
Analiza płac specjalistów

W roku 2014 w zdecydowanej więk-
szości kraju podwyżki będą wyż-

sze, niż te przyznane w roku ubiegłym.
Dynamika wzrostu płac najlepiej przedsta-
wia się w Polsce Wschodniej, gdzie pła-
ce w zeszłym roku wzrosły o ponad 4%, 
a wg prognoz, w roku bieżącym wzrost 
będzie wynosił około 5,5%. Pokazuje 
to, że trwa powolny proces zmniejsza-
nia dysproporcji płacowych tego regionu 
wobec reszty kraju. Najniższe przewi-
dywane podwyżki dotyczą województw 
mazowieckiego, dolnośląskiego i opol-
skiego – nie powinny przekroczyć 3%.

Według danych PAIIZ średnie płace cał-
kowite na stanowisku specjalista ds. IT 
wahają się od 4 903 zł do ponad 6 000 zł 
brutto. Najwyższe płace na tym stanowi-
sku występują w województwie mazowiec-
kim, niewiele mniej zarabia się na Dolnym 
i Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Poniżej 
5000 zł zarabia się jedynie w Małopolsce..

W przypadku specjalisty ds. kadr 
i płac najwyższe płace otrzymują pracow-
nicy w województwach wielkopolskim, 
lubuskim i łódzkim. Na drugim miejscu 
znajduję się województwo mazowiec-
kie. Najsłabiej opłacani są pracowni-
cy w przedsiębiorstwach zlokalizowa-
nych w Polsce Wschodniej i Północnej 
oraz Małopolsce – około 4000 zł brutto.

Na stanowisku specjalisty ds. BHP
i ochrony środowiska najwięcej zarabia 
się w województwie mazowieckim. Nie-
wiele mniej zarobić można w wojewódz-
twach wielkopolskim, lubuskim, łódzkim 
i śląskim. Poniżej 4500 zł zarabia się 
w Polsce Północnej i Wschodniej. Specja-
liści na tym stanowisku najsłabiej opłacani 
są w województwie małopolskim, gdzie 
zarabiają niewiele ponad 4000 zł brutto.

Na stanowisku specjalisty ds. obsługi 
klienta zarobki również są istotnie zróż-
nicowane. Na najwyższe można liczyć 
w województwie małopolskim, a najniższe – 

w Polsce Wschodniej. W pozostałych 
województwach zarabia się około 3600 
zł brutto.

Wynagrodzenia
 w sektorach gospodarki

Zarówno w 2013, jak i 2014 roku naj-
bardziej znaczące podwyżki reali-

zowane są przez firmy usługowe. Pla-
nowane na przyszły rok podwyżki we 
wszystkich sektorach przekroczą 3%.

Najlepiej zarabiają specjaliści w sek-
torze produkcyjnym. Największa róż-
nica (ponad 20%) na korzyść tego 
sektora występuje na stanowisku spe-
cjalisty ds. personalnych. Najmniejsze 
różnice występują na stanowisku spe-
cjalisty ds. marketingu – poniżej 10%.

Wynagrodzenia 
w poszczególnych branżach

W większości branż w roku 2014 
podwyżki będą wyższe niż w roku 

ubiegłym. Wyjątek stanowią firmy branży 
motoryzacyjnej oraz przemysłu ciężkiego 
i maszynowego. W 2013 r. najbardziej 
wzrosły płace specjalistów w branży in-
formatycznej i należy się spodziewać, 
że tak będzie również w bieżącym..

Istotność przemysłu motoryzacyjnego 
w Polsce w ostatnich latach wyraźnie wpły-
wa na poziom wynagradzania pracown-
ików tej branży. Faktycznie, w porównaniu 
z innymi branżami, w 2013 roku najwięcej 
zarabiało się w branży motoryzacyjnej, bo 
średnio wyraźnie ponad 5000 zł brutto. 
Najsłabiej - średnio o ponad 1000 zł mniej 
niż w motoryzacji - zarabiali pracownicy 
branży elektronicznej i elektrotechnicznej.
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