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Najbardziej w 2011 r. 
mają wzrosnąć zarobki 
w firmach z branż dóbr 
szybko zbywalnych 
i farmaceutycznej. 

Firmy zaczynają podwyższać 
wynagrodzenia. Wracają też 
do zwiększania zatrudnie
nia. 

— Deklarowane przez fir
my we wrześniu podwyżki 
płac na rok 2011 są nieco wyż
sze od planów z kwietnia 
i wskazuj ą na wzrost optymi
zmu w firmach międzynaro
dowych — mówi Dariusz 
Dmowski z firmy doradczej 
Mercer. 

Konsultanci z tej firmy 
przeanalizowali dane o wyna
grodzeniach w Europie Środ
kowo-Wschodniej (na podst. 

„Przeglądu łącznych wyna
grodzeń 2010") i stwierdzili, 
że najczęściej planowany 
wzrost płac będzie ściśle po
wiązany z prognozowaną 
w poszczególnych krajach in
flacją. 

— Na prognozy dotyczące 
sytuacji na rynkach pracy i wy
nagrodzeń w roku 2011 pozy
tywnie wpływa poprawiające 
się w większości krajów oto
czenie ekonomiczne (wzrost 
PKB) i ułatwienia podatkowe, 
np. na Węgrzech planuje się 
wprowadzenie podatku linio
wego. Potencjalnym zagroże
niem są natomiast zmiany sys
temów ubezpieczeń społecz
nych w kilku krajach regionu 
i idący za tym wzrost kosztów 
zatrudnienia — wskazuje Da
riusz Dmowski. 

Płace i benef ity 
W Polsce firmy planują w 
2011 r. podwyżki średnio o 4 
proc. (podobnie wynika z pro-

nentarze Lepiej niż w strefie euro 
dr Kazimierz Sedlak 
firma doradcza Sedlak & Sedlak 

Wzrost płac w 2010 r. jest naj
niższy od początku kryzysu. 
Według NBP przeciętne wyna
grodzenie wzrośnie o 4,1 proc. 
Prognozy na 2011 r. są bardziej 
optymistyczne. Przeciętne wy
nagrodzenie powinno się 
zwiększyć o 5,4 proc. A w roku 
organizacji Euro, czyli 2012, 
nawet o 6,6 proc. Płace w Pol
sce będą rosły szybciej niż 

w zmagających się z recesją 
krajach strefy euro czy w USA, 
gdzie w 2011 r. spodziewane 
są podwyżki o około 3 proc. 
Z drugiej strony, daleko nam 
do południa Azji czy Wspólnoty 
Niepodległych Państw, gdzie 
płace mają wzrosnąć o 7-9 
proc. No, ale w tych krajach 
jest wysoka inflacja. 
Wzrost płac nie będzie taki 
sam we wszystkich sektorach 
gospodarki. Wynagrodzenia 
powinny się zwiększyć w tych 
branżach, które początkowo 
najmocniej dotknął kryzys, 
a teraz odbudowują swoją po
zycję. Przykładem jest motory
zacja. Rosnąca konsumpcja in

dywidualna powinna pośrednio 
wpłynąć na wzrost płac także 
w produkcji urządzeń elek
trycznych, elektroniki, kompu
terów i na przykład w przemy
śle odzieżowym. 
Niezależnie od sytuacji gospo
darczej płace rosną w energe
tyce (wytwarzanie i dystrybu
cja energii elektrycznej, gazu, 
gorącej wody). Natomiast nie 
widać jeszcze ożywienia 
w handlu i transporcie oraz 
magazynowaniu. Nie ma też 
znacznego wzrostu zarobków 
w branży finansowej i w ubez
pieczeniach, gdzie jednak pła
ce zatrzymały się na relatyw
nie wysokim poziomie. 
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podwyżki 
gnoz GUS). Bardziej wzrosnąć 
mają zarobki w branżach 
FMCG (o 4,5 proc.) i farma
ceutycznej (o 5 proc), a mniej 
w branży high-tech (o 3,6 
proc). Wiele firm, które nie 
planują podwyżek wynagro
dzenia podstawowego, zapo
wiada w zamian przyznawa
nie benefitów. Tylko branża 
farmaceutyczna, nie dość, że 
da największe podwyżki, to 
dorzuci najwięcej benefitów. 

— Największą swobodę 
w wyborze benefitów mają 
Węgrzy — tzw. system kafete-
ryjny stosuje tam prawie 70 
proc. firm. W Polsce taki wy
bór daje pracownikom tylko 8 
proc. przedsiębiorstw — in
formuje Dariusz Dmowski. 

W Polsce wynagrodzenie 
zasadnicze jest wciąż naj
większym składnikiem wy
nagrodzenia i wynosi oko
ło 68 proc. Dla porównania: 
w Wielkiej Brytanii jest to 62 
proc, a w Stanach Zjedno
czonych tylko 45-50 proc. 

Ubezpieczenia 
Tradycyjnie najchętniej przy
znawane przez pracodawców 

wPolsce są świadczenia me
dyczne. Ale coraz częściej 
oferują pracownikom ubez
pieczenia zdrowotne, które 
skutecznie zaczynaj ą konku
rować z abonamentami me
dycznymi. Z kolei najbar
dziej stabilne świadczenie to 
ubezpieczenia pracownicze 
(na życie, wypadkowe i in
ne). Od lat proponuje je zało
gom aż 70 proc. firm w 
naszym kraju. Natomiast 
wciąż dość elitarne są plany 
emerytalne — według bada
nia Mercera stosuje je tylko 
około 30 proc. przedsię
biorstw. 

— Zakłada się, że obecna 
dyskusja dotycząca Otwar
tych Funduszy Emerytalnych 
powinna zwiększyć zaintere
sowanie tym świadczeniem, 
choć tak naprawdę rewolu
cję mogłaby przynieść dopie
ro zmiana systemu podatko
wego i wprowadzenie zachęt 
dla pracodawców do zakła
dania planów emerytalnych 
— uważa Dariusz Dmowski. 

Dla przykładu: w Czechach, 
gdzie stosuje się taką zachę
tę, plany emerytalne oferuje 

już ponad 70 proc. przedsię
biorstw. 

Gdzie lepiej 
Bezsprzecznym liderem pod 
względem wysokości wyna
grodzeń jest Mazowsze na 
czele z Warszawą. Druga ko
lejności jest Wielkopolska. 
Mercer zbadał, jakie są różni
ce regionalne w wynagradza
niu kierowników. 

— Liderem jest Warszawa, 
ale gdy się bliżej przyjrzymy 
poszczególnym funkcjom, 
wychodzi na to, że więcej niż 
w Warszawie kierownicy 
do spraw produkcji i logisty
ki zarobią na Mazowszu, 
a kierownikom finansowym 
znacznie więcej płaci się na 
południu niż na północy kra-
ju — wskazuje Olga Obłoza 
z Mercera. 

Z kolei Wielkopolska, któ
ra wwielubranżach konkuru
je płacowo z Mazowszem, 
w logistyce wyraźnie odstaje 
od innych regionów. Na przy
kład kierownik ds. logistyki 
zarabia w Wielkopolsce zale
dwie połowę tego co jego ko
lega z Mazowsza. 

JAKIE PODWYŻKI (w proc.) 
Polska produkcja 
ogółem 

2007 5,0 7,0 

FMCG high-tech farmacja 

4,5 6,0 4,8 

GUS-sektor 
przedsiębiorstw 

9,2 
2008 
2009 
2010 

6,5 
4,7 
3,9 

9,3 
3,7 
4,0 

6,1 
5,0 
3,7 

8,0 
3,4 
3,4 

5,9 
5,5 
4,4 

10,1 
4,4 
3,7" 

2011* 4,0 4,0 4,5 3J5 5J 
* „Przegląd tącznych wynagrodzeń", dane na 1.04.2010 (prognoza) 

** GUS - porównanie wrzesień 2009 - wrzesień 2010 

Źródto: Mercer, GUS 

Skorzystają specjaliści 
Andrzej Wypych 
członek zarządu i dyrektor personalny 
ArcelorMittal Poland 

W 2011 r. nie oczekuję znaczą
cego wzrostu płac w przemy
śle, szczególnie stalowym. 
Większość gospodarek euro
pejskich nie otrząsnęła się 
jeszcze z kryzysu. Podwyżki 
będą więc mniej więcej 
o wskaźnik inflacji. Wyjątek to 
płace wysoko wykwalifikowa
nych specjalistów, którzy swo

ją pracą wnoszą do firm dużą 
wartość dodaną i sprawiają, że 
pracodawcy będą mogli szyb
ko odrobić straty wynikłe ze 
spadku koniunktury. 
Coraz większe znaczenie bę
dzie miał kafeteryjny system 
wynagrodzeń i świadczenia po
zafinansowe, w tym szkolenia, 
z których część pracodawców 
zrezygnowała w okresie deko
niunktury. W nadchodzących 
latach popularne będzie też 
wiązanie wzrostu wynagro
dzeń z konkretnymi wskaźni
kami. W naszej spółce zmienili
śmy zasady przyznawania pre
mii: przy określaniu ich wyso
kości przełożony będzie 

uwzględniał absencję chorobo
wą. Do negocjacji wzrostu płac 
ze związkami zawodowymi 
przystąpiliśmy w listopadzie, 
zgodnie z postanowieniami Za
kładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Do porozumienia doszli
śmy już na początku grudnia. 
Pracownicy już więc wiedzą, że 
wzrost płac w 2011 r. wynie
sie 3,5 proc. W poprzednich la
tach negocjacje kończyły się 
z reguły dopiero na przełomie 
pierwszego i drugiego kwarta
łu. Fakt, że udało nam się 
znacznie to przyspieszyć, nie
wątpliwie wpływa na poczucie 
stabilności płacy i zatrudnienia 
naszych pracowników. 

Małe podwyżki, ale wzrost zatrudnienia 
Piotr Sierociński, 
HRM partners 

Według naszych badań czeka 
nas kolejny rok „małej stabili
zacji" na rynku pracy. Z dekla
racji blisko 250 badanych przez 
nas firm wynika, że w 2011 r. 
płace wzrosną o 2,8-5 proc. Re
alnie więc niewiele, bo o 1,5-1,7 
proc, zakładając planowaną 
w budżecie inflację. Ale uczest
nicy badania deklarują też 
wzrost zatrudnienia przeciętnie 

o 3,53 proc, a 25 proc. najdyna
miczniej się rozwijających firm 
nawet o 4,88 proc. Oznacza to 
konieczność istotnego zwięk
szenia funduszy wynagrodzeń. 
Aż 62,5 proc. firm deklaruje 
wzrost funduszu płac zasadni
czych, 35 proc. zamrożenie, 
a tylko 2,5 proc. obniżenie. 
Natomiast aż 57,9 proc. 
zamraża fundusze premiowe, 
26,3 proc. planuje je zwiększyć, 
a 15,79 proc. obniżyć. 
Najwyższe fundusze podwyż
kowe będą miały tradycyjnie 
farmacja (wzrost przeciętnie 
o 4,8 proc.) i motoryzacja (4,3 
proc), a najniższe: usługi finan
sowe (3,8 proc), FMCG (3,6 

proc.) i branża technologicz
na (3,7 proc). W motoryzacji, 
FMCG i farmacji w działach 
wsparcia technicznego i pro
dukcji podwyżki będą o 0,2-0,4 
proc. wyższe niż dla liniowych 
kierowników i specjalistów, w 
branży technologicznej dla top 
menedżmentu o 0,1-0,3 proc. 
wyższe niż dla innych pracow
ników, a w sprzedaży detalicz
nej i sieciach handlowych o po
nad 0,5 proc. wyższe dla kie
rowników i specjalistów niż dla 
pozostałych pracowników. 
Rok 2011 będzie drugim z kolei 
z nieznacznymi podwyżkami, 
a jednocześnie zwiększaniem 
zatrudnienia. 
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