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Wstęp
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce „Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych” („Raport”). Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na grupie ponad 1000 uczestników konferencji zorganizowanych przez pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne
w Praktyce”, których partnerem strategicznym było Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych, oraz na grupie ponad 400 uczestników badania ankietowego on-line. Badanie zostało przeprowadzone w okresie
styczeń-czerwiec 2019 r. Udział w ankiecie był dobrowolny i anonimowy,
a uczestników poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte
oraz zamknięte. Celem ankiety było zbadanie rynku pracy w zamówieniach publicznych.
Mamy nadzieję, iż niniejszy Raport będzie stanowić cenne źródło wiedzy
na temat rynku pracy zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Liczymy również na rozpoczęcie debaty na temat wysokości wynagrodzeń
w sektorze zamówień publicznych, szczególnie zamawiających, którzy
w naszej opinii są nieadekwatnie wynagradzani w stosunku do swojej
wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności, jaką ponoszą.

Życzę miłej lektury
Witold Jarzyński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych
Redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”
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Podsumowanie

»» 61% zamawiających (56% wykonawców) uważa, iż konieczne jest
zwiększenie zatrudnienia w ich organizacjach.
»» 59% zamawiających (35% wykonawców) ma problem z rekrutacją
pracowników.
»» Elastyczne formy zatrudnienia są mało popularne wśród zamawiających (nie korzysta z nich 65% ankietowanych). Dla porównania,
wśród wykonawców aż 70% korzysta z różnego rodzaju elastycznych form pracy.
»» 57% pracowników zamawiających (51% wykonawców) nie otrzymuje
żadnego wynagrodzenia za nadgodziny w pracy.
»» Najwyższe średnie zarobki brutto (4 754 zł) osiągają zamawiający z województwa mazowieckiego. Najniższe średnie zarobki brutto
(3 121 zł i 3 122 zł) otrzymują zamawiający w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Zdarzają się w Polsce przypadki pracowników zamawiających pracujących za płacę minimalną (2 250 zł
brutto w 2019 r.).
»» Najwyższe średnie zarobki brutto (5 023 zł) osiągają wykonawcy
z województwa mazowieckiego. Najniższe średnie zarobki brutto
(3 776 zł) otrzymują wykonawcy w województwie podkarpackim.
»» Zdaniem ankietowanych najistotniejszą kompetencją potrzebną
w pracy zamawiających i wykonawców jest wiedza prawnicza (41%
i 32%).
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Wyniki
CZĘŚĆ I – ZAMAWIAJĄCY

1. Wielkość zespołów ds. zamówień publicznych
Pierwsze pytanie jakie zostało zadane ankietowanym zamawiającym
dotyczyło wielkości zespołów odpowiedzialnych w ich jednostkach za
udzielanie zamówień publicznych.
Wśród zamawiających zespół zamówień publicznych średnio liczy 5,8 osób,
przy czym w najmniejszej badanej jednostce była tylko 1 osoba odpowiedzialna za ten obszar a w największej - ponad 40.
Co ciekawe, aż 61% ankietowanych zamawiających stwierdziło, iż konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w ich jednostkach, średnio o 2,5 osoby.

2. Rekrutacja pracowników
Jak wynika z badania, w 59% ankietowanych jednostkach zamawiających
istnieje problem z pozyskaniem pracowników. Jako powód ankietowani
wskazywali takie czynniki jak: brak odpowiednio wykształconej kadry
oraz zbyt niskie zarobki.
Zamawiający najczęściej korzystają z takich form rekrutacji jak: publikacja ogłoszenia o pracę na stronie internetowej zamawiającego (79%),
czy na komercyjnych stronach z ogłoszeniami (44%). Popularną formą
rekrutacji jest również polecenie kandydata (26%).
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3. Warunki pracy

Formy rekrutacji
Ogłoszenia na stronie internetowej organizacji

79%

Komercyjne strony internetowe z ogłoszeniami o pracę

44%

Polecenia

26%

Ogłoszenia w prasie

10%

Urząd Pracy

9%

Media społecznościowe / fora branżowe

7%

Specjalistyczne firmy rekrutacyjne / HR

6%

Inne formy

4%

3. Warunki pracy
3.1. Elastyczne formy pracy
Ankietowani zostali poproszeni o informację na temat możliwości korzystania z rozwiązań pracy elastycznej, takich jak np. praca zdalna (praca
z domu, tzw. home office), czy elastyczne godziny pracy.
Wśród zamawiających elastyczne formy wykonywania pracy nie są jednak popularne. Badanie pokazało, iż nie korzysta z nich 65% ankietowanych. 21% ankietowanych ma możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy a 10% z innych form (np. ruchomy czas pracy). Jedynie 4% ma
możliwość korzystania z pracy zdalnej.

3.2. Nadgodziny
Praca zamawiających jest wymagająca, jak pokazuje niniejszy Raport,
wiele komórek odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych
jest przeciążonych i wymaga zwiększenia zatrudnienia. Wszystko to wiąże się częstokroć z koniecznością korzystania przez pracowników zamawiających z nadgodzin, celem prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków.

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Z badania wynika, iż pracownicy 37% zamawiających zmuszeni są do
brania nadgodzin kilka razy w roku. 25% zdarza się to kilka razy w miesiącu a 17% kilka razy w tygodniu. 17% ankietowanych nadgodziny nigdy
się nie zdarzają a 4% zamawiających bierze nadgodziny każdego dnia.
Niestety, pracownicy aż 57% zamawiających nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za nadgodziny w pracy. Osoby zatrudnione u 10%
otrzymują wynagrodzenie pieniężne a 33% pracodawców oferuje swoim
pracownikom inne korzyści w postaci dodatkowych dni urlopowych lub
możliwości krótszej pracy w innych dniach.

4. Wynagrodzenia
Ankietowani zamawiający zostali poproszeni o wskazanie, na jakie zarobki
można liczyć w ich pracy, z podziałem na okres doświadczenia. Najwyższe
średnie zarobki brutto (4 754 zł) osiągają zamawiający z województwa
mazowieckiego. Najniższe średnie zarobki brutto (3 121 zł i 3 122 zł) otrzymują zamawiający w województwach świętokrzyskim i podkarpackim.
Niestety, badanie pokazało, iż nadal zdarzają się u zamawiających pracownicy zatrudnieni za minimalne wynagrodzenie o pracę (2 250 zł).
Wynagrodzenia pracowników zamawiających, nawet tych zarabiających
najwięcej, czyli z województwa mazowieckiego, nadal klasyfikują się poniżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, które według GUS wynosi
5 100 zł brutto (wrzesień 2019 r.).
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4. Wynagrodzenia

Podział wynagrodzeń według województwa prezentują Tabele nr 1-16.
Tabela nr 1
Województwo zachodniopomorskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 600 zł

od 1 roku do 3 lat

2 970 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 960 zł

powyżej 5 do 10 lat

5 540 zł

powyżej 10 lat

6 000 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4214 zł

Tabela nr 2
Województwo warmińsko-mazurskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 700 zł

od 1 roku do 3 lat

3 300 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 500 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 800 zł

powyżej 10 lat

4 110 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 482 zł

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Tabela nr 3
Województwo podlaskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 200 zł

od 1 roku do 3 lat

3 300 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 700 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 800 zł

powyżej 10 lat

4 250 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 650 zł

Tabela nr 4
Województwo pomorskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 370 zł

od 1 roku do 3 lat

3 672 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 180 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 620 zł

powyżej 10 lat

4 920 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 152 zł

10

zamawiajacy.pl | pszp.pl

4. Wynagrodzenia

Tabela nr 5
Województwo kujawsko-pomorskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 750 zł

od 1 roku do 3 lat

3 250 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 250 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 450 zł

powyżej 10 lat

4 350 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 410 zl

Tabela nr 6
Województwo wielkopolskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 133 zł

od 1 roku do 3 lat

3 257 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 475 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 760 zł

powyżej 10 lat

4 962 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 177 zł

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Tabela nr 7
Województwo lubuskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 050 zł

od 1 roku do 3 lat

3 225 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 050 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 520 zł

powyżej 10 lat

4 680 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 905 zł

Tabela nr 8
Województwo mazowieckie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 390 zł

od 1 roku do 3 lat

4 027 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 636 zł

powyżej 5 do 10 lat

5 617 zł

powyżej 10 lat

6 100 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 754 zł
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4. Wynagrodzenia

Tabela nr 9
Województwo łódzkie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 500 zł

od 1 roku do 3 lat

4 000 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 400 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 820 zł

powyżej 10 lat

5 100 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 364 zł

Tabela nr 10
Województwo lubelskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 580 zł

od 1 roku do 3 lat

2 916 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 500 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 766 zł

powyżej 10 lat

4 230 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 398 zł

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Tabela nr 11
Województwo świętokrzyskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 500 zł

od 1 roku do 3 lat

2 690 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

2 966 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 450 zł

powyżej 10 lat

4 000 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 121 zł

Tabela nr 12
Województwo dolnośląskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 956 zł

od 1 roku do 3 lat

3 471 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 042 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 728 zł

powyżej 10 lat

5 211 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 081 zł
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4. Wynagrodzenia

Tabela nr 13
Województwo opolskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 700 zł

od 1 roku do 3 lat

2 930 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 255 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 459 zł

powyżej 10 lat

4 220 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 312 zł

Tabela nr 14
Województwo śląskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 754 zł

od 1 roku do 3 lat

3 100 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 866 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 560 zł

powyżej 10 lat

4 900 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 836 zł

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Tabela nr 15
Województwo małopolskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 100 zł

od 1 roku do 3 lat

3 566 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 909 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 255 zł

powyżej 10 lat

4 532 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 872 zł

Tabela nr 16
Województwo podkarpackie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 500 zł

od 1 roku do 3 lat

2 750 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 110 zł

powyżej 5 do 10 lat

3 350 zł

powyżej 10 lat

3 900 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 122 zł
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4. Wynagrodzenia

Mapa wynagrodzeń pracowników zamawiających
(średnie wynagrodzenia brutto w poszczególnych województwach)

4 152 zł

3 482 zł

4 214 zł

3 650 zł

3 410 zł

4 754 zł
4 177 zł
3 905 zł
4 364 zł
4 214 zł

3 398 zł
3 312 zł

3 836 zł

3 121 zł
3 122 zł

3 872 zł
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5. Pozapłacowe świadczenia (benefity)
Wynagrodzenie jest tylko jednym z czynników decydujących o atrakcyjności pracy. Zamawiający zostali więc poproszeni o wskazanie jakie pozapłacowe świadczenia, czyli tzw. benefity, otrzymują w swoim obecnym
miejscu pracy.
Do najpopularniejszych benefitów należą: szkolenia (27%), karty sportowe (11%) oraz ubezpieczenia na życie i służbowy telefon (po 10%).
Pozapłacowe benefity funkcjonujące u zamawiających
Szkolenia

27%

Karty sportowe (np. karnety na siłownię)

11%

Ubezpieczenie na życie

10%

Służbowy telefon (do użytku prywatnego)

10%

Imprezy, wyjazdy integracyjne

9%

Opieka medyczna

8%

Bony prezentowe

8%

Inne benefity

5%

Służbowy laptop (do użytku prywatnego)

3%

Możliwość pracy zdalnej (np. z domu)

2%

Dodatkowe dni urlopowe

2%

Dofinansowanie posiłków

2%

Służbowy samochód (do użytku prywatnego)

1%

Pracownicy zamawiających zostali również poproszeni o wskazanie, jakie benefity w ich odczuciu są najatrakcyjniejsze.

18
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5. Pozapłacowe świadczenia (benefity)

Dla zamawiających najatrakcyjniejszym benefitem są szkolenia (18%),
opieka medyczna (15)%, możliwość pracy zdalnej (13%) oraz karty sportowe (12%).
Najatrakcyjniejsze pozapłacowe benefity
oczekiwane przez pracowników zamawiających
Szkolenia

18%

Opieka medyczna

15%

Możliwość pracy zdalnej (np. z domu)

13%

Karty sportowe (np. karnety na siłownię)

12%

Ubezpieczenie na życie

8%

Dodatkowe dni urlopowe

9%

Służbowy samochód (do użytku prywatnego)

4%

Bony prezentowe

4%

Imprezy, wyjazdy integracyjne

3%

Służbowy telefon (do użytku prywatnego)

3%

Służbowy laptop (do użytku prywatnego)

3%

Dofinansowanie posiłków

3%

Inne

2%

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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6. Czynniki decydujące o podjęciu (lub zmianie) zatrudnienia
Zamawiający zostali poproszeni o wskazanie, jakie czynniki wpływają na
ich decyzję o zatrudnieniu lub o zmianie zatrudnienia. Najistotniejszym
dla nich czynnikiem jest: wynagrodzenie (26%), możliwość rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia (18%) oraz atmosfera w pracy (16%).
Czynniki wpływające na decyzję o zatrudnieniu / zmianie
zatrudnienia
Wynagrodzenie

26%

Możliwość rozwoju zawodowego

18%

Stabilność zatrudnienia

18%

Atmosfera w pracy

16%

Lokalizacja

11%

Stałe godziny pracy

9%

Inne

1%

7. Kompetencje zamawiających
Pracownicy zamawiających zostali poproszeni o wskazanie, jakie kompetencje są najistotniejsze na ich stanowisku pracy. W ich opinii najistotniejsza jest wiedza prawnicza (41%).
Kluczowe kompetencje zamawiających
Prawnicze

41%

Organizacyjne

30%

Techniczne (np. informatyczne)

26%

Inne

1%

20
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CZĘŚĆ II – WYKONAWCY
1. Wielkość zespołów ds. zamówień publicznych
Pierwsze pytanie, jakie zostało zadane ankietowanym wykonawcom, dotyczyło wielkości zespołów odpowiedzialnych w ich przedsiębiorstwach
za ofertowanie.
Wśród wykonawców zespół zamówień publicznych liczy średnio 3,5 osób,
przy czym w najmniejszej badanej jednostce była tylko 1 osoba odpowiedzialna za ten obszar a w największej - ponad 20.
56% ankietowanych wykonawców stwierdziło, iż konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach, średnio o 1,7 osób.

2. Rekrutacja pracowników
Jak wynika z badania, 34% ankietowanych wykonawców ma problem
z rekrutacją pracowników. Jako powód ankietowani wskazywali głównie
brak odpowiednio wykształconej i doświadczonej kadry.
Wykonawcy najczęściej korzystają z takich form rekrutacji jak: media
społecznościowe / fora branżowe (25%), strony internetowe z ogłoszeniami o pracę (24%) i polecenia (18%).
Formy rekrutacji
Media społecznościowe / fora branżowe

25%

Strony internetowe z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl)

24%

Polecenia

18%

Ogłoszenia na stronie internetowej organizacji

14%

Specjalistyczne firmy rekrutacyjne / HR

11%

Urząd Pracy

3%

Ogłoszenia w prasie

1%

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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3. Warunki pracy
3.1. Elastyczne formy pracy
Ankietowani zostali poproszeni o informację na temat możliwości korzystania z rozwiązań pracy elastycznej, takich jak np. praca zdalna (praca
z domu, tzw. home office), czy elastyczne godziny pracy.
Wśród wykonawców elastyczne formy wykonywania pracy są bardziej
popularne niż wśród zamawiających. Badanie pokazało, iż korzysta z nich
70% ankietowanych. Najpopularniejsze elastyczne formy pracy wśród
wykonawców to: elastyczne godziny pracy (38%) i praca zdalna (31%).

3.2. Nadgodziny
Z badania wynika, iż 13% ankietowanych bierze nadgodziny w pracy kilka razy w roku. 29% zdarza się to kilka razy w miesiącu a 34% kilka razy
w tygodniu. 12% ankietowanych nadgodziny nigdy się nie zdarzają, a 12%
wykonawców bierze nadgodziny codziennie.
Niestety, pracownicy aż 51% wykonawców nie otrzymuje żadnego
wynagrodzenia za nadgodziny w pracy. 13% otrzymuje wynagrodzenie pieniężne a 36% wykonawców inne korzyści w postaci dodatkowych
dni wolnych od pracy.
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4. Wynagrodzenia

4. Wynagrodzenia
Podział wynagrodzeń według województwa prezentują Tabele nr A-P.
Tabela A
Województwo zachodniopomorskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 000 zł

od 1 roku do 3 lat

3 550 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 000 zł

powyżej 5 do 10 lat

5 500 zł

powyżej 10 lat

7 600 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 730 zł

Tabela B
Województwo warmińsko-mazurskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 900 zł

od 1 roku do 3 lat

3 450 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 200 zł

powyżej 5 do 10 lat

5 500 zł

powyżej 10 lat

6 090 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 428 zł

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Tabela C
Województwo podlaskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 900 zł

od 1 roku do 3 lat

3 500 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 200 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 500 zł

powyżej 10 lat

5 850 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4190 zł

Tabela D
Województwo pomorskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 375 zł

od 1 roku do 3 lat

4 000 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 500 zł

powyżej 5 do 10 lat

5 000 zł

powyżej 10 lat

7 000 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 775 zł
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4. Wynagrodzenia

Tabela E
Województwo kujawsko-pomorskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 880 zł

od 1 roku do 3 lat

3 400 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 750 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 600 zł

powyżej 10 lat

5 650 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 056 zł

Tabela F
Województwo wielkopolskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 133 zł

od 1 roku do 3 lat

3 475 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 250 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 760 zł

powyżej 10 lat

5 262 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 176 zł

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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Tabela G
Województwo lubuskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 800 zł

od 1 roku do 3 lat

3 300 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 290 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 800 zł

powyżej 10 lat

5 580 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 154 zł

Tabela H
Województwo mazowieckie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 350 zł

od 1 roku do 3 lat

4 423 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 550 zł

powyżej 5 do 10 lat

5 940 zł

powyżej 10 lat

6 863 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

5 025 zł
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4. Wynagrodzenia

Tabela I
Województwo łódzkie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 500 zl

od 1 roku do 3 lat

4 000 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 500 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 800 zł

powyżej 10 lat

5 200 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 400 zł

Tabela J
Województwo lubelskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 300 zł

od 1 roku do 3 lat

3 700 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 000 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 250 zł

powyżej 10 lat

5 250 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 100 zł
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Tabela K
Województwo świętokrzyskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 850 zł

od 1 roku do 3 lat

3 290 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 960 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 500 zł

powyżej 10 lat

5 050 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 930 zł

Tabela L
Województwo dolnośląskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 956 zł

od 1 roku do 3 lat

3 157 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 042 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 720 zł

powyżej 10 lat

5 250 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 025 zł
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4. Wynagrodzenia

Tabela M
Województwo opolskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 823 zł

od 1 roku do 3 lat

3 100 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 856 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 400 zł

powyżej 10 lat

5 520 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 939 zł

Tabela N
Województwo śląskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 100 zł

od 1 roku do 3 lat

3 500 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 020 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 950 zł

powyżej 10 lat

6 500 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 414 zł
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Tabela O
Województwo małopolskie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

3 230 zl

od 1 roku do 3 lat

3 380 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

4 190 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 922 zł

powyżej 10 lat

5 640 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

4 272 zł

Tabela P
Województwo podkarpackie
Doświadczenie

Wynagrodzenie brutto

do 1 roku

2 700 zł

od 1 roku do 3 lat

2 900 zł

powyżej 3 lat do 5 lat

3 710 zł

powyżej 5 do 10 lat

4 350 zł

powyżej 10 lat

5 220 zł

Średnie wynagrodzenie
dla województwa

3 776 zł
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4. Wynagrodzenia

Mapa wynagrodzeń pracowników wykonawców
(średnie wynagrodzenia brutto w poszczególnych województwach)

4 775 zł

4 428 zł

4 730 zł

4 190 zł

4 056 zł

5 025 zł
4 176 zł
4 154 zł
4 400 zł
4 025 zł

4 100 zł
3 939 zł

4 414 zł

3 930 zł
3 776 zł

4 272 zł
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5. Pozapłacowe świadczenia (benefity)
Wynagrodzenie jest tylko jednym z czynników decydujących o atrakcyjności pracy. Wykonawcy zostali więc poproszeni o wskazanie jakie pozapłacowe świadczenia, czyli tzw. benefity, otrzymują w swoim obecnym
miejscu pracy.
Do najpopularniejszych benefitów należą szkolenia (16%), opieka medyczna (12%), służbowy telefon i laptop do użytku prywatnego (10%).
Pozapłacowe benefity otrzymywane przez wykonawców
Szkolenia

16%

Opieka medyczna

12%

Służbowy telefon (do użytku prywatnego)

10%

Służbowy laptop (do użytku prywatnego)

10%

Karty sportowe (np. karnety na siłownię)

9%

Imprezy, wyjazdy integracyjne

8%

Możliwość pracy zdalnej (np. z domu)

7%

Ubezpieczenie na życie

6%

Bony prezentowe

6%

Służbowy samochód (do użytku prywatnego)

4%

Inne

3%

Dodatkowe dni urlopowe

2%

Dofinansowanie posiłków

1%
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5. Pozapłacowe świadczenia (benefity)

Wykonawcy zostali również poproszeni o wskazanie, jakie benefity w ich
odczuciu są najatrakcyjniejsze. Dla pracowników wykonawców najatrakcyjniejszym benefitem są bony prezentowe (15%), opieka medyczna (14%),
karty sportowe oraz dodatkowe dni wolne od pracy (10%).
Najatrakcyjniejsze pozapłacowe benefity oczekiwane przez wykonawców
Bony prezentowe

15%

Opieka medyczna

14%

Karty sportowe (np. karnety na siłownię)

10%

Dodatkowe dni urlopowe

10%

Możliwość pracy zdalnej (np. z domu)

3%

Imprezy, wyjazdy integracyjne

9%

Szkolenia

8%

Służbowy telefon (do użytku prywatnego)

8%

Dofinansowanie posiłków

7%

Służbowy samochód (do użytku prywatnego)

6%

Ubezpieczenie na życie

6%

Służbowy laptop (do użytku prywatnego)

3%

Inne

2%

zamawiajacy.pl | pszp.pl
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6. Czynniki wpływające na decyzję o podjęciu lub zmianie
zatrudnienia
Wykonawcy zostali poproszeni o wskazanie, jakie czynniki wpływają na
ich decyzję o zatrudnieniu lub o zmianie zatrudnienia. Najistotniejszym
dla nich czynnikiem jest wynagrodzenie (30%), możliwość rozwoju zawodowego i atmosfera w pracy (22%) oraz lokalizacja (15%).
Czynniki wpływające na decyzję o zatrudnieniu / zmianie zatrudnienia
Wynagrodzenie

30%

Możliwość rozwoju zawodowego

22%

Atmosfera w pracy

22%

Lokalizacja

15%

Stabilność zatrudnienia

12%

Stałe godziny pracy

5%

Inne

4%

7. Kompetencje wykonawców
Pracownicy wykonawców zostali poproszeni o wskazanie jakie kompetencje są najistotniejsze na ich stanowisku pracy. Zdaniem osób ankietowanych najistotniejsze są kompetencje prawnicze (32%) oraz techniczne (30%).
Kluczowe kompetencje wykonawców
Prawnicze

32%

Techniczne (np. informatyczne)

30%

Organizacyjne

27%

Inne

11%
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