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Już co piąta kobieta zarabia więcej niż jej partner 
Wyniki raportu ”Polacy mówią o płacy” 

 
Aż 75% pracujących Polaków rozmawia o swoich zarobkach z partnerem. Co więcej, 
większość z nas uważa, że ukrywanie zarobków wpływa negatywnie na relacje w związku - 
wynika z badania TNS Polska przeprowadzonego na zlecenie serwisu Zarobki.pracuj.pl.  Co 
trzecia kobieta (32%) i 15% mężczyzn chciałoby wiedzieć, ile zarabia osoba, z którą zaczyna 
się spotykać. Różnice w podejściu mężczyzn i kobiet do kwestii zarobków ukazuje Raport 
„Polacy mówią o płacy”*, element kampanii „Zarobki bez tabu”. 
 
Zdaniem większości pracujących Polaków (67%) nie ma znaczenia, kto w związku zarabia 
więcej. Jednak taką odpowiedź częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety (73% wobec 59%). 
Co dziesiąty badany uważa, że lepiej jest, gdy mężczyzna osiąga wyższe dochody. Tylko 1% 
respondentów wskazuje, że lepsza jest sytuacja, w której więcej zarabia kobieta.  
 
Już co piąta kobieta zarabia więcej  
W dalszym ciągu to mężczyźni zarabiają więcej od swoich życiowych partnerek. Przyznaje to 
ponad połowa pracujących panów (56%). Jednak już w co piątym związku (21%) to kobieta 
zarabia więcej niż partner. Badani na ogół wskazują, że nie odczuwają dyskomfortu 
związanego z różnicami pomiędzy zarobkami ich i partnera/ki (76%). Jednak co piąty badany 
uważa, że mężczyzna, który zarabia mniej niż partnerka, jest przez nią gorzej traktowany. 
Blisko co trzeci mężczyzna (32%) i co piąta kobieta (21%) nie czuje się komfortowo, 
otrzymując niższe wynagrodzenie niż partner/partnerka.  
 
Jak mówi seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz, ekspert kampanii „Zarobki bez tabu” – W 
gabinecie pacjentki nie mają oporów z podaniem informacji, kto w ich związku więcej 
zarabia. W przypadku pacjentów różnica jest wyraźna – mają opory z ujawnieniem większych 
dochodów partnerki. Stereotypy płci są wyraźne i nadal trwałe. Ponadto mężczyźni mający 
niższe od kobiet zarobki czują dyskomfort i są skłonni do nadinterpretowania zachowań 
partnerek wobec nich.  
 
Kobiety chcą wiedzieć więcej 
Kobiety wykazują większe zainteresowanie zarobkami nowopoznanego partnera. Prawie co 
trzecia kobieta (32%) chciałaby wiedzieć, ile zarabia osoba, z którą zaczyna się spotykać. Dla 
porównania tą kwestią interesuje się tylko 15% mężczyzn. Polacy najchętniej rozmawiają o 
zarobkach właśnie ze swoimi partnerami (75% respondentów). Tylko 15% respondentów nie 
czuje się komfortowo, gdy musi poruszyć ten temat ze swoją „drugą połową”.  
 
Aż 84% respondentów uważa, że ukrywanie zarobków wpływa negatywnie na relacje 
seksualne partnerów. Z obserwacji Zbigniewa Lwa-Starowicza wynika, że: w większości 
związków partnerzy omawiają finanse, dzielą je, ustalają zasady wydatkowania. Niektórzy 
mężczyźni mają jednak skłonność do ukrywania części dochodów przed partnerką, która nie 
akceptuje wydawania pieniędzy ‘na głupoty’. Zdarza się, wprawdzie rzadko, że mężczyźni 



 
ukrywają znaczącą część dochodów i w przypadku ujawnienia tego faktu dochodzi do dużego 
kryzysu w związku. Dlatego ważna jest otwartość i szczerość również w finansowym aspekcie 
wspólnego życia. 
 
*Raport „Polacy mówią o płacy” przygotowano na podstawie badania opinii publicznej, 
przeprowadzonego w marcu 2014 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych 
komputerowo, przez TNS Polska, na próbie reprezentatywnej 1000 zawodowo czynnych 
Polaków.  
 
Cytowanie wyników badania możliwe tylko za podaniem źródła: „Polacy mówią o płacy” 
raport z badania TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl, marzec 2014.  
 

*** 
„Zarobki bez tabu” to kampania, której inicjatorem jest portal Pracuj.pl. Celem kampanii jest 
wywołanie publicznej dyskusji dotyczącej wysokości płac, przy jednoczesnym zachęceniu do 
porównania poziomu swojego wynagrodzenia za pośrednictwem strony www.zarobki.pracuj.pl, 
umożliwiającej analizę własnych zarobków na tle innych przedstawicieli tej samej branży na 
podobnych stanowiskach. W ramach kampanii przygotowano Raport Polacy mówią o płacy, 
zrealizowany we współpracy z ośrodkiem badawczym TNS Polska. Ekspertami udzielającymi 
merytorycznego wsparcia kampanii zostali socjolog prof. dr hab. Małgorzata Fuszara oraz seksuolog 
prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz.  
 
Pracuj.pl to najczęściej odwiedzany przez internautów polski portal pracy, skierowany do 
specjalistów i menedżerów. Codziennie kandydaci mogą znaleźć w serwisie co najmniej kilkanaście 
tysięcy ofert pracy, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego 
oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Pracuj.pl wspiera również firmy w kształtowaniu ich 
wizerunku jako pracodawców, dzięki czemu mogą liczyć na zgłoszenia najlepszych kandydatów. 
Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj S.A. Pracuj.pl jest członkiem-założycielem 
największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego 
serwisy działające w ponad 70 krajach świata. Więcej informacji na www.pracuj.pl   
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