
Banki wygrywały wyścig płacowy 

Od 5 do 13 proc. 
— o tyle mniej płaciły 
firmy ubezpieczeniowe. 
Dziś nie muszą się tym 
wcale martwić. 

Nieważne, czy jesteś szere
gowym pracownikiem, spe-
cj alistą czy menedżerem. Je
śli pracujesz w banku i masz 
to szczęście, że nie zostałeś 
właśnie zwolniony, zarabiasz 
i tak więcej niż twój odpo

wiednik w firmie ubezpiecze
niowej. Tak wynika z danych 
z 2008 r., przygotowanych 
przez HRM Partners, polską 
firmę konsultingową z bran
ży human resources. 

— Firmy ubezpieczeniowe 
opłacają nieco słabiej pracow
ników niż banki. Specjaliści 
imenedżerowiewubezpiecze-
niach zarabiają przeciętnie 
o 12-13 proc. mniej niż ich kole
dzy z sektora bankowości. 
Natomiast stanowiska pracow
nicze opłacane są w bankach 
o 5 proc. lepiej—ocenia Krzysz
tof Katolo, menedżer zespołu 
analiz i badań HRM Partners. 

Ostatni rok był dobry dla 
osób zatrudnionych w sekto
rze finansowym. Dowód 
— rosnące wynagrodzenia. 
Dynamiki płac w firmach 
ubezpieczeniowych i bankach 
były podobne. Z danych HRM 
Partners wynika, że specj aliści 
z sektora ubezpieczeń zara
biali przeciętnie o 11 proc. wię
cej niż w 2007 r., a menedże
rowie o 10 proc. W bankach 
detalicznych wskaźnik wyno
sił 9 i 10 proc. W tym roku nie 
będzie tak różowo. 

— Skończył się rynek pra
cownika, zaczął się rynek pra
codawcy. Długoterminowo 

doprowadzi to do uzdrowie
nia relacji. Nie będzie już do
chodziło do licytacji żądań pra
cowniczych — przewiduje 
Krzysztof Katolo. 

Widać to także w progno
zach płac na ten rok. Począt
kowo spółki z sektora finan
sowego planowały 8-procen-
towe podwyżki. Z deklaracji 
firm badanych przez HRM 
Partners wynika, że dziś się
gną najwyżej 2-3 proc. i dosta
ną je wybrańcy: kluczowi pra
cownicy oraz ci, którzy przy
noszą najlepsze wyniki. 
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