WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH W
PIERWSZYM KWARTALE 2015 ROKU
Polskie Forum HR po raz kolejny przeanalizowało wynagrodzenia pracowników
tymczasowych zatrudnionych w agencjach członkowskich w pierwszym kwartale 2015
roku.
Przebadaliśmy wynagrodzenia blisko 70 tys. pracowników tymczasowych zatrudnionych w
następujących agencjach: Adecco, Aterima, Gi Group, Job Impulse, Kelly Services, ManpowerGroup
oraz Randstad. Poniższa analiza pokazuje jak prezentują się średnie godzinowe stawki wynagrodzeń
(brutto) w poszczególnych zawodach.

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW
Na najwyższe zarobki mogą liczyć specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania oraz inżynierowie
- w 2015 roku wyniosły one średnio 25,03 PLN za godzinę (w roku poprzednim 24,84 PLN). Wśród tej
grupy najwięcej zarabiali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji - ponad 4,7 tys. PLN
miesięcznie (brutto). Na drugim miejscu uplasowali się analitycy finansowi z miesięcznymi zarobkami
ponad 4,5 tys. PLN.

SPECJALIŚCI DO SPRAW EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Analitycy finansowi

27,10

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

23,71

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

16,36

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

25,49

Specjaliści do spraw sprzedaży

18,29

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

28,26

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

22,20

TECHNICY I ŚREDNI PERSONEL
O ponad 5% wzrosły zarobki personelu średniego szczebla i w pierwszym kwartale 2015 roku
wyniosły one średnio 20,45 PLN za godzinę. Najlepiej zarabiali spedytorzy i osoby zatrudnione na
pokrewnych stanowiskach - 3,7 tys. PLN miesięcznie.

PERSONEL ŚREDNIEGO SZCZEBLA
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

20,73

Księgowi

21,75

Przedstawiciele handlowi

18,70

Zaopatrzeniowcy

23,14

Spedytorzy i pokrewni

22,01

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

19,06

TECHNICY
Technicy elektrycy

12,95

Technicy mechanicy

16,18

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

21,41

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

11,60

PRACOWNICY BIUROWI, USŁUG I SPRZEDAŻY
Nieznacznie wzrosły również średnie zarobki pracowników biurowych z 14,02 PLN za godzinę w
pierwszym kwartale 2014 roku do 14,21 PLN w pierwszym kwartale 2015. Co ciekawe w tej grupie
zawodów figurują również magazynierzy, którzy w tym roku mogą liczyć na zarobki wysokości 13,13
PLN za godzinę (duży skok w stosunku do roku poprzedniego kiedy to wynagrodzenie godzinowe tej
grupy wyniosło 11,17 PLN). Nieznacznie spadły średnie zarobki pracowników usług i sprzedaży z
12,98 do 12,82 PLN za godzinę.

PRACOWNICY BIUROWI
Pracownicy obsługi biurowej

16,40

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

13,73

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

17,02

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

17,56

Pracownicy do spraw transportu

15,05

Magazynierzy i pokrewni

13,13

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

17,55

PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

13,19

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

12,77

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
O blisko 4% wzrosły wynagrodzenia robotników przemysłowych i rzemieślników, którzy w 2015 mogą
zarobić średnio 13,07 PLN za godzinę. Na najwyższe zarobki w tej grupie zawodów liczyć mogą
mechanicy maszyn i urządzeń przemysłowych średnio 19,02 PLN za godzinę, najmniej zarabiają
piekarze, cukiernicy oraz szwaczki - średnio 12,48 PLN za godzinę.

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
Lakiernicy

12,51

Spawacze i pokrewni

14,44

Ślusarze i pokrewni

12,73

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

12,94

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

15,00

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

19,02

Elektrycy budowlani i pokrewni

13,64

Elektromechanicy i elektromonterzy

12,91

Monterzy linii elektrycznych

10,42

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

13,14

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

12,48

Stolarze meblowi i pokrewni

12,55

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

12,48

Tapicerzy i pokrewni

12,67

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
Operatorzy maszyn i urządzeń zarabiają w tym roku średnio o złotówkę na godzinę więcej w
porównaniu w poprzednim rokiem i mogą liczyć na średnie godzinowe wynagrodzenie w wysokości
12,04 PLN. Najsłabiej zarabiającą grupą są maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowotransportowych, których wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 roku wynosiło średnio 1814 PLN
brutto. Najlepiej zarabiali kierowcy operatorzy wózków widłowych, których średnie miesięczne
wynagrodzenie wyniosło 2216 PLN brutto.

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

12,04

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

12,33

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

12,59

Monterzy sprzętu elektronicznego

11,32

Monterzy sprzętu elektrycznego

12,43

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

11,98

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

11,80

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemiczny

11,81

Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania butelek i urządzeń znakujących

12,19

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych

10,80

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

13,19

PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
Pracownicy przy pracach prostych to najsłabiej zarabiająca grupa wśród pracowników tymczasowych.
Średnio mogą oni liczyć na wynagrodzenie 11,28 PLN za godzinę.

PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
Pakowacze

11,42

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej nie sklasyfikowani

11,78

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

12,27

Sortowacze odpadów

11,15

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

10,55

Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

11,71

PODSUMOWANIE
Wynagrodzenie pracowników tymczasowych wzrosło w tym roku od 0,75% w przypadku specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania do ponad 10% w przypadku operatorów i monterów maszyn i
urządzeń. W żadnym z analizowanych przypadków wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie
było niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce co jest częstym zarzutem kierowanym pod
adresem usługi pracy tymczasowej. W firmach członkowskich Polskiego Forum HR ponad 90%
pracowników tymczasowych zatrudnionych jest w oparciu o umowy o pracę na czas określony.

Średnie
miesięczne
wynagrodzenie
brutto

Zmiana w
stosunku do
roku 2014

SPECJALIŚCI DS. EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

4205,04

0,76%

ŚREDNI PERSONEL

3435,60

5,36%

PRACOWNICY BIUROWI

2387,28

1,36%

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

2195,76

3,73%

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

2022,72

10,36%

PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

1895,04

5,72%

GRUPA ZAWODOWA

Polskie Forum HR od ponad 12 lat reprezentuje rynek agencji zatrudnienia w Polsce. Nasi członkowie posiadają
blisko 300 oddziałów na terenie całego kraju, zatrudniając około 40% wszystkich pracowników tymczasowych w
Polsce. Jako członkowie PKPP Lewiatan oraz CIETT - największej konfederacji zrzeszającej agencję zatrudnienia
na świecie - jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.
www.polskieforumhr.pl

