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Szanowni Państwo,

z uwagi na duże znaczenie motoryzacji jako jednej z najbardziej 
istotnych gałęzi gospodarki w Polsce, specyficzne kompetencje 
osób w niej pracujących oraz fakt zatrudniania kilkuset tysięcy 
pracowników, branża ta nie może być w prosty sposób zestawio-
na z jakąkolwiek inną. Z tego powodu podjęliśmy decyzję  
o stworzeniu takiego narzędzia, które przybliży trendy panujące 
na rynku pracy oraz uzmysłowi faktyczny koszt zatrudniania  
i utrzymania pracowników w Polsce. 

Raport został przygotowany przez Dywizję Manufacturing  
& Supply Chain w Goldman Recruitment przy nieocenionym 
wsparciu Polskiej Izby Motoryzacji. Jestem przekonany, że będzie 
pomocny w podejmowaniu decyzji strategicznych, inwestycyj-
nych oraz tych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Podejmując się opracowania Raportu, chcieliśmy dotrzeć  
do największych firm działających na terenie naszego kraju  
oraz inwestorów zagranicznych zastanawiających się nad roz-
szerzaniem swojej działalności w Polsce. Ważny był dla nas także 
kontakt z mniejszymi firmami oraz pracownikami Państwa orga-
nizacji, jak również z absolwentami uczelni wyższych planującymi 
swoją karierę zawodową. 

Wierzymy, że bezpłatna forma Raportu w wydaniu drukowanym 
oraz jego dostępność w sieci pozwoli na dotarcie do jak najszer-
szego grona odbiorców. 

Korzystając z okazji, chciałbym również bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestnikom badania, którzy obdarzyli nas 
zaufaniem i sprawili, że Raport jest wartościowym i wiarygodnym 
narzędziem. 

Z największą przyjemnością zapraszam do zapoznania się  
z naszym Raportem dotyczącym stanu wynagrodzeń  
w branży motoryzacyjnej. 

Piotr Falfus  
Manager Dywizji Manufacturing & Supply Chain 
Goldman Recruitment 

Szanowni Państwo,

niniejszym prezentujemy Raport Wynagrodzeń Branży Motoryza-
cyjnej w Polsce 2017 opracowany przez Goldman Recruitment przy 
udziale Polskiej Izby Motoryzacji.

Raport jest jednym z istotnych elementów prowadzonych przez 
nas działań informacyjnych i pokazuje, jak w krótkim czasie ewo-
luowały stawki wynagrodzeń. Każdy z Państwa będzie miał możli-
wość porównać wysokość honorariów w swojej firmie z trendami 
rynkowymi, co może mieć znaczenie przy zatrzymaniu obecnych 
pracowników, jak również w przypadku naboru nowych.

W kilku merytorycznych opracowaniach opublikowanych  
w Raporcie opisane są tendencje rynkowe, które mają niebaga-
telne znaczenie dla rynku pracy, pracodawców, a także polskiej 
gospodarki. 

Z tego powodu Raport Wynagrodzeń to swego rodzaju kompen-
dium wiedzy o tym, co dzieje się i co niebawem będzie się działo 
w obszarze popytu i podaży na rynku pracy.

Chciałabym, aby opracowanie to wspomagało planowane przez 
Państwa przedsięwzięcia biznesowe zarówno w chwili obecnej, 
jak i w dalszej perspektywie.  

Zapraszam do lektury,
Magdalena Szczypińska
Dyrektor Biura
Polska Izba Motoryzacji 

Słowem wstępu
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Goldman Recruitment jest polską firmą doradztwa personalnego 
wyspecjalizowaną w realizowaniu projektów rekrutacyjnych na 
poziomach od specjalistów do członków zarządu za pomocą me-
tody Search & Selection oraz Executive Search. Wąskie specjaliza-
cje dedykowanych Konsultantów przekładają się na profesjonalne 
podejście do realizacji powierzonych nam projektów oraz na 
szybkość i skuteczność w działaniu. 

Nasi konsultanci to osoby, które posiadają zarówno wiedzę z 
określonej dziedziny biznesu, jak i są ekspertami w prowadzeniu 
projektów rekrutacyjnych. Dzięki połączeniu tych dwóch kompe-

tencji Klienci Goldman Recruitment mają pewność najwyższego 
standardu obsługi. Posługujemy się unikalną metodologią gwa-
rantującą z jednej strony odpowiedni poziom wiedzy meryto-
rycznej, a jednocześnie dopasowanie pod kątem osobowościo-
wym rekomendowanych Kandydatów do organizacji.

Dobrze znamy rynek zarówno od strony potrzeb i wymagań pra-
codawców, jak i oczekiwań pracowników. Dużo uwagi poświęca-
my na budowanie trwałych i opartych na wzajemnym zaufaniu 
relacji. Najważniejsze są dla nas: wysoka jakość świadczonych 
usług oraz zadowolenie Partnerów. 

W celu uzyskania jak największej wiarygodności badania, zdecy-
dowaliśmy się na zaangażowanie firm z branży motoryzacyjnej 
funkcjonujących na terytorium Polski. Każdy uczestnik otrzymał 
ankietę z pytaniami kategoryzującymi oraz listą 44 ustandary-
zowanych stanowisk, do których mógł odnieść role we własnej 
organizacji oraz przypisać obowiązujące w ramach struktur 
płacowych stawki. W badaniu udział wzięło 31 zakładów produk-
cyjnych i usługowych (z okolic produkcji). Niestety nie mogliśmy 
skorzystać ze wszystkich wypełnionych ankiet ze względu na 
zbyt oddaloną od tematyki badania działalność zainteresowa-
nych firm.

Wynagrodzenia zaprezentowane w raporcie są wynagrodzeniami 
całkowitymi brutto miesięcznie z uwzględnieniem premii. Śred-
nie zostały zaprezentowane jako mediana, co oznacza, że połowa 
obserwacji znajduje się powyżej i poniżej jej wartości. Dodatko-
wo wynagrodzenia zostały zaprezentowane jako pierwszy i trzeci 
kwartyl. 

Analizując wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę fakt, że są 
to dane uśrednione. W rzeczywistości poziom wynagrodzenia 
zależy od szeregu czynników, głównie takich jak: wielkość firmy, 
lokalizacja czy lata doświadczenia. 

O Goldman Recruitment

Metodologia badania

Piotr Falfus, Manager
+48 668 574 659
pfalfus@goldmanrecruitment.pl

Martyna Strugińska, Recruiter 
+48 692 278 490
mstruginska@goldmanrecruitment.pl
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Raport Wynagrodzeń Firm Produkcyjnych  
Branży Motoryzacyjnej w Polsce 2017/2018

Charakterystyka próby badawczej  
Dane do I edycji Raportu Wynagrodzeń Firm Produkcyjnych Branży 
Motoryzacyjnej w Polsce zebrane zostały wśród firm branży auto-
motive w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r.  
W badaniu udział wzięło 31 zakładów produkcyjnych z dwunastu 
województw. Zdecydowanie najbardziej zainteresowane  
badaniem były firmy z województwa śląskiego (11),  
mazowieckiego (4) oraz małopolskiego i łódzkiego (po 3).

Największą grupę wśród uczestniczących firm stanowili dostaw-
cy modułów (Tier 1) – 12 zakładów, dostawcy części (Tier 3)  
oraz firmy świadczące usługi dla produkcji – po 6.

Pod względem wielkości zatrudnienia zdecydowaliśmy się na 
rozróżnienie trzech kategorii. Opierając się na nich, w badaniu 
udział wzięło 6 firm zatrudniających do 100 pracowników, 15 firm 
z zatrudnieniem na poziomie od 101 do 500 pracowników oraz 
10 firm z załogą powyżej 500 pracowników. Najmniejsza firma 
ujęta w badaniu zatrudnia 15 osób, a największa 2100 osób. 

Dziesięciu uczestników (32%) to firmy wyłącznie z polskim kapita-
łem, pozostałe 21 zakładów (68%) należy do międzynarodowych 
struktur zagranicznych firm. 

Obroty firm, które wzięły udział w badaniu, wyniosły w roku 2016:
• w 6 firmach powyżej 1 miliarda złotych,
• w 6 firmach od 500 milionów do 1 miliarda złotych,
• w 9 firmach od 50 milionów do 500 milionów złotych,
• w 9 firmach poniżej 50 milionów złotych.

Pytania dodatkowe
Przygotowując badanie, zdecydowaliśmy się na zamieszczenie 
kilku pytań dodatkowych, które mogłyby dostarczyć 
pogłębionych informacji na temat obecnej sytuacji na rynku 
pracy. 

Zdecydowana większość uczestniczących w badaniu zakładów 
produkcyjnych (ponad 80%) odnotowała trudności w zakresie 
pozyskiwania pracowników na stanowiska produkcyjne  
i administracyjne. 

Potrzeba wsparcia w tym aspekcie widoczna jest również 
w pytaniu związanym ze współpracą z agencjami pracy 
tymczasowej. Niemal 60% uczestników badania wspiera  
się usługami tego typu firm. 

Kłopoty z pracownikami, a przez to z realizacją celów 
biznesowych, otwierają pracodawców na pozyskiwanie 
pracowników zza granicy. Na ten moment niemal 40% firm 

Wielkość zatrudnienia

do 100                  101-500                     501 i więcej

19%
32%

48%

Miejsce w łańcuchu dostaw

Województwa

Producent pojazdów (OEM)

Integrator modułów (Tier 0.5)

Dostawca modułów (Tier 1)

Dostawca części (Tier 3)

Dostawca półproduktów (Tier 4)

Usługi dla produkcji
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kujawsko-pomorskie

lubuskie

łódzkie
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2

2

1

3

3
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1

1

1
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1

1

2

1
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4
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zatrudnia w swoich strukturach obcokrajowców, natomiast 
chęć ich przyjęcia deklaruje niemal 75% firm w przypadku 
pracowników administracyjnych (inżynierów) i 93% firm  
w przypadku pracowników produkcyjnych. 

Warto również zwrócić uwagę na preferencje dotyczące 
pochodzenia potencjalnych pracowników. Stanowiska 
administracyjne najchętniej obsadzane byłyby przez 
mieszkańców Unii Europejskiej, natomiast preferencja ta nie 
istnieje w przypadku stanowisk produkcyjnych, gdzie mile 
widziani byliby pracownicy z całego świata. 

Komentuje Piotr Falfus, Manager Dywizji Manufacturing  
& Supply Chain, Goldman Recruitment: 
– Jest to I edycja „Raportu Wynagrodzeń” stworzona przez Goldman 
Recruitment we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji. Cieszy mnie, że 
wyniki są zbieżne z tym, co na co dzień obserwujemy na rynku pracy, 
i o czym opowiadają nam nasi Klienci i Kandydaci. 

Przyznać trzeba, że początkowo największy problem stanowiło 
przekonanie osób w firmach do wzięcia udziału w badaniu,  
a szczególnie zdobycie ich zaufania. Raport objęty jest jednak 
całkowitą klauzulą poufności i myślę, że w kolejnych latach w 
badaniu weźmie udział znacznie więcej firm z sektora automotive, 
dzięki czemu wyniki staną się jeszcze bardziej miarodajne. 

Rynek pracy ulega przemianom, podobnie jak cały sektor przemysłu 
motoryzacyjnego. Taka skondensowana wiedza o kierunkach 
zmian w obszarze zasobów ludzkich ma służyć wszystkim firmom. 
Raport nie zostałby jednak zrealizowany bez bezpośredniego udziału 
przedstawicieli fabryk i posiadanych przez nich wiarygodnych 
informacji. Zdobyte dane źródłowe po usystematyzowaniu posłużą  
w codziennej pracy. Dzięki temu, krok po kroku i firma po firmie 
udaje się odtworzyć pełny obraz sytuacji na rynku pracy. Jestem 
przekonany, że kolejna edycja raportu będzie stanowiła jeszcze 
większą wartość dodaną, ponieważ jego wyniki zestawimy 
z tegorocznymi. Przyszły raport, który będzie nosił znamiona 
porównawczego, pozwoli przedstawić zmiany oraz trendy rynkowe, 
do jakich doszło na przestrzeni czasu. 

Czy jesteście Państwo otwarci na zatrudnianie 
obcokrajowców na stanowiska administracyjne 
(inżynierów)?

Czy w przeciągu 
ostatniego roku (2016 
r.) mieliście Państwo 

kłopoty z pozyskaniem 
pracowników 

administracyjnych 
(inżynierów)?

Czy w przeciągu 
ostatniego roku (2016 
r.) mieliście Państwo 

kłopoty z pozyskaniem 
pracowników 

produkcyjnych?

Czy jesteście Państwo otwarci na zatrudnianie 
obcokrajowców na stanowiska produkcyjne?

nie

tak, z całego świata

tak, ale tylko z krajów UE

tak               nie tak               nie

nie

tak, z całego świata

tak, ale tylko z krajów UE

16%

84%

20%

80%

8

6

17

6

2

22

7
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Mimo że swobodne poruszanie się po kra-
jach unijnych nie oznacza automatycznej 
zgody na podejmowanie legalnej pracy, to  
z pewnością znacząco do tego przy-
bliża. Sama branża motoryzacyjna od 
dłuższego czasu wskazuje na potrzebę 
wprowadzenia polityki, a raczej rozwiązań 
zachęcających do osiedlania się w Polsce. 
Tym bardziej, że wielu Ukraińców to w 
rzeczywistości Polacy pokolenia wojenne-
go. – Mimo to uważam, że Ukraińcy nie są 
panaceum na problem braku pracowników 
w Polsce, ponieważ pod względem chociaż-
by liczbowym nie zaspokoją potrzeb polskich pracodawców.  
Zawsze będą ich też kusiły kraje Europy Zachodniej – podobnie 
jak Polaków – mówi Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby 
Motoryzacji. 

O emigracji i imigrantach słów kilka… 

Decyzja Rady UE o swobodnym, bezwizowym podróżowaniu Ukraińców po unijnych krajach jest z pewnością pozytywna 
dla tamtejszego społeczeństwa. Gorszą wiadomość stanowi dla polskiego rynku pracy, ponieważ nie jesteśmy w stanie 
konkurować z kilkukrotnie wyższymi stawkami oferowanymi na zachodzie Europy. Kwestią czasu jest dołączenie do emi-
grujących Polaków kolejnych wschodnich nacji. 

Ukraińcy nie są panaceum na problem braku 
pracowników, ponieważ pod względem liczbowym  
nie zaspokoją potrzeb polskich pracodawców.  
Zawsze będą ich też kusiły kraje Europy Zachodniej  
– podobnie jak Polaków.

Roman Kantorski,  
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji
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Koordynator obcokrajowców
Ukraińcy są w Polsce grupą dominującą i dobrze adaptującą się 
do naszych warunków. Jednak i w ich przypadku mamy do czy-
nienia zarówno z plusami, jak i minusami tej współpracy. Do tych 
pierwszych można zaliczyć dodatkowe ręce do pracy, jak również 
to, że osoby te są zainteresowane etatami w bardzo dużym 
wymiarze godzin. Często chęć zarobku sprawia, że domagają się 
pracy nawet przez 250 godzin w miesiącu. – Jeżeli Polakowi na 
stanowisku produkcyjnym trzeba zapłacić 5-6 tys. zł. brutto,  
to Ukrainiec jest zadowolony z płacy w wysokości 3-4 tys. zł. brutto  
– twierdzi Jacek Rybicki, Członek Zarządu, FNS Fermot S.A.

Ukraińcy są bardzo skrupulatni. Podejmują się ciężkich prac, 
których nie chcą wykonywać Polacy. Problemem bywa jednak 
komunikacja. Często przytakują, że rozumieją polecenia, nawet  
gdy nie do końca tak jest. Dlatego w ostatnim czasie pojawił 
się nowy zawód tzw. koordynatora, który pełni niejako funkcję 
pomostu między fabryką a pracownikami z Ukrainy.  
Koordynatorzy dbają o komunikację i organizację pracy.  
– Od 3-4 lat zatrudniamy również ludzi z Ukrainy, głównie za pośred-
nictwem agencji pracy tymczasowej. Z komunikacją z Ukraińcami 
nie ma większego problemu, tym bardziej, że jest tzw. opiekun 
grupy, którego rolą jest właśnie pomoc w prawidłowym zrozumieniu 
przekazywanych informacji, zadań – mówi Jerzy Cieślar, Prezes 
Zarządu, Zakłady Metalowe Postęp S.A. – Jedyna przeszkoda 
we współpracy to przepisy, czyli trzymiesięczna ważność wiz.  
W przypadku przeszkolonych pracowników jest to dla nas problema-
tyczne. Z tego też powodu zmuszeni jesteśmy zatrudniać ich głównie 
do prac prostych, gdzie łatwo o zastępstwo innym pracownikiem  
w przypadku konieczności powrotu na Ukrainę w celu przedłużenia 
wizy – dodaje. 

Brak lojalności pracowników z Ukrainy to kolejna cecha ujemna 
dla pracodawców w Polsce. W przypadku tzw. imigrantów za-
robkowych liczy się tylko i wyłącznie stawka godzinowa, dlatego 
łatwo ich podkupić. Kolejny aspekt to szybkość ich adaptacji  
w naszym kraju, w tym umiejętności poruszania się po nim,  
oraz zręczne wykorzystywanie mediów społecznościowych.  
Mimo że w początkowym okresie całe grupy otrzymują pomoc 
przy organizacji pobytu, zakwaterowaniu, kwestiach formalnych, 
etc., to dosyć szybko pracownicy stają się samodzielni, co prze-
kłada się na zmianę pracy i otoczenia. – Sprawienie, aby współpra-
ca miała charakter długofalowy, to duże wyzwanie wielu firm, które 
decydują się uzupełniać swoje braki kadrowe właśnie osobami  
z Ukrainy. Atmosfera, bezpieczeństwo pracy, znajomość pracodawcy, 

Jedyna przeszkoda we współpracy z Ukraińcami to przepisy.  
Z tego też powodu zmuszeni jesteśmy zatrudniać ich głównie do prac 
prostych, gdzie łatwo o zastępstwo innym pracownikiem  
w przypadku konieczności powrotu na Ukrainę w celu przedłużenia wizy. 

Jerzy Cieślar,  
Prezes Zarządu, Zakłady Metalowe Postęp S.A.
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jego wypłacalność są w zasadzie w tych przypadkach nieistotne  
– wyjaśnia Jacek Opala, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży/
Członek Zarządu w Exact Systems.

Szacunkowe dane wskazują, że w Polsce pracuje około 1 miliona 
Ukraińców, z czego ponad połowa „na czarno”. W przypadku 
fabryk z sektora automotive taka forma zatrudnienia jest raczej 
niemożliwa. – Niemniej jednak wspomaganie się ludźmi zza 
wschodniej granicy to krótkoterminowa strategia, ponieważ długo-
terminowo problemy demograficzne Polski nie zostaną rozwiązane. 
Nie wyeliminujemy na stałe problemu braku ludzi do pracy. Sukces 
można odnieść tylko poprzez długofalowe wspieranie prokreacji  
lub odpowiednie działania, w tym zachęty administracji państwowej 
do osiedlania się w Polsce na stałe – przestrzega Jacek Opala.

Wydaje się to jednak nierealne  z punktu widzenia członków pol-
skiego społeczeństwa w wieku produkcyjnym. Polacy woleliby, 
aby płace rosły, a imigrantów było jak najmniej. Otwarta polityka 
rządu w zakresie pomocy imigrantom może budzić niepokoje 
społeczne. Kto podejmie polityczne ryzyko?

Atrakcyjność zarobkowa Czech
Polacy już nie tylko emigrują do krajów zachodnich Europy, 
lecz także często podejmują pracę u naszych południowych 
sąsiadów, Czechów. Mamy do czynienia albo z przeprowadzką na 
stałe, albo z tzw. kilkugodzinną emigracją. Dotyczy ona głównie 
mieszkańców miejscowości przygranicznych, którzy przekra-
czają granicę i jadą do pracy, a następnie wracają do domu, do 
Polski. Dlaczego Czechy? Odpowiedź jest jednoznaczna: stawka 
godzinowa pracownika produkcyjnego jest o ok. 30% wyższa niż 
w Polsce. Ponadto Polakom jest się tam łatwo odnaleźć, a bariera 
językowa jest nikła – możemy komunikować się we własnych, 
rodzimych językach. 

Ostatnie lata pokazały olbrzymią skalę emigracji Polaków. Jednak 
z migracją wewnętrzną jest dużo gorzej i widać, że nie jesteśmy 
chętni do zmiany miejsca zamieszkania nawet mimo możliwości 
uzyskania lepszej pracy w innym mieście. Wynika to prawdo-
podobnie z małych różnic płacowych, a jak wiadomo zmiana 
miejsca zamieszkania generuje zarówno koszty finansowe, jak 
również socjologiczne. – Jeżeli mówimy o mobilności, podążaniu 
za pracą, to rodzina jest w jakiś sposób poszkodowana. Polacy są 
dużo bardziej skłonni do emigracji do innych państw niż do migracji 
wewnątrz kraju. W przypadku stanowisk szczebla dyrektorskiego czy 
członków zarządu ta migracja jest jeszcze widoczna, ale nie dotyczy 
już stanowisk kierowniczych i niższych pozycji. Wszystko zależy od 
pieniędzy, ponieważ migracja podnosi koszty utrzymania, które 

Podążanie za pracą wewnątrz kraju stanie się coraz bardziej 
powszechne, a wiąże się to ze wzrostem wynagrodzeń, 
widocznym zwłaszcza w niektórych regionach. 

Adam Sikorski,  
Prezes Zarządu PZL Sędziszów S.A.

pracownicy muszą sobie zrekompensować. Uważam jednak, 
że podążanie za pracą wewnątrz kraju stanie się coraz bar-
dziej powszechne, a wiąże się to ze wzrostem wynagrodzeń, 
widocznym zwłaszcza w niektórych regionach – podsumo-
wuje Adam Sikorski, Prezes Zarządu PZL Sędziszów 
S.A.
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– Branża motoryzacyjna jest w bardzo dobrej kondycji. Rosną 
zamówienia na samochody, podzespoły, części, itd. Przekłada się 
to oczywiście na wzrost zapotrzebowania na pracowników  
– mówi Jacek Opala, Dyrektor ds. Rozwoju  
Sprzedaży/Członek Zarządu w Exact Systems.  
– Z przeprowadzonych przez nas w 2016 r. badań wynikało,  
że w najbliższym czasie ponad 60 proc. pracodawców będzie 
zwiększało zatrudnienie, podobnie jak w Czechach, Słowacji, 
Rosji i Niemczech. Dlatego wkrótce może okazać się, że rynek 
pracy, który do tej pory stanowił element przewagi konkurencyj-
nej naszego kraju, wkrótce może stać się elementem hamującym 
– dodaje Jacek Opala.

W opinii przedstawicieli branży problem stanowią nie tyle 
płace, co właśnie brak rąk do pracy. Same wynagrodzenia 
rosną, mimo że względem kosztów ponoszonych na życie  
relatywnie wolno, przez co daleko nam do poziomu oczeki-
wań znanego z krajów zachodnich Unii Europejskiej.  
Natomiast sami polscy przedsiębiorcy również nie chcą dążyć  
do rewolucji płacowej, co oczywiście ma bezpośrednie zna-

czenie dla firm, a pośrednie 
dla atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski. Stąd bierze się popu-
larność agencji pracy tymcza-
sowej wśród właścicieli oraz 
osób zarządzających firmami.  
Cóż ma zrobić firma, zatrud-
niająca np. 1000 osób, której 
brakuje kolejnych 100?  
Proponując obecny poziom 
płacowy, nie zdobędzie 
nowych pracowników. Są trzy 
wyjścia: wejść w kooperację  
z firmami lub agencjami pracy 
czasowej, które zaproponują 

wyższą stawkę pracownikom, zainteresować się potencjalny-
mi pracownikami z Ukrainy, albo – na co niekoniecznie firmy 
się decydują – zatrudnić tę dodatkową setkę osób, podnosząc 
przy tym stawkę wszystkim, również obecnym pracownikom. 

Czy „rynek pracownika”  
zagrozi sektorowi automotive? 

Od kilku lat narastającym problemem w sektorze przemysłu motoryzacyjnego jest znalezienie ludzi do pracy.  
Większość przedsiębiorców deklaruje, że najbardziej brakuje pracowników produkcyjnych, w tym specjalistów  
oraz operatorów maszyn. 

Jednak i wśród osób z wyższym wykształceniem – inży-
nierów, kadry kierowniczej oraz pracowników biurowych 
– widoczne są braki. Niekiedy znalezienie doświadczonego 
inżyniera mówiącego po polsku graniczy niemalże z cudem. 
– W przypadku Sędziszowa i okolic widać, że coraz trudniej jest 
pozyskać osoby wykwalifikowane, ale nie mogę jednoznacznie 
stwierdzić, że już mamy z tym problem. Niemniej jednak kwestia 
braków podaży ludzi do pracy narasta – mówi Adam Sikorski, 
Prezes Zarządu PZL Sędziszów S.A.

Nieco inaczej rysuje się sytuacja w okolicach Gliwic. – Więk-
szych problemów z zatrudnieniem na stanowiska produkcyjne 
raczej nie mamy. Trudniej jest w przypadku specjalistów i inżynie-
rów czy technologów – uważa Jerzy Cieślar, Prezes Zarządu, 
Zakłady Metalowe Postęp S.A.

Natomiast Jacek Rybicki, Członek Zarządu, FNS Fermot 
S.A. ze Skierniewic, miejscowości położonej w centralnej  
Polsce, twierdzi że „znalezienie inżyniera lub konstruktora 
po studiach nie jest problemem samym w sobie, ale każdego 
młodego pracownika trzeba 
zapoznać z wymaganiami, 
nauczyć techniki i wdrożyć  
w tryb postępowania  
w firmie. Znalezienie kogoś 
przygotowanego do wykony-
wania konkretnych prac, np. 
samodzielnego konstruktora 
z doświadczeniem, techno-
loga czy operatora CNC jest 
oczywiście dużo trudniejsze”.

Mimo że nie wszyscy pra-
codawcy narzekają na braki 
kadrowe, co w niektórych 
przypadkach wynika  
z dogodnej lokalizacji fabryki na mapie Polski, to wyraźnie 
widać spadek zainteresowania pracą. Kilka lat temu na ogło-
szenie dotyczące pracownika produkcyjnego odpowiadało 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. Dzisiaj kilkanaście, z czego 
większość z wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi, 
małym doświadczeniem oraz brakami w wiedzy.

Stopa bezrobocia w Polsce według GUS 
(marzec 2017) 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 
koniec marca 2017 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 
ogółem 8,1% aktywnych zawodowo, co w przeliczeniu na 
liczby rzeczywiste wynosi 1324,2 tys. Oczywiście inaczej 
problem bezrobocia przedstawia się w różnych rejonach 
naszego kraju. Stopień zróżnicowania wynosi od kilku 
procent (a nawet mniej w przypadku analizy podregionów, 
powiatów) aż do kilkunastu.
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Grupy wiekowe i fachowcy
Mimo że o fachowców na rynku pracy jest jeszcze trudniej  
niż o pracowników produkcyjnych, to obecnie zauważalna 
jest pewna zmiana pokoleniowa. Widoczne są różnice  
w podejściu do pracy ludzi młodych, tuż po szkołach śred-
nich i studiach, oraz tych w wieku 40+.
– Osoby z pokolenia 40+ były wychowane w nieco innych cza-
sach. Mają świadomość ciężkiej pracy swoich rodziców, pamięta-
ją okres, kiedy rynek pracy należał do pracodawców,  
i mają wpojone, że praca to obowiązek. Jest to pierwsze pokole-
nie wolne od wojen i innych kataklizmów (poza czasami komu-
nizmu), ale jednocześnie nie dostało niczego od swoich rodziców 
czy dziadków – mówi Jacek Opala. – Dla nich praca jest jednym 
z najważniejszych dóbr, chętnie pielęgnują swój rozwój oraz war-
tości zawodowe. Natomiast młodsze pokolenia mają inne podej-

ście do aktywności zawodowej. Ich nierozłącznym towarzyszem 
jest Internet. Komunikują się ze sobą głównie za pośrednictwem 
smartfonów, komputerów. Wychowani zostali w swego rodzaju 

dobrobycie i stabilności zbudowanej przez ich rodziców, przez co 
nie muszą tak mocno zabiegać o wartości materialne – dodaje. 
W ich opinii praca sama w sobie nie ma być celem, a życie nie ma 
się wokół niej kręcić. Praca ma być raczej narzędziem do wypra-
cowania takiej sytuacji życiowej, jaką chcą osiągnąć. – Wyróżnił-
bym jeszcze trzecią grupę wiekową - 50-55+. Te osoby pamiętają 
poprzednią epokę i nie jest im łatwo adaptować się do nowych 
warunków. Mimo że często mają dużą wiedzę i doświadczenie, 
trudno im wydobyć te atuty, a innym z nich skorzystać – jakby 
obawiali się, że coś zostanie im zabrane. Natomiast grupa 40+ 
jest grupą bardzo stabilną, z doświadczeniem i przywiązaniem 
do firmy, pracodawcy. Z kolei ludzie młodzi mają świadomość, 
że są dopiero na początku swojego życia zawodowego i jest 
więcej niż pewne, że zanim się ustabilizują, zmienią pracę  
kilkukrotnie – wskazuje Jacek Rybicki.

Wszystkie trzy grupy posiadają swoje mocne strony.  
Ludzie młodzi są bardzo kreatywni, potrafią tworzyć, wycho-
dząc poza standardowe, utarte rozwiązania. Ich minusem  

Znalezienie pracownika przygotowanego do wykonywania 
konkretnych prac, np. samodzielnego konstruktora 
z doświadczeniem, technologa czy operatora CNC nie jest łatwe.

Jacek Rybicki,   
Członek Zarządu, FNS Fermot S.A.
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Przy obecnym zainteresowaniu Polską przez koncerny  
produkujące samochody, płace w przemyśle motoryzacyjnym 
na pewno będą rosły. W regionach o widocznych potrzebach 
zatrudnieniowych naturalnie będzie to następować szyb-
ciej, w innych wolniej. Duże firmy obecne w Polsce często 
podkupują pracowników poprzez chociażby proponowanie 
wyższych stawek i całego szeregu dodatkowych benefitów. 
Jeżeli nie zostaną wprowadzone programy zachęcające 
obcokrajowców do osiedlania się w Polsce na stałe, można 
domniemywać, że z czasem dojdzie do relokacji przemysłu 
motoryzacyjnego do innych krajów. Dzisiaj problem przeno-
szenia fabryk na wschód podnoszą kraje Europy Zachodniej. 
Czy i nas czeka podobny scenariusz?

jest niechęć do długofalowego przywiązania się do praco-
dawcy i zainteresowanie tzw. pracą projektową. Często nie 
chcą związać się etatem, ponieważ mają świadomość, że taka 
forma do czegoś ich obliguje – do codziennego, porannego 
wstawania, ośmiogodzinnego dnia pracy, etc. Wolą pracować 
zadaniowo i z tego chcą być rozliczani. Robią sobie wolne, by 
zwiedzić jakiś kraj lub rozwijać swoje zainteresowania.  
– Największe wymagania płacowe, niemal roszczeniowe, mają 
ludzie po szkołach, z 4-5 letnim doświadczeniem zawodowym. 
Przez ten kilkuletni okres poznają obowiązujący system jakości, 
zawód, mają obycie w branży. Nadal są jednak mobilni i elastycz-
ni. Często nie są przywiązani do swojego miejsca zamieszkania, 
nie mają rodzin. Tym samym rośnie ich poczucie wartości  
i przydatności na rynku pracy. Ich oczekiwania płacowe stają  
się wyższe – wyjaśnia Jacek Rybicki.

Pracownicy w wieku 40+ cechują się dużym przywiązaniem 
do pracodawcy, lojalnością, doświadczeniem i starannością 
wykonywanej pracy. 

500+

Mimo obaw, wprowadzenie w życie programu „Rodzina 500+”  
nie przełożyło się w istotnym stopniu na masową rezygnację 
z pracy. Takie sytuacje, jeśli w ogóle miały miejsce, stanowiły 
bardzo nikły odsetek. – Program 500+ wystartował raptem rok 
temu. Jego efekty mogą być widoczne najwcześniej za 20 lat.  
Zresztą program ten jest mimo wszystko za słaby, aby wpłynął 
na prokreację Polaków – mówi Roman Kantorski, Prezes 
Polskiej Izby Motoryzacji.

W marginalnych przypadkach program „Rodzina 500+”  
wycofał z rynku pracy pewną grupę kobiet z najniższych 
szczebli pracowników. Zjawisko zaobserwowano głównie 
wśród pracownic, które mają więcej niż troje dzieci, i różnica 
między płacą a zsumowanymi „pięćsetkami” nie była duża.  
– Nie mieliśmy w PZL Sędziszów przypadków rezygnacji z pracy  
z tytułu programu 500+. Prawdopodobnie wynika to z faktu,  
że w naszej firmie średnia wieku pracowników jest dosyć wysoka  
i nie są oni beneficjentami tego programu – mówi Adam  
Sikorski.

Może okazać się, że rynek pracy, który do tej pory stanowił 
element przewagi konkurencyjnej naszego kraju, wkrótce 
może stać się elementem hamującym.

Jacek Opala,   
Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży/Członek Zarządu w Exact Systems
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Dyrektor zakładu 

Dyrektor zakładu jest najważniejszą funkcją w ramach poszcze-
gólnych oddziałów organizacji. Stanowisko to wiąże się z odpo-
wiedzialnością za wydajne funkcjonowanie całego podległego 
zakładu produkcyjnego. W większych organizacjach dyrektor 
zakładu zarządza zgodnie z polityką narzuconą przez centralę 
grupy, natomiast w mniej rozwiniętych strukturach stanowisko  
to jest tożsame z prezesem zarządu lub dyrektorem generalnym. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie i koordynacja podległego zakładu w oparciu o 

ustaloną strategię rozwoju,
• bezpośrednia współpraca z zarządem firmy,
• uczestnictwo w tworzeniu i egzekwowaniu budżetów 

okresowych, 
• tworzenie i egzekwowanie procedur operacyjnych,
• budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych ze 

strategicznymi partnerami firmy, 
• bezpośrednia koordynacja działań i zarządzanie  

dyrektorami/managerami odpowiedzialnymi  
za poszczególne piony w organizacji,

• nadzór nad kluczowymi projektami inwestycyjnymi. 

Profil
Kandydat na dyrektora zakładu powinien mieć przynajmniej  
kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z budo-
waniem strategii biznesowej, zarządzaniem zasobami ludzkimi  
oraz w kontakcie z klientem. Często na to stanowisko wybierani 
są kandydaci, którzy wcześniej zarządzali jednym z kluczowych 
pionów w zakładzie np. produkcją, jakością, logistyką czy PMO.  

Perspektywy rozwoju
Możliwością rozwoju dla dyrektora zakładu jest objęcie stanowi-
ska dyrektora generalnego lub prezesa zarządu. Istnieje również 
możliwość awansu na analogiczne stanowisko z odpowiedzialno-
ścią za region (od jednego do kilku krajów). 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 11%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

20 000 zł 25 300 zł 40 100 zł

średnia minimum maksimum

27 700 zł 6 600 zł 46 700 zł

Liczba obserwacji: 19

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

72%

100%

72%

39%

11%

94%
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Dyrektor personalny

Dyrektor personalny odpowiada za planowanie i nadzorowanie 
wszystkich działań związanych z zarządzaniem personelem  
w firmie. W Polsce powoli wzrasta liczba podmiotów, w których 
dyrektor personalny występuje jako równorzędny partner dla 
obszarów biznesowych i wchodzi w skład zespołu zarządza-
jącego organizacją lub zarządu. Rola dyrektora personalnego 
ewoluuje wraz z rozwojem kultury organizacyjnej firmy, którą 
sam współtworzy. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za kreowanie i realizację strategii 

personalnej w firmie, 
• planowanie i negocjowanie budżetu na działania ZZL, 
• nadzorowanie procesu rekrutacji i pozyskiwania talentów,
• koordynowanie procesu planowania ścieżek kariery i sukcesji,
• zarządzanie systemem szkoleń i programami rozwoju 

personelu, 
• tworzenie systemów ocen okresowych i systemów 

motywacyjnych,
• współtworzenie i nadzór realizacji polityki wynagrodzeń, 
• wspieranie zarządu i kadry zarządzającej w realizacji strategii 

personalnej,
• doradztwo dla zarządu i managerów przy podejmowaniu 

decyzji biznesowych i personalnych, 
• współpraca ze związkami zawodowymi, 
• kreowanie strategii i nadzór nad realizacją założeń marketingu 

personalnego,
• zarządzanie pracą podległego zespołu. 

Profil
Kandydat na dyrektora personalnego powinien mieć minimum 
kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządza-
niem zasobami ludzkimi. Wymagana jest praktyczna i systema-
tycznie aktualizowana wiedza obejmująca wszystkie obszary 
miękkiego i twardego HR. Nowoczesny dyrektor personalny 
powinien sprawnie poruszać się w zakresie funkcjonowania istot-
nych procesów biznesowych i zarządczych w firmie. Kandydata 
na stanowisko dyrektora personalnego charakteryzować powin-
ny takie cechy jak: komunikatywność, umiejętność argumentacji  
i wywierania wpływu oraz zdolność do budowania relacji  
i asertywność. 

Perspektywy rozwoju
Dyrektorowi personalnemu może zostać powierzona funkcja 
członka zarządu. W największych firmach istnieje perspektywa 
objęcia stanowiska dyrektora personalnego całej grupy. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 7%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

17 000 zł 20 000 zł 20 800 zł

średnia minimum maksimum

19 000 zł 16 250 zł 22 000 zł

Liczba obserwacji: 13

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

85%

100%

69%

54%

8%

92%
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Partner biznesowy ds. ZZL

Partner biznesowy ds. zarządzania zasobami ludzkimi to specjali-
sta, który odpowiada za realizację polityki HR zgodnie ze strategią 
i celami firmy w określonym obszarze biznesu. W polskich 
realiach jest to funkcja stosunkowo młoda i wdrażana głównie 
w dużych, międzynarodowych firmach z macierzową strukturą 
organizacyjną. Pojawienie się roli partnera biznesowego ds. ZZL 
zwykle dowodzi, że funkcja ZZL ewoluowała z administracyjno-
-wspierającej w kierunku strategicznej. Często można spotkać się 
z różnym nazewnictwem podobnej funkcji m.in. HR Generalist 
czy HR Business Partner. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za realizację strategii personalnej firmy  

w danym obszarze biznesu,
• monitorowanie kluczowych wskaźników HR, diagnozowanie 

zmieniających się potrzeb,
• analizowanie procesów HR i sporządzanie rekomendacji, 
• inicjowanie i wdrażanie usprawnień dla biznesu, m.in. w takich 

obszarach jak: polityka wynagrodzeń, systemy motywacyjne, 
szkolenia, komunikacja,

• współpraca z centralą firmy w zakresie wdrażania polityki  
i narzędzi HR firmy w danym obszarze, 

• wspieranie i doradzanie managerom liniowym i kadrze 
zarządzającej w sprawach związanych z zarządzaniem 
personelem, 

• aktywny udział w procesach rekrutacji na najwyższe 
stanowiska,

• przygotowanie planu i realizacja budżetu. 

Profil
O stanowisko partnera biznesowego ds. ZZL mogą ubiegać się 
osoby posiadające kilka lat doświadczenia w obszarze zarządza-
nia zasobami ludzkimi oraz ugruntowaną wiedzę obejmującą 
zarówno zagadnienia miękkie, jak i twarde HR. Od partnera 
biznesowego ds. ZZL wymaga się predyspozycji do pracy o cha-
rakterze projektowym oraz gotowości i zdolności do szybkiego 
przyswajania wiedzy. W tej roli najlepiej sprawdzają się osoby  
z umiejętnością analitycznego myślenia, otwarte na zmiany  
i zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji.

Perspektywy rozwoju
Partner biznesowy ds. ZZL może rozwijać się, podejmując odpo-
wiedzialność za działania HR w innym obszarze biznesu,  
a jeżeli posiada umiejętności zarządzania zespołem, może rów-
nież awansować na stanowisko kierownicze w strukturach działu 
personalnego. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 6%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

7 700 zł 8 400 zł 12 000 zł

średnia minimum maksimum

9 700 zł 6 800 zł 15 400 zł

Liczba obserwacji: 19

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

92%

100%

83%

42%

58%
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Specjalista ds. rekrutacji

Specjalista ds. rekrutacji jest samodzielnym stanowiskiem  
w dziale personalnym. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiada 
za planowanie i realizację procesów rekrutacyjnych w firmie. 
Specjalista ds. rekrutacji występuje w roli doradcy wewnętrzne-
go w stosunku do managera zainteresowanego zatrudnieniem 
pracownika, odpowiada za zdiagnozowanie potrzeb i doprecyzo-
wanie szczegółowych wymagań stawianych kandydatom  
na dane stanowisko. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za realizację procesów rekrutacji 

pracowników,
• tworzenie procedur na potrzeby rekrutacji wewnętrznej  

i zewnętrznej,
• przygotowywanie profili kandydatów i opisów stanowisk na 

potrzeby rekrutacji, 
• opracowywanie lub dobór narzędzi i metod selekcyjnych,
• bieżąca współpraca z firmami doradztwa personalnego  

i agencjami pracy tymczasowej,
• przygotowywanie raportów i opinii na temat kandydatów, 
• wspieranie i szkolenie kadry kierowniczej z zakresu efektywnej 

rekrutacji personelu,
• monitorowanie tendencji na lokalnym lub branżowym rynku 

pracy, 
• realizacja założeń marketingu personalnego. 

Profil
Kandydat na specjalistę ds. rekrutacji powinien legitymować 
się dyplomem uczelni wyższej. Ze względu na wiedzę 
umożliwiającą efektywne i mądre korzystanie z narzędzi 
selekcyjnych preferowany kierunek to psychologia. Mile widziane 
jest doświadczenie zdobyte w firmach rekrutacyjnych lub 
podczas praktyk i staży w działach personalnych. Dodatkowy 
atut to wiedza z zakresu prawa pracy, kadr, płac oraz employer 
brandingu. 

Perspektywy rozwoju
Specjalista ds. rekrutacji w dużych organizacjach może awanso-
wać w pionie na stanowisko kierownika ds. rekrutacji lub partnera 
biznesowego ds. ZZL. W mniejszych firmach wraz z pogłębie-
niem wiedzy i zaangażowania w realizacje innych funkcji ZZL 
może objąć funkcję HR managera. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 6%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

5 500 zł 7 500 zł 7 800 zł

średnia minimum maksimum

6 700 zł 3 600 zł 8 800 zł

Liczba obserwacji: 13

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

77%

85%

100%

38%

77%

8%
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Dyrektor finansowy

Rola dyrektora finansowego w ciągu ostatnich kilku lat uległa 
wyraźnej ewolucji: od osoby odpowiedzialnej za doradztwo  
i dostarczanie informacji do współdecydenta w podejmowaniu 
strategicznych decyzji w firmie. Obecnie stanowisko to należy 
do najbardziej prestiżowych. W największych firmach dyrektor 
finansowy jest współodpowiedzialny za procesy strategicznego 
planowania i zarządzania oraz za fuzje i przejęcia. 

Zakres obowiązków
• kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy, 
• nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań 

finansowych oraz raportów,
• nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów 

wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
• odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
• optymalizowanie polityki podatkowej, 
• optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku 

obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
• odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie 

ryzyka kursowego oraz stóp procentowych, 
• kontakty i współpraca z audytorami, bankami, firmami 

ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami 
podatkowymi, 

• nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, 
kontrolingu, administracji i audytu wewnętrznego. 

Profil
Kandydat na dyrektora finansowego powinien mieć minimum 
kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządza-
niem finansami (kontroling finansowy, księgowość) lub w firmie 
audytorskiej. Powinien również posiadać gruntowną wiedzę z ob-
szaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarząd-
czej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności 
zarządzania zespołem. Od kandydata na dyrektora finansowego 
oczekuje się ukończenia egzaminów w zakresie polskich lub 
międzynarodowych kwalifikacji z dziedziny finansów, takich jak 
ACCA, CIMA czy biegły rewident. 

Perspektywy rozwoju
Dyrektor finansowy może awansować na stanowisko dyrektora 
zarządzającego lub dyrektora zakładu w firmie, w której jest za-
trudniony lub w innej firmie z branży. Dyrektorowi finansowemu 
może zostać powierzona funkcja członka zarządu. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 18%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

18 200 zł 21 500 zł 25 250 zł

średnia minimum maksimum

24 000 zł 5 000 zł 42 000 zł

Liczba obserwacji: 16

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

81%

100%

81%

44%

13%

81%
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Dyrektor sprzedaży 

Dyrektor sprzedaży jest odpowiedzialny za tworzenie długoter-
minowej polityki handlowej przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie 
jej realizacji. W wykonywaniu tych zadań pracuje bezpośrednio 
z zarządem spółki. Rola ta jest kluczowa dla przedsiębiorstwa, 
ponieważ od poziomu efektywności działu, którym zarządza, za-
leży rentowność całej organizacji, a co za tym idzie – również jej 
pozycja na rynku. Przy zależności od wielkości i kształtu struktur 
organizacyjnych oraz roli firmy w łańcuchu dostaw, kompetencje 
działu sprzedaży mogą pokrywać się (lub blisko współpracować) 
z pionem program managementu. Niezależnie jednak od kom-
petencji program managerów, dyrektor ds. sprzedaży uczestni-
czy w tworzeniu strategii docierania do wszystkich odbiorców. 

Zakres obowiązków
• kreowanie oraz wdrażanie strategii handlowej,
• ocena oraz rozwój nowych możliwości biznesowych, 
• projektowanie oraz nadzór nad realizacją założeń 

sprzedażowych, 
• efektywne zarządzanie podległym działem sprzedaży, 
• bliska współpraca z pionem technicznym lub PMO  

w kontekście wycen i tworzenia ofert, 
• tworzenie budżetu oraz ścisła kontrola nad jego realizacją, 
• negocjowanie i zawieranie umów handlowych  

oraz koordynacja ich realizacji, 
• stały monitoring oraz analiza danych rynkowych danego 

segmentu oraz otoczenia konkurencyjnego, 
• raportowanie wyników pracy podległego departamentu,
• wyszukiwanie nowych możliwości sprzedażowych oraz 

budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami 
firmy. 

Profil
Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora ds. sprzedaży 
powinna posiadać wykształcenie ekonomiczne lub managerskie, 
a ponadto, ze względu na specyfikę produktów, bardzo mile 
widziane są ukończone studia inżynierskie. Najważniejszym 
jednak aspektem jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie  
w branży, znajomość technik negocjacyjnych i sprzedażowych 
oraz skuteczne zarządzanie zespołem. Ze względu na 
powszechną na wielu stanowiskach w branży motoryzacyjnej 
ekspozycję na klienta zdarza się, że na funkcję tę awansują osoby 
z różnych pionów, m.in. z pionu technicznego, PMO, pionu 
jakości, pionu logistyki oraz oczywiście pionu sprzedaży. 

Perspektywy rozwoju
Rola dyrektora ds. sprzedaży jest ściśle skorelowana z wynikami 
firmy, dlatego też jest to jedna z najważniejszych pozycji  
w organizacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres kompetencji 
(również tych technicznych) możliwe są oczywiście awanse  
poziome na inne stanowiska dyrektorskie. W przypadku awan-
sów pionowych możemy mówić o dołączeniu do zarządu firmy 
oraz o stanowisku dyrektora generalnego lub dyrektora zakładu. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

8 700 zł 24 800 zł 29 800 zł

średnia minimum maksimum

21 000 zł 4 200 zł 37 500 zł

Liczba obserwacji: 16

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

76%

100%

82%

47%

12%

82%
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Dyrektor techniczny 

Dyrektor pionu technicznego jest stanowiskiem nadzorującym 
funkcjonowanie działów odpowiedzialnych za sprawne i ciągłe 
funkcjonowanie parku maszynowego i produkcji. W zależności 
od poziomu rozbudowania struktury organizacyjnej, dyrektor 
techniczny odpowiedzialny jest za różne działy. Najczęściej są 
to: dział produkcji, dział utrzymania ruchu, dział technologiczny 
oraz dział badań i rozwoju.  Podległe działy odpowiadają więc 
za park maszynowy (pod kątem jego płynnego funkcjonowania 
i industrializacji), opracowywanie i optymalizowanie procesów 
produkcyjnych, rozwijanie produktów oraz operacyjną produkcję. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie działami odpowiedzialnymi za wdrażanie  

i produkcję (działy: produkcji, utrzymania ruchu, 
technologiczny, B+R), 

• ciągłe analizowanie rynku oraz kontakt ze światem 
akademickim pod kątem opracowywania nowych technologii 
produkcji, 

• odpowiedzialność za tworzenie i nadzorowanie realizacji 
budżetu, 

• nadzorowanie i budowa technicznego know-how organizacji,
• uczestnictwo w procesach industrializacji, a szczególnie  

w kontekście wyszukiwania i zatwierdzania dostawców 
maszyn oraz wprowadzania ich do produkcji, 

• budowanie i utrzymywanie stałych kontaktów z klientami 
firmy. 

Profil
Osoba starająca się o stanowisko dyrektora technicznego, musi 
posiadać doświadczenie związane z zarządzaniem i wdrażaniem 
procesów produkcyjnych, ale również z rozwojem produktu. 
W tym wypadku nie bez znaczenia będzie również znajomość 
wykorzystywanych w organizacji procesów produkcyjnych  
i oprogramowania do projektowania (najczęściej będą to CATIA  
i NX). Konieczne będzie również doświadczenie związane  
z bezpośrednią współpracą z klientem oraz doskonała znajomość 
branży i rynku dostawców. Skuteczny dyrektor techniczny będzie 
posiadał szeroko rozwinięte umiejętności managerskie, które 
pozwolą mu na zarządzanie dużymi zespołami  i godzenie często 
pozornie sprzecznych interesów (np. produkcji i utrzymania 
ruchu). 

Perspektywy rozwoju
Dyrektor ds. technicznych może zostać awansowany na stanowi-
sko dyrektora zarządzającego lub dyrektora zakładu. Alternatyw-
ną ścieżką rozwoju będzie zajęcie analogicznego stanowiska  
z odpowiedzialnością za cały region.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

16 300 zł 19 000 zł 21 800 zł

średnia minimum maksimum

18 700 zł 5 600 zł 30 000 zł

Liczba obserwacji: 20

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Służbowy samochód

80%

100%

75%

50%

85%
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Kierownik produkcji

Rola kierownika produkcji jest niezwykle istotna w funkcjonowa-
niu każdej firmy produkcyjnej. Osoby na tym stanowisku muszą 
łączyć doskonałe kompetencje miękkie, służące im do zarządza-
nia często bardzo dużymi zespołami produkcyjnymi,  
z profesjonalnym przygotowaniem inżynierskim i strategicznym. 
Kierownik produkcji uczestniczy we wszystkich działaniach 
dotyczących parku maszynowego i musi być w stanie przygoto-
wać swoje zespoły do zmian związanych z nowym sprzętem czy 
procesem technologicznym. W ramach zwiększania wydajności 
czy oszczędności, kierownicy produkcji często muszą również ini-
cjować wszelkiego rodzaju projekty optymalizacyjne na swoich 
liniach/gniazdach produkcyjnych. W mniejszych organizacjach,  
w których nie funkcjonuje stanowisko dyrektora technicznego,  
to właśnie kierownik produkcji zarządza m.in. działem utrzymania 
ruchu. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie i planowanie procesów produkcji, 
• nadzór i zapewnienie ciągłości oraz płynności produkcji pod 

względem organizacyjnym i personalnym, 
• zarządzanie i rekrutowanie personelu produkcyjnego, 
• inicjowanie i koordynacja procesów optymalizacyjnych, 
• zapewnienie wsparcia i aktywne uczestnictwo przy projektach 

nowych uruchomień, 
• nadzór nad terminową realizacją planów produkcyjnych. 

Profil
Kandydaci na stanowisko kierownika produkcji powinni 
być zaznajomieni z używanymi w organizacji procesami 
produkcyjnymi, posiadać umiejętności w zarządzaniu dużymi 
grupami personelu oraz mieć wykształcenie inżynierskie. Często 
na stanowiska te awansowani są kierownicy zmiany, którzy 
wystarczająco dobrze opanowali zagadnienia związane  
z technologią, lub technolodzy posiadający predyspozycje  
do zarządzania. 

Perspektywy rozwoju
Perspektywy rozwoju dla kierowników produkcji są bardzo sze-
rokie i w dużym stopniu uzależnione od kształtu tej roli w danej 
organizacji. W zależności od poziomu zaangażowania kierownika 
produkcji w działalność poszczególnych działów, może on objąć 
stanowiska takie jak: kierownik działu jakości, project manager, 
dyrektor techniczny czy dyrektor zakładu. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

10 400 zł 12 100 zł 13 900 zł

średnia minimum maksimum

12 200 zł 3 500 zł 23 400 zł

Liczba obserwacji: 25

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

80%

84%

88%

28%

72%

20%

      4%
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Kierownik zmiany 

Kierownik zmiany jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie pra-
cą operacyjną dedykowanych mu stanowisk produkcyjnych dla 
jednej ze zmian. Poza rozwiniętymi umiejętnościami planowania 
i koordynowania pracy, musi stale zarządzać dużymi zespołami 
poprzez rozdzielnie pracy między podwładnych, kontrolowanie 
efektywności jej wykonywania (KPI), motywowanie i utrzymywa-
nie dyscypliny. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie podległymi zespołami produkcyjnymi, 
• nadzorowanie i koordynacja realizacji planów produkcyjnych, 
• weryfikacja i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej  

i statystyk efektywności, 
• inicjowanie i wdrażanie procesów optymalizacyjnych, 
• raportowanie wyników produkcyjnych, 
• nadzór nad sprawnością i poprawnym funkcjonowaniem 

urządzeń i stanowisk produkcyjnych, 
• odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP, 
• reagowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Profil
Idealny kandydat do objęcia stanowiska kierownika zmiany po-
winien legitymować się wyższym wykształceniem inżynierskim 
oraz rozwiniętymi umiejętnościami managerskimi. Bardzo często 
na stanowisko to awansowane są osoby pełniące wcześniej 
funkcję brygadzisty lub pracownika produkcji, które są już dobrze 
zaznajomione z parkiem maszynowym oraz z potencjalnymi 
trudnościami, jakie mogą wystąpić w trakcie ich zmiany. 

Perspektywy rozwoju
Ścieżka rozwoju kierownika zmiany może podążać pionowo  
w kierunku kierownika produkcji lub poziomo w stronę zarządza-
nia utrzymaniem ruchu lub jakością operacyjną. Uzależnione jest 
to od znajomości specyficznych zagadnień merytorycznych  
oraz od preferencji samego pracownika. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

5 500 zł 6 500 zł 7 500 zł

średnia minimum maksimum

6 300 zł 2 500 zł 8 000 zł

Liczba obserwacji: 22

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

77%

73%

82%

32%

77%

18%
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Inżynier procesu

Inżynier procesu (bardzo często stosowaną nazwą jest również 
technolog) to osoba odpowiedzialna za opracowywanie, uspraw-
nianie i rozwój podległych mu w ramach zakładu procesów pro-
dukcyjnych. Zakres odpowiedzialności osoby na tym stanowisku 
jest zróżnicowany w zależności od profilu firmy, jednak zazwyczaj 
wspólnym mianownikiem są operacyjny i formalny nadzór nad 
obecnymi i nowymi technologiami produkcji, uczestnictwo  
w projektach industrializacyjnych oraz udział w nowych urucho-
mieniach. 

Zakres obowiązków
• opracowywanie parametrów procesu technologicznego, 
• przygotowywanie instrukcji, norm materiałowych  

i dokumentacji technologicznej, 
• uczestnictwo w projektach nowych uruchomień, 
• wsparcie działu jakości w nadzorowaniu jakości produkcji, 

surowców oraz we wdrażaniu działań naprawczych, 
• inicjowanie projektów optymalizujących i uczestnictwo w nich, 
• wsparcie techniczne działu produkcji oraz działu sprzedaży.

Profil
Kandydat na stanowisko inżyniera procesu powinien ukończyć 
wyższa studia techniczne z zakresu procesów produkcyjnych, 
które będzie obsługiwać. Ponadto musi dysponować wysoko 
rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia, 
szybkością podejmowania trafnych decyzji oraz doskonałą 
organizacją czasu. Ze względu na częstą pracę w zespołach 
projektowych (w tym międzynarodowych) niezbędna będzie 
umiejętność pracy zespołowej, asertywność i znajomość języka 
angielskiego. 

Perspektywy rozwoju
W związku z dużą liczbą projektów i obowiązków, w jakie zaan-
gażowany jest inżynier procesu, możliwości awansu na tym sta-
nowisku są bardzo szerokie. W zależności od specyfiki stanowiska 
inżyniera procesu w danej firmie oraz kompetencji miękkich 
pracownika, może on awansować poziomo do działu industriali-
zacji, project managementu czy continuous improvement  
lub pionowo w stronę dyrektora technicznego. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 000 zł 7 700 zł 8 900 zł

średnia minimum maksimum

7 400 zł 2 600 zł 10 200 zł

Liczba obserwacji: 24

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

79%

79%

83%

25%

79%

21%
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Inżynier produktu

Inżynier produktu jest stanowiskiem łączącym kompetencje 
technologa i konstruktora. To osoba odpowiedzialna meryto-
rycznie i organizacyjnie za stworzenie produktu, poszukiwania 
optymalizacji finansowych i jakościowych oraz dostosowanie go 
do możliwości produkcyjnych firmy. Jego zadaniem jest koordy-
nowanie prac inżynierskich pomiędzy klientem a wewnętrznym 
działem B+R i dostawcami oraz wsparcie przy projektach indu-
strializacyjnych i opracowywaniu technologii produkcji. 

Zakres obowiązków
• uczestnictwo i praca nad rozwojem i optymalizacją 

produktów, 
• koordynacja współpracy pomiędzy klientem a działem 

rozwoju produktów i dostawcami, 
• wsparcie w projektowaniu wyrobów, narzędzi i linii 

produkcyjnych, 
• odpowiedzialność za organizację testów i analizę wyników, 
• tworzenie specyfikacji technicznych produktów, 
• uczestnictwo w ustalaniu wymagań technicznych 

obowiązujących inne oddziały firmy oraz dostawców, 
• wsparcie techniczne dla dostawców, klientów i innych działów 

wewnętrznych firmy, 
• uczestnictwo w projektach nowych uruchomień.

Profil
Dla kandydatów na stanowisko inżyniera produktu koniecznie 
jest posiadanie tytułu inżyniera, najlepiej z zakresu zbliżonego 
do produktów wytwarzanych przez zakład. Bezcenne będzie 
doświadczenie na stanowisku związanym z rozwojem produk-
tu oraz bezpośrednim kontaktem z klientem. Ze względu na 
konieczność pracy z klientami i dostawcami niezbędna jest 
znajomość języków obcych (przynajmniej angielskiego) oraz 
umiejętność łatwego nawiązywania relacji. Pod względem oso-
bowości kandydat powinien charakteryzować się rozwiniętymi 
umiejętnościami koordynacyjnymi, asertywnością, kreatywnością 
i zdolnością do pracy pod dużą presją. 

Perspektywy rozwoju
Szerokie kompetencje nabyte dzięki pracy przy produkcie, tech-
nologiach i klientach pozwalają inżynierom produktu na zajmo-
wanie stanowisk project managera lub program managera. Jeżeli 
chodzi o awans pionowy, w tym przypadku będzie to manager 
ds. badań i rozwoju czy dyrektor techniczny. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 800 zł 7 900 zł 9 300 zł

średnia minimum maksimum

7 900 zł 3 700 zł 12 500 zł

Liczba obserwacji: 17

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

76%

88%

88%

29%

76%

24%
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Manager ds. industrializacji  

Manager ds. industrializacji odpowiada za nadzór i koordynację 
zespołu składającego się z inżynierów ds. industrializacji oraz ze-
społu projektowego. Nadzoruje realizację celów poprzez organi-
zację szkoleń i planowanie rozwoju podległych mu pracowników. 
Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozplanowanie 
budżetu inwestycyjnego przeznaczonego na wyposażenie 
parku maszynowego. Aktywnie wspiera projekty transferów linii 
produkcyjnych oraz bierze odpowiedzialność  
za procesy industrializacji nowych produktów. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie zespołem inżynierów ds. industrializacji  

i zespołem projektowym,
• wspieranie projektów związanych z transferem linii 

produkcyjnych oraz usprawnieniem i rozbudowaniem 
funkcjonujących stanowisk, 

• nadzór nad budżetem inwestycyjnym, 
• zarządzanie zmianami inżynieryjnymi, 
• uczestnictwo w projektach inwestycyjnych.

Profil
Kandydat na managera ds. industrializacji powinien posiadać 
wykształcenie wyższe techniczne związane z budową maszyn, 
duże doświadczenie w zarządzaniu nowymi uruchomieniami 
w zakładzie produkcyjnym oraz umiejętność zarządzania 
zespołem. Często to stanowisko proponowane jest inżynierom 
ds. industrializacji. 

Perspektywy rozwoju
Możliwą opcją rozwoju dla managerów ds. industrializacji jest 
przejście do działu zarządzania projektami (project manager, 
program manager) lub poszerzanie kompetencji i awans  
na stanowisko dyrektora technicznego. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 10%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

12 300 zł 14 300 zł 16 000 zł

średnia minimum maksimum

14 400 zł 11 000 zł 18 800 zł

Liczba obserwacji: 11

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

91%

91%

82%

27%

82%

9%

27%
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Inżynier ds. industrializacji 

Inżynier ds. industrializacji odpowiada za rozwój infrastruktury 
parku maszynowego oraz linii/gniazd produkcyjnych. Osoba na 
tym stanowisku wraz z zespołem jest angażowana w projekty 
nowych uruchomień w zakładzie produkcyjnym. Ich rolą jest de-
finiowanie potrzeb w obszarze maszyn, budynku i dodatkowego 
sprzętu. Inżynier ds. industrializacji waliduje i wdraża wymagane 
modyfikacje, bierze też czynny udział w wyborze dostawców 
maszyn. Ponadto uczestniczy w projektach transferu maszyn 
oraz rozbudowy istniejących linii na potrzeby realizacji zlecenia 
produkcji od klienta. 

Zakres obowiązków
• definiowanie potrzeb i rozwój infrastruktury obiektu,
• współpraca z działem inżynierów procesu i działem badań 

i rozwoju w celu dostosowania maszyn i infrastruktury  
do nowych uruchomień, 

• przygotowanie dokumentacji technicznej i nadzór nad nią,
• bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi  

i wewnętrznymi, 
• uczestnictwo w procesach optymalizacyjnych.

Profil
Kandydat na inżyniera ds. industrializacji powinien posiadać  
wykształcenie wyższe techniczne związane z budową maszyn 
oraz znajomość obsługiwanych procesów produkcyjnych.  
Bardzo często stanowisko to proponowane jest technologom  
lub inżynierom procesu. 

Perspektywy rozwoju
Naturalną drogą awansu dla inżyniera ds. industrializacji jest 
stanowisko managera ds. industrializacji. Jednakże bardzo często 
nabyte kompetencje okazują się przydatne również w kontekście 
stanowisk takich jak: project manager, kierownik produkcji,  
inżynier jakości dostawców czy kierownik ds. ciągłego doskona-
lenia. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 800 zł 7 500 zł 8 600 zł

średnia minimum maksimum

7 700 zł 5 600 zł 9 000 zł

Liczba obserwacji: 16

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

81%

81%

81%

25%

88%

25%
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Konstruktor narzędzi

Konstruktor narzędzi jest bardzo ważną osobą z perspektywy 
większości działów organizacji produkcyjnej. Ze względu  
na jego wszechstronność i wsparcie przy większości procesów 
na bardzo różnych stadiach wdrażania produktu, miejsce kon-
struktora narzędzi w strukturach może być bardzo różne: dział 
technologiczny, utrzymania ruchu, industrializacji czy badawczo-
-rozwojowy. Osoby te bardzo często wspierają organizację już 
na etapie składania ofert (uczestnictwo w procesie decyzyjnym 
make-or-buy), industrializacji, rozwoju produktu czy optymalizacji 
procesów produkcyjnych. 

Zakres obowiązków
• przygotowanie i projektowanie 3D narzędzi i oprzyrządowania 

do parku maszynowego, 
• pełna odpowiedzialność za dokumentację techniczną, 
• nadzorowanie procesu wykonania, 
• przeprowadzanie prób technicznych wyrobu oraz decyzyjność 

w zakresie zwolnienia narzędzi do produkcji, 
• wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w funkcjonujących 

maszynach i narzędziach,
• udział w ofertowaniu nowych produktów, 
• udział w procesie decyzyjnym make-or-buy, 
• wsparcie w procesach industrializacji. 

Profil
Kandydaci na stanowisko konstruktora narzędzi powinni 
posiadać doświadczenie związane z funkcjonującymi  
w organizacji procesami produkcyjnymi oraz z projektowaniem 
3D (najczęściej wykorzystywane oprogramowanie to CATIA, 
NX, Inventor, SolidWorks). Pożądane wykształcenie będzie ściśle 
związane z projektowaniem i budową maszyn lub inżynierią 
materiałową. Ze względu na współpracę z różnymi działami 
organizacji oraz międzynarodowy charakter klientów, kandydaci 
na to stanowisko powinni posługiwać się językiem angielskim i/
lub niemieckim przynajmniej w stopniu komunikatywnym. 

Perspektywy rozwoju
Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi obowiązków i różnej charak-
terystyce projektów, konstruktorzy narzędzi mają wiele możli-
wości awansu pionowego i poziomego. Najbardziej oczywistą 
ścieżką jest przejście do działu badań i rozwoju oraz zajmowanie 
się bezpośrednio rozwojem produktu. Jednakże często zdarza 
się, że osoby takie zaczynają specjalizować się w jednym  
z zagadnień, które dotychczas wspierali, i przechodzą do działów 
industrializacji, rozwoju technologii lub skupiają się na projektach 
optymalizacyjnych.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

3 800 zł 6 100 zł 7 400 zł

średnia minimum maksimum

5 700 zł 2 800 zł 8 300 zł

Liczba obserwacji: 14

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

79%

57%

93%

36%

86%

14%
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Manager ds. jakości

Manager ds. jakości to osoba zajmująca się zarządzaniem 
działem jakości w procesach produkcyjnych firmy. Jego zespół 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa może być kilku- lub 
kilkudziesięcioosobowy, a należą do niego pracownicy produk-
cyjni, kontrolerzy i inżynierowie jakości. Kierownik ds. jakości 
jest odpowiedzialny za poprawę produktywności i obniżenie 
kosztów. Prowadzi szkolenia dotyczące norm jakościowych, bada 
przyczyny powstawania awarii oraz ściśle współpracuje z innym 
działami firmy w kontekście rozwiązań technologicznych i tech-
nicznych pod kątem systemu jakości. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie działem jakości w firmie, 
• nadzór nad wszelkimi aspektami jakościowymi firmy  

w porozumieniu z zarządem, klientami, dostawcami i innymi 
oddziałami firmy, 

• kontrola nad spełnieniem przez zakład wszelkich warunków 
wynikających z oczekiwań klientów i norm jakościowych oraz 
pozyskiwanie certyfikatów jakościowych, 

• organizacja audytów wewnętrznych i nadzór nad audytami 
zewnętrznymi w firmie, 

• budowanie i utrzymywanie relacji z klientami i dostawcami, 
• udział w projektach optymalizujących i działaniach 

naprawczych.

Profil
Kandydat na stanowisko kierownika ds. jakości powinien posia-
dać wykształcenie wyższe techniczne w obszarze jakości bądź 
produkcji, wykazywać się zaawansowaną znajomością narzędzi 
jakościowych oraz doświadczeniem w branży automotive powy-
żej 5 lat. Osoby te na co dzień współpracują z wieloma osobami 
z różnych działów, dostawcami i klientami, dlatego bardzo ważna 
jest umiejętność nawiązywania relacji. Wymagane jest doświad-
czenie w zarządzaniu zespołem i umiejętności liderskie. Kandydat 
powinien być certyfikowanym audytorem normy ISO 9001.

Perspektywy rozwoju
Naturalną możliwością rozwoju dla kierownika ds. jakości jest 
stanowisko dyrektora ds. jakości bądź pełnomocnika zarządu  
ds. jakości. Alternatywną ścieżką awansu jest również stanowisko 
dyrektora ds. logistyki. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 10%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

10 000 zł 14 800 zł 17 200 zł

średnia minimum maksimum

13 700 zł 2 800 zł 19 800 zł

Liczba obserwacji: 23

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

78%

96%

83%

26%

70%

17%

17%
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Inżynier jakości

Inżynier jakości odpowiada za zapewnienie jakości w dziale 
produkcyjnym. Do jego codziennych zadań należy kontrola faz 
procesu w celu wytworzenia produktu zgodnego ze standar-
dami firmy, monitorowanie wskaźników jakościowych oraz 
opracowywanie dokumentacji jakościowej. Dodatkowo inżynier 
jakości przygotowuje dokumentację PPAP dla zmian w produkcji  
oraz inicjuje  niezbędne działania korygujące i zapobiegawcze. 
Inżynier jakości często pracuje również bezpośrednio z klientem 
w kontekście obsługi reklamacji. Przygotowuje firmę oraz bierze 
czynny udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za kontakt i utrzymywanie relacji  

z klientami,
• reklamacje i inicjowanie działań naprawczych,
• uczestnictwo w audytach wewnętrznych i zewnętrznych, 
• udział w projektach nowych uruchomień, 
• odpowiedzialność za dokumentację jakościową, 
• organizacja i wykonywanie pomiarów i analiz wyrobów,
• rozwijanie systemu zarządzania jakością, 
• prowadzenie szkoleń i wsparcie innych działów pod kątem 

jakościowym.

Profil
Osoba na stanowisku inżyniera jakości powinna posiadać 
wykształcenie wyższe technicznie związane z jakością bądź 
produkcją, wykazywać się bardzo dobrą znajomością narzędzi 
jakościowych oraz doświadczeniem w branży automotive  
od 2 do 5 lat. Konieczna jest również umiejętność nawiązywania 
relacji z klientem oraz czytania rysunków technicznych. 

Perspektywy rozwoju
Naturalną drogą awansu dla inżyniera jakości jest stanowisko star-
szego inżyniera jakości lub kierownika ds. jakości. Bardzo często 
nabyte kompetencje okazują się wartościowe także w kontekście 
stanowiska inżyniera procesu. Istnieje również opcja rozwijania 
się w pionie jakości dostawców.

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 200 zł 7 900 zł 8 600 zł

średnia minimum maksimum

7 200 zł 2 100 zł 9 500 zł

Liczba obserwacji: 24

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

75%

88%

88%

21%

79%

      4%

21%
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Inżynier ds. jakości  
dostawców

Inżynier ds. jakości dostawców to osoba zajmująca się  projektami 
kontrolującymi jakość i produktywność w zakładach dostawców 
firmy. Jego głównym zadaniem jest nawiązywanie relacji z obec-
nymi oraz selekcja potencjalnych dostawców dostarczających 
surowce bądź komponenty na potrzeby produkcyjne.  
Stanowisko to wiążę się z częstymi wyjazdami do dostawców, 
nie tylko na terenie Polski, w celu przeprowadzenia audytów 
jakościowych, inicjowania planów naprawczych lub szkoleń 
pracowników. 

Zakres obowiązków
• budowanie relacji z dostawcami i zarządzanie nimi, 
• kontrola nad jakością materiałów i wyrobów,
• wsparcie i rozwój dostawców w celu poprawienia jakości 

wyrobów oraz optymalizacji kosztowych, 
• odpowiedzialność za przeprowadzanie audytów w zakładach 

dostawców, 
• uczestnictwo w procesie wyboru i pozyskiwania dostawców,
• ścisła współpraca z działami odpowiedzialnymi za wdrażanie 

nowych produktów po stronie firmy i dostawców,
• techniczne wsparcie działu zakupów.

Profil
Kandydat na stanowisko inżyniera ds. jakości dostawców  
powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, kilkuletnie 
doświadczenie w obszarach jakości lub w dziale zakupów  
w branży motoryzacyjnej. Ze względu na międzynarodowy 
charakter współpracy z dostawcami, konieczna jest znajomość 
języka angielskiego, a każdy inny język jest dodatkowym atutem.  
Z racji częstych delegacji wymagana jest również dyspozycyj-
ność oraz dobra znajomość wykorzystywanych w branży moto-
ryzacyjnej narzędzi jakościowych. 

Perspektywy rozwoju
Inżynier ds. jakości dostawców może awansować na stanowisko 
kierownika działu zapewniania jakości dostawców bądź inne 
stanowisko w globalnych strukturach. Osoba ta może również 
rozwijać się w obszarach jakości wewnątrz firmy.   

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 600 zł 7 900 zł 11 300 zł

średnia minimum maksimum

8 400 zł 4 000 zł 12 900 zł

Liczba obserwacji: 16

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Karty rabatowe

Służbowy samochód

Żadne

Inne

75%

81%

94%

19%

81%

6%

38%

6%

31%
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Technik jakości

Technik jakości to osoba zajmująca się kontrolą jakości danego 
procesu produkcyjnego bądź gotowego produktu. Jego głów-
nym zadaniem jest zapewnienie, aby dany produkt lub proces był 
jak najwyższej klasy. Może być on odpowiedzialny za cały proces 
produkcyjny bądź tylko za jego etapy, np. kontrolę wejściową lub 
wyjściową jakość materiałów zakupionych do produkcji. Do za-
kresu jego obowiązków należy również prowadzanie dokumen-
tacji oraz przeprowadzanie testów i pomiarów, które skutkują 
opracowywaniem raportów kontrolnych, mających wpływ na 
dalszy rozwój i eliminujących błędy jakościowe. Technik jakości 
współpracuje na co dzień z pracownikami produkcyjnymi. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za przeprowadzanie kontroli jakości 

produktów i procesów produkcyjnych, 
• uczestnictwo w przygotowaniu i nadzorowaniu wskaźników 

kontrolnych, 
• analizowanie potencjalnych błędów w produktach i procesach, 
• odpowiedzialność za dokumentację jakościową, 
• szkolenie pracowników produkcyjnych.

Profil
Kandydat na stanowisko technika jakości powinien posiadać 
wykształcenie wyższe techniczne w obszarze jakości bądź 
metrologii oraz powinien wykazywać się znajomością narzędzi 
jakościowych wykorzystywanych w branży automotive. 
Konieczna jest również umiejętność czytania rysunków 
technicznych oraz posługiwanie się przyrządami pomiarowymi.  

Perspektywy rozwoju
Możliwością rozwoju dla technika jakości i naturalną drogą 
awansu jest stanowisko młodszego specjalisty ds. jakości bądź 
specjalisty ds. jakości. Osoba ta ma też możliwość rozwijania się  
w pionie jakości u dostawców. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

3 900 zł 4 300 zł 4 600 zł

średnia minimum maksimum

4 200 zł 2 400 zł 5 500 zł

Liczba obserwacji: 23

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

78%

61%

83%

26%

83%

      4%
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Kierownik utrzymania  
ruchu

Kierownik utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za ciągłe i bez-
problemowe funkcjonowanie parku maszynowego w fabryce.  
W branży motoryzacyjnej, gdzie wszelkie przestoje w produkcji 
wiążą się z olbrzymimi stratami finansowymi, niezbędne jest 
sprawne i skuteczne sprawowanie tej funkcji . Konieczność go-
dzenia często pozornie sprzecznych interesów poszczególnych 
działów (w szczególności we współpracy z działem produkcji) 
wymaga rzadkiego połącznia umiejętności technicznych, nego-
cjacyjnych i koordynacyjnych. 

Zakres obowiązków
• bezpośrednie zarządzanie działem utrzymania ruchu, 
• zapewnienie bieżących remontów i instalacji maszyn, 
• zarządzanie relacją i współpracą z zewnętrznymi firmami 

świadczącymi usługi serwisowe oraz dostarczającymi części, 
• wsparcie w projektach industrializacyjnych, 
• planowanie przeglądów, działań naprawczych  

i prewencyjnych, 
• nadzór nad gospodarką części zamiennych, 
• odpowiedzialność za budżet działu oraz dokumentację 

techniczną. 

Profil
Osoby aspirujące do stanowiska kierownika utrzymania ruchu 
często awansują wewnętrznie w ramach struktur tego zespołu. 
Bardzo istotna jest znajomość maszyn i urządzeń wykorzystywa-
nych do danych procesów produkcyjnych. Z tego też powodu 
najbardziej odpowiednim kierunkiem wykształcenia będą studia 
z zakresu mechaniki, budowy maszyn czy automatyki. Idealny 
profil osobowościowy mają osoby, które lubią przebywać  
na terenie parku maszynowego, dobrze radzą sobie w sytuacjach 
stresowych i konfliktowych oraz potrafią skutecznie porozumieć 
się ze współpracownikami. 

Perspektywy rozwoju
Najbardziej popularnymi kierunkami rozwoju dla kierownika 
utrzymania ruchu jest obejmowanie stanowisk kierowniczych 
oraz dyrektorskich w działach produkcji lub technologicznych. 
Zdarza się również, że dzięki wszechstronnej wiedzy o funkcjo-
nowaniu organizacji, osoby te zajmują stanowiska dyrektorów 
zakładu. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 10%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

10 300 zł 14 500 zł 16 400 zł

średnia minimum maksimum

13 300 zł 3 000 zł 20 350 zł

Liczba obserwacji: 22

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

82%

86%

86%

23%

82%

       5%

23%
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Inżynier utrzymania  
ruchu

Inżynier utrzymania ruchu jest jednym z członków zespołu odpo-
wiedzialnych za sprawne funkcjonowanie parku maszynowego 
w fabryce poprzez osobiste dokonywanie wszelkich przeglądów 
i napraw oraz bezpośrednią współpracę z zewnętrznymi firmami 
usługowymi. Ze względu na dobrą znajomość maszyn i proce-
sów produkcyjnych inżynierowie utrzymania ruchu są często 
angażowani w projekty optymalizacyjne i industrializacyjne. 

Zakres obowiązków
• analizowanie problemów związanych ze sprawnym działaniem 

urządzeń produkcyjnych oraz wdrażanie działań naprawczych,
• odpowiedzialność za dokumentację techniczną,
• nadzór nad stanem i kompletnością zapasów części 

zamiennych,
• uczestnictwo w procesach nowych uruchomień i procesach 

optymalizacyjnych,
• koordynacja działań serwisowych, konserwacyjnych  

i prewencyjnych,
• bliska współpraca z działem produkcyjnym.

Profil
Kandydaci na stanowisko inżyniera ds. utrzymania ruchu powinni 
legitymować się dyplomem uczelni wyższej z zakresu mechaniki, 
elektryki, automatyki, budowy maszyn lub podobnych.  
Bardzo ceniona jest proaktywna postawa oraz doświadczenie  
w pracy z maszynami na podobnych stanowiskach. 

Perspektywy rozwoju
Naturalną ścieżką rozwoju jest awans na stanowisko kierownika 
utrzymania ruchu, aczkolwiek nabyte na stanowisku inżyniera ds. 
utrzymania ruchu kompetencje zostaną docenione w większości 
innych działów. Przy odpowiednim przygotowaniu osoba taka 
może zostać przeniesiona do działu technologicznego, industria-
lizacji czy produkcji.

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 000 zł 6 600 zł 7 600 zł

średnia minimum maksimum

6 400 zł 2 700 zł 9 900 zł

Liczba obserwacji: 24

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

75%

88%

83%

21%

75%

21%
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Inżynier robotyk

Inżynier robotyk w strukturach firm najczęściej funkcjonuje  
w dziale utrzymania ruchu. Są to wykwalifikowane osoby, 
odpowiedzialne za serwisowanie, naprawianie i programowanie 
(a czasami również projektowanie) zrobotyzowanych stanowisk 
produkcyjnych. Ze względu na swoją specjalistyczną wiedzę  
i doświadczenie osoby te są angażowane w projekty optymaliza-
cyjne, transfery linii produkcyjnych oraz nowe uruchomienia. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za programowanie i konfigurację robotów 

produkcyjnych, 
• nadzór nad dokumentacją techniczną, 
• udział w procesach nowych uruchomień,
• planowanie, koordynacja i realizacja przeglądów i działań 

prewencyjnych dla podległych urządzeń, 
• uczestnictwo w procesach optymalizacyjnych,
• wspieranie działu zakupów przy zakupie nowych urządzeń. 

Profil
Osoby, które chcą zająć stanowisko robotyka, powinny  
ukończyć techniczne studia wyższe na kierunku automatyka  
i/lub robotyka. Ważne jest doświadczenie w zakresie progra-
mowania i serwisowania robotów przemysłowych (często 
oczekiwana jest znajomość konkretnych maszyn lub procesów 
produkcyjnych). Ponadto, ze względu na częsty udział w między-
narodowych projektach, bardzo mile widziana będzie znajomość 
języka angielskiego oraz uprawnienia elektryczne SEP. 

Perspektywy rozwoju
Duża specjalizacja oraz znajomość procesów produkcyjnych 
i obsługi maszyn pozwala na pionowy awans na stanowisko 
kierownika utrzymania ruchu, jak również na przejście do działu 
technologicznego, produkcyjnego lub B+R.

Zbyt mała liczba obserwacji aby otrzymać 
wiarygodne wyniki

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

brak danych brak danych brak danych

średnia minimum maksimum

brak danych brak danych brak danych

Liczba obserwacji: 1
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Inżynier automatyk

Inżynier automatyk to kluczowe stanowisko w każdym, przynaj-
mniej częściowo, zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym. 
Osoby te znajdują się zazwyczaj w strukturach działu utrzyma-
nia ruchu lub działu technologicznego i są odpowiedzialne za 
poprawne i optymalne funkcjonowanie podległych im maszyn 
produkcyjnych. Poza programowaniem sterowników, bardzo czę-
sto wspierają również inne kluczowe projekty w obrębie swojego 
zakładu lub firmy. Są to m.in. projekty optymalizujące, indu-
strializacyjne, selekcja dostawców czy projektowanie nowych 
urządzeń do zakładu. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za programowanie sterowników maszyn, 
• wsparcie w działaniach naprawczych i prewencyjnych, 
• wsparcie w tworzeniu koncepcji linii produkcyjnych i stanowisk 

produkcyjnych,
• uczestnictwo w procesach optymalizujących  

i modernizujących produkcję i park maszynowy,
• odpowiedzialność za dokumentację techniczną,
• szkolenia pracowników,
• bliska współpraca z innymi działami firmy.

Profil
Osoby, które chcą objąć stanowisko inżyniera automatyka, 
powinny ukończyć techniczne studia wyższe, w szczególności 
na kierunku związanym z automatyką. Bardzo cenne będzie 
bezpośrednie doświadczenie w zbliżonej roli – szczególnie 
związane z pracą z podobnymi maszynami lub procesami 
produkcyjnymi. Ze względu na częste międzynarodowe projekty, 
przydatna będzie znajomość języków obcych – zwłaszcza 
języka angielskiego. Pracodawcy oczekują zazwyczaj również 
uprawnień SEP. 

Perspektywy rozwoju
Ze względu na bardzo dobrą znajomość obsługiwanego parku 
maszynowego oraz uczestnictwo w różnych zespołach projekto-
wych, automatycy mogą awansować pionowo w działach tech-
nologicznych czy utrzymania ruchu lub, w zależności od swoich 
cech osobowościowych i rozwinięcia kompetencji miękkich, 
przenieść się do innych działów, takich jak dział jakości, nowych 
uruchomień czy produkcji. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

7 900 zł 9 000 zł 9 700 zł

średnia minimum maksimum

8 500 zł 4 000 zł 10 900 zł

Liczba obserwacji: 16

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

94%

81%

88%

31%

88%

31%
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Technik automatyk

Technik automatyk to stanowisko, które bardzo często jest 
tożsame z technikiem utrzymania ruchu. Są to osoby, które 
operacyjnie zajmują się konserwacją, serwisem i naprawami 
parku maszynowego i infrastruktury zakładu produkcyjnego. 
Ich miejscem pracy jest hala produkcyjna, gdzie odpowiadają 
za płynność produkcji i wsparcie innych działów, takich jak dział 
produkcji czy jakości. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn,
• bieżące dokonywanie wszelkich napraw i usuwanie awarii,
• uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk 

produkcyjnych,
• przygotowywanie dokumentacji technicznych,
• weryfikacja danych technicznych i zgłaszanie zapotrzebowania 

na części zamienne,
• udział w procesach modernizacji maszyn.

Profil
Kandydat na stanowisko technika automatyka powinien legity-
mować się tytułem technika automatyki, mechaniki, elektryki  
lub podobnych. Bardzo cenne będzie również wszelkie doświad-
czenie z bezpośrednią pracą przy maszynach produkcyjnych oraz 
wysokie umiejętności techniczne, które pozwolą w szybki sposób 
poznać funkcjonowanie podległych mu urządzeń.

Perspektywy rozwoju
Osoby na stanowisku technika automatyka mają bardzo duże 
możliwości rozwoju. Po skończeniu wybranego kierunku studiów 
dzięki dobrej znajomości parku maszynowego oraz procesów 
produkcyjnych mogą być wsparciem dla działów utrzymania 
ruchu, jakości czy produkcji. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

4 200 zł 5 400 zł 6 300 zł

średnia minimum maksimum

5 300 zł 3 700 zł 6 800 zł

Liczba obserwacji: 20

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

85%

80%

85%

15%

80%

       5%
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Mechanik

Zawód mechanika bywa rozumiany na wiele sposobów. Nawet 
w jednej branży zadania osób na tym stanowisku mogą się od 
siebie znacząco różnić. Taka sama sytuacja występuje w firmach 
produkcyjnych branży motoryzacyjnej. Osoby na tym stanowisku 
najczęściej znajdują się w strukturach działów utrzymania ruchu 
lub technologicznym. Ze względu na szeroką wiedzę z zakresu 
budowy i funkcjonowania maszyn, a często również procesów 
produkcyjnych, są bezcennym wsparciem we wszelkich projek-
tach na terenie zakładu produkcyjnego. Ponadto zajmują się pre-
wencyjnym i reaktywnym utrzymaniem ruchu oraz wdrażaniem 
nowych maszyn na obszarze podległej hali. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn, 
• bieżące dokonywanie wszelkich napraw i usuwanie awarii,
• nadzór nad infrastrukturą techniczną zakładu, 
• odpowiedzialność za dokonywanie przezbrojeń,
• uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk 

produkcyjnych, 
• przygotowywanie dokumentacji technicznych, 
• weryfikacja danych technicznych i zgłaszanie  

zapotrzebowania na części zamienne,
• udział w procesach modernizacji maszyn.

Profil
Kandydaci na stanowisko mechanika powinni posiadać tytuł 
inżyniera mechaniki i budowy maszyn lub pokrewny oraz 
posiadać doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
Często bardzo mile widziana jest znajomość podobnego 
rodzaju maszyn i procesów produkcyjnych, dzięki czemu 
kandydaci mogą szybko zaadaptować się do nowych warunków 
i wprowadzać rozwiązania z innych organizacji. Niewątpliwie 
istotna będzie również umiejętność analitycznego myślenia  
oraz szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach 
kryzysowych. W czasach coraz częstszej współpracy 
międzynarodowej bardzo cenna będzie również znajomość 
języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Perspektywy rozwoju
Ze względu na bardzo dobrą znajomość obsługiwanego parku 
maszynowego oraz uczestnictwo w różnych zespołach projek-
towych, mechanicy mogą awansować pionowo w działach tech-
nologicznych czy utrzymania ruchu lub, w zależności od swoich 
cech osobowościowych i rozwinięcia kompetencji miękkich, 
przenieść się do innych działów, takich jak dział jakości, nowych 
uruchomień czy produkcji. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

4 300 zł 5 600 zł 6 100 zł

średnia minimum maksimum

5 200 zł 2 200 zł 6 800 zł

Liczba obserwacji: 25

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

80%

68%

88%

24%

76%

20%
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Inżynier elektryk

Inżynier elektryk to osoba odpowiedzialna za wszystkie sieci i 
systemy elektroenergetyczne oraz urządzenia elektryczne w ob-
rębie parku maszynowego w zakładzie. Osoby na tym stanowisku 
najczęściej znajdują się w strukturach działów utrzymania ruchu 
lub technologicznym. Ze względu na szeroką wiedzę z zakresu 
budowy i funkcjonowania maszyn, a często również procesów 
produkcyjnych, są bezcennym wsparciem we wszelkich projek-
tach na terenie zakładu produkcyjnego. Ponadto zajmują się pre-
wencyjnym i reaktywnym utrzymaniem ruchu oraz wdrażaniem 
nowych maszyn na obszarze podległej hali. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn, 
• bieżące dokonywanie wszelkich elektrycznych napraw  

i usuwanie awarii,
• uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk 

produkcyjnych, 
• przygotowywanie dokumentacji technicznych, 
• udział w procesach modernizacji maszyn, szczególnie pod 

kątem oszczędzania energii.

Profil
Kandydaci na stanowisko inżyniera elektryka powinni posiadać 
tytuł inżyniera kierunków związanych z elektryką oraz mieć 
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Niewątpliwie 
istotna będzie również umiejętność analitycznego myślenia  
oraz szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach kryzyso-
wych. W czasach coraz częstszej współpracy międzynarodowej 
bardzo cenna staje się również znajomość języka angielskiego  
w stopniu komunikatywnym. 

Perspektywy rozwoju
Ze względu na bardzo dobrą znajomość obsługiwanego parku 
maszynowego oraz uczestnictwo w różnych zespołach projekto-
wych, inżynierowie elektrycy mogą awansować pionowo  
w działach technologicznych czy utrzymania ruchu lub, w zależ-
ności od swoich cech osobowościowych i rozwinięcia kompe-
tencji miękkich, przenieść się do innych działów, takich jak dział 
jakości, nowych uruchomień czy produkcji. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

5 200 zł 5 500 zł 6 200 zł

średnia minimum maksimum

5 300 zł 2 130 zł 7 100 zł

Liczba obserwacji: 23

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

83%

65%

87%

26%

70%

22%
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Manager ds. badań  
i rozwoju

Manager ds. badań i rozwoju to osoba odpowiedzialna za 
poprawne funkcjonowanie jednego z najważniejszych w każdej 
organizacji działów – B+R. Jego praca pozwala na utrzymywanie 
konkurencyjności na światowym rynku poprzez ulepszanie istnie-
jących i opracowywanie nowych produktów. Wobec coraz licz-
niejszych na terenie Polski centrów inżynieryjnych, stanowisko to 
pojawiać się będzie na rynku pracy coraz częściej. Managerowie 
odpowiedzialni są zazwyczaj za zespoły konstruktorów, prototy-
pownie, laboratoria i często za osoby zajmujące się industrializa-
cją nowych rozwiązań. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie działem badań i rozwoju, 
• nadzór i koordynacja tworzenia prototypów i rozwoju 

produktów, we współpracy z innymi działami firmy, klientami 
lub dostawcami oraz wdrażanie ich do produkcji seryjnej, 

• odpowiedzialność za opracowywanie nowych rozwiązań 
technologicznych oraz nadzór nad dokumentacją, 

• budowanie i utrzymywanie relacji z klientami i dostawcami, 
• uczestnictwo w tworzeniu strategii rozwoju technologicznego 

i produktowego firmy,
• monitorowanie trendów, świata naukowego i rozwoju 

technicznego w zbliżonych do działalności firmy segmentach, 
• utrzymywanie kontaktu i współpraca ze światem akademickim 

oraz instytucjami patentowymi. 

Profil
Kandydaci na stanowisko managera ds. badań i rozwoju powinni 
posiadać odpowiednie doświadczenie oraz znajomość branży  
i otoczenia, w której funkcjonuje nowy pracodawca. Niezbędne 
będzie wykształcenie wyższe (często tytuł doktora nauk) oraz 
umiejętność skutecznego zarządzania dużym zespołem.  
Ze względu na poziom zaawansowania projektów, współpraca 
przy opracowywaniu nowych rozwiązań przeprowadzana jest  
na szczeblu międzynarodowym, dlatego też niezbędna  
jest znajomość języka angielskiego. Każdy kolejny język obcy 
będzie dodatkowym atutem. Charakter pracy sprawia, że ważna 
jest również znajomość specjalistycznego oprogramowania  
do projektowania, takiego jak CATIA czy NX. 

Perspektywy rozwoju
Jest kilka możliwych dróg rozwoju dla osób na stanowisku 
managera ds. badań i rozwoju. Może to być awans w strukturach 
centrum inżynieryjnego lub w ramach zakładu produkcyjnego 
na stanowisko dyrektora technicznego czy dyrektora zakładu. 
Trzecią, stosunkowo częstą możliwością, jest również awans  
w ramach organizacji na stanowiska regionalne i zarządzanie 
międzynarodowymi zespołami ds. badań i rozwoju. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 7%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

8 900 zł 17 000 zł 19 000 zł

średnia minimum maksimum

14 700 zł 6 200 zł 21 000 zł

Liczba obserwacji: 15

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

87%

93%

87%

27%

73%

13%

20%
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Konstruktor CAD

Konstruktorzy to osoby odpowiedzialne za projektowanie 
nowych produktów i usprawnianie już istniejących. Przy pomocy 
specjalistycznego oprogramowania tworzą rysunki, kosztorysy  
i instrukcje wykonania opracowanych produktów oraz nadzorują 
ich realizację przez prototypownię lub uczestniczą w urucho-
mieniach. Często zdarza się, że pracują bezpośrednio z klientami, 
dzięki czemu mogą na bieżąco odnosić się do ich życzeń i wizji 
przy opracowywanych projektach. Z kolei praca z dostawcami 
pozwala na instruowanie ich w kwestii dokładnej specyfikacji  
i kształtu potrzebnych elementów produktu. Konstruktorzy  
najczęściej umiejscowieni są w dziale badań i rozwoju  
oraz w biurach projektowo-konstrukcyjnych. 

Zakres obowiązków
• kompleksowe projektowanie produktów lub ich modyfikacji  

w zgodzie z oczekiwaniami firmy lub klientów, 
• poszukiwania rozwiązań minimalizujących koszty i czas 

wykonania produktu, 
• tworzenie i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną, 
• udział w ustaleniach technicznych z klientem  

i/lub dostawcami, 
• udział w testach produktowych, 
• wsparcie w procesach industrializacji i udział  

w uruchomieniach, 
• wsparcie merytoryczne dla innych działów firmy.

Profil
Kandydaci na stanowisko konstruktora powinni legitymować 
się wykształceniem wyższym technicznym (mechanika, mate-
riałoznawstwo, elektromechanika i podobne), posiadać wysoko 
rozwiniętą kreatywność, a jednocześnie podejście analityczne. 
Ze względu na używane narzędzia, konieczna jest znajomość 
oprogramowania do projektowania takiego jak: CATIA, NX (szcze-
gólnie w branży motoryzacyjnej), a również Inventor, SolidWorks 
i tym podobne. 

Perspektywy rozwoju
Konstruktorzy mogą awansować pionowo – na stanowisko 
managera ds. badań i rozwoju, ale w przypadku bardziej rozbu-
dowanych struktur mają również inne możliwości. Ze względu 
na nadzorowanie pracy techników prototypowni i bezpośredni 
kontakt z klientami i dostawcami, mogą również zająć stanowiska 
managera prototypowni lub project managera.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 7%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

5 800 zł 7 700 zł 9 000 zł

średnia minimum maksimum

7 300 zł 2 800 zł 11 500 zł

Liczba obserwacji: 18

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Żadne

Inne

72%

83%

94%

22%

61%

6%

22%
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Dyrektor ds. logistyki

Dyrektor ds. logistyki to osoba odpowiedzialna za wszystkie dzia-
łania związane z logistyką na terenie podległego zakładu lub za-
kładów. Osoba ta jest odpowiedzialna za budowanie i wdrażanie 
strategii rozwoju i optymalizacji wszystkich procesów logistycz-
nych. Struktury działów logistyki są zazwyczaj ściśle dopasowane 
do działalności organizacji oraz charakterystyki klientów i do-
stawców, z którymi współpracują, jednakże najczęściej znajduje 
się w niej dział transportu, dział obsługi klienta, dział planowania 
produkcji, dział zakupów i dział magazynowy. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie działem logistyki, 
• tworzenie i zarządzanie budżetami podległych działów, 
• budowanie i wdrażanie strategii rozwoju i optymalizowania 

procesów logistycznych, 
• nadzór nad procesami obsługi klienta, transportu, planowania 

produkcji, zakupów i gospodarki magazynowej, 
• budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami 

i dostawcami, w tym prowadzenie negocjacji i zarządzanie 
kontraktami, 

• stała współpraca ze wszystkimi działami firmy.

Profil
Kandydaci na stanowisko dyrektora ds. logistyki powinni 
posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania 
poszczególnych elementów składających się na szeroko pojętą 
logistykę zakładu produkcyjnego. Często na stanowisko  
to awansują osoby z jednego z podległych działów (transport, 
obsługa klienta, zakupy, gospodarka magazynowa). Bardzo 
ważnymi kompetencjami są umiejętności zarządzania dużymi 
zespołami, zarządzania budżetem i analiz finansowych, 
budowania i utrzymywania relacji czy negocjacji. Ze względu 
na międzynarodowy charakter współpracy, bardzo ważna 
będzie znajomość języka angielskiego oraz znajomość usług 
logistycznych w Polsce i Europie. 

Perspektywy rozwoju
Ze względu na bardzo szeroki zakres odpowiedzialności, ciągły 
kontakt ze wszystkimi oddziałami organizacji oraz znajomość 
rynku i otoczenia firmy, bardzo częstą drogą awansu jest stanowi-
sko dyrektora operacyjnego lub dyrektora zakładu. Możliwe jest 
również objęcie stanowiska regionalnego i zarządzanie procesa-
mi logistycznymi dla wielu zakładów w podległych krajach. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

16 100 zł 19 300 zł 21 000 zł

średnia minimum maksimum

18 400 zł 5 000 zł 29 800 zł

Liczba obserwacji: 20

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

80%

95%

75%

50%

      5%

90%
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Kierownik logistycznej  
obsługi klienta

Kierownik logistycznej obsługi klienta to osoba zarządzająca 
działem informującym i koordynującym pracę wszelkich innych 
działów, od których zależy terminowa wysyłka towaru do klienta. 
Osoba ta jest odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie i 
usprawnianie procesów realizacji zamówień eksportowych oraz 
utrzymywanie dobrych kontaktów z klientami. Jest to kluczo-
wa rola ze względu na konieczność godzenia i egzekwowania 
wyników poszczególnych działów i dostawców w celu spełnienia 
oczekiwań klienta. Ponadto osoba ta jest bezpośrednio zaan-
gażowana w poszukiwanie i zarządzanie zewnętrznymi firmami 
transportowymi i spedycyjnymi. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie i nadzór nad działem realizacji zamówień klientów, 
• budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, 
• ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy, pozwalająca  

na skuteczne przewidywanie dostępności towaru do wysyłki, 
• odpowiedzialność za poprawne i terminowe transporty  

do klientów, 
• nadzór nad opakowaniami klientów, 
• odpowiedzialność za interweniowanie w działania innych 

działów w celu spełnienia transportowych oczekiwań klientów,
• tworzenie raportów i analiz związanych z funkcjonowaniem 

działu.

Profil
Kandydaci na stanowisko kierownika logistycznej obsługi klienta 
powinni legitymować się dyplomem uczelni wyższej z zakresu 
logistyki, spedycji, zarządzania lub transportu oraz posiadać przy-
najmniej kilkuletnie doświadczenie przy obsłudze logistycznej  
w bezpośredniej współpracy z klientem. Ze względu na charak-
terystykę branży niezbędna będzie również znajomość języka 
angielskiego i/lub innych języków obcych oraz umiejętność 
skutecznego zarządzania zespołem. Bliska współpraca z innymi 
działami organizacji i konieczność egzekwowania terminowych 
działań wymaga od kandydata asertywności i umiejętnego zarzą-
dzania w sytuacjach kryzysowych.

Perspektywy rozwoju
Kierownicy logistycznej obsługi klienta mogą awansować 
poziomo w ramach innych działów w pionie logistyki (zakupy, 
planowanie produkcji, gospodarka magazynowa), aby następnie 
awansować na stanowisko dyrektora ds. logistyki.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 10%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

7 700 zł 9 800 zł 10 700 zł

średnia minimum maksimum

9 300 zł 3 500 zł 14 000 zł

Liczba obserwacji: 18

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

83%

94%

78%

28%

78%

22%
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Specjalista ds. logistycznej 
obsługi klienta

Specjalista ds. logistycznej obsługi klienta to osoba dbająca  
o terminową realizację zamówień klientów w zakresie dostar-
czenia zamówionych towarów. Ze względu na osobisty kontakt 
z klientem i bezpośrednią odpowiedzialność są często trakto-
wani jako osoby dbające o interesy klienta w danym zakładzie 
produkcyjnym. W celu terminowej i jakościowej wysyłki towarów 
specjaliści ci są w stałym kontakcie z innymi działami firmy, gdzie 
ich zadaniem jest koordynacja działań, a często również zmia-
na dotychczasowych założeń. Ze względu na charakterystykę 
branży i produkcji, wszelkie opóźnienia i przestoje w dostarcze-
niu produktów obwarowane są wysokimi karami umownymi, 
dlatego też praca specjalisty ds. logistycznej obsługi klienta wiąże 
się z dużą presją i koniecznością radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych. 

Zakres obowiązków
• utrzymywanie stałego kontaktu z klientami, 
• odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej i płynnej komunikacji  

oraz informowanie klienta o postępach w realizacji 
zamówienia, 

• współpraca z innymi działami firmy w celu doprowadzenia  
do jak najszybszego zrealizowania zamówienia (m.in. ustalanie 
priorytetów produkcyjnych w zestawieniu ze stanem realizacji 
dostaw),

• odpowiedzialność za realizowanie wysyłek towarów  
do klientów, 

• udział w procesie rozpatrywania reklamacji klientów, 
• zarządzanie opakowaniami klientów.

Profil
Kandydaci na stanowisko specjalisty ds. logistycznej obsługi 
klienta powinni legitymować się dyplomem uczelni wyższej  
z zakresu logistyki, spedycji, zarządzania lub transportu.  
Ponadto w ich pracy niezbędne będą wysoko rozwinięte 
umiejętności budowania i utrzymywania wielopoziomowych 
relacji oraz zmysł organizacyjny. Osoby na tym stanowisku 
zmuszone są do godzenia interesów klienta i własnej firmy,  
w związku z czym konieczne są asertywność, umiejętność 
radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach oraz podejmowanie 
szybkich decyzji. Ze względu na bezpośrednią współpracę  
z klientami, niezbędna jest również znajomość języków obcych 
w zależności od obsługiwanych klientów (najczęściej będą to: 
angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański). 

Perspektywy rozwoju
W przypadku skutecznego działania oraz rozwiniętych umiejęt-
ności miękkich, naturalną drogą rozwoju jest zajęcie stanowiska 
managera ds. obsługi logistycznej klienta. Jednakże możliwe 
jest również przejście do innych działów w pionie logistycznym 
(zakupy, planowanie produkcji, gospodarka magazynowa). 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 12%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

4 400 zł 6 500 zł 7 200 zł

średnia minimum maksimum

6 300 zł 3 500 zł 12 600 zł

Liczba obserwacji: 23

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

83%

78%

83%

26%

83%

9%

17%
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Manager ds. planowania 
produkcji

Manager ds. planowania produkcji jest osobą odpowiedzialną  
za sprawne funkcjonowanie działu planowania produkcji.  
Ta kluczowa w ramach zakładu produkcyjnego funkcja wiąże 
się z uczestnictwem w tworzonych krótko- i długoterminowych 
planach produkcyjnych oraz ich nadzorem w bliskiej współpracy  
z działem utrzymania ruchu, produkcją, logistyczną obsługą 
klienta czy sprzedażą. Ze względu na dużą ilość zmiennych,  
wpływających na płynność i wydajność produkcji, dział  
planowania produkcji musi monitorować i nadzorować stan  
surowców/części/półproduktów, stan kadrowy oraz dostępność 
parku maszynowego. Ponadto, stanowisko to zaangażowane jest  
w projekty optymalizacyjne zarówno procesów logistycznych,  
jak również produkcyjnych. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie zespołem planowania produkcji, 
• bliska współpraca z pozostałymi działami firmy w kontekście 

najbardziej efektywnego rozlokowania zasobów  
i zaplanowania produkcji poszczególnych kategorii produktów, 

• monitorowanie stanu dostępności zasobów do produkcji, 
stanu kadrowego czy dostępności parku maszynowego, 

• koordynacja tworzenia planów produkcji, 
• zarządzanie i tworzenie dokumentacji, 
• uczestnictwo w projektach nowych uruchomień, 
• odpowiedzialność za optymalne wykorzystywanie parku 

maszynowego. 

Profil
Kandydaci na stanowisko kierownika ds. planowania produkcji, 
powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie na stanowisku  
planisty produkcji oraz rozbudowaną wiedzę dotyczącą obowią-
zujących w zakładzie procesów produkcyjnych, często zdobytą 
na stanowisku pracownika produkcyjnego lub ustawiacza. 
Bardzo ważne są umiejętności analityczne oraz budowa relacji 
ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces produkcyjny. 
Cenny będzie również dyplom uczelni wyższej z zakresu logistyki 
lub inżynierii produkcji oraz znajomość języka angielskiego. 

Perspektywy rozwoju
Kierownicy ds. planowania produkcji mogą awansować poziomo 
w ramach innych działów w pionie logistyki (zakupy, logistyczna 
obsługa klienta, gospodarka magazynowa), by następnie awan-
sować na stanowisko dyrektora ds. logistyki.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 11%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

10 000 zł 12 100 zł 13 600 zł

średnia minimum maksimum

12 000 zł 9 400 zł 15 500 zł

Liczba obserwacji: 12

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

92%

100%

75%

25%

83%

8%

17%
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Planista produkcji

Planista produkcji to osoba kluczowa w każdym zakładzie 
produkcyjnym. Jest odpowiedzialny za ciągłość i terminowość 
produkcji poprzez monitorowanie i analizowanie poziomu 
niezbędnych surowców/półproduktów, dostępność i sprawność 
parku maszynowego, stan kadrowy oraz aktywne zamówienia  
od klientów. W celu poprawnego wykonywania swoich obo-
wiązków planista produkcji musi stale blisko współpracować ze 
wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces produkcyjny  
w ramach organizacji oraz z dostawcami. 

Zakres obowiązków
• przygotowanie planów produkcyjnych dla wybranych 

produktów, 
• analiza możliwości produkcyjnych w kontekście realizacji 

założonego planu, 
• sprawdzanie dostępności komponentów, surowców  

i materiałów, 
• analiza realizacji planu produkcyjnego oraz jego ewentualne 

korekty w przypadku wszelkich odchyleń, 
• uczestnictwo w projektach optymalizacyjnych, 
• bliska współpraca z innymi działami firmy i dostawcami.

Profil
Kandydaci na stanowisko planisty produkcji, powinni posiadać 
rozbudowane umiejętności analityczne oraz dobrą znajomość 
funkcjonujących w organizacji procesów produkcyjnych,  
często zdobytą na stanowisku pracownika produkcyjnego  
lub ustawiacza. Ze względu na konieczność godzenia interesów 
różnych działów fabryki oraz dostawców, lepiej na tym 
stanowisku sprawdzą się osoby z rozwiniętymi umiejętnościami 
budowania relacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
wymagających szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 
Przydatna będzie również znajomość języka angielskiego  
i dyplom uczelni wyższej związany z logistyką lub inżynierią 
produkcji. 

Perspektywy rozwoju
W przypadku skutecznego działania oraz rozwiniętych umiejęt-
ności miękkich, naturalną drogą rozwoju jest zajęcie stanowiska 
managera ds. planowania produkcji. Jednakże możliwe jest rów-
nież przejście do innych działów w pionie logistycznym (zakupy, 
logistyczna obsługa klienta, gospodarka magazynowa). 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

4 700 zł 6 000 zł 7 800 zł

średnia minimum maksimum

6 200 zł 2 800 zł 9 300 zł

Liczba obserwacji: 24

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

79%

79%

88%

25%

79%

21%
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Manager ds. zakupów

Manager ds. zakupów to osoba odpowiedzialna za wyposażenie 
podległego jej zakładu produkcyjnego we wszystkie niezbędne 
do sprawnego funkcjonowania zasoby. Zadaniem osoby na 
tym stanowisku jest stworzenie i realizowanie strategii zakupo-
wych poprzez wyszukiwanie i tworzenie zestawień dostawców 
preferowanych, negocjowanie kontraktów oraz poszukiwania 
optymalizacji kosztowych. Manager ds. zakupów partycypuje  
w stworzeniu i nadzoruje wykorzystywanie budżetu zakupowe-
go działu zakupów. W zależności od struktury organizacji, osoby 
te mogą obsługiwać pojedyncze zakłady lub odpowiadać za całe 
regiony. Ze względu na specyfikę kupowanych produktów, działy 
zakupów wspierane są często przez dział jakości, technologiczny 
lub industrializacji. 

Zakres obowiązków
• udział w tworzeniu i realizacji strategii zakupowych firmy  

(direct & indirect procurement),
• tworzenie standardów i procesów oraz nadzorowanie 

procesów zakupowych, 
• analizowanie rynku, budowanie i utrzymywanie relacji  

z dostawcami i usługodawcami, 
• zarządzanie budżetem działu zakupów, 
• bliska współpraca z działami technicznymi oraz liderami 

projektów przy zakupie specjalistycznego sprzętu,  
• nadzór nad umowami handlowymi, przetargami, ofertami, 
• uczestnictwo lub prowadzenie negocjacji, 
• zarządzanie zespołem zakupowym.

Profil
Kandydaci na stanowisko kierownika działu zakupów powinni 
posiadać wyższe wykształcenie o profilu technicznym  
lub finansowym. Ze względu na specyficzny rodzaj kupowanych 
zasobów, konieczne będzie przynajmniej kilkuletnie doświad-
czenie w dziale zakupów w firmie produkcyjnej. Wśrod innych 
kompetencji powinny znaleźć się umiejętność sprawnego 
zarządzania zespołem i budżetem, skuteczność w negocjacjach 
oraz talent do budowania i utrzymywania relacji z dostawcami. 
Ze względu na optymalizację kosztową poszukiwani dostawcy 
mogą być rozlokowani na całym świecie, przez co potrzebna 
będzie również płynna znajomość języka angielskiego. 

Perspektywy rozwoju
Kierownicy działu zakupów mogą awansować poziomo  
w ramach innych działów w pionie logistyki (zakupy, logistyczna 
obsługa klienta, gospodarka magazynowa) lub awansować  
na stanowisko dyrektora ds. logistyki.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 11%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

7 900 zł 10 400 zł 11 900 zł

średnia minimum maksimum

9 800 zł 4 000 zł 15 400 zł

Liczba obserwacji: 18

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

78%

89%

83%

28%

78%

6%

22%
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Kupiec (direct buyer)

Kupiec (direct buyer) jest odpowiedzialny za zakup zasobów 
bezpośrednio potrzebnych do produkcji. Ze względu na specja-
listyczny i skomplikowany charakter zakupów, osoby te bardzo 
często specjalizują się w określonych rodzajach towarów/surow-
ców, dzięki czemu sprawnie poruszają się na rynku dostawców. 
Są również niezbędnym wsparciem przy wszelkiego rodzaju 
wycenach planowanych projektów i przedsięwzięciach produk-
cyjnych, uczestniczą w fazie RFQ oraz w procesie decyzyjnym 
make-or-buy.  

Zakres obowiązków
• poszukiwanie, budowanie oraz utrzymywanie relacji  

z dostawcami, 
• nadzór nad procesem zakupu surowców, materiałów  

oraz sprzętu specjalistycznego,
• negocjowanie warunków umów, cen towarów i usług, 

warunków dostawy,
• analiza rynku dostawców pod kątem ich dostępności  

i zdolności produkcyjnej,
• wsparcie innych działów oraz zespołów projektowych, poprzez 

m.in. udział w nowych uruchomieniach, wsparcie w fazie RFQ 
oraz projektach optymalizacyjnych.

Profil
Kandydaci na stanowiska kupców wyspecjalizowanych  
w zakupach produkcyjnych powinni ukończyć studia wyższe 
techniczne lub finansowe. Niezależnie jednak od wybranego 
kierunku konieczne jest doświadczenie z zakresu zakupów 
technicznych oraz rozbudowane umiejętności analityczne  
i negocjacyjne. Ze względu na międzynarodową współpracę 
niezbędna jest znajomość języka angielskiego oraz umiejętności 
budowania i podtrzymywania relacji. 

Perspektywy rozwoju
W przypadku skutecznego działania oraz rozwiniętych umiejęt-
ności miękkich, naturalną drogą rozwoju jest objęcie stanowiska 
kierownika działu zakupów. Ponadto możliwe jest również  
przejście do innych działów w pionie logistycznym (zakupy,  
logistyczna obsługa klienta, gospodarka magazynowa)  
oraz, ze względu na rozbudowaną wiedzę dotycząca kupowa-
nych zasobów, objęcie stanowiska w dziale jakości – np. inżyniera 
jakości dostawców. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 400 zł 8 000 zł 9 800 zł

średnia minimum maksimum

8 200 zł 3 900 zł 13 100 zł

Liczba obserwacji: 20

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

80%

90%

85%

25%

85%

      5%

20%
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Kupiec (indirect buyer)

Kupiec (indirect buyer) jest odpowiedzialny za zakup zasobów 
niezbędnych do funkcjonowania zakładu produkcyjnego,  
z wyłączeniem zasobów używanych bezpośrednio do produkcji. 
Zadaniem kupców jest monitorowanie rynku dostawców pod 
kątem nawiązywania współpracy na najkorzystniejszych dla firmy 
warunkach, budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami, 
negocjowanie i zarządzanie kontraktami oraz bezpośrednia 
współpraca z wszystkimi działami firmy. Działania te powinny być 
nakierowane na jak najwyższą jakość zasobów i usług z jednocze-
sną minimalizacją wydatków. 

Zakres obowiązków
• poszukiwanie, budowanie oraz utrzymywanie relacji  

z dostawcami, 
• nadzór nad całym procesem zakupu produktów kategorii 

indirect, 
• negocjowanie warunków umów, cen towarów i usług, 

warunków dostawy,
• analiza rynku dostawców pod kątem warunków cenowych  

i jakościowych, 
• bliska współpraca i zbieranie zapotrzebowania zakupowego 

od innych działów firmy.

Profil
Kandydaci na stanowisko kupców powinni ukończyć studia wyż-
sze logistyczne lub finansowe. Ważne jest również doświadcze-
nie w zakresie prowadzenia procesów zakupowych dla organiza-
cji. Ze względu na międzynarodową współpracę, niezbędna jest 
znajomość języka angielskiego oraz zdolność budowania  
i podtrzymywania relacji. 

Perspektywy rozwoju
W przypadku skutecznego działania oraz rozwiniętych umie-
jętności miękkich i kompetencji technicznych, naturalną drogą 
rozwoju jest zajęcie stanowiska direct buyer, a następnie kierow-
nika działu zakupów. Możliwe jest również przejście do innych 
działów w pionie logistycznym (zakupy, logistyczna obsługa 
klienta, gospodarka magazynowa). 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

4 000 zł 6 000 zł 6 600 zł

średnia minimum maksimum

5 600 zł 2 800 zł 8 200 zł

Liczba obserwacji: 18

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

78%

83%

83%

22%

83%

22%
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Kierownik biura  
projektowego

Kierownik biura projektowego jest stanowiskiem występującym 
zazwyczaj w większych, międzynarodowych organizacjach  
na poziomie centralnym lub regionalnym. Ze względu na nie-
wielką liczbę polskich firm o takim zasięgu oraz funkcjonujących 
w Polsce centrali firm zagranicznych, rola ta jest w naszym kraju 
stosunkowo rzadka. Kierownik biura projektowego stoi na czele 
działu odpowiadającego za realizację projektów, najczęściej  
z obszaru wdrażania nowych produktów do produkcji, poprzez 
tworzenie strategii i koordynację pracy program/project mana-
gerów. 

Zakres obowiązków
• współpraca z zarządem w kontekście budowania strategii 

działania PMO w podległym regionie lub globalnie, 
• definiowanie i wdrażanie metodologii działania PMO, 
• nadzór i koordynacja nad wdrażanymi programami/projektami,
• zarządzanie podległym zespołem project/program 

managerów, 
• budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.

Profil
Kierownicy biur projektowych posiadają zazwyczaj wykształcenie 
wyższe techniczne, nierzadko uzupełnione o studia 
podyplomowe z zarządzania projektami lub MBA. Konieczne jest 
wieloletnie doświadczenie z zakresu program managementu, 
jak również pogłębiona wiedza dotycząca specyfiki branży 
i klientów. Wszelkie certyfikaty związane z zarządzaniem 
projektami (takie jak PRINCE2 czy IPMA) dodatkowo podnoszą 
konkurencyjność kandydatów. 

Perspektywy rozwoju
Ze względu na bardzo szeroki zakres kompetencji i działanie  
w globalnych lub regionalnych strukturach, kierownicy biur 
projektowych mają rozległe możliwości awansu. W grę wchodzą 
m.in. stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora general-
nego czy dyrektora sprzedaży w strukturach globalnych lub 
regionalnych. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

19 200 zł 21 000 zł 23 000 zł

średnia minimum maksimum

21 200 zł 17 000 zł 26 900 zł

Liczba obserwacji: 9

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Służbowy samochód

100%

100%

78%

44%

89%
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Program manager

Program manager to kluczowe stanowisko dla każdego zakładu 
produkcyjnego i organizacji. W niektórych firmach zastępczo 
nazywane project managerem. Osoby te odpowiadają za 
utrzymywanie bliskich, wielopoziomowych relacji z klientami, 
wspierając działy zakupów w pozyskiwaniu nowych programów 
produkcyjnych. Po uzyskaniu nominacji, program managerowie 
odpowiadają za koordynację wdrażania nowych produktów  
w podległym zakładzie lub zakładach, zarządzając złożonymi  
z lokalnych pracowników zespołami projektowymi.  

Zakres obowiązków
• koordynacja wdrażania programów/projektów produkcyjnych 

w podległym zakładzie lub regionie, 
• bezpośredni kontakt oraz koordynacja negocjacji cenowych, 

technicznych i organizacyjnych, 
• zarządzanie ryzykiem w projekcie, 
• budowanie i zarządzanie zespołami projektowymi oraz 

koordynacja działań innych zaangażowanych działów firmy, 
• zapewnienie skutecznej komunikacji z klientem w trakcie 

całości trwania programu/projektu,
• planowanie i zarządzanie budżetem, 
• wsparcie merytoryczne i organizacyjne na przestrzeni trwania 

programu/projektu. 

Profil
Program manager powinien posiadać wykształcenie wyższe 
techniczne, nierzadko uzupełnione o studia podyplomowe  
z zarządzania projektami lub MBA. Wartościowe będą doświad-
czenia z zakresu pracy i nadzorowania nowych uruchomień oraz 
zarządzania projektami wewnętrznymi (takimi jak transfery linii 
produkcyjnych). Niezwykle istotny jest również zestaw kom-
petencji miękkich, takich jak: umiejętność budowania relacji, 
prowadzenie negocjacji czy skuteczne zarządzanie zespołem. 
Wszelkie certyfikaty związane z zarządzaniem projektami (takie 
jak PRINCE2 czy IPMA) dodatkowo podnoszą konkurencyjność 
kandydatów.

Perspektywy rozwoju
Program managerowie mogą awansować pionowo – poprzez 
poszerzanie odpowiedzialności na kolejne zakłady produkcyjne 
w regionie lub awans na stanowisko kierownika biura zarządzania 
projektami. Ze względu na dobrą znajomość funkcjonowania 
organizacji, produktu i procesów produkcyjnych, mogą również 
przenieść się na stanowiska takie jak: kierownik produkcji,  
dyrektor sprzedaży czy kierownik działu badań i rozwoju. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 8%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

14 000 zł 15 300 zł 16 700 zł

średnia minimum maksimum

15 100 zł 8 800 zł 21 900 zł

Liczba obserwacji: 13

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

92%

92%

85%

31%

92%

8%

31%
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Project manager

Project manager to stanowisko odpowiedzialne za realizowanie 
wewnętrznych projektów, takich jak transfery linii produkcyjnych, 
zakup skomplikowanych i nowych dla organizacji maszyn, opra-
cowywanie i implementacja systemów IT czy regionalne  
lub globalne projekty optymalizacyjne. Manager jest zaanga-
żowany w każdy etap realizacji projektu, pełniąc jednocześnie 
funkcję kontrolną (poprawność, terminowość czy weryfikacja 
przyjętych celów). Na tym stanowisku, oprócz wiedzy meryto-
rycznej i z zakresu prowadzenia projektów, niezmiernie ważne  
są kompetencje interpersonalne. 

Zakres obowiązków
• zbieranie i analizowanie potrzeb klientów wewnętrznych, 
• koordynacja i zarządzanie projektami wewnętrznymi, np. 

wdrażanie systemów IT, projekty optymalizacyjne, transfery 
maszyn, 

• planowanie i definiowanie strategii działania,
• budowanie i zarządzanie zespołem projektowym, 
• ocena potencjalnego ryzyka dla projektu, 
• nadzór nad budżetem projektu, 
• bliska współpraca z innymi działami firmy, 
• kontakt z zewnętrznymi partnerami i dostawcami.

Profil
Project manager powinien mieć wykształcenie wyższe 
związane z realizowanymi projektami (najczęściej będą to studia 
techniczne). Mile widziane są wszelkie certyfikaty związane  
z zarządzaniem projektami oraz doświadczenie inżynieryjne  
z firmy produkcyjnej. Na tym stanowisku znaczenie mają  
również predyspozycje osobowościowe (zdolności 
komunikacyjne, przywódcze, analityczne, negocjacyjne  
czy z zakresu zarządzania). 

Perspektywy rozwoju
Możliwości rozwoju dla project managera wiążą się z rozsze-
rzeniem zakresu obowiązków o coraz bardziej złożone projekty 
lub z awansem w ramach działu zarządzania projektami – na 
stanowisko program managera czy kierownika działu zarządzania 
projektami.

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 7%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

9 200 zł 11 000 zł 13 000 zł

średnia minimum maksimum

10 900 zł 5 000 zł 14 000 zł

Liczba obserwacji: 17

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Służbowy samochód

Inne

88%

94%

88%

29%

76%

6%

18%
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Inżynier projektu

Inżynierowie projektu to osoby odpowiedzialne za koordynację 
projektów w ramach jednego zakładu produkcyjnego.  
Najczęściej są to projekty nowych uruchomień, gdzie podobnie 
jak project managerowie, tworzą zespoły projektowe i koordynu-
ją stawianie kolejnych „kamieni milowych”. W organizacjach jest 
to bardzo często stanowisko zastępcze dla project managera. 

Zakres obowiązków
• odpowiedzialność za wdrażanie projektów produkcyjnych  

w zakładzie, 
• koordynacja zespołu projektowego,
• uczestnictwo w budowaniu strategii działania, 
• wsparcie produkcji w celu rozwiązywania problemów 

jakościowych i wydajnościowych,
• bliska współpraca z innymi działami firmy. 

Profil
Inżynier projektu powinien mieć wykształcenie wyższe związane 
z realizowanymi projektami (preferowane będą studia technicz-
ne). Bardzo ważna będzie również wiedza z zakresu technologii 
stosowanych w zakładzie oraz budowy maszyn. Na tym stano-
wisku znaczenie mają również predyspozycje osobowościowe 
(zdolności komunikacyjne, przywódcze, analityczne, negocjacyj-
ne czy z zakresu zarządzania). 

Perspektywy rozwoju
Dalsza ścieżka rozwoju może wiązać się z awansem na stanowi-
sko project managera lub przejściem do innych działów organi-
zacji: industrializacji, technologii czy badań i rozwoju.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

6 900 zł 8 100 zł 9 500 zł

średnia minimum maksimum

8 400 zł 6 000 zł 12 700 zł

Liczba obserwacji: 10

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

80%

80%

90%

30%

90%

20%
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Manager ds. ciągłego  
doskonalenia

Manager ds. ciągłego doskonalenia jest osobą odpowiedzialną 
za koordynację wszelkich działań związanych z optymalizacją 
procesów na terenie zakładu produkcyjnego. Poza inicjowaniem 
i zarządzaniem projektami usprawniającymi, bardzo często zarzą-
dza również przynajmniej kilkuosobowym zespołem specjalistów 
ds. ciągłego doskonalenia. Na tym stanowisku potrzebne będą 
nie tylko rozwinięte umiejętności planowania i przewidywania, 
lecz także chęć stałego monitorowania globalnych trendów 
związanych z zarządzaniem wydajnością. 

Zakres obowiązków
• zarządzanie zespołem ds. ciągłego doskonalenia, 
• tworzenie mapy funkcjonujących w firmie procesów  

i standardów oraz identyfikowanie możliwości ich 
optymalizacji w oparciu o różne metodologie (m.in. lean 
manufacturing, Six Sigma), 

• inicjowanie i koordynacja projektów optymalizacyjnych  
w bliskiej współpracy z wszystkimi działami firmy, 

• wsparcie merytoryczne dla innych działów firmy, 
• szkolenia pracowników oraz budowanie kultury ciągłej 

poprawy.

Profil
Manager ds. ciągłego doskonalenia powinien być osobą odporną 
na stres, dobrze radzącą sobie z sytuacjami kryzysowymi. 
Wymagana jest znajomość popularnych metodologii, takich jak 
lean manufacturing czy Six Sigma (wszelkie certyfikaty i szkolenia 
będą mile widziane). Pożądane będzie również  wykształcenie 
inżynierskie. Osoba na tym stanowisku musi wykazywać się 
dużą spostrzegawczością, umiejętnościami analitycznymi, 
chęcią ciągłego doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności, 
skutecznym zarządzaniem zespołem oraz zainteresowaniem 
nowymi technologiami i metodami produkcji. Bardzo często na 
stanowisko to awansowane są osoby pełniące wcześniej funkcję 
specjalisty ds. ciągłego doskonalenia.  

Perspektywy rozwoju
W przypadku efektywnego pełnienia swoich obowiązków, zakres 
odpowiedzialności oraz wdrażane usprawnienia przenoszone 
są również na inne zakłady w ramach organizacji – dzięki czemu 
osoby te zajmują stanowiska regionalne i zajmują się trenowa-
niem oraz implementowaniem rozwiązań w innych lokalizacjach. 
Dzięki nabytym kompetencjom managerowie ds. ciągłego 
doskonalenia mogą awansować również na stanowiska związane 
z zarządzaniem projektami. 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 13%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

9 400 zł 10 800 zł 12 800 zł

średnia minimum maksimum

10 700 zł 5 600 zł 15 000 zł

Liczba obserwacji: 13

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

85%

92%

92%

15%

77%

23%
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Specjalista ds. ciągłego  
doskonalenia 

Rola specjalisty ds. ciągłego doskonalenia jest coraz bardziej po-
żądana w rozwijających się organizacjach. Celem osoby zatrud-
nionej na takim stanowisku jest optymalizacja kosztów i poprawa 
efektywności obsługiwanych procesów. Jej zadaniem jest ciągłe 
poszukiwanie obszarów do poprawy oraz inicjowanie i koordy-
nowanie projektów optymalizacyjnych przy wsparciu zespołów 
projektowych. 

Zakres obowiązków
• inicjowanie i zarządzanie projektami mającymi na celu 

usprawnianie technik produkcji, zredukowanie kosztów  
oraz zwiększenie wydajności procesów,

• prowadzenie szkoleń w odniesieniu do proponowanych zmian,
• określanie i likwidowanie ryzyka, zagrożeń i trudności,  

z którymi mogą się spotkać poszczególne departamenty  
przy wprowadzaniu usprawnień,

• propozycje redukcji kosztów i/lub analiza wszelkich 
alternatywnych metod rozwiązywania problemów,

• odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wszystkich 
projektów mających na celu ulepszanie funkcjonowania 
fabryki oraz raportowanie ich postępów pracownikom.

Profil
Kandydaci na stanowisko specjalisty ds. ciągłego doskonalenia 
powinni posiadać doświadczenie w optymalizacjach procesów 
produkcyjnych, nabytych niekoniecznie na bliźniaczym stanowi-
sku. Ponadto wskazane jest, by byli zaznajomieni z popularnymi 
metodologiami, takimi jak lean manufacturing czy Six Sigma 
(wszelkie certyfikaty i szkolenia, będą mile widziane). Pożądane 
będzie również wykształcenie inżynierskie. Osoba na tym stano-
wisku musi wykazywać się dużą spostrzegawczością, umiejęt-
nościami analitycznymi, chęcią ciągłego doskonalenia własnej 
wiedzy i umiejętności oraz zdolnościami managerskimi.

Perspektywy rozwoju
Bardzo często osoby na stanowisku specjalisty ds. ciągłej popra-
wy są awansowane w ramach działu na stanowisko managerskie. 
W zależności od kompetencji technicznych może im również 
zostać zaproponowane przeniesienie do działu zarządzania 
projektami lub działu produkcji.  

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto,  
gdzie średni udział premii to 9%

dolny kwartyl mediana górny kwartyl

4 600 zł 6 300 zł 7 900 zł

średnia minimum maksimum

6 200 zł 3 300 zł 9 100 zł

Liczba obserwacji: 16

Dodatkowe świadczenia

Prywatna opieka zdrowotna

Służbowy telefon/laptop

Szkolenia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dopłaty do wakacji

Inne

94%

69%

88%

25%

81%

25%
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Mapa bezrobocia

Powiaty z największym bezrobociem  
rejestrowanym (powyżej 15,1% i 3,5 tysiąca  
zarejestrowanych bezrobotnych) 

Numer Nazwa powiatu Liczba bezrobotnych % bezrobotnych

1 Radom                                                        14,2 15,5%

2 radomski                                                        11,2 21,3%

3 inowrocławski                                                   10,4 16,9%

4 włocławski                                                      6,6 20,3%

5 brzozowski                                                      5,0 17,5%

6 ełcki                                                           4,9 16,1%

7 lipnowski                                                       4,8 18,7%

8 bartoszycki                                                     4,7 22,3%

9 szczecinecki                                                    4,7 18,5%

10 skarżyski                                                       4,6 18,3%

11 przemyski                                                       4,4 15,8%

12 niżański                                                        4,3 18,4%

13 działdowski                                                     4,3 18,0%

14 strzyżowski                                                     4,2 16,1%

15 kętrzyński                                                      4,1 21,6%

16 szydłowiecki                                                    4,0 27,1%

17 elbląski                                                        4,0 20,1%

18 przysuski                                                       3,9 20,3%

19 żniński                                                         3,8 15,2%

20 pułtuski                                                        3,6 17,8%

21 sierpecki                                                       3,6 19,2%

9

19 3 7

4

21

17

8
15

6

20

1 218

16

10

12

14

5 11

G

G

G 0 – 5%

5,1 – 10%

10,1 – 15%

15,1 – 18%

18,1-20%

20% +

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, 
podregionów i powiatów. Stan w końcu kwietnia 2017 r. Opracowanie GUS.
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Zestawienie wynagrodzeń

Stanowisko Średnia
brutto 

Średnia
KP 

Dolny 
kwartyl 
brutto

Dolny 
kwartyl

KP 

Mediana
brutto 

Mediana
KP

Górny 
kwatyl
brutto 

Górny 
kwatyl

KP

Udział 
premii

Dyrektor zakładu 27 700 zł 30 600 zł 20 000 zł 22 600 zł 25 300 zł 28 100 zł 40 100 zł 43 600 zł 11%

Dyrektor personalny 19 000 zł 21 600 zł 17 000 zł 19 500 zł 20 000 zł 22 600 zł 20 800 zł 23 400 zł 7%

Partner biznesowy ds. ZZL 9 700 zł 11 700 zł 7 700 zł 9 300 zł 8 400 zł 10 100 zł 12 000 zł 14 300 zł 6%

Specjalista ds. rekrutacji 6 700 zł 8 100 zł 5 500 zł 6 600 zł 7 500 zł 9 000 zł 7 800 zł 9 400 zł 6%

Dyrektor finansowy 24 000 zł 26 800 zł 18 200 zł 20 700 zł 21 500 zł 24 200 zł 25 300 zł 28 100 zł 18%

Dyrektor sprzedaży 21 000 zł 23 600 zł 8 700 zł 10 500 zł 24 800 zł 27 600 zł 29 800 zł 32 800 zł 9%

Dyrektor techniczny 18 700 zł 21 200 zł 16 300 zł 18 700 zł 19 000 zł 21 600 zł 21 800 zł 24 500 zł 8%

Kierownik produkcji 12 200 zł 14 500 zł 10 400 zł 12 500 zł 12 100 zł 14 400 zł 13 900 zł 16 200 zł 8%

Kierownik zmiany 6 300 zł 7 600 zł 5 500 zł 6 600 zł 6 500 zł 7 800 zł 7 500 zł 9 000 zł 8%

Inżynier procesu 7 400 zł 8 900 zł 6 000 zł 7 200 zł 7 700 zł 9 300 zł 8 900 zł 10 700 zł 9%

Inżynier produktu 7 900 zł 9 500 zł 6 800 zł 8 200 zł 7 900 zł 9 500 zł 9 300 zł 11 200 zł 9%

Manager ds. industrializacji 14 400 zł 16 800 zł 12 300 zł 14 600 zł 14 300 zł 16 700 zł 16 000 zł 18 400 zł 10%

Inżynier ds. industrializacji 7 700 zł 9 300 zł 6 800 zł 8 200 zł 7 500 zł 9 000 zł 8 600 zł 10 400 zł 8%

Konstruktor narzędzi 5 700 zł 6 900 zł 3 800 zł 4 600 zł 6 100 zł 7 400 zł 7 400 zł 8 900 zł 9%

Manager ds. jakości 13 700 zł 16 000 zł 10 000 zł 12 100 zł 14 800 zł 17 200 zł 17 200 zł 19 700 zł 10%

Inżynier ds. jakości 7 200 zł 8 700 zł 6 200 zł 7 500 zł 7 900 zł 9 500 zł 8 600 zł 10 400 zł 9%

Inżynier ds. jakości 
dostawców 8 400 zł 10 100 zł 6 600 zł 8 000 zł 7 900 zł 9 500 zł 11 300 zł 13 500 zł 8%

Technik jakości 4 200 zł 5 100 zł 3 900 zł 4 700 zł 4 300 zł 5 200 zł 4 600 zł 5 500 zł 8%

Kierownik utrzymania ruchu 13 300 zł 15 600 zł 10 300 zł 12 400 zł 14 500 zł 16 900 zł 16 400 zł 18 800 zł 10%

Inżynier utrzymania ruchu 6 500 zł 7 800 zł 6 000 zł 7 200 zł 6 600 zł 8 000 zł 7 600 zł 9 200 zł 9%

Robotyk - - - - - - - - -

Inżynier automatyk 8 500 zł 10 300 zł 7 900 zł 9 500 zł 9 000 zł 10 900 zł 9 700 zł 11 700 zł 9%

Technik automatyk 5 300 zł 6 400 zł 4 200 zł 5 100 zł 5 400 zł 6 500 zł 6 300 zł 7 600 zł 9%

Mechanik 5 200 zł 6 300 zł 4 300 zł 5 200 zł 5 600 zł 6 800 zł 6 100 zł 7 400 zł 8%

Elektryk 5 300 zł 6 400 zł 5 200 zł 6 300 zł 5 500 zł 6 600 zł 6 200 zł 7 500 zł 8%

Manager ds. badań i rozwoju 14 700 zł 17 100 zł 8 900 zł 10 700 zł 17 000 zł 19 500 zł 19 000 zł 21 600 zł 7%

Konstruktor CAD 7 300 zł 8 800 zł 5 800 zł 7 000 zł 7 700 zł 9 300 zł 9 000 zł 10 900 zł 7%

Dyrektor ds. logistyki 18 400 zł 20 900 zł 16 100 zł 18 500 zł 19 300 zł 21 900 zł 21 000 zł 23 600 zł 9%

Kierownik logistycznej 
obsługi klienta 9 300 zł 11 200 zł 7 700 zł 9 300 zł 9 800 zł 11 800 zł 10 700 zł 12 900 zł 10%

Specjalista ds. logistycznej 
obsługi klienta 6 300 zł 7 600 zł 4 400 zł 5 300 zł 6 500 zł 7 800 zł 7 200 zł 8 700 zł 12%

Manager ds. planowania 
produkcji 12 000 zł 14 300 zł 10 000 zł 12 100 zł 12 100 zł 14 400 zł 13 600 zł 15 900 zł 11%

Planista produkcji 6 200 zł 7 500 zł 4 700 zł 5 700 zł 6 000 zł 7 200 zł 7 800 zł 9 400 zł 8%

Manager ds. zakupów 9 800 zł 11 800 zł 7 900 zł 9 500 zł 10 400 zł 12 500 zł 11 900 zł 14 200 zł 11%

Kupiec (direct buyer) 8 200 zł 9 900 zł 6 400 zł 7 700 zł 8 000 zł 9 600 zł 9 800 zł 11 800 zł 9%

Kupiec (indirect buyer) 5 600 zł 6 800 zł 4 000 zł 4 800 zł 6 000 zł 7 200 zł 6 600 zł 8 000 zł 8%

Kierownik biura 
projektowego 21 200 zł 23 900 zł 19 200 zł 21 800 zł 21 000 zł 23 600 zł 23 000 zł 25 700 zł 9%

Program manager 15 100 zł 17 500 zł 14 000 zł 16 300 zł 15 300 zł 17 700 zł 16 700 zł 19 200 zł 8%

Project manager 10 900 zł 13 100 zł 9 200 zł 11 100 zł 11 000 zł 13 200 zł 13 000 zł 15 300 zł 7%

Inżynier projektu 8 400 zł 10 100 zł 6 900 zł 8 300 zł 8 100 zł 9 800 zł 9 500 zł 11 500 zł 9%

Manager ds. ciągłego 
doskonalenia 10 700 zł 12 900 zł 9 400 zł 11 300 zł 10 800 zł 13 000 zł 12 800 zł 15 100 zł 13%

Specjalista ds. ciągłego 
doskonalenia 6 200 zł 7 500 zł 4 600 zł 5 500 zł 6 300 zł 7 600 zł 7 900 zł 9 500 zł 9%

Pracownik produkcyjny / 
Operator 3 600 zł 4 300 zł 3 200 zł 3 900 zł 3 700 zł 4 500 zł 4 000 zł 4 800 zł 8%

Ustawiacz 4 000 zł 4 800 zł 3 700 zł 4 500 zł 4 000 zł 4 800 zł 4 600 zł 5 500 zł 8%

Brygadzista 4 400 zł 5 300 3 800 zł 4 600 zł 4 200 zł 5 100 zł 5 100 zł 6 200 zł 9%

KP - Koszt Pracodawcy
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Zestawienie wynagrodzeń

Stanowisko Średnia
brutto 

Średnia
KP 

Dolny 
kwartyl 
brutto

Dolny 
kwartyl

KP 

Mediana
brutto 

Mediana
KP

Górny 
kwatyl
brutto 

Górny 
kwatyl

KP

Udział 
premii

Dyrektor zakładu 6 600 € 7 300 € 4 800 € 5 400 € 6 050 € 6 700 € 9 600 € 10 400 € 11%

Dyrektor personalny 4 550 € 5 150 € 4 050 € 4 650 € 4 800 € 5 400 € 4 950 € 5 600 € 7%

Partner biznesowy ds. ZZL 2 300 € 2 800 € 1 850 € 2 200 € 2 000 € 2 400 € 2 850 € 3 400 € 6%

Specjalista ds. rekrutacji 1 600 € 1 950 € 1 300 € 1 600 € 1 800 € 2 150 € 1 850 € 2 250 € 6%

Dyrektor finansowy 5 750 € 6 400 € 4 350 € 4 950 € 5 150 € 5 800 € 6 050 € 6 700 € 18%

Dyrektor sprzedaży 5 000 € 5 650 € 2 100 € 2 500 € 5 950 € 6 600 € 7 100 € 7 850 € 9%

Dyrektor techniczny 4 450 € 5 050 € 3 900 € 4 450 € 4 550 € 5 150 € 5 200 € 5 850 € 8%

Kierownik produkcji 2 900 € 3 450 € 2 500 € 3 000 € 2 900 € 3 450 € 3 300 € 3 900 € 8%

Kierownik zmiany 1 500 € 1 800 € 1 300 € 1 600 € 1 550 € 1 850 € 1 800 € 2 150 € 8%

Inżynier procesu 1 750 € 2 150 € 1 450 € 1 700 € 1 850 € 2 200 € 2 150 € 2 550 € 9%

Inżynier produktu 1 900 € 2 250 € 1 650 € 1 950 € 1 900 € 2 250 € 2 200 € 2 700 € 9%

Manager ds. industrializacji 3 450 € 4 000 € 2 950 € 3 500 € 3 400 € 4 000 € 3 800 € 4 400 € 10%

Inżynier ds. industrializacji 1 850 € 2 200 € 1 650 € 1 950 € 1 800 € 2 150 € 2 050 € 2 500 € 8%

Konstruktor narzędzi 1 350 € 1 650 € 900 € 1 100 € 1 450 € 1 750 € 1 750 € 2 150 € 9%

Manager ds. jakości 3 250 € 3 800 € 2 400 € 2 900 € 3 550 € 4 100 € 4 100 € 4 700 € 10%

Inżynier ds. jakości 1 700 € 2 100 € 1 500 € 1 800 € 1 900 € 2 250 € 2 050 € 2 500 € 9%

Inżynier ds. jakości 
dostawców 2 000 € 2 400 € 1 600 € 1 900 € 1 900 € 2 300 € 2 700 € 3 250 € 8%

Technik jakości 1 000 € 1 200 € 950 € 1 100 € 1 050 € 1 250 € 1 100 € 1 300 € 8%

Kierownik utrzymania ruchu 3 200 € 3 750 € 2 450 € 2 950 € 3 450 € 4 050 € 3 900 € 4 500 € 10%

Inżynier utrzymania ruchu 1 550 € 1 850 € 1 450 € 1 700 € 1 600 € 1 900 € 1 800 € 2 200 € 9%

Robotyk - - - - - - - - -

Inżynier automatyk 2 050 € 2 450 € 1 900 € 2 250 € 2 150 € 2 600 € 2 300 € 2 800 € 9%

Technik automatyk 1 250 € 1 550 € 1 000 € 1 200 € 1 300 € 1 550 € 1 500 € 1 800 € 9%

Mechanik 1 250 € 1 500 € 1 050 € 1 250 € 1 350 € 1 650 € 1 450 € 1 750 € 8%

Elektryk 1 250 € 1 550 € 1 250 € 1 500 € 1 300 € 1 600 € 1 500 € 1 800 € 8%

Manager ds. badań i rozwoju 3 500 € 4 100 € 2 150 € 2 550 € 4 050 € 4 650 € 4 550 € 5 150 € 7%

Konstruktor CAD 1 750 € 2 100 € 1 400 € 1 650 € 1 850 € 2 200 € 2 150 € 2 600 € 7%

Dyrektor ds. logistyki 4 400 € 5 000 € 3 850 € 4 400 € 4 600 € 5 250 € 5 000 € 5 650 € 9%

Kierownik logistycznej 
obsługi klienta 2 200 € 2 700 € 1 850 € 2 200 € 2 350 € 2 800 € 2 550 € 3 100 € 10%

Specjalista ds. logistycznej 
obsługi klienta 1 500 € 1 800 € 1 050 € 1 250 € 1 550 € 1 850 € 1 700 € 2 100 € 12%

Manager ds. planowania 
produkcji 2 850 € 3 400 € 2 400 € 2 900 € 2 900 € 3 450 € 3 250 € 3 800 € 11%

Planista produkcji 1 500 € 1 800 € 1 100 € 1 350 € 1 450 € 1 700 € 1 850 € 2 250 € 8%

Manager ds. zakupów 2 350 € 2 800 € 1 900 € 2 250 € 2 500 € 3 000 € 2 850 € 3 400 € 11%

Kupiec (direct buyer) 1 950 € 2 350 € 1 550 € 1 850 € 1 900 € 2 300 € 2 350 € 2 800 € 9%

Kupiec (indirect buyer) 1 350 € 1 650 € 950 € 1 150 € 1 450 € 1 700 € 1 600 € 1 900 € 8%

Kierownik biura 
projektowego 5 050 € 5 700 € 4 600 € 5 200 € 5 000 € 5 650 € 5 500 € 6 150 € 9%

Program manager 3 600 € 4 200 € 3 350 € 3 900 € 3 650 € 4 250 € 4 000 € 4 600 € 8%

Project manager 2 600 € 3 150 € 2 200 € 2 650 € 2 650 € 3 150 € 3 100 € 3 650 € 7%

Inżynier projektu 2 000 € 2 400 € 1 650 € 2 000 € 1 950 € 2 350 € 2 250 € 2 750 € 9%

Manager ds. ciągłego 
doskonalenia 2 550 € 3 100 € 2 250 € 2 700 € 2 600 € 3 100 € 3 050 € 3 600 € 13%

Specjalista ds. ciągłego 
doskonalenia 1 500 € 1 800 € 1 100 € 1 300 € 1 500 € 1 800 € 1 900 € 2 250 € 9%

Pracownik produkcyjny / 
Operator 850 € 1 050 € 750 € 950 € 900 € 1 100 € 950 € 1 150 € 8%

Ustawiacz 950 € 1 150 € 900 € 1 100 € 950 € 1 150 € 1 100 € 1 300 € 8%

Brygadzista 1 050 € 1 250 € 900 € 1 100 € 1 000 € 1 200 € 1 200 € 1 500 € 9%

KP - Koszt Pracodawcy; Kurs Euro: 4,1852
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Kraków
ul. Kraszewskiego 10 
30-110 Kraków 
T: +48 12 429 94 00
F: +48 12 429 94 01 
krakow@goldmanrecruitment.pl

Warszawa 
ul. Wiejska 17
00-480 Warszawa
T: +48 22 856 21 90
F: +48 22 856 21 91
warszawa@goldmanrecruitment.pl

goldmanrecruitment.pl


