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Koniec roku ucieszył nie 
jednego inżyniera
Średnie wynagrodzenie w sektorze motoryzacyjnym wzrosło o 14,5% i wyniosło 
w IV kwartale 2010r. 6 167 zł brutto. Co drugi inżynier zarobił ponad 5 421 zł, 
zaś co dziesiąty ponad 10 164 zł. W skali roku wzrost średniej płacy sięgnął aż 
19 p.proc. Na tle przeciętnego wynagrodzenia Polsce, które w grudniu 2010r. 
wyniosło 3 605 zł (dane z GUS-u) sektor automotive wypadł bardzo dobrze.

Wynagrodzenia
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Koniec roku to tylko chwilowy boom na 
rynku wynagrodzeń. Wyższe w tym okresie 
pensje podyktowane są bowiem wypłaca-
nymi premiami, trzynastkami, nagrodami 

okresowymi. W grudniu premie uznaniowe 
otrzymało 42% inżynierów. Dla porównania 
w połowie roku raptem 21% Na nagrody 
okresowe/premie okolicznościowe na ko-

niec roku mogło liczyć 26% inżynierów, zaś 
w połowie roku 23%. Prowizje od wyników 
działu/firmy zadeklarowało z końcem roku 
17% inżynierów (w połowie roku 8%). Pro-
wizje od indywidualnych wyników dostało  
w grudniu 13%, zaś w połowie roku tylko 
3%. Trzynastą pensją mogło się pochwalić 
4% inżynierów. 

Wzrost płac w IV kw. 2010r. w każdej  
z grup wiekowych był względnie wyrównany. 
Wśród najmłodszych inżynierów (do 25 roku 
życia) odnotowaliśmy średnią płacę wyższą 
o 18,6% od tej z poprzedniego kwartału. Wy-
niosła ona 3 964 zł. 26-30-latkowie zarobili 
średnio 5 440 zł (+13,4%), 31-35-latkowie: 
7 187 zł (+15,5%). Wśród doświadczonych 
inżynierów (powyżej 35 roku życia) średnie 
płace oscylowały wokół 8 000-10 000 zł.

Nadal utrzymuje się wyrównany poziom 
wynagrodzeń pomiędzy kobietami a męż-
czyznami zatrudnionymi w tej branży. Co 
drugi mężczyzna – inżynier zarobił w IV 

kwartale 2010r. powyżej 5 359 zł, zaś co 
druga kobieta – inżynier powyżej 4 640 zł.

Do najbardziej popularnych uczelni jakie 

ukończyli specjaliści zatrudnieni w sektorze 
automotive należą: Politechnika Wrocław-
ska, Politechnika Śląska, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, 
Politechnika Poznańska, Politechnika Łódz-
ka, Politechnika Częstochowska oraz Poli-
technika Krakowska. 

15 % specjalistów, spośród wszystkich 
pracujących w tej branży, mogło pochwa-
lić się dodatkowym dyplomem studiów po-
dyplomowych. Ich średnie wynagrodzenie  
w ostatnim kwartale 2010r. było wyższe o 
173 zł od średniego wynagrodzenia osób 
bez dodatkowych studiów. Co drugi inżynier, 
który ukończył dodatkowe studia podyplo-
mowe zarobił ponad 5 468 zł, zaś co czwar-
ty przekroczył próg 7 000 zł. Natomiast co 
czwartemu inżynierowi bez dodatkowych 
studiów podyplomowych nie udało się zaro-
bić w IV kwartale 2011r. więcej niż 3 957 zł. 

Warto inwestować w studia podyplomo-
we, podobnie jak i w języki obce. W ostatnim 
kwartale 2010r. co druga osoba władająca 
dobrze lub biegle więcej niż jednym języ-
kiem obcym zarobiła ponad 5 876 zł. Dla 
porównania co drugi inżynier nie znający 
lub słabo znający języki obce nie przekro-
czył progu 4 561 zł. Z punktu widzenia po-
pularności niezmiennie prym wiedzie język 
angielski. Znajomość tego języka zadekla-
rowało 96% Niemiecki zna 45% inżynierów, 
rosyjski 24%, francuski 13%, włoski 6%, zaś 
hiszpański 4% Adekwatnie im mniej popular-
ny język tym lepiej opłacany. Co druga oso-
ba znająca biegle angielski mogła liczyć na 
wynagrodzenie powyżej 5 902 zł, niemiecki: 
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Zasoby ludzkie

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej (IV kwartał 2010 r.)
Wskaźnik PLN (brutto)

Co dziesiąty inżynier zarobił poniżej 3 160 PLN

Co czwarty inżynier zarobił poniżej 4 168 PLN

Co drugi inżynier zarobił powyżej 5 421 PLN

Średnie wynagrodzenie 6 167 PLN

Co czwarty inżynier zarobił powyżej 7 359 PLN

Co dziesiąty inżynier zarobił powyżej 10 164 PLN
*dane pochodzą z BDI

Wynagrodzenie inżynierów w sektorze motoryzacyjnym
w zależności od ukończonej uczelni – IV kwartał 2010 r.

uczelnia
Średnie  

wynagrodzenie  
[PLN brutto]

Co drugi 
inżynier zarobił 

powyżej

Średni 
wiek

Politechnika Wrocławska 6 694 PLN 5 659 PLN 30 lat 

Politechnika Śląska 5 071 PLN 4 915 PLN 29 lat 

Akademia Górniczo-Hutnicza 6 498 PLN 5 500 PLN 31 lat

Politechnika Warszawska 6 996 PLN 6 193 PLN 37 lat

Politechnika Poznańska 6 629 PLN 5 832 PLN 30 lat 

Politechnika Łódzka 4 727 PLN 4 502 PLN 30 lat 

Politechnika Częstochowska 5 561 PLN 5 481 PLN 31 lat 

Politechnika Krakowska 5 414 PLN 5 421 PLN 31 lat 
*dane pochodzą z BDI


