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Wynagrodzenia w górę 
w IV kwartale 2009

Zgodnie z prognozami, rok 2009 zakończył się wzrostem płac inżynierów. 
Średnie wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2009 wzrosło aż o 10,6%  
w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosło 5 302 PLN. 

Zasoby ludzkie
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Według najnowszego numeru Branżo-
wego Raportu Płacowego, opracowane-
go przez analityków BDI, branża motory-
zacyjna na tle średniej krajowej wypadła 
równie korzystnie. Przeciętne wynagro-
dzenie w tym sektorze wyniosło 5 183 zł 
brutto i wzrosło o 9,9% (kwartał do kwar-
tału). To najwyższa, jak do tej pory, śred-
nia płac notowana w tej branży.

Na tle pozostałych branż, które pod-
dajemy cokwartalnej analizie, motoryza-
cja uplasowała się na 5. miejscu zarówno 
pod względem wysokości płac, jak i wiel-
kości wzrostu.

Podwyżki dostali zarówno inżynie-
rowie zarabiający najmniej, jak i osoby 
zarabiające najwięcej. 10% specjalistów 
otrzymało pensje poniżej 2 444 zł. Próg 
ten wzrósł o 14,7% w skali kwartału. Co 
drugi inżynier zarobił ponad 4 568 zł. To 
o 10,1% więcej niż w III kwartale. Na-
tomiast 25% osób, spośród tych, którzy 
przekazali nam informacje o swoich wy-
nagrodzeniach w IV kwartale, otrzymało 
płace powyżej 6 286 zł. Miesiąc wcze-
śniej próg ten był niższy o 14,3%.

W ostatnim badaniu wynagrodzeń  
w branży motoryzacyjnej kobiety stano-
wiły 6,3%, natomiast mężczyźni 93,7%.

Najwyższe zarobki deklarowały osoby 
pracujące w dziale zarządzania (8 333 zł 
brutto, wzrost +15%), logistyki i zaopa-
trzenia (7 337 zł brutto, wzrost +12%), 
inwestycji i wdrożeń (6 165 zł brutto, 
wzrost +15%), badań/w laboratoriach 
(5 868 zł brutto, wzrost +30%), obsługi 
klienta i wsparcia technicznego (5 299 zł 
brutto, wzrost +23%). 

Największy wzrost płac odnotowa-
liśmy w województwie łódzkim (+27%, 
średnia 4 718 zł brutto). Najlepiej opła-
cany był tu 41-letni Dyrektor ds. Jakości 
i Zarządzania Ryzykiem (21 782 PLN), 
33-letni Kierownik Działu Zarządzania 
Jakością (11 436 PLN), 32-letni Kierow-
nik LCA (Life Cycle Assessement, 11 027 
PLN), 31-letni Kierownik Projektu (10 615 
PLN). Duża rozpiętość zarobków wystą-
piła na stanowisku Inżyniera Procesu  
i uzależniona była od wieku pracownika. 
24-letni Inżynier Procesu mógł liczyć na 
zarobki na poziomie 1 397 PLN, nato-
miast 30-letni już na 7 383 PLN. Zarobki 
pomiędzy 2 000 a 3 000 PLN otrzymali: 
23-letni Młodszy Montażysta, 24- i 26-
letni Konstruktor oraz 23-letni Elektro-
monter.

Województwo kujawsko-pomorskie 
uzyskało równie wysoki wzrost płac 
(+22%). Średnia płaca wyniosła tu 4 121 
zł brutto. Najwyższą pensję otrzymał 
26-letni Kierownik Utrzymania Ruchu  
(5 146 zł) oraz 31-letni Kierownik Montażu  
(4 780 zł). Najniższe 34-letni Konstruktor 
(2 356 zł).

W województwie małopolskim wzrost 
wynagrodzeń wyniósł w IV kwartale 2009 
roku 15,5%, zaś średnie wynagrodzenie 
4 762 zł brutto. Najwięcej zarobili: 35-
letni Program Manager (11 358 zł), 33-
letni Lider Zespołu/Programista (9 977 
zł) oraz 28-letni Kierownik ds. Produkcji  
(9 234 zł). Najmniej 23-letni Grafik Kom-
puterowy (1 143 zł), 24-letni Operator 
Linii Produkcyjnej (1 228 zł), 26-letni 
Specjalista ds. Obsługi Klienta (1 372 zł) 

oraz 26-letni Specjalista ds. Akcesoriów 
(1 474 zł).

W lubuskiem płace wzrosły o 14%  
w skali kwartału. Średnie wynagrodzenie 
wyniosło 4 371 zł brutto. Najwyższą pen-
sje otrzymali 27-letni Specjalista ds. Roz-
woju Dostawców (7 080 zł) oraz 30-letni 
Konstruktor (6 192 zł). Najmniej zarobili 
38-letni programista CNC (2 839 zł) oraz 
27-letni Specjalista ds. Zapewnienia Ja-
kości (2 933 zł). Jednak 37-letni Specja-
lista ds. Zapewnienia Jakości mógł liczyć 
na wynagrodzenie już o 2 000 wyższe  
(4 999 zł).

Taki sam wzrost płac jak w woj. lu-
buskim odnotowało województwo ma-
zowieckie (+14%). Tutaj średnie wyna-
grodzenie było najwyższe na tle innych 
województw i wyniosło 6 403 zł. Najwyż-
sze płace zadeklarowali: 30-letni Dy-
rektor ds. Logistyki (18 173 zł), 56-letni 
Kierownik Działu (16 761 zł), 34-letni Ko-
ordynator Projektów (11 436 zł), 38-letni 
Kierownik Segmentu Części Zamiennych 
(11 174 zł), 32-letni Inżynier Procesu  
(10 569 zł) oraz 37-letni Starszy Projek-
tant (10 449 zł). Najniższą pensję otrzy-
mał 24-letni Kontroler Jakości (1 477 zł). 
Wynagrodzenia pomiędzy 2 000 a 3 000 
zł otrzymali: 25-letni Konstruktor Techno-
log (2 973 zł), 26-letni Projektant (2 771 
zł) oraz 23-letni Operator Urządzeń Kom-
puterowych (2 032 zł).

W województwie zachodniopomor-
skim płace wzrosły o 13%, zaś średnia 
wyniosła 3 583 zł brutto. Z całej grupy 
inżynierów, którzy wzięli udział w bada-
niu, najwięcej zarobił 29-letni Doradca 
Serwisowy (4 307 zł) oraz 25-letni Inży-
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Wynagrodzenia inżynierów w poszczególnych branżach w IV kwartale 2009

branża
średnie wynagrodzenie 

(PLN)

wzrost/spadek 

wynagrodzenia w po-

równaniu z kwartałem 

ubiegłym (%)

budownictwo, nieruchomości, development 6 522 PLN +7,8%

tworzywa sztuczne, chemiczna i petrochemiczna 5 970 PLN +20,9%

elektrotechnika, energetyka 5 349 PLN +15,7%

informatyka - oprogramowanie, sieci, telekomunikacja 5 291 PLN +9,9%

motoryzacja 5 183 PLN +9,9%
maszyny, urządzenia, narzędzia 5 051 PLN +12,5%

hutnictwo, metalurgia, branża metalowa 4 414 PLN 11,8%
*dane pochodzą z BDI

Wynagrodzenia


