiego rynku łańcucha dostaw 
świadczy m.in. centralne położenie kraju i 
infrastruktura transportowa, umożliwiająca 
skrócenie czasu dostaw.
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WYNAGRODZENIA 
LOGISTYKA

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Łańcucha Dostaw (zakład produkcyjny) 20 000 28 000 35 000

Kierownik Logistyki 12 000 15 000 18 000

Menedżer Planowania Popytu 12 000 15 000 17 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 12 000 15 000 18 000

Kierownik Magazynu 9 000 11 500 13 000

Planista Popytu 7 000 10 000 14 000

Planista Zapasu 6 500 8 000 10 000

Specjalista ds. Logistyki 7 000 8 000 10 000

Specjalista ds. Zamówień (j. angielski) 4 500 6 500 8 000

Specjalista ds. Zamówień (j. angielski + inny j. obcy)*** 5 500 8 000 10 000

Manager ds. Rozwoju Biznesu (TSL) 15 000 18 000 20 000

Kierownik Transportu 9 000 11 000 14 000

Kierownik Spedycji 8 000 10 000 12 000

Spedytor Międzynarodowy 6 000 7 000 9 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

Wyniki badania dla branży logistycznej

Firmy Pracownicy

67% planuje prowadzić rekrutacje 55% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

22% spodziewa się trudności w rekrutacji 41%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

65%  
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 51% rozważa zmianę pracy w 2021

68% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 66% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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ADMINISTRACJA 
JĘZYKI OBCE I ODPORNOŚĆ NA STRES 

Zmiana modelu funkcjonowania 
firm przełożyła się na ograniczenie 
zapotrzebowania kadrowego w obszarze 
stanowisk administracyjnych. Mimo że na 
rynku dostępnych jest więcej kandydatów, 
to wynagrodzenia w branży utrzymują się 
na stałym poziomie. Pracodawcy więcej 
uwagi poświęcają poszukiwaniu najlepszych 
kandydatów na rynku, którzy posiadają 
rozwinięte kompetencje miękkie i znają języki 
obce. 
Rok 2020 określić można jako czas zmian w kontekście 
trendów zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych. 
Wiele organizacji zdecydowało się zamknąć swoje 
siedziby i wdrożyć pracę zdalną, co często niosło za sobą 
konsekwencje dla pracowników odpowiedzialnych za 
sprawne funkcjonowanie biur. Najczęściej redukowane były 
te stanowiska, których obsadzenie nie było kluczowe dla 
zapewnienia ciągłości biznesowej firmy działającej w modelu 
zdalnym. 

Mniejsza liczba rekrutacji prowadzonych na stanowiska 
administracyjne wpłynęła na wzrost konkurencji 
wśród kandydatów poszukujących zatrudnienia. Mimo 
że począwszy od jesieni 2020 roku obserwowany 
jest stopniowy wzrost liczby ofert pracy w obszarze 
szeroko rozumianych ról administracyjnych, to jednak 

jest ich zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. 
W nadchodzących miesiącach kształtowanie trendów w tym 
zakresie będzie silnie uzależnione od rozwoju sytuacji 
związanej z pandemią oraz potencjalnego powrotu firm do 
standardowej formy działalności.

Wynagrodzenia oferowane na stanowiskach 
administracyjnych w porównaniu z ubiegłym rokiem nie 
zmieniły się znacząco. Większość kandydatów utrzymuje 
swoje oczekiwania finansowe na stałym poziomie, 
a pracodawcy są gotowi na nie odpowiedzieć, jeśli dana 
osoba spełnia wszystkie oczekiwania. Najmocniejszą 
pozycją w negocjacjach wynagrodzenia będą cieszyć 
się kandydaci posiadający doświadczenie w pracy na 
pokrewnym stanowisku, rozwinięte kompetencje miękkie 
– m.in. zdolności komunikacyjne i umiejętność adaptacji 
do dynamicznie zmieniającej się sytuacji – a także znające 
kilka języków obcych. W kontekście ról administracyjnych 
język angielski stał się pewnego rodzaju standardem, więc 
czynnikiem wyróżniającym kandydata na tle konkurencji 
staje się umiejętność sprawnego posługiwania się również 
innym językiem obcym. Niezależnie od branży działalności 
firmy, pracodawcy poszukują kandydatów samodzielnych, 
lojalnych, zmotywowanych i cechujących się doskonałą 
organizacją pracy.

Nieznacznego wzrostu wynagrodzeń mogą oczekiwać 
kandydaci na stanowiska menedżerskie, w szczególności 
w obszarze zarządzania flotą. Niewielkie obniżki zostały 
natomiast zaobserwowane w kontekście stanowisk 
asystenckich.

Kamil Kogut 
Senior Consultant

Na rynku jest dostępnych więcej kandydatów 
aktywnie poszukujących zatrudnienia na 
stanowiskach administracyjnych, co przy mniejszej 
liczbie ofert może skutkować wydłużeniem czasu 
poszukiwania pracy. Niezmienne wysokie pozostaje 
jednak zapotrzebowanie pracodawców na określone 
kompetencje, w tym znajomość języków obcych.

Katarzyna Dradra 
Consultant

W roku 2021 zapotrzebowanie firm na 
pracowników w obszarze administracji będzie 
bezpośrednio powiązane z wykorzystywanym przez 
firmy modelem pracy. Należy oczekiwać, że 
w sytuacji kontynuowania pracy zdalnej na masową 
skalę, liczba ofert pracy na stanowiska 
administracyjne wciąż będzie ograniczona.
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WYNAGRODZENIA 
ADMINISTRACJA 

Wyniki badania dla branży administracyjnej

Firmy Pracownicy

79% planuje prowadzić rekrutacje 45% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

30% spodziewa się trudności w rekrutacji 41%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

54%  
wskazuje stabilność zatrudnienia 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 45% rozważa zmianę pracy w 2021

38% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 70% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Administracyjny 10 000 14 000 18 000

Kierownik Biura 8 000 10 000 12 000

Koordynator Biura 6 000 7 000 8 000

Asystent Zarządu/ Dyrektora Zarządzającego 7 000 8 000 10 000

Specjalista ds. Administracyjnych 5 000 6 000 7 000

Asystent Zarządu 6 000 7 000 8 000

Asystent Działu 5 000 6 000 7 000

Asystent Biura 3 000 3 500 4 500

Recepcjonista 3 000 3 500 4 200

Menedżer ds. Utrzymania Floty 10 000 13 000 16 000

Specjalista ds. Utrzymania Floty 6 000 7 000 8 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.
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ZASOBY LUDZKIE  
MERYTORYCZNE WSPARCIE DLA BIZNESU

Rok 2020 był przełomowy pod względem 
zmian zachodzących w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. Przejście firm w tryb 
pracy zdalnej przyspieszyło cyfryzację 
procesów HR, lecz również postawiło 
przed pracownikami działów personalnych 
nowe wyzwania – konieczność rozwoju 
kompetencji menedżerskich, utrzymania 
zaangażowania rozproszonych zespołów oraz 
szybkiej reakcji na liczne zmiany przepisów 
prawa pracy. Działy personalne zacieśniają 
współpracę z biznesem, aby wesprzeć 
organizacje w dopasowaniu modelu 
operacyjnego – w tym strategii zatrudnienia 
– do nowych warunków rynkowych.
Zmiana koniunktury na rynku wymogła na firmach 
konieczność poszukiwania oszczędności w kosztach 
zatrudnienia, a nierzadko również korzystania z rządowych 
programów wsparcia. Zmiany przepisów regulujących 
zatrudnienie oraz warunki przyznawania środków 
z tarcz kryzysowych, przełożyły się na wzmocnienie roli 
specjalistów ds. prawa pracy, administracji personalnej, 
kadr i płac, do których w nadchodzących miesiącach będą 
kierowane ciekawe propozycje zawodowe. Od pracowników 
tych specjalizacji firmy oczekują wiedzy eksperckiej, a także 
umiejętności przekładania przepisów prawa na propozycje 
konkretnych rozwiązań.

Konieczność wdrożenia pracy zdalnej na szeroką skalę 
nałożyła na działy personalne dodatkowe obowiązki. 
Jednym z nich była konieczność przeniesienia do świata 

online procesów HR, w tym rekrutacji, wdrożenia nowych 
pracowników oraz obsługi kadrowo-płacowej, m.in. 
poprzez cyfryzację obiegu dokumentów. Prognozujemy, że 
dalsza digitalizacja i optymalizacja procesów związanych 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi będzie trendem 
kontynuowanym także w roku 2021.

Powszechna i długofalowa praca zdalna wiąże się również 
z wyzwaniem sprawnego zarządzania rozproszonymi 
zespołami oraz utrzymania zaangażowania pracowników. 
Jednym z głównych zadań działów personalnych 
staje się dopasowanie programów motywacyjnych do 
zdalnego modelu funkcjonowania, tak aby pomimo 
braku bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, 
zatrudnieni utożsamiali się z firmą i utrzymywali wysoką 
efektywność pracy. W obliczu zachodzących zmian 
organizacje w sposób szczególny dostrzegły również, 
jak ważna jest kwestia oceny kompetencji pracowników 
i opracowanie planów ich dalszego rozwoju.

Skala wyzwań, z jakimi w ostatnich miesiącach musiały 
poradzić sobie działy HR, przyczyniła się do większego 
zrozumienia oraz docenienia roli kompetentnych Dyrektorów 
Personalnych. Od kandydatów w rosnącym stopniu 
oczekuje się umiejętności zarządzania procesem zmiany 
oraz gotowości do stałego dopasowania procesów HR do 
dynamicznie zmieniających się realiów. 

W obszarze zasobów ludzkich, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym nie odnotowuje się znaczących zmian 
wynagrodzeń. Najwięcej atrakcyjnych ofert pracy będzie 
kierowanych do ekspertów z obszaru prawa pracy, 
administracji personalnej, kadr i płac, a także pozyskiwania 
talentów. Najlepsi kandydaci na tego typu stanowiska mogą 
liczyć na wynagrodzenia wyższe nawet o 10-15%. 



ZA
SO

BY
 L

U
D

ZK
IE

 

Raport Płacowy 2021 |   93

ZASOBY LUDZKIE  
MERYTORYCZNE WSPARCIE DLA BIZNESU

Justyna Chmielewska 
Executive Manager

Działy personalne coraz bliżej współpracują 
z biznesem. Wspierają proces przeformułowania 
modelu biznesowego, m.in. opracowując program 
rozwoju kompetencji, który pozwoli firmom 
budować przewagę konkurencyjną. Coraz więcej 
uwagi poświęcają również budowaniu 
zaangażowania pracowników oraz wzmacnianiu 
wizerunku pracodawcy, co jak pokazał rok 2020 – 
odgrywa kluczową rolę zarówno w okresie 
dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu.

Karolina Lis 
Executive Manager

Oczekiwania firm wobec pracowników działów 
personalnych rosną. Konieczność dopasowania 
strategii HR do nowych okoliczności sprawiły, że 
w niektórych organizacjach unaocznione zostały 
braki kompetencyjne, skutkujące zmianami 
personalnymi na stanowiskach wysokiego szczebla. 
Większe oczekiwania dotyczą także specjalistów, 
którzy w wyniku reorganizacji działów HR lub 
redukcji etatów, przejęli odpowiedzialność za 
dodatkowe procesy.

Wyniki badania dla branży HR

Firmy Pracownicy

85% planuje prowadzić rekrutacje 60% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

41% spodziewa się trudności w rekrutacji 48%  jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

53%  
wskazuje możliwość rozwoju kariery 
jako aspekt najbardziej pomocny 
w pozyskiwaniu pracowników 30% rozważa zmianę pracy w 2021

47% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 90% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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WYNAGRODZENIA 
ZASOBY LUDZKIE

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich 20 000 25 000 35 000

Kierownik ds. Zasobów Ludzkich 15 000 20 000 25 000

HR Business Partner 11 000 15 000 18 000

Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju 12 000 13 000 17 000

Kierownik ds. Benefitów i Wynagrodzeń 13 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Kadr i Płac 13 000 15 000 18 000

Talent Acquisition Manager 11 000 13 000 16 000

Konsultant ds. HR 7 000 9 000 10 000

Trener Wewnętrzny 8 000 9 000 10 000

Specjalista ds. Zasobów Ludzkich 6 500 8 000 9 000

Specjalista ds. Szkoleń 6 000 7 500 8 500

Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń 7 500 10 500 12 500

Specjalista ds. Kadr i Płac 7 000 8 000 10 000

Talent Acquisition Specialist 6 000 7 500 8 500

Specjalista ds. Rekrutacji 5 500 7 000 8 500

Specjalista ds. Wizerunku Pracodawcy 5 500 8 000 10 000

Młodszy Specjalista ds. Zasobów Ludzkich 4 000 4 500 5 500

Asystent ds. Zasobów Ludzkich 3 500 3 800 4 000

Analityk HR 6 000 8 000 10 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.
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Rok 2020 z pewnością na długo zapisze 
się na kartach historii, również w sektorze 
nowych technologii. Po optymistycznym 
pierwszym kwartale wskutek pandemii 
nastąpiło pierwsze od wielu lat wyhamowanie 
dynamicznie rozwijającej się branży IT. 
Chociaż ekspertów w tej dziedzinie nie 
ominęły konsekwencje zmian zachodzących 
na rynku pracy, to wciąż cieszą się silną 
pozycją. 2021 będzie dla branży kolejnym 
rokiem podwyżek.
Negatywnych skutków pandemii najmocniej doświadczyli 
specjaliści IT zatrudnieni w firmach realizujących projekty 
dla branży turystycznej, lotniczej oraz produkcyjnej. 
Dążenie klientów do obniżenia kosztów działalności 
przekładało się na rezygnację z usług firm outsourcingowych 
i consultingowych IT, a w konsekwencji również na 
zwolnienia. Minione miesiące pokazały jednak, jak ogromne 
na polskim rynku jest zapotrzebowanie na kompetencje 
IT. Kandydaci nie pozostawali długo bez pracy, ponieważ 
część firm wykorzystała okres pandemii do pozyskania 
utalentowanych pracowników, traktując ten ruch jako 
inwestycję w przyszłość. 

W roku 2021 spodziewamy się stałego, wysokiego 
zapotrzebowania na specjalistów IT. W ostatnim czasie coraz 
więcej firm dostrzega, że rozwój i utrzymanie rentowności 
biznesu stają się niemożliwe bez inwestycji w nowe 
technologie i automatyzację. Stąd też pomimo trudniejszej 

sytuacji, w jakiej znajdują się niektóre branże, pozyskanie 
i zatrzymanie ekspertów IT nie będzie obszarem, w którym 
firmy będą poszukiwać oszczędności. 

Niezmiennie imponującą liczbą ofert pracy będą cieszyć 
się programiści Fullstack i Frontend ze znajomością 
frameworków takich jak Angular, React czy Vue.js.  
Z uwagi na kontynuację funkcjonowania wielu 
przedsiębiorstw w modelu zdalnym oraz liczne procesy 
digitalizacji kolejnych procesów biznesowych, na brak ofert 
nie będą narzekać specjaliści w obszarze infrastruktury oraz 
wsparcia IT. W nadchodzących miesiącach spodziewamy 
się wzmożonych rekrutacji na stanowiska DevOps, Data 
Scientist i Data Engineer. Jednym z dominujących trendów 
rekrutacyjnych w branży będzie wzrost zapotrzebowania 
na specjalistów w zakresie rozwiązań chmurowych – Azure, 
AWS oraz Google Cloud. Znajomość tego zagadnienia 
obecnie pojawia się na liście oczekiwań pracodawców 
w większości procesów rekrutacyjnych – bez względu 
na to, czy dotyczą one ról związanych z rozwojem 
oprogramowania czy infrastrukturą IT. 

Wynagrodzenia w branży nowych technologii utrzymują 
się na wysokim poziomie. W 2020 r. średni wzrost 
płac w sektorze szacuje się na 5-8%. Największe 
podwyżki obserwujemy w kontekście ról związanych 
z cyberbezpieczeństwem, Big Data i szeroko rozumianą 
digitalizacją, a także na stanowiskach DevOps. Potrzeba 
szybkiego wdrożenia pracy zdalnej na masową skalę 
poskutkowała wzrostem płac na stanowiskach w obszarze 
wsparcia IT. Chociaż zapotrzebowanie na tego typu 
specjalistów w 2021 nie będzie równie duże, co w roku 
ubiegłym, to wynagrodzenia utrzymają się na atrakcyjnym 
poziomie.

IT I TELEKOMUNIKACJA
IT BEZ GRANIC
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IT I TELEKOMUNIKACJA
IT BEZ GRANIC

Alicja Malok 
Executive Manager

Określanie terytorium poszukiwań kandydatów 
w oparciu o lokalizację biura nie zawsze idzie 
w parze z szybką rekrutacją. W obliczu 
wszechobecnej pracy zdalnej firmy IT pozwoliły 
sobie na niestandardowe podejście do rekrutacji, 
kierując swoją ofertę do kandydatów 
zamieszkujących inne miasto lub region. W IT coraz 
częściej będziemy mieć do czynienia z zespołami 
hybrydowymi, złożonymi z lokalnych pracowników 
i specjalistów wykonujących swoje obowiązki 
całkowicie zdalnie.

Łukasz Grzeszczyk 
Head of IT PERM 
Recruitment Poland

Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze 
standardowych stanowisk IT na rzecz ról łączących 
biznes ze światem nowoczesnych technologii. 
Nadchodzące miesiące będą czasem rosnącego 
zapotrzebowania na ekspertów w dziedzinie analizy 
biznesowej, automatyzacji i digitalizacji.

Wyniki badania dla branży IT

Firmy Pracownicy

91% planuje prowadzić rekrutacje 72% 
pozytywnie ocenia perspektywę swojej 
kariery zawodowej w 2021

55% spodziewa się trudności w rekrutacji 57%
jest usatysfakcjonowanych poziomem 
otrzymywanego wynagrodzenia

67%
wskazuje ciekawe projekty jako aspekt 
najbardziej pomocny w pozyskiwaniu 
pracowników 38% rozważa zmianę pracy w roku 2021

64% w 2021 spodziewa się wzrostu swojej 
aktywności na rynku 96% korzysta z rozwiązań pracy elastycznej
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WYNAGRODZENIA
IT I TELEKOMUNIKACJA

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*
IT Director/ CIO 20 000 33 000 45 000

Software Development Director/ Manager 20 000 27 000 35 000

Java Developer  11 000 15 000 19 000

.NET/ C# Developer  11 000 13 000 16 000

C/ C++ Developer  9 000 11 000 13 000

Big Data Developer  14 000 17 000 19 000

Front-End Developer  11 000 13 000 14 000

JavaScript Developer  12 000 13 000 15 000

PHP Developer  9 000 11 000 13 000

Mobile Developer  11 000 14 000 17 000

RPA Developer 10 000 14 000 17 000

Automation Tester 10 000 13 000 15 000

Manual Tester 7 000 9 500 12 000

Business/ System Analyst 13 000 16 000 19 000

IT Project Manager 12 000 17 000 20 000

Network Administrator 11 000 13 000 16 000

Unix/ Linux Admin (Redhat, AIX, Solaris) 12 000 15 000 17 000

Microsoft Windows Server Admin 12 000 14 000 16 000

Infrastructure Manager 16 000 19 000 23 000

Database Administrator (Oracle, Microsoft SQL) 10 000 13 000 16 000

3nd Line Support 11 000 13 000 16 000

2nd Line Support 8 000 9 500 11 000

Service Desk Manager 15 000 20 000 25 000

SAP Consultant 16 000 19 000 24 000

SAP Business Analyst 14 000 16 000 18 000

ABAP Developer  12 000 14 000 17 000

Security Manager 20 000 27 000 35 000

Security Consultant 15 000 18 000 25 000

Infrastructure Security Specialist 15 000 17 000 19 000

Applications Security Specialist 14 000 18 000 20 000

IT Business Partner 20 000 22 000 25 000

DevOps Engineer 14 000 17 000 19 000

Cloud Engineer 14 000 17 000 19 000
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ZATRUDNIENIE ZEWNĘTRZNE  
KORZYŚCI DLA FIRM I PROFESJONALISTÓW

Rynek pracy został mocno dotknięty przez 
pandemię Covid-19, co zmieniło sposób 
myślenia firm o kształtowaniu strategii 
zatrudnienia. Zmianie uległ również sposób, 
w jaki niektórzy pracownicy postrzegają 
przyszłość swojej kariery – wykonywany 
zawód, dalszy kierunek rozwoju i szanse 
na zatrudnienie. Zarówno firmy, jak 
i specjaliści coraz częściej dostrzegają zalety 
podejmowania współpracy na określony 
czas. Podczas gdy organizacje doceniają 
elastyczność zarządzania kosztami pracy 
i dostęp do kompetencji niezbędnych 
wyłącznie do ukończenia kluczowych 
projektów, to profesjonaliści zwracają 
uwagę na szansę zdobycia różnorodnego 
doświadczenia.
W pierwszych miesiącach pandemii większość firm starała 
się przeczekać kryzys z nadzieją, że w krótkim czasie 
wszystko wróci do normy. W marcu 2021 mija rok odkąd 
pandemia uderzyła w polski rynek pracy i dzisiaj nikt już 
nie ma wątpliwości, że świat nie powróci do stanu, który 
do niedawna nazywaliśmy normalnością. Przed nami dwa 
etapy. Pierwszy to czas utrzymującej się niepewności, 
stanu zagrożenia epidemicznego i niezwykle dynamicznie 
zmieniających się warunków biznesowych. Drugi etap 

– na który czekają zarówno firmy, jak i pracownicy – to 
eliminacja zagrożeń, wzrost aktywności firm i nastanie 
nowej rzeczywistości, w której efektywność kosztowa, 
automatyzacja i elastyczność są kluczem do sukcesu. 
Dlatego znacząca większość firm już dzisiaj tworzy strategie 
zatrudnienia, które uwzględniają aktualne ryzyka. 

Jednym z elementów nowych strategii bardzo często 
jest ścisła kontrola wydatków, sprawowana m.in. poprzez 
częściowe wstrzymanie rekrutacji nowych pracowników. 
Tak zwany „headcount freeze”, w rzeczywistości będący 
odgórną decyzją firmy o tymczasowym zablokowaniu 
procesu zatrudniania pracowników etatowych, sprawia, że 
niezbędne kompetencje muszą zostać pozyskane w inny 
sposób. W takiej sytuacji organizacje niejednokrotnie 
decydują się na outsourcing zadań lub projektów. 
Nowoczesne formy zatrudnienia dają dzisiaj możliwość 
dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu firmie elastyczności 
i zminimalizowaniu ryzyka związanego z niepewną oraz 
wciąż zmieniającą się sytuacją na rynku. W kontekście 
bieżących wydarzeń jest to dla firm niezwykle wartościowe.

Po drugiej stronie mamy specjalistów, którzy aby pozostać 
atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, teraz bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej muszą wzbogacać swoje 
doświadczenie i zdobywać nowe kompetencje. Nowoczesne 
formy zatrudnienia stają się dla nich szansą na nawiązanie 
współpracy z pracodawcą pierwszego wyboru (gdy ten 
obecnie nie rekrutuje do pracy stałej), pracę w ciekawym 
środowisku oraz udział w pionierskich projektach. Bardzo 
często są też furtką do zmiany profesji lub kontynuacji 
współpracy z daną firmą już w roli pracownika etatowego. 
Zatrudnienie zewnętrzne daje też tak firmom, jak 
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i profesjonalistom możliwość sprawdzenia, czy do siebie 
pasują oraz czy są w stanie odpowiedzieć na wzajemne 
oczekiwania. Kandydat dołączając do firmy wyłącznie na 
czas trwania projektu nie ryzykuje, że w jego CV znajdzie się 
historia krótkiej współpracy, co w momencie poszukiwania 
stałego zatrudnienia może zadziałać na jego niekorzyść. 
Z drugiej strony organizacja minimalizuje ryzyko, przez co 
jest bardziej otwarta na budowanie relacji. 

Warto też wspomnieć, że wiele organizacji do dziś zmaga 
się z problemem organizacji pracy zdalnej i koniecznością 
wdrażania nowych pracowników w formie online. 
W sytuacji, gdy całe firmy przez wiele miesięcy działają 
w trybie zdalnym, tak prozaiczne zadania jak organizacja 
badań z zakresu medycyny pracy, przygotowanie laptopa 
czy przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla 
nowego pracownika są utrudnione, co znacząco ogranicza 
elastyczność organizacji. Z tego samego powodu wydłuża 
się proces decyzyjny w firmach, skutkując opóźnieniem 
rozpoczęcia pracy przez kandydata lub jego rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacji. To z kolei w ostatnich 
miesiącach coraz częściej przekonywało organizacje do 
skorzystania z outsourcingu, który gwarantuje szybki dostęp 
do określonych kompetencji, bez konieczności pochylania się 
nad kwestiami formalnymi, związanymi z zatrudnieniem.

Jak pokazały wyniki badania opisanego w niniejszym 
raporcie, pracodawcy wciąż będą koncentrować się głównie 
na rekrutacji pracowników etatowych. Jednak z roku na rok 
rośnie zainteresowanie nowoczesnymi formami zatrudnienia. 
Podjęcie współpracy z pracownikami zewnętrznymi, 
tymczasowymi, kontraktorami i interim menedżerami 

w planach na rok 2021 ma 42 proc. firm. Jednocześnie 
28 proc. z nich twierdzi, że liczba rekrutacji związanych z 
zatrudnieniem czasowym w 2021 przewyższy aktywność 
zanotowaną w minionym roku.

Wiele wskazuje na to, że nowoczesne formy zatrudnienia 
zyskują na popularności zarówno wśród firm, jak 
i specjalistów. Mimo że praca elastyczna nie będzie 
rozwiązaniem idealnym dla każdego profesjonalisty oraz 
dla każdej firmy, to coraz częściej postrzegana będzie przez 
pryzmat korzyści, jakie za sobą niesie.

Bartosz Dąbkowski
Head of Hays Response  
& MSP Solutions

Perspektywa firm

Pracownicy zewnętrzni,
tymczasowi oraz kontraktowi

Pozostanie bez zmian Zmniejszy sięWzrośnie

28% 14%58%

Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2020?

Perspektywa pracownikówMotywacja do pracy czasowej

Inne*

Trudności w znalezieniu pracu stałej

Możliwość uczestniczenia
w interesujących projektach

Możliwość pracy dla wybranych firm

Większa elastyczność

Atrakcyjniejsze wynagrodzenie

Możliwość zdobycia doświadczenia

4%

22%

24%

26%

42%

44%

58%

* Wśród innych respondenci wymieniali najczęściej brak innej opcji, ciekawe warunki zatrudnienia, większą łatwość przebranżowienia się oraz sprawdzenia  
w innej roli
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci proszeni byli o wskazanie wszystkich motywatorów
Źródło: Raport Hays Response „Nowoczesne formy zatrudnienia. Na określony czas”, 2020.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Warszawa

T: +48 22 584 5650 
E: warsaw@hays.pl

Kraków

T: +48 12 290 4460 
E: krakow@hays.pl 

Katowice

T: +48 32 603 7480 
E: katowice@hays.pl

Trójmiasto

T: +48 58 782 6880 
E: tricity@hays.pl

Poznań

T: +48 61 625 9111 
E: poznan@hays.pl

Wrocław

T: +48 71 347 9980 
E: wroclaw@hays.pl
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hays.pl

Poszukujesz utalentowanych pracowników? 
Możemy pomóc. Zleć rekrutację.
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