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O badaniu
Analizy, które oferujemy powstają na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń
(OBW) – największego w Polsce pozarządowego badania płac. Badanie to prowadzimy
nieprzerwanie od 2003 roku. W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób.
Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998
respondentów. Dzięki niemu zebraliśmy informacje o wynagrodzeniach na wszystkich
szczeblach zarządzania, we wszystkich województwach i większości powiatów.

Dane z 2017 roku:
• 155 136 pracowników,
• 911 stanowisk,
• 6 szczebli zarządzania.

Zarobki na stanowiskach
Zarobki na stanowiskach to nowy produkt. Zawiera analizy o wynagrodzeniach
podstawowych i zmiennych oraz świadczeniach dodatkowych na konkretnych stanowiskach.
Główną zaletą analiz jest przedstawianie danych biorąc jednocześnie pod uwagę kilka
kryteriów (kryteria się krzyżują). Stawki płac przedstawiają wynagrodzenia w firmach o
różnej wielkości, kapitale, branży czy lokalizacji. Ponadto analiza prezentuje wynagrodzenia
pracowników w zależności od stażu, znajomości języków czy wykształcenia.

Aktualizujemy bazę danych 4 razy w roku. Zarobki na stanowiskach to jednak coś więcej niż
raport płacowy. Nasi klienci doceniają jego 4 główne korzyści:
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Oferujemy Państwu analizy dostosowane do potrzeb.
Analizy dla następujących grup stanowisk:


administracja



PR, reklama



badania i rozwój



produkcja, przemysł



bankowość, ubezpieczenia



sektor publiczny



budownictwo



serwis, utrzymanie ruchu



eksport/import



służba zdrowia: apteki



finanse i controling



służba zdrowia: lekarze



HR



służba zdrowia: personel medyczny



IT



służba zdrowia: stomatologia



kontrola jakości



sprzedaż, handel



księgowość



usługi: gastronomia



kultura i sztuka



usługi: hotele i kasyna



logistyka i transport



usługi: nieruchomości



magazyn



usługi: prawnicze



marketing



usługi: turystyka



media, wydawnictwa



zakupy



nauka i szkolnictwo



zarząd



obsługa klienta
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Baza danych pozwala na opracowanie analiz wynagrodzeń
Ze względu na czynniki dotyczące firmy:

Ze względu na czynniki indywidualne:



w różnych regionach Polski,



w różnych miejscowościach,



płeć,



na różnych poziomach zarządzania,



wiek,



w firmach polskich i zagranicznych,



wykształcenie,



w przedsiębiorstwach różnego typu,



znajomość języków,



w firmach o różnej wielkości zatrudnienia,



staż pracy



w różnych branżach,



w różnych działach




Sprawdź przykładowe analizy!

W przypadku pytań lub wątpliwości
zapraszamy do kontaktu:

Redakcja portalu wynagrodzenia.pl
tel.: (12) 423 00 41
e-mail: redakcja@wynagrodzenia.pl

