
Twoje wynagrodzenie 
zostało zamrożone 

Co trzeci 
zatrudniony 
dostaje mniej 
niż w 2008 r., 

co czwarty — tyle samo 
— wynika z badań HRM 
Partners. 

Kiedy jesienią 2008 r. „PB" 
opublikował tekst „Nie idź 
do szefa po podwyżkę", na por
talach internetowych zaroiło 
się od pełnych emocji komen
tarzy, wyrażających zdziwie
nie taką tezą. Menedżerowie 
i pracownicy—przyzwyczaje
ni do corocznych zmian wyna
grodzeń —nie mogli uwierzyć, 
że czeka nas placowa stagna
cja — skutek światowego kryzy
su gospodarczego. Od tego cza
su minęło dziewięć miesięcy. 
Kolejne ankiety pokazują, że 
mieliśmy rację. 

Tylko albo aż 
Z badań przeprowadzonych 
wśród pracowników po
nad 200 średnich i dużych 
przedsiębiorstw przez HRM 
Partners — firmę specjalizują
cą się w m i n doradztwie placo
wym — wynika, że mamy 
do czynienia albo z zamroże
niem wysokości całkowitych 
wynagrodzeń, albo z ich obni
żeniem. Oto fakty. Zmiany 
wplacach nie odczuło 42 proc. 
badanych. Biorąc pod uwagę 
inflację (wynoszącą w stosun
ku rocznym 3,5 proc.) mamy 
więc w ich przypadku do czy
nienia z realnym spadkiem wy
nagrodzeń Nominalny spadek 
odczuło już 31 proc. badanych. 
W ich przypadku miesięczna 

SPRAWDZIŁO SIĘ C0 DO JOTY 

• W październiku 2008 r. 
Andżelika Cieślowska, 
prezes Korporacji Budowla
nej Doraco, uprzedzała, że 
kierowaną przezeń firmą cze
kają cięcia w zatrudnieniu 
oraz zamrożenie ptac. Ten 
scenariusz sprawdził sią co 
do joty. 
— Nie zdecydowaliśmy sią 
na ograniczenie wynagrodzeń. 
Wypłaciliśmy nawet roczne 
premie. Dopasowaliśmy 
natomiast strukturą zatrudnie
nia do sytuacji na rynku — mó
wi menedżer gdańskiej firmy. 
Uprzedza, że w najbliższym 

wyplata zmniejszyła się średnio 
o 3 proc. Tylko (lub aż) 27 proc. 
może się cieszyć z podwyżek, 
sięgających średnio 4 proc. 

— Zauważyliśmy stagnację 
plac zasadniczych, a jednocze
śnie wyraźne tendencje spad
kowe wynagrodzeń całkowi
tych — mówi Krzysztof Katolo, 
menedżer zespolubadańi ana
liz HRM Partners. 

Ato oznacza, że pod nóż po
szły premie. Trudno bowiem 
firmom o tak dobre wyniki j ak 
w pierwszej części 2008 r. 

—Najbardziej ucierpieli pra
cownicy sektora usług i produk-
cyjnego, którzy otrzymali w I 
polowie roku średnio o 5 proc. 
niższe premie niż przed rokiem 
— oblicza Krzysztof Katolo. 

— To wlaśniewfirmach pro
dukcyjnych następowały ogra
niczenia wprodukcji, przesto
je czy zmniejszanie inwestycji 

czasie pracownicy nadal mo
gą zapomnieć o podwyżkach. 
— Nawet, gdy ktoś awansuje, 
nie zmieniamy mu stałego 
wynagrodzenia. Wówczas 
staramy sią regulować takie 
kwestie premiami — dodaje. 
Pani prezes nie martwi sią 
o liczbą zamówień, w tej 
chwili problemem branży jest 
bardzo niska ich rentowność. 

— dodaje Karolina Sędzimir-
-Domanowska, ekonomistka 
z PKO BP. 

Jej zdaniem, takie tendencje 
w wynagradzaniu nikogo już 
nie powinny dziwić. 

— Zmniejszenie lub niewy-
placanie premii w warunkach 
pogorszenia koniunktury słab
szych wyników finansowych 
firm oraz ograniczania kosz
tów przez przedsiębiorstwa 
wydaje się posunięciem bar
dziej „akceptowalnym" przez 
pracownikówniż gdyby uległy 
obniżeniu ich wynagrodzenia 
podstawowe — tłumaczy 

Bardzo mocno po kieszeni 
dostali specjaliści ds. sprzeda
ży — zwłaszcza z firm produk
cyjnych. W ich przypadku pła
ca całkowita zmniejszyła się 
o 9 proc, premia — o 15 proc. 
Nie maj ą natomiast prawa na
rzekać ich odpowiednicy 

z branży handlowo-dystrybu-
cyjnej. W tej grupie całkowite 
pensje poszły wgórę o 3 proc, 
a premie o 8 proc. 

Jasny kierunek 
Co nas czeka w II półroczu? 
Zdaniem Krzysztofa Katolo 
całkowite wynagrodzeniabędą 
spadały. Katarzyna Sędzimir-
-Domanowska, choć mówi 
o nominalnym wzroście o oko
ło 3 proc. w skali roku, też jest 
zdania, że jego tempo ulegnie 
osłabieniu. Według ekonomist-
ki, będzie to skutek rzadszych, 
wybiórczych i niskich podwy
żek plac, „mrożenia" pozio
mów wynagrodzeń czy wręcz 
obniżania plac przy relatyw
nie wysokiej statystycznej ba
zie odniesienia z 2008 r. 
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GAZEL0WY INDEKS 
TENDENCJI 

/m „Gazele Biznesu L-^L. 
•„Na stagnacją w wynagro
dzeniach wskazują niedawne 
badanie „Gazelowy Indeks 
Tendencji". 69 proc. mene
dżerów stwierdziło, że za
mroziło pensje. Do obniżek 
przyznało sią 19 proc. Pod
wyżki dało 12 proc. firm. Te 
tendencje zostaną utrzyma
ne także w ciągu kolejnych 
sześciu miesięcy. W 84 proc. 
firm nie dojdzie do zmian, 
w 8 proc. — do obniżek, 
a w 8 proc. — do podwyżek. 
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