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Polacy 
o płacy

Polacy o zarobkach  
– w skrócie

Tylko co trzeci Polak jest zadowolony ze swoich 
zarobków – wynika z najnowszych badań portalu  
zarobki.pracuj.pl. Serwis sprawdził także, jak Polacy 
postrzegają kwestie pensji, podwyżek i jawności płac. 
Jak pokazują wyniki raportu, pracownicy i kandydaci 
szukają jasnych i atrakcyjnych zasad wynagradzania. 
Z drugiej jednak strony mniej chętnie dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniami ze współpracownikami. 

Ponad 50 % badanych  
starało się o podwyżkę  
w ciągu ostatnich 2 lat. 

4 na 10 badanych jest 
wyraźnie niezadowolonych  
ze swoich zarobków.

Badani najczęściej uważają,  
że umieją negocjować  
pensje.

25 % badanych twierdzi, 
że warunki podwyżek w jego 
firmie są niejasne.

Badani szukają w ofertach 
wysokości zarobków, 
ale niechętnie sami się nią 
dzielą.
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Zarobki: 
pierwszy 
krok do 
zmiany

Na rynku coraz częściej słyszymy o tzw. rynku pra-
cownika. Dane dotyczące rekrutacji w Polsce w ostat-
nich latach pokazują, że rywalizacja pracodawców 
o kandydatów nabiera tempa i staje się coraz trud-
niejsza. Czy jednak idą za tym lepsze płace, a co za 
tym idzie – większa liczba osób zadowolonych ze 
swoich zarobków? Najnowsze badania Pracuj.pl po-
kazują, że jesteśmy w tym zakresie mocno podzieleni. 
Najwięcej, bo 4 na 10 (39%) z badanych Polaków, nie 
jest zadowolonych z obecnego wynagrodzenia. Co 
trzeci myśli o swoich zarobkach pozytywnie, również 
co trzeci – nie ma na ten temat określonego zdania.

Radosław Żemło
Dyrektor Sprzedaży w Grupie Pracuj

50% 31%

Źródło: badanie Pracuj.pl, n = 880

badanych jest zadowolonych 
z otrzymywanego 
wynagrodzenia za pracę

badanych uważa, że dobrze orientuje 
się w tym, jak wypadają na tle 
branży pod kątem wynagrodzenia

Płace były, są i będą bardzo ważnym aspektem życia i jedną z pierwszych moty-
wacji do rozwoju zawodowego. Już w ubiegłorocznych badaniach Pracuj.pl aż 71% 
respondentów, którzy decydowali się na zmianę pracy, jako główną motywację 
wskazywało wyższe zarobki. Trudno się więc dziwić, że oceny pracowników do-
tyczące własnych pensji są mocno podzielone. Rywalizacja pracodawców o pra-
cowników napędza w wielu branżach ambicje płacowe kadr. To duże wyzwanie 
dla firm, które chcą przyciągać kolejne talenty.
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Podobnie pod kątem liczb przedstawiają się opinie badanych dotyczące porów-
nania ich poziomu zarobków w stosunku do posiadanych umiejętności i doświad-
czenia. Tylko 33% badanych uważa swoją pensję za adekwatną do swojego CV, 
negatywnie tę relację ocenia 37%. Co naturalne, największymi optymistami są 
pracownicy w wieku 18-24. 

Niezadowolenie dużej części badanych może wynikać także z coraz szerszego do-
stępu do wiedzy o średnich zarobkach w wielu branżach. Aż 50% badanych przez 
zarobki.pracuj.pl twierdzi, że dobrze się orientuje w tym, jak wypadają na tle innych 
osób z branży pod kątem wynagrodzenia. Tylko 14% respondentów nie zgadza się 
z takim stwierdzeniem. Taka świadomość to ważna motywacja do zmiany pracy lub 
decyzji o negocjacji podwyżki.

Na serwisie zarobki.pracuj.pl można np. porównać zarobki z innymi osobami 
w konkretnej specjalizacji, województwie, w największych polskich miastach czy 
wśród absolwentów danego kierunku studiów. To pozwala zweryfikować, czy na-
sze zarobki są zgodne z rynkowym standardem.

Źródło: badanie Pracuj.pl, n = 880

Podwyżka: 
negocjacje 

Według badań zarobki.pracuj.pl, starania 
o podwyżkę są wyzwaniem znanym większości 
badanych. W ciągu ostatnich dwóch lat starało 
się o nią 51% respondentów. Znacznie mniej, bo 
tylko co czwarty badany twierdzi, że podwyżki 
otrzymywał zawsze z inicjatywy przełożonego. 

Kiedy ostatnio starałeś  
się o podwyżkę

Moja firma nie daje

Nigdy

W ciągu 3 lat lub więcej

W ciągu 2 lat

15%

25%

10%

51%
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Starając się o podwyżkę, musimy się dobrze przygotować do rozmowy z przeło-
żonym, wybrać dobry moment i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Pierwszą 
z nich jest określenie swoich potrzeb finansowych – widełków płacowych. Drugim 
czynnikiem jest weryfikacja średnich wynagrodzeń branżowych. Trzecim – uzbro-
jenie się w konkretne przykłady wkładu w działalność firmy. Nawet przy dobrym 
przygotowaniu nie każda taka rozmowa przyniesie oczekiwany efekt. Nie musi to 
jednak oznaczać porażki. W przypadku odmowy warto pozostać otwartym i ustalić 
z przełożonym kroki, które według niego musimy podjąć, by uzyskać podwyżkę.

Konstancja Zyzik
Talent Acquisition & Capabilities 
Development Manager w Grupie Pracuj

Negocjacji zarobków nie ułatwiają postawy części firm, w których pracownicy 
nie są świadomi, w jaki sposób i na jakich zasadach mogą ubiegać się o wyższe 
wynagrodzenie. To sytuacja, która dotyczy co czwartego badanego (24%). Jedno-
cześnie jednak niemal połowa badanych (48%) określa system wynagradzania 
w ich firmie jako jasny i zrozumiały. 

Jak podkreśla ekspertka Grupy Pracuj, Konstancja Zyzik, w tym kontekście pra-
cownicy powinni zawsze dobrze przygotować się do rozmowy o podwyżce – nie-
zależnie od oceny sposobu wynagradzania przez pracodawcę.

Co interesujące, wśród badanych jest więcej osób oceniających się jako dobrzy 
negocjatorzy, niż wystawiających sobie negatywną ocenę. 36% badanych uważa, 
że potrafią negocjować warunki i wysokość wynagrodzenia. Z tym stwierdzeniem 
nie zgadza się co czwarty badany (24%). Najwięcej, bo aż 40%, ocenia swoje zdol-
ności negocjacyjne średnio. 
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Jawność 
pensji  
i zarobków 

Badani Polacy twierdzą najczęściej, że posia-
dają wiedzę na temat zarobków branżowych. 
Jednocześnie w mniej, niż połowie przypadków 
oceniają politykę wynagrodzeń w ich firmie 
jako wyraźnie zrozumiałą. Jak te postawy łączą 
się z ich oczekiwaniami wobec jawności płac? 

Pod tym względem ich postawy są mocno zróżnicowane – chcą znać wysokość za-
robków, jakie oferują pracodawcy, ale znacznie mniej chętnie dzielą się własnym 
wynagrodzeniem. Aż 3 na 4 respondentów w najnowszym badaniu serwisu zarobki.
pracuj.pl uważa, że „widełki” płacowe powinny znajdować się w ogłoszeniach o pra-
cę. Tylko dla co piątego Polaka jest to obojętne, a tylko 6% – uważa, że nie powinny 
być one podawane.

20%

6%

74%

 TAK

 NIE

 Ani TAK, ani NIE

Czy oferty pracy powinny zawierać 
dokładne lub szacunkowe informacje 
o zarobkach?

Źródło: badanie Pracuj.pl, n = 880
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Z drugiej jednak strony rzadko kiedy badani sami są źródłem jawnych danych 
o zarobkach. Tylko co czwarty respondent chętnie dzieli się informacją na temat 
swojej pensji z innymi osobami, co trzeci – nie ma określonego zdania w tej kwe-
stii, a aż 42% robi to niechętnie.

Rozmowy o zarobkach w Polsce wciąż znajdują się często w sferze tabu. To po-
stawa, która dotyczy zarówno wielu pracowników, jak i pracodawców. Wbrew 
częstym zarzutom wiele firm, które nie ujawniają wynagrodzeń, nie kieruje się 
np. małą konkurencyjnością płac. Jawność wynagrodzeń może też zależeć np. od 
skomplikowanej specjalizacji firmy, dużej różnorodności stanowisk, nietypowej 
polityki premiowej. To delikatny obszar i szanujemy postawy firm, ale widzimy 
trend rosnącej jawności. Również sami, jako Grupa Pracuj, obecnie publikujemy 
widełki zarobków w większości ogłoszeń, co jeszcze parę lat temu nie było stan-
dardem. Zachęcamy do tego także pracodawców.

Radosław Żemło
Dyrektor Sprzedaży Grupy Pracuj
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O badaniu

Badanie „Zarobki” zostało przeprowadzone dla Pracuj.pl przez ARC 
Rynek i Opinia na reprezentatywnej grupie 880 osób aktywnych za-
wodowo w wieku 18+ lat. Celem pomiaru było zbadanie postaw re-
spondentów wobec kwestii związanych z wynagrodzeniem. Badanie 
przeprowadzono w kwietniu 2019 roku metodą CAWI (Computer As-
sisted Web Interviews).

CZAS BADANIA: 
kwiecień 2019

PRÓBA BADANYCH: 
880 osób

PARTNER BADAWCZY: 
ARC Rynek i Opinia

METODA: 
CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

Kontakt:

Aleksandra Skwarska
Starszy specjalista ds. PR i CSR
 
Grupa Pracuj Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, Warszawa
(+48) 698 171 306

aleksandra.skwarska@pracuj.pl
www.media.pracuj.pl


