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Metodologia badania

Od wielu lat klienci zwracają się do nas z pytaniami o informację
dotyczącą wynagrodzeń pracowników na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Zapytania pojawiały się najczęściej, gdy klienci przygotowywali budżety wynagrodzeń na kolejny rok, kiedy
byli zmuszeni dokonywać rewizji budżetu wynagrodzeń, a także
gdy mieli trudności w rekrutacji określonej grupy pracowników.
W ostatnich latach przygotowywaliśmy dedykowane raporty
płacowe wraz z informacjami o poszczególnych stanowiskach.
Zaciekawiło nas to, skąd takie pytania, jeśli na rynku są już źródła i raporty ogólnopolskie. Okazało się, że istnieje potrzeba
informacji pochodzącej bezpośrednio z rynku regionalnego,
a w wielu przypadkach też lokalnego.
Z początkiem roku podjęliśmy decyzję – robimy duży raport płacowy dedykowany wyłącznie firmom produkcyjnym
w woj. kujawsko-pomorskim. Bazuje on na naszej codziennej pracy, wiedzy rekruterów
o rynku pracy oraz danych uzyskanych od przedsiębiorstw biorących udział w badaniu celowym. Badanie rynku wynagrodzeń uzupełniliśmy wynikami sondażu przeprowadzonego wśród kandydatów biorących udział w naszych procesach rekrutacyjnych.
Sondaż dotyczył czynników, które wpływają na decyzję osób myślących o zmianie pracy.
W ten sposób powstał raport Flexalary 2019, który Państwo czytacie.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
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My, FlexHR

Ewa Korecka – Prezes Zarządu FlexHR, założycielka FlexHR,
doradca biznesowy i HR, wykładowca akademicki
i wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej
w Toruniu.
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Wstęp
Produkcja przemysłowa to jeden z sektorów, który zarówno w Polsce, jak i w samym województwie kujawsko-pomorskim stale poszukuje kolejnych rąk do pracy. Jednocześnie pracownicy produkcyjni (niewykwalifikowani i wykwalifikowani) w większości regionów Polski coraz częściej korzystają z możliwości zmiany
miejsca zatrudnienia. Wynika to z naturalnej i powszechnej chęci polepszenia swoich warunków pracy. Pracodawcy nierzadko dwoją się i troją, aby sprostać oczekiwaniom kandydatów, aby przyciągnąć najlepszych. Jednak w wielu przypadkach starania są związane z pozyskaniem każdych wolnych rąk do pracy. Aby
to zrobić potrzebne są konkretne informacje dotyczące obecnych realiów rynku pracy. Właśnie dlatego
przedstawiamy wyniki pierwszej takiej inicjatywy w naszym województwie, czyli Flexalary 2019 - raport
wynagrodzeń w branży produkcyjnej w województwie kujawsko-pomorskim.
W tworzeniu raportu wspomagali nas partnerzy: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Kancelaria Sienkiewicz & Zamroch objęłą
inicjatywę patronatem prawnym.

Regionalny rynek pracy płac okiem ekspertów
W woj. kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia rejestrowanego jest co roku niższa. W rejestrach pozostaje
nadal pewna grupa osób potencjalnie gotowych do zatrudnienia. Nie oznacza to, że są oni zainteresowani podjęciem pracy. Wysokie koszty pracy, wysokie podatki, sytuacja polityczna powodują, że zwłaszcza
mniejsi pracodawcy nadal korzystają z rozwiązań jakie można zaklasyfikować jako „szara strefa”. Rynek pracy
w województwie jest odzwierciedleniem rozwoju gospodarczego regionu. Duża koncentracja miejsc pracy
występuje wokół największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka. Mimo licznych inwestycji
i wzmacniania innych ośrodków gospodarczych, to właśnie wokół tych ośrodków są największe szanse na
znalezienie, z punktu widzenia pracownika, wartościowej oferty pracy.
Im dalej od Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, tym z atrakcyjną ofertą pracy jest już trudniej. Rozwojowe firmy
funkcjonują również na terenach rolniczych, gdyż często koszty pracy są tam niższe. Przykładem są firmy
rozwijające się dzięki lokalizowaniu inwestycji w strefie ekonomicznej, która oferuje ulgi podatkowe. To daje
impuls do rozwijania się lokalnego rynku pracy.
Przedsiębiorcy w regionie kujawsko-pomorskim niezależnie od lokalizacji zakładu stale zgłaszają zapotrzebowanie na kadrę. Poszukiwani są chociażby wykwalifikowani robotnicy (np. spawacze, monterzy), operatorzy maszyn i urządzeń czy pracownicy do obsługi sprzedaży. Odpowiedniej kadry na rynku pracy niestety
brakuje. To spowalnia rozwój biznesu, przyczynia się też do podnoszenia wynagrodzeń poszukiwanych
pracowników.
Hanna Wygocka – Dyrektor Biura „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentując ich wspólne interesy.
Promuje stosowanie wysokich norm etycznych
i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera konkurencyjności i innowacyjność firm. Działa na rzecz współpracy przedsiębiorców, wymiany doświadczeń dzięki szkoleniom
i doradztwu. Doradza przedsiębiorcom w wyborze
strategii rozwoju i realizacji innowacyjnych projektów, a także dostarcza im wiedzę niezbędną dla
zarządzania firmą.
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W praktyce Kancelarii słyszymy od klientów, że brakuje rąk do pracy. I nie chodzi już tylko o specjalistów.
Coraz częściej firmy produkcyjne mają problem ze znalezieniem pracowników niższego szczebla. Samo
znalezienie takich pracowników nie wystarcza. Trudno jest ich też zatrzymać. Obserwujemy stale rosnącą
rotację pracowników niemal każdego szczebla.
Niewątpliwie podstawowym czynnikiem, które jest w stanie zatrzymać pracownika jest wysokość wynagrodzenia. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym, ile płacą konkurencyjne firmy i czy stawka stosowana u nas
na podobnych stanowiskach zachęca do kontynuacji pracy. Dopiero później znaczenie mają świadczenia
dodatkowe zapewniane przez pracodawcę, które przecież nie zawsze odpowiadają potrzebom pracowników.
Problemem może okazać się również duża niepewność prawa i ingerencja państwa w wysokość wynagrodzeń. Od 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosić ma bowiem 2.600 zł brutto, a więc będziemy mieli
do czynienia z niespotykaną dotąd podwyżką o 350 zł brutto, przy czym koszt pracodawcy zwiększy się
o prawie 450 zł. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia może też naturalnie wymuszać zwiększenie wynagrodzenia osób, które zarabiają powyżej minimalnego. Nie będzie bowiem budziła zdziwienia frustracja
takich osób związana ze spłaszczeniem poziomu wynagrodzeń.
Z tego powodu ustalenie budżetu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie może okazać się nie lada wyzwaniem. W tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji nieocenionym źródłem informacji okazują się raporty
płacowe, zwłaszcza takie, które obejmują region naszej działalności.
Karol Sienkiewicz – radca prawny, partner zarządzający Kancelarią

Kancelaria Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp. p. od 2006 roku, promuje i wyznaje te same
wartości: profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie. Specjalizacją Kancelarii są: indywidualne
i zbiorowe prawo pracy, praktyka w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników, kształtowania
regulaminów i porozumień, prowadzenia sporów
sądowych z pracownikami czy też rokowań ze
związkami zawodowymi.
Autor bloga www.prawodlapracodawcy.pl

Każdy świadomy i nowoczesny pracodawca wie, że najważniejszą wartością firmy są jej pracownicy. Jeżeli
oni są zadowoleni ze swojej pracy to przekłada się to wprost na sukces firmy. Obecnie te słowa nabierają
jeszcze większej mocy. Na dzisiejszy rynek pracy wkracza pokolenie, dla którego oprócz warunków finansowych, znaczenie mają też inne czynniki jak m.in. dodatkowe benefity pracownicze - prywatna opieka
medyczna, karnety sportowo-rekreacyjne, itp.
Śledząc badania, opinie zrzeszonych pracodawców wynika, że osoby zatrudnione w firmie oferującej benefity pracownicze są bardziej lojalni i zaangażowani, a co za tym idzie zmotywowani do pracy i podnoszenia
swoich kompetencji. Ponadto mają poczucie, że pracodawca troszczy się o ich komfort i samopoczucie.
A dobre samopoczucie pracowników pozytywnie wpływa na zadowolenie klientów firmy. Benefity pozapłacowe kiedyś zarezerwowane dla wyższej kadry kierowniczej i ekspertów obecnie stają się już powszechnością także w przypadku szeregowych pracowników. Obserwujemy to prowadząc Grupę Zakupową, gdzie rozwiązania OK Systems, Luxmedu, oferta kulturalna i edukacji językowej zamawiana jest przez
pracodawców także dla pracowników szeregowych. Takie rozwiązania mają sens wtedy, gdy pracownicy
z nich korzystają i ich potrzebują.
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Jednakże szeroko rozumiane benefity nie zastąpią oczekiwań pracowników odnośnie poziomu wynagrodzeń. A te rosną wraz z wynagrodzeniami na rynku. Dlatego, by nie budzić frustracji pracowników i przykładowej reakcji „zamiast kolejnych benefitów – mogli by dać podwyżkę”, warto sprawdzić, czy wynagrodzenia są rynkowe w porównaniu do konkurencji.
Marta Olszewska – Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu od 30
lat jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa
wszechstronnie działa na rzecz rozwijania przedsiębiorstw poprzez szkolenia, doradztwo, legalizacje
dokumentów. Prowadzi grupę zakupową, wspiera
tworzenie i rozwijanie biznesu, a także nawiązywania relacji i kooperacji biznesowej między różnymi
przedsiębiorstwami. Izba inicjuje nowoczesne działania jak Inteligentny Budynek IBCL, uruchamia działania upowszechniające nowe trendy i rozwiązania.
Jest autorem największej konferencji biznesowej
w regionie - Firma Przyszłości.

W 2018 roku zmienił się model funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dziś cały kraj jest Polską
Strefą Inwestycji. Oznacza to szereg korzyści i pozytywnych efektów, które już zaczynają być obserwowalne, takie jak dostosowanie i zróżnicowanie kryteriów przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i potrzeb strategicznych. Coraz więcej przedsiębiorstw wymiernie
zyskuje dzięki przynależeniu do PSSE.
Jednym z kryteriów przyznawania pomocy przedsiębiorstwu jest spełnienie m.in. kryterium jakościowego
– oferowanie wysokopłatnych i wyspecjalizowanych miejsc pracy, a także dążenie do stabilnego zatrudnienia. Niewątpliwie najsilniejszym determinantem zmian w obszarze wynagrodzeń jest poziom bezrobocia
i dostępność wykwalifikowanej kadry. Jednakże kryterium pomocy wyznaczone przez Strefę jest dodatkowym czynnikiem poprawiającym jakość zatrudnienia w firmach należących do Strefy.
Historycznie już firmy należące do Strefy mieściły się na określonym terenie, często w bezpośrednim sąsiedztwie. Wiele przedsiębiorstw konkuruje wówczas na tym samym lokalnym rynku pracy o tego samego
pracownika. Tak rywalizacja jest dodatkowym czynnikiem silnie wpływającym na wzrost wynagrodzeń. Patrząc z perspektywy pracownika warunki pracy i płacy się poprawiają. W obliczu tylu zjawisk wpływających
potencjalnie na poziom wynagrodzeń warto uważniej przyglądać się, na ile przedsiębiorstwa oferują rynkowe warunki pracy i płacy.
Damian Orzeł – koordynator w Dziale Inwestycji Strefowych
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. to spółka
zarządzająca obszarem 226
gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej
części
województwa
pomorskiego. Jest jedną z 14
podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych.
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Co będzie miało wpływ na gospodarkę i rynek pracy
w 2020 roku?
Kolejne zmiany w gospodarce Polski.
Bank Światowy prognozuje, że PKB Polski wzrośnie w 2020 roku o 3,6% i będzie to jeden z lepszych wyników w całej Unii Europejskiej. Taki wzrost jest spowodowany głównie popytem krajowym, a między innymi
silną konsumpcją prywatną. Z kolei wśród czynników ryzyka dla polskiej gospodarki wymienia się te związane z popytem zewnętrznym, a także trendami w sektorze inwestycji prywatnych. Aktywność naszej gospodarki generalnie ulega spowolnieniu, czego przyczyną jest wyhamowanie w handlu światowym. Na rynku
pracy można się spodziewać w związku z powyższym dalszej regresji bezrobocia. Branże bezpośrednio
związane z konsumpcją prywatną takie jak: turystyka, usługi, gastronomia będą jeszcze mocniej poszukiwać
pracowników. Jeśli nałożymy na to wzrost płacy minimalnej, to bez wątpienia w sektorze mikro i małych
przedsiębiorstw można się spodziewać rozwoju „szarej strefy”.
Odpływ z Polski pracowników z Ukrainy
Coraz więcej mówi się o dużej liczbie pracowników z Ukrainy, którzy wyjadą z Polski w poszukiwaniu większych pieniędzy w innych krajach europejskich. Na tę chwilę mówi się o 0,5 mln pracowników, którzy opuszczą nasz kraj w roku 2020. Natomiast według Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP w perspektywie
czterech najbliższych lat przewiduje się zmniejszenie ich liczby maksymalnie o 20-25%. Sama zapowiedź
otwarcia się rynku niemieckiego na pracowników spoza Unii Europejskiej spowodowała, że już w tym roku
z rynku odpłynęło 250 tysięcy pracowników ze wschodniej Europy.
Zakłady produkcyjne słusznie obawiają się więc o utrzymanie ruchu, zwłaszcza biorąc pod uwagę malejący
od kilku lat współczynnik aktywności zawodowej, rosnącą liczbę polskich emigrantów, a także nieodwracalne zmiany demograficzne. Duża rotacja pracowników z Ukrainy sprawi, że pracodawcy coraz bardziej
będą się przekonywać do zatrudniania pracowników z innych państw nieeuropejskich, zwłaszcza z krajów
azjatyckich, np. Indii, Nepalu czy Filipin. Już dziś pracownicy z krajów azjatyckich są uważani za równie wykwalifikowanych, co ci z Ukrainy, a jednocześnie bardziej lojalnych.
Szansą na zatrzymanie pracowników z Ukrainy jest polepszenie im warunków pracy, a po drugie dalsze
ułatwienia dla pracodawców związane z legalizacją zatrudnienia.
Dalszy spadek podaży osób w wieku produkcyjnym.
Według prognoz GUS liczba pracowników z grupy wiekowej 18-44 będzie w kolejnych latach stale spadać
(w 2035 roku ma zmniejszyć się aż o 4 miliony). Eksperci Banku Światowego mówią, że polscy przedsiębiorcy powinni zatrudniać więcej osób w wieku 50+, gdyż właśnie w tej grupie istnieją największe rezerwy
zatrudnienia. Wielu pracodawców nie stawia na pracowników 50+ ze względu na nadal panujące wobec
uprzedzenia i mity takie jak: powolność, niska efektywność, bariery w pracy z nowymi technologiami.
Eksperci rynku, a także nasi klienci oraz partnerzy wskazują jednak, że w większości przypadków te stereotypy nie potwierdzają się, a jednocześnie zaznaczają, że kadra dojrzała ma wiele zalet, które mogą być
inspiracją dla młodszych pracowników. Wnioski płynące z rządowego projektu „Wyrównanie szans na rynku
pracy dla osób 50+” wskazują m. in. na fakt, że produktywność pracowników rośnie nieustannie w miarę
stażu pracy, aż do emerytury. Dodatkowo, osoby w wieku 50+ są najszybciej rosnącą grupą użytkowników
Internetu i nowych technologii. Co więcej, badania przeprowadzone we wspomnianym wcześniej projekcie wskazują, że pracownicy dojrzali rzadziej od tych młodszych korzystają ze zwolnień lekarskich, co podważa mit mówiący o częstszej nieobecności pracowników 50+ ze względu na pogorszenie stanu zdrowia.
Wzrost płacy minimalnej.
Kolejną, w większości negatywnie ocenianą przez przedsiębiorców nadchodzącą zmianą jest zapowiadany
wzrost płacy minimalnej w roku 2020 i w kolejnych latach. Eksperci rynku pracy zastanawiają się jaki będzie wpływ wzrostu płacy minimalnej na poziom zatrudnienia. W sektorze przemysłowym zatrudniającym
ponad 200 tysięcy pracowników zarabiających mniej niż 3 tys zł. ważna będzie reakcja pracodawców na
zmiany w płacy minimalnej.
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Instytut Badań Strukturalnych wskazuje na obawę o ucieczkę pracodawców w szarą strefę albo zatrudnianie
na część etatu. W skrajnych przypadkach firmy mogą nawet zwalniać osoby pracujące na pensji minimalnej.
Jednak eksperci wskazują, że rząd może podjąć dodatkowe działania. Jeżeli będzie to potrzebne może
obniżyć część kosztów zatrudnienia, jakie ponoszą pracodawcy np. przez zmniejszenie składek odprowadzanych od każdego zatrudnionego. Pojawiają się też opinie, że część przedsiębiorców spróbuje zastąpić
pracę człowieka maszynami bądź komputerowym algorytmem. Automatyzacja może się sprawdzić w zastąpieniu człowieka w zadaniach prostych i powtarzalnych – czyli takich, za jakie pracownicy dostają często
wynagrodzenie minimalne. Taka inwestycja będzie jednak bardziej dostępna dla wielkich przedsiębiorstw
z dużym kapitałem niż dla mniejszych firm.

Rynek pracy w 2019 roku w kujawsko-pomorskim
Bezrobocie
Jak widać na poniższym wykresie, w 2019 roku osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim
ubywa z miesiąca na miesiąc. Warto jednak zauważyć, że spadek jest znaczny w drugim kwartale, zaś
w kwartale trzecim staje się coraz mniej zauważalny. Wynika to z zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników sezonowych, które jest coroczne i w największym stopniu wpływa na tę tendencję.

Dalsze trudności w rekrutacji pracowników produkcyjnych.
W 2020 roku firmy produkcyjne nadal będą potrzebowały pracowników produkcyjnych. Nie zanosi się na
ułatwienia. Trudności w rekrutacji spotkają firmy poszukujące m. in. operatorów obrabiarek skrawających,
spawaczy, ślusarzy, elektryków, elektromechaników, elektromonterów, mechaników, operatorów CNC oraz
automatyków.. Te zawody wymagają wyjątkowych specjalizacji i długo zdobywanych kwalifikacji. Ponadto,
ci kandydaci którym udało się je zdobyć nierzadko wybierają inne kraje w poszukiwaniu lepszych warunków finansowych. Zwłaszcza w obliczu wspomnianej wcześniej podwyżki wynagrodzenia minimalnego,
pracodawcom będzie szczególnie trudno przedstawić takim kandydatom ofertę, która zainteresuje ich
w istotnym stopniu, gdyż ich oczekiwania finansowe są dużo większe. Przedsiębiorstwa produkcyjne, co
pokazują również wyniki naszych badań, już dzisiaj powszechnie wzbogacają swoją ofertę licznymi benefitami pracowniczymi, które mają dodatkowo zachęcić do podjęcia pracy właśnie u nich. Co wynika jednak
z wniosków naszych badań, te benefity, które są najczęściej oferowane pracownikom wcale nie pokrywają
się z tymi, które są pożądane przez kandydatów.
Czy Polacy wrócą z zagranicy?
Wraz ze wzrostem gospodarczym oraz zmianami w polityce społecznej coraz częściej słyszymy głosy jakoby Polacy wracali z zagranicy albo już za chwilę będą masowo wracać do kraju. Na tę chwilę nie pojawiły się
jednak wyniki rzetelnych badań, które potwierdzałyby tę zależność. Okazuje się, że Polacy faktycznie wracają, ale nie dlatego, że standard życia poprawił się znacząco. Jak opisał dr Mariusz Dzięglewski w książce
„Powroty do (nie)znanego kraju. Strategie migrantów powrotnych”, Polacy wracają z powodów związanych
z życiem rodzinnym: przede wszystkim w związku z narodzinami lub dorastaniem dzieci, a także ze starzeniem się rodziców.
Tych, którzy wracają, bo Polska ich zdaniem jest dużo lepszym miejscem do życia, jest mało. W tym kontekście przeważa tendencja powrotu do Polski, gdy osiągnie się pewien cel, np. odłożenie pieniędzy na
budowę domu. Ci, którzy wrócili, w przeprowadzonych badaniach mówili o tym, że w Polsce jest dużo
łatwiej znaleźć pracę, ale jest to często praca o zbyt niskich zarobkach, przez co w Polsce zarabiają oni wiele
mniej niż dotychczas zagranicą. Jednocześnie odczuwają niestabilność zatrudnienia. Co jest istotne, dla wielu osób powrót do kraju jest trudny, również pod względem zawodowym. Trudności z ponowną adaptacją
i staraniem się o życie na określonym poziomie powodują, że po pewnym czasie wracają z powrotem
za granicę.

Źródło: WUP Toruń, 2019

Liczba osób bezrobotnych w sierpniu 2019 roku w podziale na powiaty jest w większości proporcjonalna do
liczby osób zamieszkujących powiat i miasto powiatowe. Dlatego nie dziwi większa ilość osób bezrobot
nych w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku czy Grudziądzu. Zauważalnie wyższa liczba osób bezrobotnych
znajduje się jednak w powiecie inowrocławskim, a w samym Inowrocławiu znalazło się 3062 bezrobotnych.
Jest to jednak liczba, która na przełomie miesięcy nadal maleje (w styczniu 2019 r. w powiecie było 7960
bezrobotnych).

Źródło: WUP Toruń, 2019
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu wyniosła 7,8%. Pod
względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 3. miejsce w kraju (za woj. warmińsko-mazurskim i podkarpackim). Generalnie, stopa bezrobocia cały czas utrzymuje tendencję spadkową, zarówno w województwie, jak i w kraju. Ekonomiści przewidują, że w skali kraju stopa
bezrobocia może spaść w połowie przyszłego roku w okolice 4,9 % (obecnie 5,2 %), a wzrost pojawi się
najwcześniej w ostatnim kwartale 2020 roku (za: money.pl). Taki poziom bezrobocia staje się już niebezpieczny dla gospodarki.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2019

Źródło: WUP Toruń, 2019

Aktywność zawodowa
W II kwartale 2019 roku liczba osób aktywnych zawodowo w naszym województwie wynosiła 916 tys.
osób. W analogicznym okresie poprzedniego roku ta liczba była mniejsza o 6 tys. osób. Urząd statystyczny
podaje, że w międzyczasie wzrosła liczba aktywnych zawodowo kobiet, a zmniejszyła się liczba aktywnych
zawodowo mężczyzn. Również za sprawą liczniej pracujących kobiet zwiększyła się liczba pracujących
w kwartale II 2019 roku względem tego samego okresu 2018 roku.
Pod względem wieku nie wystąpiły istotne różnice w liczbie pracujących w ogólnej liczbie ludności, porównując II kwartał 2018 i 2019 roku (wzrost o 0,4 p.p.). Z kolei w porównaniu z kwartałem poprzednim, liczba
aktywnych zawodowo ogółem wzrosła o 2,8%.
Warto zaznaczyć również, że najliczniejszą grupą zawodową byli w II kwartale robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy i stanowili 16,5 % pracujących (145 tys. osób). Biernych zawodowo w omawianym kwartale
pozostawało 731 tys. osób (44,4 % ludności w wieku 15 lat i więcej). Jest to o 15 tys. osób mniej w porównaniu
z II kwartałem poprzedniego roku. Jako najczęstszy powód bierności zawodowej, poza emeryturą (54,1%),
podaje się naukę i uzupełnianie kwalifikacji (15,3%) oraz chorobę i niesprawność (13,1%). Zniechęconych
bezskutecznością poszukiwań pracy było 2,9% osób, czyli 21 tys. osób. Dokładne wartości osób aktywnych
zawodowych pod względem wieku, płci i wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim można
przeanalizować na poniższych tabelach.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2019

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

Źródło: WUP Toruń, 2019
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Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pojawiło się w Bydgoszczy (1337), ale również w powiecie nakielskim (735) oraz inowrocławskim (561). Miasto Toruń uplasowało się na kolejnym,
czwartym miejscu z liczbą 525 wolnych miejsc pracy i aktywizacji. Analizując powyższe dane warto jednak pamiętać o tym, że kandydaci, na których potencjalnie czeka wiele wolnych miejsc pracy kierują się
w pierwszej kolejności tym, czy stanowisko będzie dla nich wartościowe i wystarczająco zadowalające, aby
zdecydowali się je objąć.
Barometr zawodów
Lista zawodów deficytowych oznacza, że wolna liczba miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. Wobec tego są to stanowiska, na
które pracodawcom jest najtrudniej znaleźć kandydatów do pracy. Lista została sporządzona z podziałem
na powiaty, dla województwa kujawsko-pomorskiego. Na potrzeby raportu, zdecydowaliśmy się umieścić
na niej wyłącznie stanowiska, które są związane z produkcją.
Barometr zawodów jest przygotowywany przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Analizując dane, już na pierwszy rzut oka widać, że deficytowe zawody w dużym stopniu dotykają zakładów produkcyjnych, a szczególnie stanowisk związanych z zadaniami
specjalistycznymi, wymagającymi konkretnych kwalifikacji i doświadczenia. Przykładowo elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy to stanowiska, na które brakuje kandydatów prawie w całym województwie
(deficyt nie występuje wyłącznie w trzech powiatach). W ich przypadku większość urzędów pracy zgłosiło,
że osoby, które chciałyby/mogłyby pracować w zawodzie często nie mają wymaganych uprawnień albo
pozostają w szarej strefie. Również spawacze i ślusarze to zawody wysoce pożądane (tylko w dwóch powiatach nie zgłoszono deficytu). W przypadku tych zawodów najczęstszymi powodami deficytów okazują
się nieaktualne kwalifikacje i zbyt długa przerwa w zatrudnieniu.
Powiat bydgoski oraz miasto Bydgoszcz zdaje się być obszarem, gdzie deficyty zawodów w sektorze
produkcji są największe. Ich przyczynami są przede wszystkim czynniki związane z samą charakterystyką
pracy, która nie odpowiada kandydatom (trudne warunki, niski poziom wynagrodzeń, system zmianowy).
To niezadowolenie wpływa z kolei na dużą rotację pracowników i powoduje, że ostatecznie podejmują
ją w zdecydowanej większości cudzoziemcy. Bardzo podobna tendencja występuje zresztą w kolejnym
z dużych miast – Toruniu oraz w powiecie toruńskim. Tutaj zawody deficytowe obejmują wiele stanowisk
najniższego szczebla, tj. pracowników fizycznych, operatorów maszyn, pracowników produkcji. Zdecydowanie przeważającym czynnikiem, dla którego kandydaci nie chcą podjąć tego rodzaju prac jest zbyt niski
poziom wynagrodzeń.

TUCHOLSKI

GRUDZIĄDZKI

ŚWIECKI

GRODZKI GRUDZIĄDZ
SĘPOLEŃSKI
CHEŁMIŃSKI

BYDGOSKI

GRODZKI BYDGOSZCZ

TORUŃSKI GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
RYPIŃSKI

GRODZKI TORUŃ

NAKIELSKI

ŻNIŃSKI

BRODNICKI

WĄBRZESKI

ALEKSANDROWSKI
INOWROCŁAWSKI

LIPNOWSKI

Powiaty - stanowiska deficytowe:
Powiat aleksandrowski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• pracownicy poligraficzni
• pracownicy przetwórstwa spożywczego
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze
Powiat brodnicki
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• magazynierzy
• operatorzy obrabiarek skrawających
• spawacze
• ślusarze
Powiat bydgoski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• magazynierzy
• mechanicy maszyn i urządzeń
• monterzy elektronicy
• monterzy maszyn i urządzeń
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa
papieru
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
• pracownicy poligraficzni
• pracownicy przetwórstwa metali
• pracownicy przetwórstwa spożywczego
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• ślusarze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki

Miasto Bydgoszcz
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• masarze i przetwórcy ryb
• mechanicy maszyn i urządzeń
• monterzy elektronicy
• monterzy maszyn i urządzeń
• operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa
papieru
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy ds. jakości
• pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
• pracownicy poligraficzni
• pracownicy przetwórstwa metali
• pracownicy przetwórstwa spożywczego
• spawacze
• specjaliści ds. organizacji produkcji
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze
• technicy mechanicy
Powiat chełmiński
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy przetwórstwa metali
• spawacze
• ślusarze
Powiat golubsko – dobrzyński
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• operatorzy obrabiarek skrawających
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze

GRODZKI WŁOCŁAWEK

MOGILEŃSKI
RADZIEJOWSKI

WŁOCŁAWSKI
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Miasto Grudziądz
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• mechanicy maszyn i urządzeń
• operatorzy obrabiarek skrawających
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Powiat grudziądzki
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• mechanicy maszyn i urządzeń
• operatorzy obrabiarek skrawających
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Powiat inowrocławski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• inżynierowie mechanicy
• kierownicy ds. logistyki
• kierownicy ds. produkcji
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• masarze i przetwórcy ryb
• monterzy maszyn i urządzeń
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy przetwórstwa metali
• pracownicy przetwórstwa spożywczego
• spawacze
• ślusarze
Powiat lipnowski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• pracownicy ds. jakości
Powiat mogileński
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• operatorzy obrabiarek skrawających
• spawacze
• ślusarze

12

Powiat nakielski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• magazynierzy
• masarze i przetwórcy ryb
• mechanicy maszyn i urządzeń
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy przetwórstwa metali
• spawacze
• specjaliści ds. organizacji produkcji
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze
Powiat radziejowski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• kierownicy ds. produkcji
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• ślusarze
• technicy mechanicy
Powiat rypiński
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• inżynierowie mechanicy
• kierownicy ds. produkcji
• mechanicy maszyn i urządzeń
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy przetwórstwa metali
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• specjaliści ds. organizacji produkcji
• ślusarze
Powiat sępoleński
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• inżynierowie mechanicy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• masarze i przetwórcy ryb
• mechanicy maszyn i urządzeń
• monterzy elektronicy
• operatorzy obrabiarek skrawających
• specjaliści ds. organizacji produkcji
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze
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Powiat świecki
• spawacze
• ślusarze
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• masarze i przetwórcy ryb
• mechanicy maszyn i urządzeń
• monterzy elektronicy
• operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa
papieru
• operatorzy obrabiarek skrawających
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Miasto Toruń
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• inżynierowie mechanicy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa
papieru
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• operatorzy obrabiarek skrawających
• pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
• pracownicy poligraficzni
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• specjaliści ds. organizacji produkcji
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze
Powiat toruński
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• masarze i przetwórcy ryb
• mechanicy maszyn i urządzeń
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
• operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
• operatorzy obrabiarek skrawających
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
• ślusarze

Powiat tucholski
• inżynierowie mechanicy
• masarze i przetwórcy ryb
• mechanicy maszyn i urządzeń
• operatorzy obrabiarek skrawających
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
Powiat wąbrzeski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• magazynierzy
• operatorzy obrabiarek skrawających
• spawacze
• ślusarze
Miasto Włocławek
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• inżynierowie elektrycy i energetycy
• inżynierowie mechanicy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• monterzy elektronicy
• monterzy maszyn i urządzeń
• operatorzy obrabiarek skrawających
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Powiat włocławski
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
• inżynierowie mechanicy
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży
• monterzy elektronicy
• monterzy maszyn i urządzeń
• operatorzy obrabiarek skrawających
• robotnicy obróbki drewna i stolarze
• spawacze
• specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Powiat żniński
• spawacze
• ślusarze
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Benefity pracownicze – jakie oferują pracodawcy a jakich
oczekują pracownicy

Wynagrodzenia w 2019 roku w firmach produkcyjnych
w województwie kujawsko-pomorskim

W ramach badań Flexalary 2019 zapytaliśmy również przedsiębiorców o oferowane pracownikom na każdym poziomie zatrudnienia benefity. Dodatkowo, przeprowadziliśmy sondaż dotyczący benefitów pożądanych przez osoby rozważające zmianę zatrudnienia. W tym badaniu wzięło udział 114 osób obejmujących
wszystkie szczeble stanowisk (od pracowników produkcyjnych, przez specjalistów po kadrę zarządzającą).

Stanowiska grupy A – stanowiska najniższego szczebla
Wynagrodzenia na stanowiskach w grupie A:
Rodzaje stanowisk

Porównanie wyników i wniosków z obu badań pokazuje relacje pomiędzy tym, czego pracownicy oczekują,
a tym co przedsiębiorcy oferują swoim pracownikom. Jak widać, w przypadku części benefitów, potrzeby
pracowników wydają się być zaspokojone przez przedsiębiorców. Analizując jednak niektóre z nich widać
wyraźną różnicę między tym, co pracodawcy oferują, a tym, co jest ważne dla kandydatów i pracowników.

MIN*

ŚR**

MAX*

Pakowacze

2 250

2 480

3 600

Pracownicy produkcji / Monterzy

2 250

2 530

4 470

Operatorzy produkcji

2 250

2 800

4 330

Magazynierzy

2 250

2 970

5 400

Kontrolerzy / inspektorzy jakości

2 400

3 290

4 500

Pracownicy gospodarczy / sprzątający

2 250

2 620

2 830

*

Miesięczne minimalne i maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku, na pełny etat (PLN brutto, w zaokrągleniu do dziesiątek)

**

Średnia oferowanego wynagrodzenia na danym stanowisku, na pełny etat (PLN brutto, w zaokrągleniu do dziesiątek)

Szczegółowe stanowiska wchodzące w grupę A to: kontroler/inspektor jakości, starszy magazynier, magazynier, pomocnik magazyniera, młodszy monter, monter, starszy monter, pracownik produkcji, pracownik gospodarczy, sprzątaczka, pakowacz, operator produkcji, operator maszyn. Dane dotyczące konkretnych stanowisk (wynagrodzenia, premie, benefity i charakterystyka stanowiska) znajdują się w pełnej wersji raportu.

Sytuacja pracowników w grupie A na rynku pracy:
W zależności od zmian na lokalnym rynku pracy dane stanowisko może zmieniać swoją klasyfikację. Ta grupa pracowników generalnie charakteryzuje się dużą dynamiką swoich decyzji zatrudnieniowych.
Stanowiska w grupie A oznaczają, iż potencjalnie jest duża populacja zdolna do świadczenia pracy na tych
stanowiskach a to z uwagi m.in. na:
• proporcjonalnie wyższe bezrobocie grupy osób zdolnych do świadczenia pracy na danym stanowisku
względem innych osób reprezentujących bardziej pożądane na rynku zawody;
• stosunkowo niskie wymagania względem kompetencji i kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku
pracy, co oznacza szybkie przyuczenie do wykonywania zadań zawodowych;
• wysoką reprezentację danego zawodu na lokalnym rynku pracy.
Kluczowa przy ocenie sytuacji pracowników z danej grupy jest sytuacja lokalnych rynków pracy oraz to, co
się dzieje w konkurencyjnych przedsiębiorstwach.

W zestawieniu benefitów oferowanych przez pracodawców znalazły się, oprócz wyżej wymienionych:
owoce, napoje i słodycze w pracy (23%), komputer/smartfon służbowy do użytku prywatnego (19%), ubezpieczenie grupowe (14%), imprezy integracyjne (9%), bonus finansowy za polecenie pracownika (9%), bilety
do teatru/kina (9%).
Z kolei wśród pożądanych benefitów przez pracowników znalazły się dodatkowo: dofinansowanie kursów
językowych (62%), dodatkowe dni urlopu (42%) i bonusy świąteczne (1%).
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Jak wskazuje doświadczenie naszych rekruterów ważnymi czynnikami decydującymi o podejmowaniu
przez nich zatrudnienia są:
1. Przyjęty przez pracodawcę system pracy. Zdecydowanie najtrudniej znaleźć pracowników chętnych do
podjęcia pracy w systemie 4-brygadowym, co najczęściej uzasadnione jest niemożnością dostosowania
pracy do życia prywatnego oraz trudnością w codziennym funkcjonowaniu ze względu na różne godziny aktywności.
2. Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, w tym szczególnie możliwość dojeżdżania
do pracy masowymi środkami komunikacji. W przypadku przedsiębiorstw, w których funkcjonuje system
wielozmianowy, jest to szczególny czynnik. Jest on przyjmowany zdecydowanie łagodniej, gdy przedsiębiorstwo dysponuje zorganizowanym i bezpłatnym transportem dla pracowników.
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3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, w których bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonują inne zakłady pracy. Pracownicy grupy A zwracają uwagę na wysokość
premii. Jednakże dla wielu bardzo niska płaca zasadnicza oraz „niepochlebne opinie o zakładzie pracy”
powodują, iż nie chcą oni podejmować próby zaufania nowemu pracodawcy.
4. Warunki wykonywania obowiązków na stanowisku pracy oraz atmosfera w zakładzie pracy (najczęściej relacje z innymi pracownikami i brygadzistami). Jest to czynnik, który znacząco wpływa na decyzję
o przyjęciu oraz o kontynuacji zatrudnienia.
5. Opinia o pracodawcy. Grupa ta szczególnie szybko i łatwo buduje swoją opinię i wypracowuje „twarde”
stanowisko o danym zakładzie pracy. Opinię buduje na podstawie: oceny bezpośredniego środowiska (rodzina, znajomi), wpisów w Internecie, a często także na podstawie wcześniejszych doświadczeń
w pracy w danym zakładzie albo „bycia źle potraktowanym” podczas wcześniejszych rekrutacji. Tutaj
przykładem złych praktyk w rekrutacji, które podają kandydaci, są przede wszystkim: brak uzasadnienia
decyzji o odrzuceniu kandydata, brak informacji zwrotnej po spotkaniu rekrutacyjnym, niedokładne przekazanie informacji o charakterze pracy podczas spotkania.
Dla pracodawców badających swoją przewagę zatrudnieniową, punktem odniesienia są inne zakłady produkcyjne działające na rynku lokalnym, a także inne nieprodukcyjne miejsca pracy. Budowanie siatki wynagrodzeń i polityki płacowej powinno odnosić się przede wszystkim do lokalnych uwarunkowań rynku pracy.
Dodatkowo w ocenie wynagrodzenia ważny jest rodzaj i trudność wykonywanej pracy.
Stanowiska grupy B – stanowiska specjalistyczne
Wynagrodzenia na stanowiskach w grupie B:
Rodzaje stanowisk

MIN*

ŚR**

MAX*

Pracownicy handlowi

2 800

5 090

7 100

Pracownicy administracyjni

2 250

3 120

4 300

Specjaliści ds. obsługi klienta

2 600

3 750

6 100

Pracownicy narzędziowi (ślusarze, tokarze, frezerzy)

2 250

3 480

5 120

Liderzy działu produkcji

2 250

4 060

6 400

Elektrycy, elektronicy, elektrotechnicy, automatycy

2 250

4 340

8 000

Pracownicy działu sprzedaży

2 400

3 570

5 100

Specjaliści ds. produkcji

2 600

4 010

6 700

Specjaliści ds. finansów

2 250

3 710

6 500

Specjaliści ds. zasobów ludzkich

2 500

4 310

6 000

Mechanik

2 250

4 550

7 300

Specjaliści ds. logistyki i transportu

2 750

3 900

6 550

*

Miesięczne minimalne i maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku, na pełny etat (PLN brutto, w zaokrągleniu do dziesiątek)

** Średnia oferowanego wynagrodzenia na danym stanowisku, na pełny etat (PLN brutto, w zaokrągleniu do dziesiątek)
Szczegółowe stanowiska wchodzące w grupę B to między innymi: przedstawiciel handlowy, handlowiec, sekretarka,
asystentka zarządu, recepcjonistka, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. obsługi reklamacji i napraw, specjalista
ds. obsługi klienta zagranicznego, ślusarz, tokarz, frezer, brygadzista, lider, szef zmiany, elektryk, technik elektryk, elektronik, młodszy automatyk, automatyk, pracownik działu sprzedaży, pracownik wsparcia sprzedaży, specjalista ds. e-commerce, specjalista ds. jakości, specjalista ds. planowania produkcji, inżynier procesu, kontroler finansowy, specjalista ds.
fakturowania, specjalista ds. finansowych, młodsza księgowa, księgowa, kosztorysant, specjalista ds. wycen, specjalista
ds. kadr, specjalista ds. płac, specjalista ds. kadr i płac, specjalista HR, specjalista ds. BHP, mechanik, mechanik konserwator, inżynier mechanik, specjalista ds. logistyki, specjalista ds. transportu. Dane dotyczące konkretnych stanowisk (wynagrodzenia, premie, benefity i charakterystyka stanowiska) znajdują się w pełnej wersji raportu.
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Sytuacja pracowników w grupie B na rynku pracy:
Zaliczamy do tej grupy pracowników zatrudnianych na stanowiskach specjalistycznych wymagających
odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. W zależności od sytuacji na rynku pracy mogą to być różne
stanowiska. W przypadku grupy pracowników zaliczanych do grup B będziemy mówić zarówno o stanowiskach, jak i zawodach. Jest to podyktowane tym, iż uniwersalność pewnych zawodów może powodować,
iż pracownik znajdzie pracę na różnorodnych stanowiskach. Są też takie zawody, które praktycznie mają
przełożenie jeden do jednego na stanowisko, np. spawacz.
Kluczowym czynnikiem analizy jest w tym przypadku reprezentacja zawodów na regionalnym rynku pracy.
Są to zwłaszcza stanowiska/zawody mające bardziej ogólny charakter i nie bezpośrednio związane z procesem produkcji lub świadczenia usług. Do takiej grupy można zaliczyć stanowiska i zawody administracyjne,
finansowe, marketingowe, sprzedażowe. Doświadczenie w branży, w przypadku tych stanowisk jest najczęściej mile widziane, ale uniwersalność wiedzy i kompetencji powoduje, iż relatywnie szybko pracownik
wdroży się w konkretną branżę bez wieloletnich nakładów edukacyjnych.
Osoby pracujące na tych stanowiskach są bardziej skłonni dojeżdżać do pracy niż pracownicy z grupy A, ale
jednocześnie są mniej chętni do zmiany pracy związanej z relokacją, niż wyższej klasy specjaliści.
Zdolność do adaptacji do różnych branż i przedsiębiorstw w przypadku tych stanowisk powoduje, iż rynek pracy dla nich jest szerszy. W przypadku tej grupy warto badać sytuację zawodów np. w barometrze
zawodów.
Przy podejmowaniu decyzji dot. zatrudnienia w danej firmie dla tej grupy najczęściej znaczenie mają takie
warunki oferty pracy jak:
1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Nadal wynagrodzenie zasadnicze jest punktem wyjścia do
oceny atrakcyjności oferty.
2. Wysokość i warunki uzyskiwania premii. Szczególna w tym aspekcie jest ocena prawdopodobieństwa
otrzymania takiego wynagrodzenia. Premie na tym poziomie oczekiwane są najczęściej w układzie miesięcznym. Ta grupa pracowników jest mało tolerancyjna na premie otrzymywane za dłuższe okresy zatrudnienia.
3. Dodatki do wynagrodzeń (benefity płacowe i pozapłacowe). W przypadku benefitów najbardziej liczy się dopasowanie oferowanych benefitów do stylu życia i potrzeb osobistych oraz rodzinnych.
Każda grupa wiekowa również będzie miała inne oczekiwania.
4. Styl zarządzania i atmosfera w pracy
5. Możliwości rozwoju.
Sytuacja stanowisk zaliczanych do grupy B a zapotrzebowanie na dane zawody w branży:
Część stanowisk/zawodów zaliczanych do grupy B jest bezpośrednio związana z sytuacją w branży. Są to
stanowiska specjalistyczne, w ramach których wiedza branżowa i specjalistyczna jest kluczowa do właściwego wypełniania zadań zawodowych jak: operatorzy CNC, brygadziści, kontrolerzy jakości, elektrycy,
automatycy.
Punktem odniesienia do ustanawiania poziomu wynagrodzeń oraz warunków zatrudnienia są tu wynagrodzenia osiągane w innych zakładach w danej branży. Im bardziej specjalistyczna branża tym bardziej należy
szukać danych z obszaru kraju.
Do wyżej wymienionych czynników rozważanych przez pracowników przy decyzji o przyjęciu oferty zatrudnienia należy dodać jeszcze jakość narzędzi oraz dojrzałość technologiczną zakładu pracy. Ważna jest
także opinia o przedsiębiorstwie.
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Stanowiska grupy C – stanowiska wysoko specjalistyczne i menedżerskie
Wynagrodzenia na stanowiskach w grupie C:
Nazwa stanowiska

MIN*

ŚR**

MAX*

Dyrektorzy działu

9 500

15 330

24 000

Kierownicy działów związanych z produkcją

3 000

7 690

12 000

Kierownicy innych działów

2 800

8 180

16 000

Pracownicy handlowi

2 800

5 090

7 100

Pracownicy IT

2 750

5 230

8 900

Technolodzy i konstruktorzy

3 100

5 190

7 600

*

Miesięczne minimalne i maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku, na pełny etat ((PLN brutto, w zaokrągleniu do dziesiątek)

**

Średnia oferowanego wynagrodzenia na danym stanowisku, na pełny etat (PLN brutto, w zaokrągleniu do dziesiątek)

Szczegółowe stanowiska wchodzące w grupę C to dyrektor zarządzający, dyrektor finansowy, dyrektor sprzedaży,
dyrektor logistyki, dyrektor produkcji, dyrektor badań i rozwoju, kierownik produkcji, kierownik magazynów, kierownik
logistyki, kierownik planowania, kierownik narzędziowni, kierownik transportu, kierownik utrzymania ruchu, kierownik
zapewnienia jakości, kierownik sprzedaży, kierownik działu obsługi klienta, kierownik działu zakupów, kierownik działu marketingu, kierownik działu IT, kierownik działu HR, kierownik działu badań i rozwoju, kierownik działu rozwoju
sprzedaży, kierownik biura zarządu, kierownik administracji, keyaccount manager, informatyk, programista IT, technolog,
młodszy konstruktor, konstruktor, starszy konstruktor. Dane dotyczące konkretnych stanowisk (wynagrodzenia, premie,
benefity i charakterystyka stanowiska) znajdują się w pełnej wersji raportu.

Sytuacja pracowników w grupie C na rynku pracy:
Jest to grupa pracowników, których najtrudniej znaleźć na rynku i pozyskać do współpracy. Czynnikiem
decydującym o przynależności do kategorii C jest kluczowa rola takiego stanowiska w organizacji. Często
są to stanowiska mocno decyzyjne lub stanowiące wąskie gardło. Trudność polega tu nie tylko na dostępności pracowników, a przede wszystkim na właściwym dopasowaniu do potrzeb organizacji. Grupę tę wewnętrznie też można podzielić, ponieważ inaczej należy analizować specjalistów wysokiej klasy, a inaczej
managerów i top management.
Bezsprzecznie wszyscy wiedzą również, że pozyskanie wysokiej klasy specjalistów zabiera dużo czasu i wymaga dobrze przemyślanych wartości oferowanych wraz z propozycją zatrudnienia. Sytuacja takich specjalistów jest analizowana bardziej przez pryzmat sytuacji i wymagań branży niż ogólnej sytuacji regionalnego
rynku pracy. Do takiej grupy można zaliczyć inżynierów, programistów, ale także główną księgową, czy też
handlowca z bardzo wąską wiedzą z danej branży. Wysokiej klasy specjaliści są od wielu lat bardzo poszukiwani, nie aplikują też aktywnie w procesach rekrutacyjnych. Grupa ta podejmując decyzję o zmianie pracy
najczęściej kieruje się precyzyjnie określonymi potrzebami i oczekiwaniami.
O ile wynagrodzenie zasadnicze i premie są dla nich ważnymi czynnikami, o tyle bardziej niż inne grupy
zwracają uwagę na kondycję firmy, zakres samodzielności i odpowiedzialności jaki oferuje organizacja, jakość pracy, ale również interesujące projekty, dzięki którym pracownik może dać własny wkład do organizacji. Istotne, co potwierdzają również nasi kandydaci, jest dopasowanie atmosfery i stylu zarządzania
panującego w firmie do osobistych wartości pracownika.
Stanowiska techniczne są mocno skoncentrowane na jakości i nowoczesności narzędzi oraz technologii
jakimi operuje przedsiębiorstwo, a także konkretnych planach inwestycyjnych organizacji. Warto, aby pracodawca, który chce przyciągnąć do siebie właściwego specjalistę uelastycznił swoją politykę personalną.
W tej grupie powoli już nie mówimy o procesie rekrutacyjnym, ale o procesie negocjowania warunków
pracy.
Managerowie i top management są osobną grupą wartą osobnego przeanalizowania. Paradoksalnie w procesach rekrutacyjnych spływ aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę na stanowisko C-level może być
liczny. Jest to związane również z otwartością kandydatów na relokację. Sprawia to, że aplikują oni w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę na terenie całej Polski. Nie będzie to jednak świadczyć o wartości aplikacji,
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a zwłaszcza o dopasowaniu ich do potrzeb organizacji. W przypadku tej grupy będziemy głównie zwracać
uwagę na takie czynniki jak: doświadczenie branżowe, doświadczenie w pracy w firmie o podobnej strukturze i pochodzeniu, komplementarność wizji rozwoju potencjalnego pracownika a organizacji. Najistotniejszym czynnikiem zdaje się być dopasowanie osobowościowe do innych managerów i zarządu.
Managerowie wyższego szczebla nieczęsto szukają zatrudnienia nawet rok. Również same procesy rekrutacyjne przebiegają znacznie dłużej niż w przypadku innych grup. Wynika to przede wszystkim z wieloetapowych procesów prowadzonych na te stanowiska. Analiza wynagrodzeń na tych stanowiskach powinna
odzwierciedlać trendy branżowe oraz charakter przedsiębiorstwa (MŚP czy duża organizacja o charakterze
korporacyjnym, struktura hierarchiczna czy płaska, firma rodzinna czy kapitał zagraniczny, organizacja samodzielna czy zależność od grupy kapitałowej, działalność na rynku krajowym czy zagranicznym).

Czy polityka wynagrodzeń w rzeczywistosci VUCA coś zmienia?
Czytając definicję V.U.C.A. łatwo odnieść wrażenie, że nasza organizacja działa w świecie V.U.C.A. W części
przypadków to będzie prawda, zaś w części będzie to tylko poczucie osób zarządzających i pracujących.
Poczucie to rodzi się przez obserwowanie i doświadczanie trendów gospodarczych wymuszających zmiany. Zdecydowanie warto zgłębić co stoi za akronimem V.U.C.A. i ocenić czy nas dotyczy, a także czy rzeczywiście ma wpływ na politykę wynagrodzeń w naszej organizacji.

V

U

Długofalowe polityki wynagrodzeń, ustalone systemy wynagradzania, premiowania, benefitów
w wielu organizacjach dynamicznie funkcjonujących potrafią zmieniać się nawet co rok, a czasem
częściej. Ustalone widełki płacowe na początku
roku kalendarzowego, w połowie mogą już być
niedopasowane do rynku w przypadku szczególnych stanowisk. A orientujemy się często dopiero
jak zauważamy odpływ pracowników.

Wychodzi z tego, że polityka wynagrodzeń, system zarządzania wynagrodzeniami w firmie będzie bardziej zbiorem ogólnych zasad, na bieżąco modyfikowanych i dostosowywanych do
aktualnej potrzeby, niż szczegółowym na każdym
poziomie systemem trwałych rozwiązań.

C

A

(Volatility) – zmienność. Oznacza to, iż
w praktyce długoterminowe strategie i plany zmieniają się w takim tempie, że po pierwszych etapach inicjowania działania, często okazuje się, że potrzeby i pracowników i organizacji
się zmieniają.

(Complexity) – złożoność. Organizacje,
zwłaszcza duże przedsiębiorstwa elastycznie działające w oparciu o potrzeby rynku nie są
jednorodne i jako całość uporządkowane. Wdrożenie innowacji, zmiany staje się egzaminem
dojrzałości, testem sprawności funkcjonowania
organizacji.
Wyzwaniem staje się tu zbudowanie systemu
premiowego i motywacyjnego, który by odzwierciedlał wewnętrzną wzajemność działów,
pionów, stanowisk a jednocześnie spełniał swoje
podstawowe funkcje. Złożoność wewnętrzna organizacji to także odmienne oczekiwania względem kompetencji i kwalifikacji pracowników.
Oczekiwania te będą się zmieniały równie często
jak sama organizacja. Wartościowanie stanowisk
pracy oraz budowanie siatki wynagrodzeń nabiera nowego wymiaru w takiej organizacji.

(Uncertainty) – niepewność, rozumiana jako
brak przewidywalności. Nowinki, zwłaszcza technologiczne, tak szybko się pojawiają, iż
w wielu przypadkach będziemy mieli do czynienia z jednorazowymi działaniami. Trudno wówczas budować wielkie systemy i trwałe zasady.

(Ambiguity) – wieloznaczność. Jeśli dane
zagadnienie może mieć wiele znaczeń, wiele definicji i być różnie rozumiane to rodzi to wyzwania komunikacyjne w organizacji. Trudności
w zrozumieniu rzeczywistości, sprzeczne definicje mogą powodować, iż duża energia zarządzających jest inwestowana w działania uspójniające
lub rozwiązujące konflikt na poziomie informacji.
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Komunikowanie wynagrodzeń, zasad premiowania, benefitów, a także zbieranie informacji zwrotnych
z rynku dotyczących wynagrodzeń staje się jedną z kluczowych kompetencji HR. Zatem czy VUCA coś zmienia w polityce wynagrodzeń? Trudno tu mówić o zmianach rewolucyjnych. Rzeczywistość VUCA na pewno
zwiększa częstotliwość podejmowania działań w obszarze wynagrodzeń, czyli:
• częstszego badania i weryfikowania, czy polityka wynagrodzeń w naszej organizacji jest rynkowa;
• częstszego weryfikowania budżety wynagrodzeń;
• częstszego podejmowania działań dostosowujących rozwiązania płacowo – motywacyjne do potrzeb
pracowników;
• częstszego i szybszego podejmowania refleksji strategicznych w obszarze wynagrodzeń, w odpowiedzi
na inne planowane zmiany w organizacji. Nie chodzi tu tylko o zmiany w obszarze HR, ale także technologicznym.

My, FlexHR

VUCA to sposób opisywania świata biznesowego, który pomaga nam bardziej rozumieć rzeczywistość, zachęca do podejmowania refleksji i działań adaptacyjnych do zmian. Wcale jednak nie oznacza to, iż obecne
czasy są jakieś szczególnie wyjątkowe. VUCA była znana już wcześniej nie tylko jako akronim, ale także jako
konieczność szybkiej zmiany w gospodarce.

Nasze korzenie sięgają głęboko w regionalny rynek pracy. Znamy go, wiemy jak się na nim poruszać oraz
obserwujemy jak i w którą stronę zmierza. Jesteśmy bardzo aktywni w Polsce północnej, posiadamy biura
w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu a także nasi pracownicy wspierają klientów w ich biurach, na terenie
zakładów produkcyjnych, np. w Łodzi czy w okolicach Poznania.

Emilia Szypryt – dyrektor ds. rozwoju i członek Zarządu FlexHR,
doradca biznesowy i HR, trener i wykładowca akademicki. Inicjatorka zmian
i rozwoju, autorka raportu Flexalary 2019

Dynamiczne lata doświadczeń FlexHR i wieloletnie doświadczenia naszych konsultantów na rynku pracy
nauczyły nas, że warto stawiać na dwie istotne rzeczy:
• bycie „flex” – czyli dbanie o bycie elastycznym na rynku pracy i przełożenie tego stylu pracy na relacje
z klientami, partnerami biznesowymi;
• HR to nie Human Resources – to Human Relations, bo za każdym procesem, projektem, kontraktem finalnie stoją ludzie z swoimi potrzebami, marzeniami, celami.
Aktywność FlexHR na rynku pracy to zarówno świadczenie usług: rekrutacji stałych, pracy tymczasowej,
zatrudnianie i legalizacja pracy pracowników z zagranicy, payroll, projekty szkoleniowo-doradcze oraz działalność rozwijająca i promująca doskonalenie szeroko pojętych procesów HR w organizacjach.

Jesteśmy z klientami w trudnych dla nich momentach pomagając im np. w zwolnieniach pracowników oraz
w poszukiwaniu na „już” dużych grup pracowników do zatrudnienia. Towarzyszymy klientom także w ich
dynamicznym rozwoju i zmianach, które wdrażają. Sami dynamicznie rozwinęliśmy się z firmy zatrudniającej
w 2013 roku 3 osoby do spółki zatrudniającej na koniec 2019 roku 30 osób. Od początku działalności daliśmy
już pracę 19 tys. pracowników tymczasowych, zrealizowaliśmy przeszło 16 tys. godzin szkoleniowo-doradczych a także przeprowadziliśmy ponad 700 procesów rekrutacji stałych. 6 lat temu mieliśmy do zaoferowania 3 usługi, obecnie - 23.
Ponadto aktywnie działamy na rzecz rozwoju środowiska HR w regionie. Prowadzimy dwa kierunki studiów podyplomowych: HR Business Partner z controllingiem personalnym oraz Doradztwo Zawodowe
i Coaching Kariery, a także organizujemy cykl comiesięcznych spotkań (HR CAFE) i corocznych konferencji
dla branży HR (HR W BIZNESIE). Z naszymi partnerami, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, tworzymy cykl spotkań mających na celu wymianę praktyk, doświadczeń
dla managerów w regionie (Dialog Managerów).
Niniejsza publikacja – raport Flexalary 2019 jest naszą najnowszą inicjatywą, mającą swoje źródło w zgłaszanych do nas co roku potrzebach klientów.

Metodologia badania
Dane zamieszczone w raporcie Flexalary 2019 pochodzą z 26 firm produkcyjnych, które mają swoje siedziby lub oddziały w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie wynagrodzeń dotyczyło pracowników
fizycznych, specjalistów oraz managerów.
Dane uzyskane od przedsiębiorców biorących udział w badaniu uzupełniliśmy dodatkowymi komentarzami ekspertów, analizą regionalnego rynku pracy i informacjami pochodzącymi z monitoringu rynku pracy
prowadzonego przez naszych pracowników. W raporcie znalazły się także wnioski dotyczące przewidywań
trendów rynku pracy w 2020 roku oraz wyniki sondażu benefitów pracowniczych pożądanych przez kandydatów i pracowników.
Dziękujemy wszystkim firmom, które uczestniczyły w Badaniu Wynagrodzeń Flexalary 2019 za podzielenie
się danymi oraz własnymi spostrzeżeniami. To właśnie Państwa wkład pozwolił nam stworzyć niniejszy raport i wierzymy, że przyczyni się on znacznie do podejmowania dobrych i świadomych decyzji dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników przez pracodawców.

Informacja o pełnym raporcie
Raport, który Państwo otrzymujecie, zawiera podsumowane wyniki badań prowadzonych przez FlexHR
w okresie od kwietnia do września 2019. Badaniem objęta była szeroko pojęta branża produkcyjna w woj.
kujawsko – pomorskim.
Pełna wersja raportu zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych stanowisk, takie jak:
• wysokość wynagrodzeń (minimalna, maksymalna, średnia);
• wysokość i rodzaje premii przyznawanych na stanowisku;
• informacje dot. rodzaju I wysokości premii oferowanych na danych stanowiskach;
• informacje dot. charakteru pracy i poziomu trudności pracy na danym stanowisku;
• system pracy i forma zatrudnienia;
• wymagania na danych stanowiskach;
• przyznawane benefity.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Business Managerem
– Arturem Rogoszem (tel. 690 037 020, artur.rogosz@flexhr.pl),
który udzieli wszelkich informacji dotyczących zakupu
pełnej wersji raportu
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Kontakt
+48 690 037 020
biuro@flexhr.pl
www.flexhr.pl
FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 51B, 87-100 Toruń
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