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N
ie ma szans na to, by praco
dawcy masowo podnosili 
nam pensje w przyszłym ro
ku. Kryzys finansowy wpę
dził wiele firm w kłopoty. 

W efekcie mamy ciągle rosnące bez
robocie, które skutecznie hamuje 
wzrost pensji. - Nawet związki zawo
dowe ograniczają żądaniapodwyżek 
- zwraca uwagę Jan Rutkowski, eko
nomista Banku Światowego zajmu
jący się tematyką rynkówpracy. 

W październiku średnia płaca 
w przedsiębiorstwach wyniosła 
3312 zł ibyłajedynie o 2 proc. wyższa 
niż rok wcześniej. Niestety, oznacza 
to też, że dziś wzrost cen, czyli infla
cja, przegonił podwyżki, a więc za na-
sząpensję możemy kupić mniej niż 
przed rokiem. 

Na szczęście ekonomiści uspoka
jają, że gorzej już raczej nie powinno 
być. - Gospodarkapowoli wychodzi 
z dołka. Gdy produkcja zaczyna ro
snąć, firmy najpierw starają się zwięk
szać wydajność pracy. Napodwyżki 
i nowe etaty decydują się później - mó
wi Rutkowski. 

-Ale okres przeczekiwania się 
skończył. Budżety działów HR są po
woli odblokowywane - dodaje Krzysz
tof Bujak, analityk z krakowskiej fir
my AG Test HR. - Z badań wynika, że 
zwiększa się odsetek firm, które pla
nują podwyższanie pensji- dodaje. 

-Firmyjuż wiedzą, że idąlepsze cza
sy, i by zatrzymać swoich najlepszych 
pracowników, muszą dać im więcej pie
niędzy- zgadza się Krzysztof Katolo, 
szef działu analiz firmy doradczej HRM 
Partners. 

To jednak nie oznacza, że owo „wię
cej" będzie oznaczać kokosy. - Nie ma 
szans, by pensje rosły po 10 proc. i wię
cej, z czym mieliśmy do czynienia wpo-
przednich dwóch latach. Zarobki więk
sze średnio o 5 proc. to będzie moim 
zdaniem sukces - mówi Adam Ambro-
zik, ekspert Konfe deracji Pracodawców 
Polskich. 

Szansa na wywalczenie podwyżki 
zależy odbranży, wktórej działa firma. 
-Największe szanse są w tych, w które 
kryzys uderzył na początku inajsilniej. 
W budownictwie już możemy mówić 
o odbiciu. Po zimie będzie wyraźnie wi
doczne we wzroście przychodówfirm 

(realizujących np. inwestycje drogowe) 
i pensjach pracowników. Potem dojdzie 
przemysł, zwłaszcza gałęzie nastawio
ne głównie na eksport, w tym motory
zacja - wylicza Ambrozik. 

Najwięcej mogą zyskać wyspecja
lizowani pracownicy, zwłaszcza ci, któ
rych umiejętności są bardzo specy
ficzne. Oraz ci, których ogólnie naryn-
ku pracy brakuje i firma nie zechce ich 
stracić, by za dwa lata nie szukać jak 
igły w stogu siana. To wyspecjalizowa
ni sprzedawcy, inżynierowie, budow
lańcy, konstruktorzy, pracownicy za
plecza informatycznego, programiści, 
specjaliści od telekomunikacji. A tak
że niewrażliwa na kryzys branża far
maceutyczna i medyczna, m.in. dzię
ki rozwijającej się prywatnej opiece 
zdrowotnej. 

Wszędzie tam możliwości pod
wyżki będą zależeć od kwalifikacji i wy

kształcenia. Robotnikom będzie znacz
nie trudniej. Większe szanse napod
wyżki będą mieć w regionach, gdzie 
powstają nowe inwestycje i gdzie za
pas bezrobotnych jest niższy. 

Krzysztof Katolo przytacza przy
kład województwa łódzkiego, wktó-
rym dzięki dużej liczbie inwestycji 
(zwłaszcza zagranicznych) nawet 
wkryzysie wzrost wynagrodzeń nie 
spowolnił. 

Kolejnych wygranych w trudnych 
czasach wylicza Karolina Sędzimir-
-Domanowska, ekonomistkaPKO BP: 
- Górnictwo i energetyka to branże o sil
nych związkach zawodowych, gdzie 
pensje zależą niekoniecznie od wyni
ków. W tych branżach spodziewała
bym się wzrostu płac powyżej śred
niej, o 5-6 proc. 

-Najmniej pensje mogąrosnąćwlo-
gistyce i transporcie - uważa Krzysz-
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tof Bujak, analityk AG Test HR. W bu
dżetówce może to być wyraźnie kiep
ski rok, bo wysoki deficyt budżetowy 
nie pozwoli na zwiększanie wynagro
dzeń urzędnikom. 

- Wbudżecie państwa na2010 r. za
łożono, że w sferze budżetowej pod
wyżki otrzymająjedynie nauczyciele 
i będzie to 7 proc. od września - wyja
śnia Remigiusz Grudzień, ekonomista 
PKO BP. 

Jakub Borowski, główny ekono
mista Invest Banku, zwraca jednak 
uwagę, że szkolnictwo czekają trudne 
czasy, zwłaszcza kadrę akademicką. 
- To dłuższa tendencja, ale już się roz
poczyna. Wyż demograficzny za na
mi, studentów będzie coraz mniej. A to 
wymusi konsolidację i zamykanie czę
ści szkół. Nawet jeśli ktoś uczy na re
nomowanym uniwersytecie, to moż
liwości dorobku maleją - tłumaczy. 

Choć perspektywy się poprawiają, 
powinniśmypamiętać, że ciężkie cza-
syjeszcze całkowicie nie minęły. - Pra
cownik, nawet jak dostanie lepszą ofer-
tę pracy, będzie się nad nią zastana
wiał. Ma świadomość, że ostatni, któ-
rzyprzyszli do firmy, często sąpierw-
szymi do zwolnienia - Bujak. 

Branże, które nie odczuły kryzysu 
lub minimalnie straciły, to m.in. infor
matyka, finanse i księgowość, usługi, 
a także górnictwo. Choć wniektórych 
sektorach usług czy górnictwa spadek 
pensjijest widoczny, to generalnie te 
branże się obroniły, o 

Polska Lista Płac - IT 

do 2000 zl 
900 zł brutto - Adam, 26 lat, 
z Łodzi. Pół etatu w instytucie 
naukowym jako helpdeskowiec. 
Ma 15 proc. premii. 
•• 
1600 zł netto - serwisant w salo
nie komputerowym w Radomiu. 
Dorabia, naprawiając znajomym 
komputery- ok. 500 zl. 
•• 
1800 zł netto - Marek, 23 lata, 
zLublina. Specjalistawmałej fir
mie IT. Ma służbową komórkę 
z nielimitowaną liczbą rozmów. 

2000-3000 zl 
2000-5000 zł netto - Adrian, 
23 lata, z Poznania. Współwłaści
ciel pracowniprogramistycznej. 
Rynek usług internetowych 

w pierwszym półroczu się załamał. 
Po wakacjach liczba projektów 
wzrosła o 200 proc, teraz - wporów-
naniu z wiosną - o 300 proc. 
•• 
2100 zł netto - Michał, 271at, z Płoc
ka. Referent ds. informatyki. Ma 
zwrot pieniędzy za okulary. 
•• 
2500-3000 zł brutto -Piotr,28lat, 
z Białegostoku. Ze wspólnikiem 
sprzedaje oprogramowanie, części 
do komputerów. Ma nadzieję, że jak 
skończy się kryzys, będzie lepiej. 

300O4000zł 
3100 zł netto - Radosław, 29 lat, 
z Zielonej Góry Administrator lokal
nej sieci. 
•• 
3500 zł netto - Robert, 30 lat, z Kra
kowa. Informatyk programista. Pra

cuje woddziale międzynarodowej 
firmyzajmującej się programowa
niem. Pensjabez zmian, ale wzwiąz-
ku z mniejszą liczbą zamówień 
zmniej szyła się liczba obowiązków 
i czas pracy. Dorabia przy projek
tach stron internetowych. 
•• 
3700 zł netto - Łukasz, 25 lat, 
z Opola. Informatyk programista. 
Ma 13. pensję i premię - do 500 zł. 
•• 
3800 zł netto -Wojciech,30lat, 
z Olsztyna. Jest programistą. W fir
mie w związku z kryzysem nie zwal
niano, ale nie będzie premii. 

powyżej 4000 zl 
4500 zł netto - Krzysztof, 40 lat, 
z Rzeszowa. Branża lotnicza, mene
dżer. Firma pościnała premie, 
w marcu chcieli obciąć mu pensję. 

4600 zł brutto - Stefan, 43 lata, 
z Gdańska. Administrator sieci 

w średniej wielkości firmie. Pracu
je 40 godz. tygodniowo. Firma prze
stała opłacać pracownikom zbio
rowe lekcje języka angielskiego inie 
prenumeruje dlanich pism tech
nicznych. 
•• 
5000 zł brutto - Michał, 26 lat, ze 
Szczecina. Programista. W ostat
nim roku dostał ok 300 zl podwyżki. 
•• 
5460 zł brutto -Katarzyna, 36 lat. 
Główny specjalista w dużej firmie 
telekomunikacyjnej w Krakowie. 
Do tego premia kwartalna zależna 
od wykonania zadań, najwięcej 
może wynosić 2 tys. zł brutto. Bonu
sy służbowy telefon, laptop, stacja 
stacjonarna w domu, internet bez
przewodowy w komórce ilaptopie, 
ryczałt na samochód, służbowa 
karta kre dytowa, bony na święta. 

5600 zł brutto -Andrzej, 28lat, 
z Torunia. Programista Do tego roku 
ma gwarantowaną premię roczną. 

Od 2010 r. będzie uzależniona od 
wyników finansowych firmy. 

5700 zł netto -Dariusz,35 lat, 
z Bielska-Białej. Kierownik pro
jektów w dużej polskiej firmie IT 
z siedzibą na Śląsku. Nadzoruje 
programistów przygotowujących 
konkretne produkty, specjalistów 
od dostarczenia potrzebnego 
sprzętu. Wporównaniu z zeszłym 
rokiem zyskał ok. 800 zł. Bonusy: 
nauka angielskiego i opieka 
medyczna w prywatnej przy
chodni. 
•• 
8500 zł netto -Wiesław,32lata, 
z Wrocławia. Administrator syste
mów informatycznych, kierownik 
działu IT w dużej firmie. Z powodu 
kryzysu w firmie obcięto premie, 
zaniechano zakupu nowego sprzę
tu IT oraz odebrano dodatkowe, 
wolne płatne dni. Dorabia średnio 
2 godziny dziennie iprzynosi dodat
kowe 2 tys. zł na rękę. o 

Polska Lista Płac -finanse i księgowość 

do 2000 zl 
1300 zł netto - Teresa, 46 lat, 
z Rzeszowa, księgowa. Pracuje 
wfirmie produkcyjnej naniepeł-
ny etat. Jest mniej zamówień, kon
trahenci nieterminowo płacą. Szef 
zabrał premię - 200 zl. Ma służ
bowy telefon. 
•• 
1340 zł brutto - Halina, 59 lat, 
z Zielonej Góry. Księgowa na pół 
etatu. Do pracy przychodzi pięć 
dni wtygodniu na cztery godziny 
dziennie. 
•• 
2000 zł brutto -Ania, 36 lat, spe
cjalistka ds. kredytów i depozy-

tów w banku w Opolu. Dostaje pre
mię, któranie zmieniła się wporów
naniu z mijającym rokiem. 

2000 zł netto - Ewa, 29 lat, z Kra
kowa. Księgowa w centrum usłu
gowym. Przez kryzys straciła część 
ubezpieczeniazdrowotnego, prze
jazdy taksówkami. Nie ma już kar
netów na fitness i siłownię, biletów 
do kina. Zwiększył się za to czas 
przebywania wpracy- do 10 lub wię
cej godzin. 

200O4000zl 
2000 zł netto -Małgorzata, 36 lat, 
z Bydgoszczy. Księgowa i asystent

ka szefa. W tym roku zdarzyło się 
kilkakrotnie, że nie otrzymała pen
sji na czas. Przy rozliczaniu PIT-ów 
dorabia ok. 500 zł raz do roku. 
•• 
2180zł brutto -Karolina,25lat, 
z Płocka. Księgowa. 
•• 
2300 zł netto - Monika, 33 lata, 
z Bielska-Białej. Księgowa z sze
ścioletnim stażem pracy, szerego
wy pracownik biura rachunkowe
go. Od trzech lat nie miała podwyżki. 
•• 
2500 zł brutto - Łukasz, 33 lata, 
z Łodzi. Pracuje wbankujako spe
cjalista ds. obsługi klienta. Pensja 
się nie zmieniła, ale stracił premię. 
•• 
2780 brutto - Krystyna, 47 lat, 
z Suwałk. Księgowa wbudżetówce, 

pracuje 15 lat. Dorabia, rozliczając 
podatki kilku klientom - od 1000 do 
1500 zl. Straciła kilku klientów, 
musiała też obniżyć stawkę. 
•• 
3000 zł netto -Marzena,53lata, 
zLublina. Księgowawmiejskiej 
spółce. Ma trzynastkę. Dorabia 
800 zl, rozliczając firmy. 
•• 
3300 brutto -Małgorzata,40lat, 
z Olsztyna. Główna księgowa 
w małej firmie. Dorabia 900 zł brut
to, sprzątając w firmie, gdzie pra
cuje. W związku z kryzysem p rzez 
pięć miesięcy szef nie wypłacał pre
mii. Teraz je przywrócił. 

4000 zł netto - Tomek, 30 lat, 
z Poznania. Księgowy z kilkuletnim 
stażem. Pracuje w firmie, która 

obsługuje koncern piwowarski. 
W ciągu ostatniego roku dostał 
500 zl podwyżki. 

powyżej 4000 zl 
3000-7000 zł netto - doradca finan
sowy w dużej agencji doradczej 
w Radomiu. Dorabia poza branżą 
kilkaset złotych. 
•• 
5416 zł brutto - Bożena, 50 lat, 
z Wrocławia Pracuje jako księgowa 
napół etatu w dwóch hurtowniach. 
Kryzysu nie odczuła. 
•• 
10 000 zł brutto -Iza, 37 lat, z Gdań
ska. Główna księgowa, ma własną 
firmę, ale tylko jednego klienta, któiy 
opłaca jej telefon i daje do dyspo
zycji samochód. O 
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Polska Lista Płac - usługi 

do 1000 zl 
800 zł netto - Ewelina, 25 lat, 
z Kętrzyna. Telemarketerka. Pra
cuje 7 godzin dziennie przez 5 dni 
w tygodniu. Do tego premia 500-
800 zł. 
•• 
1000 zł netto - Monika, 22 lata, 
z Białegostoku. Fryzjerka. Pracu
je 5 dni w tygodniu po 4-6 godz. 
Codziennie dorabia u klientek 
w domach - nawet 1000 zł. Kry
zysu nie odczuła. 

1000-2000 zł 
l200 zł netto - Karolina, 32 lata, 
kelnerka z Łodzi. Pracuje w firmie 
cateringowej. W ostatnim roku 
straciła finansowo ok. 30 proc. Pra
cuje średnio dwadniwtygodniu. 
Połowa kwoty to napiwki. 

1200 zł brutto -Mariusz,35lat, 
zRzeszowa. Pośrednikwobrocie 
nieruchomości. W ostatnim roku 
jego zarobki spadły. Stopniały 
comiesięczne premie uzależnione 
od prowizji i liczby zawartych 
umów.Wpoprzednichlatachpre-
mia wynosiła nawet 5 tys. zł. W tym 
roku przez kilka miesięcy dostawał 
samąpensję. 
•• 
1200-1400 zł netto - szewc zRado-
mia Zarabia więcej,bo klientówjest 
więcej. 
•• 
1300 zł netto - Katarzyna, 22 lata, 
kelnerka z Zielonej Góry. Pracuje 
średnio 32 go dżiny tygodniowo. 
Obsługuje klientowi zmywa naczy
nia na zmianę z innymi kelnerami. 
Nie odczuła, by kryzys wpłynął na 
jej zarobki. Dorabia, sprzedając uży
wane ubrania. 

1500 zł netto - Monika, 23 lata, 
z Płocka Kosmetyczka Zarabia tyle 
co wpoprzednim roku. W lecie czy 
karnawale zarabia ok. 2000 zł netto. 

1500 zł netto - tyle emerytury mają 
łącznie pani Józefa, 63 lata, i pan Sta
nisław, 65 lat, z Lublina. Prowadzą 
zakład szewski i zarabiają w nim ok. 
1000 zł netto. Ich dochody wzrosły 
średnio o 100 zł netto na miesiąc. 

2000 zł netto - Bartosz, 32 lata, 
z Poznania, szewc. Pracuje wjednym 
z ośmiu firmowych zakładów w mie
ście. Lato było katastrofalne, wrze
sień -kompletna klapa. Listopad jest 
lepszy, klienci znów zaczęli repero
wać buty. 
•• 
2000 zł netto -Małgorzata,28lat, 
z Krakowa, kelnerka. Polonistka, 
pracuje wjednej z bardzo popular
nych restauracji. Pracuje zwykle 
cztery dniwtygodniu po 14-16 godz. 
Dostaje napiwki. 

2000-4000 zl 
2300 zł brutto - Barbara, 30 lat, 
z Częstochowy. Recepcjonistka 
w hotelu sieciowym. Bonusy: obia
dy w hotelowej restauracji za3 zł; 
zniżki w hotelach sieci; premie 
świąteczne -ok. 20proc. wyna
grodzenia; dodatek za pracę 
w uciążliwych warunkach, czyli 
przy komputerze, oraz za pracę 
na nocnych zmianach. 

3000-6000 zł netto - Jan, 40 lat, 
monter bram i rolet z Kielc. Pra
cuje na zlecenie dużego produ
centa, ma własną działalność 
gospodarczą. Ma mniej zleceń niż 
w zeszłym roku - ok. 35 proc. 
•• 
3500 zł netto - Mirosław, 34 lata, 
ze Szczecina. Mechanik samo
chodowy w prywatnym warszta
cie. W tym roku dostał 10 proc. 
podwyżki. Ma premię co miesiąc 
-500 zł. 

powyżej 4000 zl 
5000 zł netto -Katarzyna,35lat, 
z Katowic. Kosmetyczka, prowadzi 
gabinet, zatrudnia jednąosobę. Nie 
odnotowała ani spadku, ani wzro
stu dochodów. 
•• 
5000-6000 zł netto - Krzysztof, 
hydraulik, kafelkarz z Gdańska. Ma 
firmę. Kryzysu nie odczuł, a nawet 
ma więcej zleceń. Czasami pracu
je 6-7 dniwtygodniu po 12 godz. 
•• 
7000 zł netto -Wojciech,29 lat, 
z Wrocławia. Doradca ubezpie
czeniowy. Kryzys spowodował 
wzrost zarobków. Wiele osób stra
ciło pracę i szukało możliwości zara
biania, także w doradztwie i w ubez
pieczeniach. Grupa współpracow
ników, którzy mu podlegali, bardzo 
się rozrosła. Tym samym przyby
ło mu klientów. W stosunku do 
zeszłego roku wypłaty wzrosły o 15-
20 proc. o 

Polska Lista Płac-stocznie, kopalnie, przemysł 

do 2000 zl 
15 zł brutto za godzinę - Bogdan, 
48 lat, z Radomia. Tokarz-frezer 
w firmie zajmującej się obróbką 
metali. Za nadgodziny dostaje 
dodatkowe wynagrodzenie. 
Wostatnimroku zarobki i warun
ki pracy nie zmie niły się. 

1500-2100 zł netto - pan Roman, 
50 lat, z Krakowa Pracownik huty. 
Nie skorzystał z programu dobro
wolnych odejść, bo, jak twierdzi, 
nie magdziepójść,awtym wieku 
nowej pracy nie znajdzie. Kilka 
miesięcy temu zarabiał ok. 3000 zł 
netto. Ostatnie pół roku to urlopy 

postojowe, czyli wypłata od 50 do 
70proc. pensji i siedzenie w domu. 

20004000 ń 
2500 zł brutto -panStanisław,52 
lata. Pracuje w kopalni węgla bru
natnego w Sieniawie. Kryzys nie 
wpłynął na jego pensję. Mapremie 
miesięczne ikwartalne. 

2700 netto - 45-letni górnik 
w kopalni soli w Kłodawie w Wiel
kopolsce. Bonusy: dodatek z okazji 
Barbórki (pensja); raz do roku czter
nastka; deputat na węgiel (osiem ton 
rocznie); 12 puszekposiłku regene
rującego miesięcznie (fasola, golon

ka, gulasz). Kondycja firmy nie zale
ży od koniunkturynafinansowych 
rynkach, ale od pogody. Ubiegła 
zima była długa i był popyt na sól. 
Tegoroczna też ma być długa. 

3000 zł brutto -panKazimierz, 53 
lata, z Krośnieńskich Hut Szkła. 
Hutajest w stanie upadłości. Został 
zwolnionyl lipca i przyjęty 1 sierp
nia. Stracił przez to m.in. prawo do 
nagród jubileuszowych. Dostaje 30-
proc. dodatekzapracę wnocyi30-
proc. zapracę w święta. 

3200 zł brutto - Janusz, 49 lat. Spa
wacz w dużej firmie produkującej 
maszyny budowlane na Podkarpa
ciu. Jestmistrzemna wydziale. Od 
początku roku wszyscy pracują na 
4/5 etatu od poniedziałku do czwart

ku. Ich pensje zostały okrojone o 1/5. 
Dorabia miesięcznie 3 tys. zł, ale 
tylko od marca do listopada. 
•• 
3560 brutto - Paweł, 40 lat, z Kielc. 
Operator urządzeń kruszących 
w kopalni odkrywkowej. W ciągu 
roku dostałlOproc. podwyżki. 
•• 
18 zł brutto za godzinę - Jan, 45 lat. 
Spawacz z Nysy. Pracuje ok. 200 
godzin. W związku z kryzysem 
skończyły się nadgodziny - płatne 
36 zł za godz. 
•• 
4000 zł netto -pan Stanisław, 57 
lat,zPuław Mistrzprodukcji wnoto-
wanych na giełdzie Zakładach Azo
towych „Puławy". W ostatnim roku 
dostał podwyżkę inflacyjną - 50 zł. 
Ma dodatek - 20 proc. pensji. 

powyżej 4000 zl 
4000 zł brutto -Andrzej, 45lat, 
z Gdańska. Pracuje w stoczni jako 
spawacz. W o statnim roku nie zyskał 
finansowo, bo firmie brakuje 
nowych zleceń i nie może brać zbyt 
wielu nadgodzin. Bonusy: talony na 
święta, wczasy pod gruszą, paczki 
dla dzieci. 
•• 
5840 zł brutto - Zbigniew, 39 lat, 
z Jastrzębia-Zdroju. Górnik przo
dowy wkopalni Zofiówka. Nagro
da barbórkowa oraz 14. pensja; 6 ton 
deputatu węglowego oraz 185 zł brut
to tzw. piórnikowego na pomoce 
szkolne dla dziecka, o 
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