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Antal opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i mene-
dżerom z myślą zarówno o kandydatach, jak i pracodawcach. Chcemy pokazać 
Państwu przekrój wynagrodzeń w różnych dyscyplinach i branżach w Polsce. Mamy 
nadzieję, że będzie to cenny punkt odniesienia w przypadku negocjacji swojego 
wynagrodzenia oraz ustalania siatki płac i budżetów rekrutacyjnych na określone 
stanowiska. Aby raport odpowiadał realiom, sięgnęliśmy po dane z trzech źródeł 
– badania ankietowego na próbie 3947 respondentów, danych uzyskanych z 850 
projektów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal, a także 
zebranych przez nich informacji podczas rozmów z pracodawcami i kandydatami. 
Dzięki temu mamy pewność, że materiał, który Państwu przekazujemy, odzwiercie-
dla specyfikę rynku pracy specjalistów i menedżerów. Mamy nadzieję, że raport ten 
będzie stanowić dla Państwa cenne źródło wiedzy. 

Życzę ciekawej lektury, 

Antal has prepared a report about the salaries offered to professionals and managers 
which aims at satisfying the needs of both candidates and employers. It will let you 
compare salaries across various disciplines and sectors in Poland. We hope that this 
will provide a valuable reference point when negotiating salaries, as well as devising 
salary schemes and recruitment budgets for specific job positions. In order to ensure 
the highest level of validity, we have decided to obtain data from three different sources 
– a survey conducted on a sample of 3947 respondents, data gathered from 850 re-
cruitment projects conducted by Antal consultants and information gathered through 
interviews with employers and job candidates. Therefore, we are confident that this re-
port is a complete presentation of the professional and managerial job market. We hope 
that it will prove to be a valuable source of information.

I wish you a fruitful reading,

WSTĘP INTRODUCTION

ARTUR SkIbA
Prezes zarządu Antal

President of the Board Antal
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Raport Płacowy Antal 2015 został przygotowany na podstawie 3 źródeł wiedzy. 
Pierwsze z nich to badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI 
w terminie od października do grudnia 2014 roku, na próbie 3947 respondentów 
z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z 850 proce-
sów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2014 roku,  
a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. badanie dotyczy wy-
nagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne 
i menedżerskie, obejmuje osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczenie oraz 
pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. 
Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami całkowitymi, śred-
nimi, brutto miesięcznie – faktyczne wynagrodzenia na konkretnych stanowiskach 
są uzależnione od szeregu czynników (por. rozdział Jak czytać raport?).

Antal Salary Report 2015 has been prepared with the use of 3 sources of data. The 
first being CAWI and CATI research conducted between October and December 2014 
on a sample of 3947 respondents from Poland. The data thus acquired was then veri-
fied and expanded with the use of information gathered in 850 recruitment processes 
conducted by Antal in 2014, as well as telephone interviews with employers and can-
didates. The research covered salaries offered in recruitment processes for professional 
and managerial positions and encompassed individuals who possessed a minimum of 
two-year work experience in medium and large companies, both Polish and multina-
tional. The report presents monthly total, average and gross salaries – actual salaries 
at specific positions are often dependent on a number of factors (see How to Read the 
Report? section).

METODOLOGIA METHODOLOGY

www.antal.pl
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Raport Płacowy Antal powstał, aby wskazać punkt odniesienia w przypadku ofe-
rowanych wynagrodzeń w poszczególnych branżach, dyscyplinach i stanowiskach. 
Jednak należy pamiętać, że rzeczywiste wynagrodzenie na konkretnym stanowisku 
jest uzależnione od wielu czynników. 

Aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodaw-
cę wynagrodzenia, należy dodatkowo wziąć pod uwagę elementy takie jak: 

Po stronie kandydata: lata doświadczenia kandydata, profil doświadczenia (w fir-
mach mniejszych czy międzynarodowych), zakres obowiązków (często zakres obo-
wiązków na identycznie nazwanych stanowiskach może się znacząco różnić), zna-
jomość języków obcych, posiadane certyfikaty, odniesione sukcesy (na tym samym 
stanowisku można wykonywać swoją pracę w sposób właściwy, ale część kandy-
datów może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami – np. wdrożeniem nowego po-
mysłu do firmy – takie cechy są bardzo punktowane przez pracodawców), miękkie 
umiejętności interpersonalne. 

Po stronie pracodawcy: region kraju – w niektórych przypadkach, w różnych wo-
jewództwach oferowane są różne wynagrodzenia. Najczęściej najwyższe wynagro-
dzenia oferują pracodawcy z obszaru województw: mazowieckiego, dolnośląskiego 
i śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jednak na-
leży pamiętać, że część korporacji ustala wynagrodzenia na poziomie ogólnopol-
skim i nie różnicuje ich w zależności od regionu. Wielkość firmy, kapitał polski/ 
zagraniczny, system premiowy – pracownicy czasami otrzymują premie uznaniowe, 
czasami jest to wpisane w zasadę rozliczania comiesięcznego wynagrodzenia.

Antal Salary Report was created to set a benchmark for salaries offered in specific 
sectors, disciplines and job positions. One must keep in mind, however, that the actual 
wage pertaining to a particular position is determined by a variety of factors. 

In order to use the data contained within this report for comparison against one’s own 
salary, or to assess the feasibility of a job offer, the following variables should be taken 
into consideration:

On the candidate’s side: the number of years of work experience, the candidate’s work 
experience profile (small or multinational companies), scope of duties and responsibili-
ties (the scope of duties and responsibilities can often differ between similarly named 
positions), foreign language skills, acquired certificates, notable achievements (while 
working at the same position one can carry out his/ her duties flawlessly, but some can-
didates are able to boast exceptional achievements, e.g. implementing a new concept 
in the company - employers consider this a very valuable asset), soft (personal) skills. 

On the employer’s side: the region of the country – in some circumstances, salaries 
are differentiated across voivodeships. Typically the highest salaries are offered by em-
ployers located in the Mazowieckie, Dolnośląskie and Śląskie voivodeships, the lowest 
are offered in the Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships. However, it 
should be emphasized that a number of corporations implement nation-wide pay scales 
which makes the offered salaries consistent across the entire country, company size, 
Polish/ foreign capital, bonus system – employees are sometimes granted incentive 
bonuses which, in some cases, are considered a part of the monthly salary.

JAK CZYTAĆ 
RAPORT? 

HOW TO READ 
THE REPORT?

www.antal.pl
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ŚREDNIE WYNAGRODZENIE bRuttO OfEROWANE 
SPECJALIStOm I mENEDŻEROm W POLSCE W 2014 ROku
AVERAGE PROFESSIONAL AND MANAGERIAL 
GROSS SALARIES IN POLAND IN 2014 

9658 PLN

10 021 PLN
(w stosunku do 10 021 PLN w 2013 roku)
(compared to 10 021 PLN in 2013)

www.antal.pl
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ŚREDNIE WYNAGRODZENIE bRuttO OfEROWANE SPECJALIStOm 
I mENEDŻEROm W PODZIALE NA DYSCYPLINY
AVERAGE MANAGER AND PROFESSIONAL GROSS SALARY OFFERED BY DISCIPLINE

Najwyższe wynagrodzenia ponownie osiąga Wyższa 

kadra Zarządzająca – średnia miesięczna brutto wynio-

sła 17 503 PLN, co jest kwotą prawie 2000 PLN wyż-

szą niż przy poprzednim badaniu. Wysokie wynagro-

dzenie notujemy również w obszarze Prawa – 12 460 PLN 

oraz w Sprzedaży i Marketingu – 10 380 PLN. Na taką 

średnią w tych grupach zawodowych wpływają wysokie 

zarobki (oraz premie) kadry Wyższego Szczebla. 

Najniższe średnie wynagrodzenie odnotowano wśród 

specjalistów i menedżerów z obszaru Administracji – 

wyniosło ono 6100 PLN. Pozytywną tendencją jest 

wzrost wynagrodzeń w sektorze SSC/bPO, które  

w 2014 roku wyniosły 7320 PLN brutto miesięcznie.

Once again, the highest salary were recorded among mem-

bers of Senior Management – the average monthly gross 

salary in this group amounted to PLN 17 503 which is 

PLN 2000 more than in the previous edition of the study. 

High salaries were also observed in the Law discipline, an 

average of PLN 12 460, and Sales and Marketing with an 

average salary of PLN 10 380. The high average salary in 

these professional groups were determined in part by the 

high salaries (and benefits) of Senior Managers. The lowest 

average salaries were observed among Administration pro-

fessionals and managers – an average of PLN 6100. The 

rise of salaries in the SSC/BPO sector, up to an average of 

PLN 7320 in 2014, may be considered a positive trend. 

Administracja/ Administration

ssc/BPo

Inżynieria/ Engineering 

Hr 

Logistyka/ Logistics 

bankowość i Ubezpieczenia/ Banking & Insurance 

Finanse i księgowość/ Finance & Accounting 

Farmacja/ Pharmacy

IT

Sprzedaż i Marketing/ Sales & Marketing 

Prawo/ Law

Wyższa kadra Zarządzająca/ Senior Management 

6100

7320

8035

8110

8295

8410

8890

10 167

10 220

10 380

12 460

17 503

www.antal.pl
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12 460 PLN

10 492 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Prawa w stosunku do 10 492 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered salary in Law discipline compared to 10 492 PLN in 2013)

Prawo
LegaL

LEGAL

www.antal.pl
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Prawo / legal

Agnieszka Pastuła
Team Manager

HR & Legal

Prawniczy rynek pracy jest bez wątpienia jednym z tych, które na przestrzeni mi-
nionych lat przeszły największą metamorfozę. Uwolnienie dostępu do zawodów 
prawniczych w 2010 roku spowodowało znaczny wzrost liczby radców prawnych 
oraz adwokatów, w stosunku do poprzednich lat. W konsekwencji, rynek pracy 
prawników stał się niekwestionowanym rynkiem pracodawcy. kancelarie i firmy 
chętnie zatrudniają wyspecjalizowanych kandydatów, których obecnie nie braku-
je. Taka sytuacja doprowadziła do wyraźnego obniżenia wynagrodzeń dla nowo 
zatrudnianych pracowników. W efekcie, mamy do czynienia ze znaczącymi dys-
proporcjami pomiędzy wynagrodzeniami początkujących prawników a tych z do-
świadczeniem. Dobrą wiadomością dla kandydatów z biegłą znajomością języka 
angielskiego jest rosnące zainteresowanie polskimi prawnikami wśród spółek dzia-
łających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

The job market for law professionals has without a doubt undergone a metamorphosis 
in the space of the last few years. The move to make legal professions more accessible in 
2010 caused the number of legal counsels and solicitors to rise. Consequently, the legal 
job market has unquestionably become an employer’s market. Law firms are eager to 
hire highly-qualified candidates who are in plentiful supply. This resulted in a significant 
drop in salaries for newly-hired employees. Therefore, a large gap currently separates 
the salaries of experienced and inexperienced lawyers. Candidates with a fluent com-
mand of English will be happy to know that the demand for their skills is growing among 
companies specialising in modern Shared Service Centres.

www.antal.pl
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Prawo / legal

CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
Duża liczba dostępnych kandydatów pozwoliła pracodawcom na zwiększenie sta-
wianych im wymagań. Przy ubieganiu się o stanowisko prawnika wewnętrznego 
istotne jest nie tylko wcześniejsze doświadczenie zawodowe, ale również podejście 
biznesowe i kompetencje miękkie. W przypadku kancelarii, na najwyższe wynagro-
dzenia mogły liczyć osoby, które poza wiedzą merytoryczną wyróżniały się również 
wiedzą z zakresu rozwoju biznesu bądź posiadały gotową bazę klientów.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Wielkość firmy nie jest aż tak ważna, jak na przykład specyfika branży, choć cza-
sem może ułatwić zdobywanie zróżnicowanego doświadczenia oraz zapoznanie się  
z najlepszymi praktykami, również z zakresu organizacji pracy czy zarządzania ze-
społem. Osoby z niszowej specjalizacji, występującej najczęściej w departamentach 
prawnych największych korporacji i większych kancelariach, muszą wyróżniać się 
odpowiednim doświadczeniem, gdyż oferty pracy dla nich pojawiają się rzadziej.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR POSITION 
A large supply of candidates allows employers to broaden their requirements. When 
applying for the position of in-house lawyer, candidates should not only have extensive 
work experience, but also an appropriate business approach and good soft skills. The 
highest salaries in law firms are offered to candidates with professional knowledge who 
also possess business development skills or have their own client base.

THE SIZE OF A CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
Company size is not as important as, for example, the characteristics of a specific sector, 
however diverse work experience and familiarity with the best practices, including 
work organisation and team management, may be helpful in some instances. Work 
experience is very important for individuals with niche specialisations, who are usually 
sought by legal departments of the biggest corporations and law firms, as they are 
offered fewer job opportunities.

www.antal.pl
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Prawo / legal

CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Mówiąc o zawodach prawniczych, znajomość branżowego języka angielskiego jest 
w dzisiejszych czasach standardem. Posługiwanie się drugim językiem obcym naj-
częściej nie jest jedynym kryterium wyboru, ale bywa decydującym atutem. Do-
tyczy to w szczególności osób ubiegających się o pracę w międzynarodowych fir-
mach, przede wszystkim z kapitałem niemieckim i francuskim, oraz w kancelariach, 
które obsługują zagranicznych klientów.

ODNIESIONE SukCESY
Sukcesy, takie jak realizacja ciekawych projektów biznesowych czy wdrażanie no-
wych rozwiązań i procedur wspierających rozwój firmy, niewątpliwie wpływają na 
atrakcyjność kandydata. Jego wartość i skuteczność odzwierciedlają też wygrane 
w postępowaniach sądowych oraz, z drugiej strony, niedopuszczenie do rozprawy 
w sądzie.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
Sound knowledge of English, including a broad vocabulary of legal terms, is a must for 
any candidate in the law sector. Command of a second foreign language is rarely the 
sole factor considered when screening candidates, but it may sometimes prove to be 
decisive. This is especially true for candidates applying for positions in multinational 
companies, most notably those with German or French ownership, who deal mainly 
with foreign customers.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
Personal achievements, such as carrying out interesting business projects or implement-
ing new solutions and procedures meant to streamline company development, certainly 
work in the candidate’s favour. The number of won cases and dismissals also reflect the 
candidate’s value and effectiveness.

www.antal.pl
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Prawo / legal

CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
W zawodach prawniczych bardzo ważne są rozwinięte umiejętności miękkie. 
Obecnie prawnik działający w ramach struktur organizacji (in-house), poza dobrą 
komunikacją z klientami wewnętrznymi, musi wiedzieć, jak rozwijać biznes i jakie 
są jego potrzeby.

SPECYfIkA REGIONALNA
Rynek usług prawniczych skoncentrowany jest głównie w Warszawie, gdzie swo-
je siedziby mają największe kancelarie i większość międzynarodowych korporacji. 
średnie wynagrodzenie prawników jest najwyższe w stolicy, choć w przypadku 
międzynarodowych spółek (głównie o profilu produkcyjnym), zatrudniających do-
świadczonych prawników w gorzej skomunikowanych lokalizacjach, stawki wyna-
grodzeń czasem przewyższają te warszawskie.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Soft skills are crucial for law professionals. In-house lawyers are currently required to 
not only properly communicate with internal customers, but also know how to grow the 
business and be aware of its needs. 

REGIONAL SPECIFIC
Warsaw is the centre of the Polish legal services market – the biggest law firms and 
most corporations have their offices in the capital. The average salary of lawyers re-
mains the highest in Warsaw, however some multinational companies (mostly specialis-
ing in manufacturing) are hiring experienced lawyers to work in more remote locations 
for salaries that greatly exceed the Warsaw average.

www.antal.pl
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Prawo / legal

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Działu Prawnego 
Head of Legal Department 20 000 – 45 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company car, private health care package, fitness card

kierownik Działu Prawnego
Head of Legal Department 12 000 – 18 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Prawnik In-House
In-House Lawyer 8000 – 20 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Head of Compliance 25 000 – 40 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company car, private health care package, fitness card

Compliance Officer 8000 – 18 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, czasem samochód
Private health care package, fitness card, sometimes company car

Partner w kancelarii
Partner in Law Firm 30 000 – 60 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Lokalny Partner w kancelarii
Local Partner in Law Firm 25 000 – 40 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Starszy Prawnik w kancelarii
Senior Associate in Law Firm 15 000 – 30 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Prawnik w kancelarii
Associate in Law Firm 10 000 – 20 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Młodszy Prawnik w kancelarii
Junior Associate in Law Firm 3000 – 8000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS

www.antal.pl
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SALES & MARKETING

Sprzedaż  
i MarketiNg

SaLeS  
& Marketing

10 380 PLN

10 156 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Sprzedaży i Marketingu w stosunku do 10 156 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in Sales&Marketing discipline compared to 10 156 PLN in 2013)

www.antal.pl
www.antal.pl


Joanna kuzioła
Team Manager

Sales & Marketing
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Sprzedaż i Marketing/ SaleS & Marketing

RAPORT PŁACOWY ANTAL 15

Mówiąc o wynagrodzeniach w sektorze Sprzedaż i Marketing trzeba wziąć pod 
uwagę, że inaczej przedstawiają się przedziały wynagrodzeń i benefity dla pra-
cowników w dużych, międzynarodowych korporacjach, a nieco inaczej w polskich 
przedsiębiorstwach. Jeśli dane stanowisko wymaga dużej mobilności, pracowniko-
wi przydzielany jest samochód służbowy.
Wiele firm stawia na doświadczonych menedżerów, dlatego też pracodawcy oferują 
im wyższe wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać, że są też organizacje, które mają 
konkretny budżet przeznaczony na potrzeby rekrutacji, nie podlegający negocjacjom. 

When outlining remunerations in the Sales and Marketing sector one must take into 
account the differences between salaries and perks in big, multinational corporations 
and smaller Polish companies. If a given position requires high mobility, employees are 
usually given access to a company car.
Many companies prefer experienced managers, therefore they are offered higher sala-
ries. It should be noted that some organisations have a set recruitment budget which 
cannot be negotiated. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
W branży FMCG zarówno w marketingu jak i w sprzedaży doświadczenie kandy-
data na analogicznym stanowisku jest szczególnie istotne. Wiedza i doświadczenie  
z konkretnego obszaru, na który firma zwraca szczególną uwagę, jest weryfikowa-
na już na wstępnych etapach rozmów rekrutacyjnych. Dla przykładu – jeśli firma 
poszukuje samodzielnego brand Managera, kandydat powinien posiadać minimum 
3-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku bądź też ok 4-letnie na stano-
wiskach wspierających dział marketingu w opracowywaniu strategii marki.

W branży technicznej dla wielu pracodawców doświadczenie zawodowe na tym 
samym lub analogicznym stanowisku jest kwestią kluczową w trakcie ustalania wy-
nagrodzenia. Liczy się znajomość rynku (w tym także potencjalnych klientów), wie-
dza na temat produktów a także wyższe wykształcenie.

W branży Retail doświadczenie na analogicznym stanowisku również ma ogromne 
znaczenie. Jeśli chodzi o rekrutacje specjalistów i menedżerów, firmy z sektora Re-
tail poszukują głównie kandydatów z bezpośredniej konkurencji.

WORk EXPERIENCE IN tHE SAmE OR SImILAR JOb POSItION 
Work experience gained by the candidate in a similar job position is an important factor 
for employers in the FMCG sector. Knowledge in a specific areas, corresponding with 
the company profile, is meticulously verified in the initial stages of candidate screening. 
A similar trend may be observed in Marketing. If a company wishes to hire an inde-
pendent Brand Manager, the candidate should have at least 3 years of experience in 
a similar position or 4 years of experience in a supporting role working together with  
a Marketing Team on devising brand strategies.

Employers operating in the technology sector consider the candidate’s work experience 
in a similar job position to be a crucial factor when determining the salary. Knowledge 
of the market (including prospective clients) and products, as well as a university degree, 
are all taken into account when screening candidates.

Experience in similar job positions is also important in the Retail sector. Retail compa-
nies are usually looking to recruit professionals and managers working for their direct 
competitors.
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WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Wielkość firmy w sektorze Sprzedaż i Marketing ma ogromne znaczenie – kandyda-
ci posiadający doświadczenie w międzynarodowych organizacjach są postrzegani 
jako osoby myślące strategicznie, posiadające praktyczną wiedzę w wykorzystaniu 
różnego rodzaju narzędzi marketingowych lub też wspierających działania sprze-
dażowe. Międzynarodowe korporacje często też podejmują ryzyko wprowadze-
nia innowacyjnych rozwiązań, nawet jeśli projekt nie przekłada się na wynik firmy  
– z takiej wiedzy i doświadczenia pracowników chętnie korzystają mniejsze przed-
siębiorstwa. Doświadczenie w pracy w czołowej organizacji to także specjalistyczny 
know-how, znajomość trendów oraz cenne doświadczenie.

W branży technicznej kwestia wielkości firmy, w której kandydat zdobywał do-
świadczenie też jest ważna, ale nie kluczowa. Ważniejsze jest to, czy dana osoba 
wywodzi się z organizacji międzynarodowej, w której współpracowała z firmami  
z rynków zagranicznych.

THE SIZE OF A CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
Company size is of tremendous importance in the Sales and Marketing sector – candi-
dates with broad work experience in multinational organisations are perceived as hav-
ing the ability to think strategically, as well as possess practical knowledge on the usage 
of various kinds of marketing or sales support tools. Multinational corporations often 
decide to take the risk of implementing innovative solutions even if the project does not 
improve the bottom line – smaller companies wish to take advantage of the knowledge 
and experience of candidates who took part in such projects. Experience gained in  
a leading organisation also translates into specialist know-how, knowledge of trends 
and valuable experience.

Employers operating in the technology sector also take the candidate’s previous compa-
ny size into account, but it is not a key factor during recruitment. It is far more important 
for the candidate’s previous employer to have been multinational and done business 
with foreign organisations. 
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DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
bardzo dobra znajomość języka angielskiego na stanowiskach sprzedażowych  
i marketingowych w branży FMCG jest już standardem. Coraz częściej firmy poszu-
kują kandydatów znających dodatkowe języki obce np. język niemiecki czy rosyjski, 
dzięki którym organizacja będzie mogła rozwijać swój biznes na nowych rynkach.
W branży Retail w firmach z kapitałem zagranicznym znajomość języka angielskiego 
jest warunkiem koniecznym. Większość szkoleń, procesów wdrożeniowych, mate-
riałów marketingowych czy samego raportowania odbywa się właśnie w tym języ-
ku. W polskich firmach znajomość języka angielskiego nie zawsze jest konieczno-
ścią, ale często – dodatkowym atutem.

ODNIESIONE SukCESY
Na stanowiskach sprzedażowych poszukiwani są kandydaci z sukcesami w rozwoju 
i nawiązywaniu współpracy np. z międzynarodowymi sieciami handlowymi. To, co 
najczęściej przemawia na korzyść kandydata, to wzrost wyników sprzedażowych 
firmy oraz sukcesy w przeprowadzaniu trudnych negocjacji z klientem.
Na stanowiskach marketingowych firmy doceniają udział kandydata we wzroście 
wskaźników rozpoznawalności danej marki na rynku. Ważne są też sukcesy związa-
ne z wprowadzaniem nowego produktu na dany rynek.
W sprzedaży odniesione sukcesy mają szczególne znaczenie, gdyż świadczą  
o umiejętnościach i wiedzy kandydata, co z kolei przekłada się na jego wyniki, które 
w sprzedaży są priorytetem.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
Sound knowledge of English is a must for candidates seeking sales and marketing jobs 
in the FMCG sector. Companies increasingly often seek candidates with knowledge of 
two foreign languages, e.g. German and Russian, allowing them to spread their business 
into new markets.
Foreign-owned Retail companies require candidates to have good English skills. Most 
training sessions, implementation processes, marketing materials and reporting involve 
the use of English. Polish companies do not always require candidates to have good 
English skills, but they are often considered an additional asset.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
Candidates for sales positions should have achievements in the area of developing 
business relationships and establishing new ones, for example with international retail 
chains. Increasing the company’s sales figures and successfully concluding challenging 
negotiations with clients are often considered the most important achievements that  
a candidate may have.
When searching for suitable candidates to fill marketing positions, employers will often 
prefer individuals whose achievements include being part of increasing a brand’s recog-
nition in the market. Achievements associated with introducing a new product into the 
market are also considered important.
Professional achievements are especially important in sales because they serve as proof 
of the candidate’s skills and knowledge which are reflected in sales figures
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mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
Zarówno polskie, jak i międzynarodowe organizacje stawiają na osoby komunika-
tywne, potrafiące pracować w zespole. Doceniane jest nastawienie na realizację 
celu oraz pomysł na rozwój biznesu.
Umiejętności interpersonalne w branży technicznej są ważne, jednak ważniejsza 
jest wiedza i wykształcenie techniczne.

SPECYfIkA REGIONALNA
W dalszym ciągu województwo mazowieckie oferuje najwyższe wynagrodzenia. 
Firmy mające swoje biura w innych miastach niż w Warszawie, są otwarte na ela-
styczny czas pracy – kandydaci mieszkający w Warszawie mogą kilka dni pracować 
w innym mieście bądź np. z domu. Jednak z naszych obserwacji wynika, że coraz 
częściej kandydaci są chętni do relokacji.
W branży technicznej jest inaczej – pożądane są osoby z doświadczeniem i znajo-
mością konkretnego regionu, a firmy rzadko są zainteresowane relokacją kandyda-
tów. Sytuacja zmienia się w momencie, w którym stanowisko wykracza poza region 
kraju, np. jeżeli kandydat ma być odpowiedzialny za dany region (EE, CEE, EMEA 
czy EMEAI), jego miejsce zamieszkania nie jest już tak ważne, a praca może być 
wykonywana zdalnie.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Both Polish and multinational organisations seek candidates who are able to commu-
nicate freely and work efficiently in a team. Individuals who are goal-oriented and have  
a creative approach to business development are held in high regard.
Interpersonal skills are important in the technology sector, but specialist knowledge and 
engineering or technology degrees are nevertheless considered more important.

REGIONAL SPECIFIC
The highest salaries continue to be offered in the Mazowieckie Voivodeship. Companies 
located outside of Warsaw are open to flexible working hours - candidates who live in 
Warsaw are allowed to work for a few days in another city or telecommute. However, 
our observations indicate that candidates are increasingly often willing to relocate.
This is different in the technology sector – companies seek experienced candidates who 
are familiar with a specific region, so relocation is rarely an option. However, if a given 
position has international reach, for example if the candidate is to be responsible for an 
entire region (EE, CEE, EMEA or EMEAI), then his place of residence is not as important 
and telecommuting becomes an option.
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Marketingu
Marketing Director 20 000 – 30 000

Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, samochód, dofinansowanie do prywatnego ubezpieczenia 
na życie, dofinansowanie do wynajmu mieszkania jeśli pracownik zmienia miejsce zamieszkania
Private health care package, fitness card, company car, funding for life insurance and for flat renting if 
employee has to change place of residence

kierownik Marketingu
Marketing Manager 15 000 – 18 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, samochód

Private health care package, fitness card, company car

brand Manager 10 000 – 14 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, samochód
Private health care package, fitness card, company car

Junior brand Manager 7000 – 10 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Private health care package, fitness card, company car

Menedżer ds. Trade Marketingu
Trade Marketing Manager 10 000 – 16 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, czasem samochód

Private health care package, fitness card, sometimes company car

Specjalista ds. Trade Marketingu 
Trade Marketing Specialist 5000 – 8000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

fmCG
marketing

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Sprzedaży - Handel tradycyjny i nowoczesny 
Sales Director - Traditional & Modern Trade 20 000 – 25 000 + bonus

Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, dofinansowanie do 
wynajmu mieszkania
Private health care package, fitness card, funding for flat renting

Dyrektor Sprzedaży - Handel nowoczesny 
Sales director - Modern trade 18 000 – 22 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card, company car

Dyrektor sprzedaży – Handel tradycyjny
Sales Director - Traditional Trade 17 000 – 20 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card, company car 

National key Account Manager 16 000 – 20 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Private health care package, fitness card, company car

Senior key Account Manager 13 000 – 18 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Private health care package, fitness card, company car

key Account Manager 10 000 – 15 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Private health care package, fitness card, company car

Junior key Account Manager 7000 – 9000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Private health care package, fitness card, company car

Sprzedaż

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Sprzedaży
Sales director 15 000 – 30 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie

Private health care package, fitness card, company car, company phone, life insurance

Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży
Business Development Manager 13 000 – 19 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card, company car, company phone

kierownik Sprzedaży
Sales Manager 12 000 – 18 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card, company car, company phone

key Account Manager 10 000 – 15 000 + bonu Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card, company car, company phone

Menedżer ds. Eksportu
Export Manager 8000 – 15 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card, company car, company phone

kierownik Produktu
Product Manager 8000 – 15 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card, company car, company phone, laptop

Inżynier Sprzedaży
Sales Engineer 8000 – 16 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card, company car, company phone

Przedstawiciel Handlowy
Sales Representative 5000 – 8000 + bonus Samochód, laptop, telefon

Company car, company phone, laptop

Product Marketing Specialist 5000 – 8000 + bonus Laptop, telefon
Laptop, company phone

branża techniczna

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

kierownik Sklepu
Store Manager 5000 – 6000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

kierownik Regionalny
Area Manager 6000 – 8000 + bonus Samochód, telefon, laptop

Laptop, company phone, company car

kierownik Produktu
Product Manager 10 000 – 12 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

kupiec
Buyer 8000 – 10 000 Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

kierownik Marketingu
Marketing Manager 13 000 – 23 000 + bonus Telefon, laptop, prywatna opieka zdrowotna

Company phone, laptop, private health care package

Dyrektor Marketingu
Marketing Director 18 000 – 30 000 + bonus Samochód, telefon, laptop, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, private health care package

branża retail

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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IT SERVICES10 220 PLN

9419 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze IT w stosunku do 9419 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in IT discipline compared to 9419 PLN in 2013)
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Rynek IT jest obecnie najbardziej elastycznym rynkiem w Polsce, jeśli chodzi o ofe-
rowane wynagrodzenia. Programiści nadal dostają wysokie wynagrodzenia, jednak 
różnią się one wśród pracowników działów IT. Wpływ na wysokość osiąganych do-
chodów, poza umiejętnościami i posiadaną wiedzą mają: wybrana przez specjali-
stów IT forma współpracy, tryb pracy, język programowania, wielkość firmy oraz 
branża.

The Polish IT job market is currently the most flexible market in Poland in terms of sala-
ries offered. Programmers continue to be high-earners, however salaries vary among 
other groups of IT employees. Remunerations are influenced by skills and knowledge, 
but also: the type of contract, the type of work arrangement, programming languages, 
employer size and sector. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
W przypadku specjalistów IT bardzo ważne są kompetencje i umiejętności. Nadal 
atutem jest doświadczenie w branży i jej znajomość, wcześniejsza praca w firmie 
konkurencyjnej czy w kilku różnych firmach – jest to okazja do poznania wielu spo-
sobów tworzenia oprogramowania. Dla większości firm ważniejsza jednak jest ja-
kość kodu i podejście kandydata do problemów niż wcześniejsze doświadczanie na 
analogicznym stanowisku.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Przy aktualnym zapotrzebowaniu na specjalistów IT, o wysokości wynagrodzenia 
decydują przede wszystkim umiejętności i wiedza, a nie wielkość firm, w jakich 
kandydat pracował bądź jego staż pracy. Natomiast doświadczenie zawodowe  
i praca w wielu organizacjach czy na różnych środowiskach, w tym w środowisku 
międzynarodowym, szczególnie ułatwiają odnalezienie się na rynku freelancerom – 
zapewniają im ciągłość projektową.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
Competencies and skills are very important for IT professionals. Other possible assets 
include work experience and knowledge of the sector, as well as earlier employment 
with a competing company or several companies – this ensures that the candidate is 
familiar with various programming approaches. However, most companies are more 
concerned with the quality of code written by the candidate and his problem solving 
skills rather than the work experience he gained in a similar job position.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
Due to the current demand for IT professionals, salaries of candidates are mostly de-
termined by their skills and knowledge rather than the size of the companies that they 
worked for or their seniority. On the other hand, freelancers are more likely to receive 
steady work if they have extensive work experience in numerous companies and envi-
ronments, including multinational organizations.
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ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Język angielski opanowany w stopniu dobrym to absolutne minimum w IT. Coraz 
częściej poszukiwani są też specjaliści z dobrą znajomością języka niemieckiego  
i francuskiego a czasem również języka czeskiego, hiszpańskiego, hebrajskiego i tu-
reckiego. Jest to związane z wyborem Polski na miejsce ekspansji i rozwoju nowych 
centrów IT globalnych instytucji. Dlatego warto zwrócić uwagę na rozwój kompe-
tencji językowych. Polska w latach 2014-2020 ma otrzymać około 82,5 mld. euro  
z unijnej polityki spójności, z czego istotną część będą stanowić środki przeznaczo-
ne na rozwiązania informatyczne. Spodziewamy się zatem zwiększenia zapotrzebo-
wania na programistów posługujących się różnymi językami obcymi.

ODNIESIONE SukCESY
Obecnie w sektorze IT najbardziej pożądani są programiści. Przy tych stanowiskach 
najważniejsza jest jakość pisanego kodu. Na tak zwanym rynku kandydata doświad-
czenie w danej technologii jest dla firm priorytetem. 
W obszarze IT najszybciej zatrudnienie znajdują osoby młode, odnajdujące się  
w środowisku międzynarodowym, posiadające rozwinięte kompetencje w popular-
nych językach programowania i przetwarzania danych. bardzo ważna jest również 
znajomość języków obcych takich jak język angielski, niemiecki czy francuski.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
Good English skills are an absolute must for IT employees. The demand for candidates 
with a good knowledge of German and French, and more rarely Czech, Spanish, He-
brew and Turkish, is steadily increasing. This is related to the fact that Poland has been 
selected as a market in which IT centres of global organizations will be expanded and 
developed. Therefore, it is important for candidates to work on their foreign language 
skills. In the years 2014-2020, Poland will receive about 82.5 billion Euros from the 
EU Cohesion Fund, the majority of which will be allocated towards implementing new 
IT solutions. Therefore, we expect a rise in the demand for programmers with a good 
command of various foreign languages.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
Programmers are currently in highest demand among IT professionals. The quality of 
code is the most important factor when screening candidates. Experience gained using 
specific technologies is an important characteristic of candidates for companies having 
to source new talent in the so-called candidate’s market.
The IT job market favours young individuals who are able to quickly adapt to an interna-
tional environment and are skilled in using a variety of programming and data process-
ing languages. Knowledge of foreign languages, such as English, German and French, is 
also very important.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
W przypadku informatyków freelancerów bardzo ważne są umiejętności komuni-
kacyjne oraz zdolność do szybkiego odnalezienia się w nowym środowisku. Innymi 
pożądanymi cechami są również zacięcie i samodzielność. Od kontraktora praco-
dawcy oczekują umiejętności analizowania problemu, próby i chęci zmierzenia się  
z wyzwaniem oraz samodzielnej inicjatywy w dotarciu do informacji.

SPECYfIkA REGIONALNA
Nadal na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć kontraktorzy w Warszawie. Jeśli 
chodzi o inne miasta, poziom stawek we Wrocławiu, Gdańsku czy krakowie jest do 
siebie bardzo zbliżony. 
W IT wynagrodzenie nie jest najważniejszym kryterium decydującym o podjęciu 
projektu. Warto jednak wspomnieć, że ostatni okres przyniósł wzrost oczekiwa-
nych stawek, głównie z uwagi na wciąż niewystarczającą liczbę wyspecjalizowa-
nych pracowników IT na polskim rynku.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Communication skills and the ability to quickly adapt to a new environment are of 
utmost importance for freelance IT professionals. Other desired characteristics include 
persistence and independence. Employers expect contract workers to be able to anal-
yse problems, be willing to face challenges and take initiative when searching for infor-
mation.

REGIONAL SPECIFIC
Contract workers still earn the most in Warsaw. Salaries in Wrocław, Gdańsk and Kato-
wice are similar, albeit lower than in the capital. 
IT professionals do not regard the potential salary as the most important factor when 
deciding on what project to choose. It is worth noting, however, that pay expectations 
have risen lately, mainly due to the shortage of qualified IT professionals in the Polish 
job market.
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

business Development Manager 15 000 – 20 000 + bonus 40% 
Telefon, laptop, samochód/dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Presales Manager 12 000 – 30 000 + bonus 
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, private health care package, fitness card

Service Manager 12 000 – 17 000 + bonus 
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Senior Presales Engineer
Preasales Team Leader 10 000 – 25 000 + 20% bonus

Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Presales Engineer  
(network/security) 10 000 – 20 000 + 20/30% bonus

Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

key Account Manager 10 000 – 15 000 + 40% bonus
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Product Manager 8000 – 13 000 + bonus 
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Presales Engineer  
(network/ security) 10 000 – 20 000 + 20/30% bonus

Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

It Sales

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS

www.antal.pl


www.antal.pl RAPORT PŁACOWY ANTAL 30

it

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Account Manager 6000 – 8000 + 40% bonus
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Presales Engineer Storage 5000 – 14 000 + 20/30% bonus
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

Junior Presales Engineer 3000 – 5000 + 10/30% bonus
Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, 
opieka zdrowotna
Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package

It Sales

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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It tech

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie 
brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Director of Security 
Operations Center 19 000 – 24 000 Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna

Company phone, laptop, fitness card, private health care package

Senior Project Manager 17 000 – 28 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance

Smart Grid, CRM billing 
director 15 000 – 22 000

Telefon, laptop, samochód, karta sportowa opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku 
większych firm ubezpieczenie grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Consultant SAP WM, 
mm 15 000 – 18 000 Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna

Company phone, fitness card, private health care package

IT Infrastructure 
Manager 14 000 – 20 000

Telefon, laptop, samochód, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku 
większych firm ubezpieczenie grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Manager of Security 
Operations Center 14 000 – 18 000 Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna

Company phone, laptop, fitness card, private health care package

Senior Network 
Engineer 13 000 – 20 000 Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna

Company phone, laptop, fitness card, private health care package

IT Architekt 13 000 – 18 000
Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Software Architect 12 500 – 17 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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It tech

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie 
brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

MS Dynamics NAV 
Consultant/ Developer 12 000 – 20 000 

karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-
job training

Senior MS System 
Engineer/ Architect 12 000 – 16 000 

karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Senior Database 
Administrator  
(MS/ Oracle)

12 000 – 16 000 
Laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

IT Analyst 10 000 – 15 000 

Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-
job training

Project Manager 10 000 – 15 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

QA Manager 10 000 – 15 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

senior developer 10 000 – 14 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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It tech

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie 
brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

IT Infrastructure 
Specialist 10 000 – 12 000

Laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

System Integration 
Specialist 10 000 – 12 000

karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Network Administrator 10 000 – 12 000
Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Consultant SAP FI,CO 9000 – 15 000 Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna
Company phone, laptop, fitness card, private health care package

Security Operations 
Center Analyst 9000 – 15 000 Telefon, komputer, karta sportowa, opieka zdrowotna

Company phone, laptop, fitness card, private health care package

MS System Engineer 9000 – 12 000 
Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

QA Analyst 9000 – 12 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Senior QA Specialist 9000 – 11 500

karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-
job training

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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It tech

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie 
brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Data Analytics 
Programmer 8500 – 14 000

karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

iOS, Android Developer 8000 – 14 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

PHP backend Developer 8000 – 13 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Database Administrator 
(MS/Oracle) 8000 – 11 000 

Laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

oracLE developer 7500 – 14 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

c++ developer 7500 – 14 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

JAVA Developer 7500 – 14 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

.net developer 7500 – 14 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie 
brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

MS System 
Administrator 7000 – 9000 

komputer, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm 
ubezpieczenie grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

QA Specialist 7000 – 9000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Front-end Developer 7000 – 12 000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Junior Network 
Administrator 6000 – 7000

karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Helpdesk 3rd line 5000 – 9000 
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

Junior developer 5000 – 7000
karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie 
grupowe
Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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PHARMA & MEDICAL DEVICES10 167 PLN

10 156 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Farmacji i Sprzętu Medycznego w stosunku do 10 156 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered salary in Pharma & Medical Devices discipline compared to 10 156 PLN in 2013)

FarMacja i Sprzęt 
MedyczNy

PharMa  
& MedicaL deviceS

www.antal.pl
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branże medyczna i farmaceutyczna przeżywają ciągłe zmiany – na rynku odbywa 
się wiele przejęć oraz podziałów firm, co często przekłada się na redukcje zatrud-
nienia oraz zmiany w systemach premiowych. Jeśli chodzi o wynagrodzenia dodat-
kowe, obecnie pojawiają się kryteria jakościowe oraz część premii bywa uznaniowa. 
Mimo, że mamy do czynienia z rynkiem kandydata, oczekiwania wobec nowych 
pracowników cały czas rosną. bardzo ważne są sukcesy na koncie kandydatów oraz 
wyniki ich pracy.

The medical and pharmaceutical sectors are undergoing constant change – many ac-
quisitions and divisions are currently taking place in the market which often result in 
workforce reductions and changes to bonus systems. The latter are increasingly often 
being based on qualitative criteria and usually a part of the bonus is discretionary. De-
spite the job market being a candidate’s market, employers’ expectations toward new 
employees are constantly increasing. Candidates should ideally have several achieve-
ments to their name and a good work record.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
Firmy farmaceutyczne oczekują od kandydata doświadczenia na podobnym stano-
wisku bądź w podobnym obszarze. Często jednak zdarza się, że pracodawcy inte-
resują się kandydatami z sektora FMCG, a w przypadku działów medycznych firm 
innowacyjnych także lekarzami, pielęgniarkami czy farmaceutami. Z kolei wśród 
działów rejestracji zauważyć można zainteresowanie osobami z doświadczeniem  
w pracy w urzędzie rejestracji leków. 
W branży związanej ze sprzętem medycznym kandydaci powinni wykazać się zna-
jomością klientów, a także posiadać doświadczenie w pracy z konkretnym rodzajem 
sprzętu, na danym terenie Polski.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Wielkość firmy, w której kandydat wcześniej pracował ma szczególne znaczenie  
w przypadku dużych korporacji o rozbudowanych strukturach i procedurach. Wśród 
takich firm najbardziej pożądane są osoby z doświadczeniem w pracy w miejscach 
o podobnej kulturze organizacyjnej i strukturze. W dużych korporacjach istnieje 
ryzyko, że kandydat z firmy, w której struktura nie jest tak rozbudowana będzie miał 
problemy z wdrożeniem w pracę i nowe obowiązki. Istnieją znaczne różnice między 
funkcjonowaniem takich organizacji m.in. ze względu na inny system raportowania, 
kulturę organizacyjną i wyznaczania celów sprzedażowych.  W mniejszych firmach 
często trudno jest się odnaleźć osobom z dużych korporacji, dlatego też firmy te  
z reguły skłaniają się ku osobom z organizacji o podobnej wielkości.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
Pharmaceutical companies expect candidates to have experience in a similar job posi-
tion or similar area of expertise. Employers often search for suitable candidates among 
former FMCG employees and, in the case of innovative medical companies, doctors, 
nurses and pharmacists. Registration departments seek individuals who have worked 
for the Drug Registration Office. 
Candidates willing to work in the medical devices sector should possess knowledge 
concerning prospective clients, but also have experience working with certain types of 
devices in a specific region of Poland.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
The size of the candidate’s previous employer is especially important when applying 
for jobs in big corporations with an elaborate structure and complicated procedures. 
Corporations most willingly hire individuals who are experienced in working for organ-
isations with an equally complex organisational culture and structure. If the candidate 
has no prior experience in working for big corporations then he may find it difficult 
to adapt to their complicated organisational structure. Corporations also differ from 
smaller companies in areas such as reporting, organisational culture and setting sales 
goals. Individuals used to working for big corporations usually find it hard to adapt to 
the conditions present in smaller companies and, therefore, smaller companies are usu-
ally more inclined to hire individuals who have worked for similarly sized organisations 
in the past.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Płynne posługiwanie się językiem angielskim jest podstawowym wymogiem sta-
wianym przez firmy z branży farmaceutycznej. Coraz częściej pracodawcy oczekują 
też znajomości innych języków obcych – jest to szczególnie ważne w przypadku 
dużej aktywności firmy na arenie międzynarodowej. W dużym korporacjach zajmu-
jących się sprzedażą sprzętu medycznego, bardzo często obowiązującym językiem 
jest język angielski, którego biegła znajomość jest konieczna.

ODNIESIONE SukCESY
kandydaci powinni dzielić się sukcesami zawodowymi, jednak ważne jest, aby 
mogli je udowodnić. Jest to świetne źródło informacji dla pracodawcy na temat 
osiąganych wyników kandydata w poszczególnych organizacjach. Zarówno na sta-
nowiskach marketingowych, jak i sprzedażowych istotne jest, jak zaangażowanie 
pracownika przeniosło się na jego wyniki sprzedażowe, a tym samym – na wzrost 
sprzedaży w firmie.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
Fluency in English is a must for candidates wishing to work in the pharmaceutical sec-
tor. Employers increasingly often expect candidates to know other foreign languages 
– this is especially important for companies whose operations are conducted on an 
international scale. English is often the main language used within big medical devices 
corporations, therefore fluency in English is an indispensable skill for candidates.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
Candidates should be able to share their professional achievements, but these should 
be backed up by evidence. This is an excellent way to provide prospective employers 
with knowledge of the candidate’s achievements in each of his previous workplaces. 
It is important to outline how the candidate’s commitment translated into his sales 
results, and in consequence overall company sales figures, in both marketing and sales 
positions.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
Umiejętności interpersonalne są istotne w przypadku rekrutacji na wszystkie sta-
nowiska, jednak szczególnie ważną rolę pełnią na stanowiskach sprzedażowych. 
bardzo często od osobowości pracownika zależy charakter współpracy z klientem. 
W związku z tym, kandydaci coraz częściej poddawani są testom psychometrycz-
nym oraz wielu rozmowom w celu sprawdzenia ich zachowania w różnych, także 
nietypowych sytuacjach.

SPECYfIkA REGIONALNA
W przypadku stanowisk marketingowych widać znaczne różnice w wysokości wy-
nagrodzeń. W dalszym ciągu najlepiej wynagradzani są specjaliści pracujący w War-
szawie. Nieco niższe wynagrodzenia pracodawcy oferują w pozostałych, większych 
miastach w Polsce: w krakowie, Poznaniu, Trójmieście czy we Wrocławiu.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Interpersonal skills are important in all types of positions, but they are crucial in sales. 
The employee’s personality often determines how the cooperation with clients shapes 
up. This is why candidates increasingly often undergo psychometric testing and numer-
ous interviews meant to verify how they will behave in various, sometimes unusual, 
situations.

REGIONAL SPECIFIC
Salaries earned by stationary positions (marketing and medical divisions) are extremely 
varied. Individuals working in Warsaw remain the highest earners. Professionals working 
in other big Polish cities, e.g. Kraków, Poznań, Trójmiasto and Wrocław, earn slightly less.

www.antal.pl
www.antal.pl


www.antal.pl RAPORT PŁACOWY ANTAL 41www.antal.pl

FarMacja i Sprzęt Medyczny / PharMa & Medical deviceS

RAPORT PŁACOWY ANTAL 41

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

DZIAŁ SPRZEDAŻY / SaLeS dePartMent

business Unit Director 20 000 – 45 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna
Company car, laptop, company phone, private health care package

Dyrektor Sprzedaży
Sales director 19 000 – 30 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Field Force Manager
Sales Manager 15 000 – 20 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Regionalny kierownik Sprzedaży
District Manager 10 000 – 15 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

kierownik ds. Dystrybucji
National Key Account Manager 15 000 – 20 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

kierownik ds. kluczowych klientów
Key Account Manager 8000 – 13 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Przedstawiciel Medyczny
Medical Representative 5000 – 8000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

DZIAŁ MARkETINGU / Marketing dePartMent

Dyrektor Marketingu
Marketing Director 25 000 – 40 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

kierownik Marketingu
Marketing Manager 18 000 – 22 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

kierownik Grupy Produktów
Group Product Manager 16 000 – 18 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

kierownik ds. Marketingu 
Handlowego
Trade Marketing Manager

14 000 – 18 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna
Company car, laptop, company phone, private health care package

kierownik Produktu
Product Manager 14 000 – 17 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Młodszy kierownik Produktu
Junior Product Manager 9000 – 12 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

DZIAŁ MEDYCZNY / MedicaL dePartMent

Market Access Manager 20 000 – 40 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna
Company car, laptop, company phone, private health care package

Dyrektor Medyczny
Medical director 25 000 – 35 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Doradca/ Menedżer Medyczny
Medical Advisor/ Manager 16 000 – 25 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Medical Science Laison 12 000 – 15 000 + bonus Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna
Company car, laptop, company phone, private health care package

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

DZIAŁ REGULATORY & PHARMACOVIGILANCE / reguLatory & PharMacovigiLance dePartMent

kierownik ds. Rejestracji Leków  
i bezpieczeństwa Farmakoterapii
Regulatory/ Pharmacovigilance Manager

18 000 – 22 000 Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna
Company car, laptop, company phone, private health care package

Specjalista ds. bezpieczeństwa 
Farmakoterapii
Pharmacovigilance Specialist

8000 – 9000 Prywatna opieka zdrowotna
Private health care package

Specjalista ds. Rejestracji Leków
Regulatory Specialist 6000 – 9000 Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

bADANIA kLINICZNE / dePartMent oF cLinicaL triaLS

kierownik ds. badań klinicznych
Clinical Research Manager 18 000 – 20 000 Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

Monitor badań klinicznych
clinical research associate 10 000 – 17 000 Samochód, laptop, telefon, prywatna opieka zdrowotna

Company car, laptop, company phone, private health care package

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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FINANCE & ACCOUNTANCY8890 PLN

8690 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Finansów i księgowości w stosunku do 8690 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in Finance & Accountancy discipline compared to 8690 PLN in 2013)

FiNaNse  
i kSięgowość 

Finance  
& accountancy

www.antal.pl


Anna Piotrowska-banasiak
business Unit Manager

antal Finance & accountancy
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FinanSe i kSięgowość / Finance & accountancy

Rok 2014 przyniósł wiele nowych, atrakcyjnych finansowo ofert pracy, zarówno dla 
kandydatów z szeroko pojętego biznesu, firm doradczych, jak i centrów SSC/bPO. 
Doświadczeni specjaliści i menedżerowie cieszyli się dużym zainteresowaniem 
pracodawców, w szczególności jeśli chodzi o firmy zlokalizowane w największych 
ośrodkach biznesowych, tj. w Warszawie, na Dolnym śląsku, śląsku oraz w Wiel-
kopolsce. To właśnie tam zaobserwować można było intensywny napływ nowych 
inwestycji i dynamiczny rozwój rynku SSC/bPO, które stają się zagrożeniem dla sta-
bilności wewnętrznych działów finansowych. W przypadku stanowiska takiego jak 
Dyrektor Finansowy, najbardziej pożądane oferty pracy pojawiały się w spółkach 
portfelowych funduszy, choć liczba takich ofert wciąż nie była wystarczająca w od-
niesieniu do liczby dostępnych, doświadczonych menedżerów gotowych do zmiany 
miejsca pracy. Między innymi z tego powodu rynek usług interim management roz-
wija się w Polsce bardzo dynamicznie. Co więcej, dla części bardzo doświadczonych 
kandydatów powoli staje się on preferowaną ścieżką kariery.

We have seen a lot of new, financially feasible job offers in 2014 aimed at candidates 
working in business, consulting and SSC/BPO. Experienced professionals and manag-
ers are highly sought after by employers, especially companies headquartered in the 
biggest business centres: Warsaw, Lower Silesia, Silesia and Wielkpolska. These regions 
have experienced a rapid growth of investment and a dynamic growth of the SSC/BPO 
market which has undoubtedly become a become a threat to the internal stability of the 
financial departments. The best job opportunities for Financial Directors are offered by 
portfolio companies owned by funds, however there is still not enough of these types of 
openings in relation to the number of experienced managers willing to change jobs. This 
is one of the reasons why the Polish interim management services market is growing 
so rapidly. What is more, it often becomes a preferred career path for some very senior 
candidates.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
W przypadku struktur finansowych kluczowe jest doświadczenie kandydata nie 
tylko na analogicznym stanowisku, ale również w realizacji zbliżonych projektów. 
Warto zaznaczyć, iż samo nazewnictwo stanowisk w ramach struktur finansowych 
jest bardzo zróżnicowane i często nie odzwierciedla faktycznego zakresu obowiąz-
ków. klasycznym przykładem jest Analityk Finansowy, który w zależności od specy-
fiki danej firmy i branży może dopiero wchodzić na ten rynek pracy bądź też może 
już posiadać wieloletnie doświadczenie, włącznie z zaangażowaniem w kluczowe 
procesy decyzyjne i ważne inwestycje.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Wielkość, charakter działalności i standardy firmy, w której kandydat zdobywał do-
świadczenie mają ogromne znaczenie z punktu widzenia pracodawcy. Osoby pra-
cujące w międzynarodowych korporacjach zwykle mogą się pochwalić ogromną 
wiedzą, co coraz częściej zauważają duże, polskie firmy, wykazujące się rosnącym 
zainteresowaniem kandydatami z takim portfolio.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
In the case of financial departments, the candidate’s experience in a similar position 
is as important as being involved in comparable projects in the past. It is worth noting 
that job titles in financial departments are very diverse and often do not reflect the 
actual responsibilities that a given position entails. The position of Financial Analyst 
is a perfect example of this phenomenon. Depending on the company and sector, the 
position may be taken by individuals who are only starting their professional careers or 
highly-qualified experts with many years of experience who are involved in key decision-
making processes and important investments.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
The size, profile and standards of the candidate’s former employers are very important 
for prospective employers. Individuals who have worked for multinational corporations 
usually have great knowledge, a fact that is increasingly often noticed by large Polish 
companies that wish to hire candidates with such portfolios.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Język angielski jest narzędziem pracy dzisiejszych finansistów nie tylko w między-
narodowych korporacjach, ale również w polskich spółkach realizujących transak-
cje międzynarodowe i działające na rynkach zagranicznych. Języki obce mogące 
wpłynąć na przewagę kandydatów to bez wątpienia język niemiecki i francuski.  
W przypadku rekrutacji do spółek z kapitałem rosyjskim bądź działających na ryn-
kach wschodnich, dodatkowym atutem będzie posługiwanie się tym językiem.

ODNIESIONE SukCESY
Dążenie firm do optymalizacji biznesu ma swoje odzwierciedlenie również w wy-
maganiach stawianych kandydatom. Zarówno w strukturach controllingu, jak  
i w innych działach cenione są osoby, których podejście do pracy wykracza poza 
standardowe obowiązki. Uznaniem cieszą się pracownicy, których działania przy-
noszą widoczne efekty biznesowe w postaci oszczędności, zwiększenia przycho-
dów i usprawnienia procesów.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
English is the working language of today’s finance specialists, not only in multinational 
corporations, but also in Polish companies that carry out international transactions and 
do business in foreign markets. Knowledge of German or French may provide candi-
dates with a competitive edge. A good command of Russian will be advantageous for 
candidates wishing to work for Russian-owned companies or organizations which do 
business in the Eastern markets.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
The push for business optimization is reflected in the requirements faced by candidates. 
Individuals whose approach to work includes the willingness to carry out tasks outside 
the scope of their responsibilities are valued in controlling divisions and other organ-
isational units. Employees who are able to produce tangible business outcomes, such 
as savings, increased revenues and process improvements, are held in particularly high 
regard. 
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mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
Współczesny finansista to osoba, która powinna wykazać się dużą wiedzą mery-
toryczną, ale jednocześnie doskonale rozumieć tę branżę, a co za tym idzie – od-
powiadać na jej potrzeby. W odniesieniu do stanowisk menedżerskich, ciągle po-
szukiwane i cenione są osoby o wysoko rozwiniętych umiejętnościach związanych  
z komunikacją i zarządzaniem zespołem.

SPECYfIkA REGIONALNA
Niezmiennie od lat, na najwyższe wynagrodzenie w przypadku struktur finanso-
wych mogą liczyć osoby pracujące w najbardziej rozwiniętych ośrodkach bizneso-
wych, przede wszystkim na Mazowszu, śląsku, Dolnym śląsku, w Wielkopolsce, na 
Podkarpaciu i w Trójmieście. Na atrakcyjne oferty pracy mogą też liczyć doświad-
czeni kandydaci, którzy są otwarci na relokację do mniej rozwiniętych regionów, 
gdzie ulokowane są zakłady produkcyjne międzynarodowych korporacji.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
The modern finance professional should possess extensive knowledge in his field of 
expertise, but also attain a thorough understanding of the sector enabling him to meet 
its needs. Candidates for managerial positions are still required to have highly developed 
communication and team management skills.

REGIONAL SPECIFIC
For many years now the highest salaries in finance divisions are earned by individuals 
working in the most developed business centres, most notably in the Mazowsze, Silesia, 
Lower Silesia, Wielkopolska, Podkarpacie and Trójmiasto regions. Viable job offers will 
most likely be presented to candidates who are willing to relocate to less developed 
regions in which manufacturing plants operated by multinational corporations are lo-
cated.
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Finansowy 
Chief Financial Officer 30 000 – 60 000 + bonus

Samochód, prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenia, karta sportowa, ubezpieczenie OC, program opcyjny, 
opcjonalnie: budżet na szkolenie
Company car, private health care package, fitness card, insurance, OC insurance, option program, sometimes: 
budget for trials

Menedżer Finansowy
Financial Manager 15 000 – 22 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials

Interim Financial Manager 25 000 – 50 000 + bonus Współpraca w ramach kontraktu, samochód, ubezpieczenie, opcjonalnie: budżet na szkolenie
Contract cooperation, company car, insurance, sometimes: budget for trials

kierownik Controllingu 
Controlling Manager 12 000 – 18 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials

Główny księgowy 
Chief Accountant 10 000 – 18 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, czasem samochód, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials

Menedżer ds. Podatków 
Tax Manager 12 000 – 17 000 + bonus

Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: program emerytalny, samochód, budżet na 
szkolenie
Company car, private health care package, fitness card, sometimes: pension program, budget for trials, company car

Audytor Wewnętrzny
internal auditor 9000 – 15 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa czasem samochód, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials

kontroler Finansowy 
Financial controller 10 000 – 16 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials

Starszy księgowy
Senior accountant 6000 – 9000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS

www.antal.pl


www.antal.pl RAPORT PŁACOWY ANTAL 50

FinanSe i kSięgowość / Finance & accountancy

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Analityk Finansowy
Financial Analyst 5000 – 12 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

księgowy
accountant 3000 – 7000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Podatków
Tax Specialist 6000 – 9000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie

Private health care package, fitness card, sometimes: budget for trials

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
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BANKING & INSURANCE8410 PLN

8690 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Ubezpieczeń i bankowości w stosunku do 8690 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in Banking & Insurance discipline compared to 8690 PLN in 2013)

UbezPieczeNia 
i Bankowość

Banking & 
inSurance
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W czasach recesji, na rynku finansowym mieliśmy do czynienia z rynkiem praco-
dawcy – restrukturyzacje, fuzje czy przejęcia przełożyły się na zbyt dużą liczbę 
kandydatów w stosunku do dostępnych miejsc pracy. Od kilku miesięcy obser-
wujemy zmianę trendu – zaczynamy wkraczać w rynek kandydata. Oznacza to, 
że instytucje finansowe w niektórych obszarach swojej działalności planują rozwój 
bądź już rozwijają swoje zespoły. Wzrost zapotrzebowania na kandydatów oznacza 
jednocześnie wzrost ich oczekiwań, również finansowych. Tak więc, aby firma zain-
teresowała kandydata swoją ofertą, pracodawca powinien mu zaoferować wyższe 
wynagrodzenie oraz pozapłacowe dodatki, jak na przykład kartę lunchową, sporto-
wą czy prywatną opiekę zdrowotną.

In times of the recent recession the financial job market favoured employers – restruc-
turing, mergers and acquisitions led to a high number of candidates and few job open-
ings. This trend has been reversed for a few months now – the market is beginning to 
favour candidates. This means that financial institutions are planning to, or already are, 
expanding their teams. The hike in the demand for candidates leads to increasing expec-
tations on their part, including rising financial requirements. Therefore, for a company to 
make a candidate interested in its job offer it should put a higher salary and perks, such 
as a lunch card, sports card or private medical insurance, on the table.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
Zatrudnienie nowego pracownika najczęściej wynika ze zmian personalnych bądź 
powiększania zespołu. Doświadczenie zawodowe ma bardzo duży wpływ na to, czy 
kandydat wejdzie w nową rolę płynnie, czy też będzie wymagał dłuższego wdroże-
nia. Jestem więc zdania, że doświadczenie zawodowe na tym samym bądź analo-
gicznym stanowisku ma kluczowe znaczenie w większości rekrutacji. Coraz częściej 
spotykam się jednak z sytuacją, w której firmy otwierają się na osoby z doświadcze-
niem w innej branży. Dzięki temu możliwe jest nowe, świeże podejście do realizacji 
biznesu w danym obszarze.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
bardzo często zakres obowiązków na stanowisku w niewielkiej instytucji finansowej 
znacznie różni się od tego na analogicznym stanowisku w dużej, międzynarodowej 
organizacji. Wynika to najczęściej z różnicy w strukturach firmy. Pracownicy mniej-
szych organizacji mają możliwość szerszego spojrzenia na biznes. Z kolei osoby wy-
wodzące się z międzynarodowych korporacji z reguły są mocno wyspecjalizowane 
w konkretnych zadaniach, gdyż ich zakres obowiązków był mniej rozproszony niż 
w mniejszych firmach. Wielkość organizacji, w której kandydat zdobywał doświad-
czenie jest więc bardzo ważna, ponieważ pracodawca może określić, czy pracownik 
wpisze się w kulturę i organizację procesów biznesowych w firmie.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
New employees are usually hire as a result of changes in the workforce or expanding 
the team. Work experience greatly determines whether the candidate will swiftly as-
sume his new role or require lengthy orientation. Therefore, I think that work experience 
in a similar job position is of key importance in most recruitment processes. However, 
companies are increasingly often willing to open themselves up to candidates who have 
thus far worked in other sectors. This introduces a new, fresh approach to doing busi-
ness in a given area.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
A job position in a small financial institution very often greatly differs from a similar one 
in a big multinational organization. This is most often the result of differences in com-
pany structure. Employees of smaller organizations have a broader perspective on busi-
ness. On the other hand, individuals working for multinational corporations are usually 
specialized in certain tasks and their scope of responsibility is narrower than it would be 
in smaller companies. The size of the candidate’s previous employer is very important 
because it allows the prospective employer to determine whether the candidate will fit 
into the company’s culture and business process organisation.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Sektor bankowy w dużej mierze opiera się na współpracy międzynarodowej. Co 
więcej, produkty i usługi oferowane na polskim rynku kierowane są do klientów 
niezależnie od ich narodowości czy obywatelstwa. Oznacza to, że zarówno na wy-
sokich stanowiskach w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, jak i w tak zwa-
nym front office, duże znaczenie ma znajomość języków obcych. Język angielski 
jest już standardem, obserwujemy natomiast coraz większe zainteresowanie znajo-
mością innych języków – niemieckim, francuskim oraz hiszpańskim.

ODNIESIONE SukCESY
Rekruterów i pracodawców interesują konkretne dane dotyczące odniesionych 
sukcesów – w szczególności, jeśli rekrutacja dotyczy stanowiskach sprzedażowych. 
Oczywiście sukcesy mogą mieć różny wymiar, ale należy się nimi dzielić, ponieważ 
są uzupełnieniem doświadczenia i wiedzy potencjalnego pracownika.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
The banking sector is based mostly on international cooperation. What is more, the 
products and services offered in the Polish market are addressed to all clients, regardless 
of their nationality. This means that foreign language skills are important for both senior 
managers and front office employees in the banking and insurance sectors. English is a 
minimum requirement and the demand for candidates with a good knowledge of other 
languages, including German, French and Spanish, is steadily rising.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
Recruiters and employers are interested in concrete information concerning achieve-
ments of candidates, especially when filling sales positions. Achievements may of course 
take on various forms, but candidates should not hesitate to share them as achieve-
ments supplement the knowledge and experience of a prospective employee.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
W bankowości wyjątkowo wysoko oceniane są miękkie umiejętności interperso-
nalne. Jedną z ważniejszych umiejętności, nieodłącznie powiązaną ze sprzedażą 
usług jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Zarówno z klientem zewnętrznym, 
jak i wewnętrznym współpraca opiera się na budowaniu relacji i wypracowywaniu 
zaufania. Mimo, że są oczywiście takie obszary działania, w których twarda wiedza 
jest ważniejsza niż zdolności komunikacyjne, w większości rekrutacji umiejętności 
miękkie są bardzo ważne dla pracodawcy.

SPECYfIkA REGIONALNA
Znaczenie specyfiki regionalnej jest widoczne w przypadku stanowisk związanych 
ze sprzedażą. Doradcy bankowi i Agenci Ubezpieczeniowi muszą znać specyfikę 
danego regionu, rynek oraz rządzące nim prawa. brak tej wiedzy może spowo-
dować trudności w kontaktach z klientami i co za tym idzie – w realizacji celów 
sprzedaży. Również osoby zarządzające daną organizacją w innym kraju czy re-
gionie muszą znać tamtejszy rynek, ponieważ jego nieznajomość oznacza dłuższy 
okres adaptacyjny, trudności wynikające z różnic kulturowych czy oczekiwań. Takie 
sytuacje mogą powodować konflikty, co w konsekwencji może prowadzić do nie-
powodzenia w biznesie. 
W wielu sytuacjach można jednak uniknąć problemów wynikających z nieznajomo-
ści specyfiki regionalnej. Jeśli pracodawca ma czas na odpowiednie przygotowanie 
pracownika do pracy na danym rynku, brak znajomości rynku lokalnego nie musi 
dyskwalifikować potencjalnego pracownika.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Soft interpersonal skills are very highly valued in the banking sector. The ability to estab-
lish and maintain relationships is one of the most important skills an employee tasked 
with selling services to customers can have. Cooperation with both external and inter-
nal clients relies on establishing relationships and building trust. There are of course 
areas where extensive knowledge is more important than communication skills, but 
most recruitment projects treat soft skills as a priority.

REGIONAL SPECIFIC
The importance of regional characteristics is evident in sales positions. Financial Advi-
sors and Insurance Agents must be familiar with the characteristics of their region and 
the local market. Otherwise they may encounter difficulties when dealing with custom-
ers and, consequently, fail to meet their sales goals. Individuals tasked with managing 
an organization’s operations in a foreign country or region must know the local market. 
Unfamiliarity with the local conditions lengthens the adaptation period and may lead 
to difficulties stemming from cultural differences and expectations. Such circumstances 
may lead to conflict which may, in turn, result in unsuccessful business outcomes. 
However, the above situations, resulting from unfamiliarity with regional characteristics, 
may in most cases be avoided. If the employer has enough time to properly prepare the 
employee for working in a given market, then the employee’s lack of familiarity with the 
local market does not disqualify him. 
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Partner
Private Equity 60 000 + Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Dyrektor Departamentu
Department Director 31 000 – 49 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Inwestycyjny
Investment Director 35 000 – 50 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Dyrektor Regionu
Regional Director 12 000 – 18 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Dyrektor Sprzedaży
Sales director 25 000 – 35 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Dyrektor Sprzedaży ds. Faktoringu
Factoring Sales Director 13 000 – 15 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Regionalny Manager Sprzedaży (TFI)
Regional Sales Manager 12 000 – 25 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Dyrektor Oddziału Operacyjnego
Operational Division Director 4000 – 11 000 Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, ,fitness card

Dyrektor Oddziału
Branch director 8000 – 18 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

kierownik Placówki
Branch Manager 5000 – 9000 Telefon

Company mobile phone

Doradca Private banking
Private Banking Advisor 8000 – 21 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

bankowość/ banking front Office

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Doradca korporacyjny
Corporate Advisor 11 000 – 15 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Doradca SME
SME Advisor 7000 – 15 000 Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Doradca Mass Affluent
Mass Affluent Advisor 5500 – 13 000 Telefon

Company mobile phone

Doradca ds. Faktoringu
Factoring Advisor 5000 – 12 000 Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Doradca Inwestycyjny
Investment Advisor 7500 – 9000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Doradca ds. Leasingu
Leasing Advisor 4000 – 6500 bonusy okresowe

Periodic bonuses

Młodszy Analityk 
Associate Analyst 18 000 – 30 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Analityk 
Associate (Private Equity) 16 000 – 25 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Analityk Inwestycyjny
Investment Analyst 8000 – 15 000 Telefon, samochód

Company mobile phone, company car

Makler Papierów Wartościowych
Stockbroker 6500 – 10 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

dealer walutowy
Foreign Exchange Dealer 4500 – 6000 Telefon

Company mobile phone

bankowość/ banking front Office

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Członek Zarządu
Member of the Board of Management 33 000 – 70 000 bonusy okresowe

Periodic bonuses

Dyrektor Departamentu/ Rzecznik Prasowy 
Department Director/ Spokesman 19 000 – 31 000 bonusy okresowe

Periodic bonuses

Dyrektor Departamentu Produktu
Product Department Director 18 000 – 25 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Departamentu Ryzyka 
korporacyjnego
Corporate Risk Department Director

17 000 – 41 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Departamentu Compliance
Compliance Department Director 13 000 – 17 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Departamentu Ryzyka Detalicznego
Retail Risk Department Director 12 000 – 19 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Departamentu Administracji
Administration Department Director 11 000 – 14 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży
Sales Support Department Director 9000 – 16 000 Telefon, pakiet socjalny

Company mobile phone, benefits package

Dyrektor Marketingu
Marketing Director 15 000 – 22 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

kierownik Zespołu komunikacji Wewnętrznej
Internal Communications Team Manager 9000 – 14000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

bankowość/ banking back Office

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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bankowość/ banking back Office

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Product Manager 7500 – 9000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

Junior Product Manager 5000 – 7500 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

Manager ds. Ryzyka korporacyjnego
Corporate Risk Manager 6500 – 8000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

Specjalista ds. Compliance
Compliance Specialist 6500 – 7500 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

Specjalista ds. Ryzyka korporacyjnego
Corporate Risk Specialist 5000 – 8500 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

Specjalista ds. Ryzyka Detalicznego
Retail Risk Specialist 4500 – 12 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Sprzedaży
Sales director 25 000 – 40 000 Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Company mobile phone, private health care package, fitness card

Dyrektor Regionalny
Regional Director 10 000 – 20 000 Laptop, telefon, samochód

Company laptop, company mobile phone, company car

Dyrektor Oddziału
Branch director 10 000 – 15 000 Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie

Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance

kierownik Sprzedaży w kanale 
brokerskim
Brokerage Sales Manager

18 000 – 25 000 Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card/

Channel Director
Sales Division 17 000 – 25 000 Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie

Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance

Dyrektor Pionu kanału Sprzedaży
Sales channel director 15 000 – 20 000 Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie

Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance

kierownik ds. Sieci Dealerskiej
Sales Network Manager 15 000 – 20 000 Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie

Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance

kierownik Sprzedaży w kanale 
banc Assurance
Bancassurance Sales Manager

15 000 – 20 000 Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie
Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance

business Development Manager 8000 – 10 000 Laptop, telefon, samochód
Company laptop, company mobile phone, company car

Trener
coach 6000 –  8000 Laptop, telefon, samochód

Company laptop, company mobile phone, company car

ubezpieczenia/ Insurance – front Office

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
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ubezpieczenia/ Insurance – back Office

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Stanowiska Zarządowe
Management Positions 40 000 + Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Dyrektor (Departamentu, Produktu)
Director (Department, Product) 20 000 – 35 000

Laptop, telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company laptop, company mobile phone, company car, private health care 
package, fitness card

Główny Aktuariusz
Chief Actuary 18 000 – 30 000

Laptop, telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa
Company laptop, company mobile phone, company car, private health care 
package, fitness card

kierownik (Produktu, Działu)
Manager (Product, Division) 15 000 – 25 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Product Menedżer/ Ekspert
Product Manager/ Expert 12 000 – 16 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Aktuariusz
Actuary 12 000 – 17 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Underwriter techniczny
technical underwriter 12 000 – 20 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Starszy Specjalista
Senior Specialist 10 000 – 15 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Reasekuracji
reinsurance Specialist 9000 – 14 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Likwidator Techniczny
Technical Adjuster 7000 – 14 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
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ubezpieczenia/ Insurance – back Office

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Analityk Aktuarialny
Actuarial Analyst 6000 – 12 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista
Specialist 7000 – 12 000

Likwidator Merytoryczny
Claims Adjuster 5000 – 8000

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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ENGINEERING & OPERATIONS8295 PLN

9907 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom 
w sektorze Logistyki w stosunku do 9907 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in 
Logistics discipline compared to 9907 PLN in 2013)

8035 PLN

8101 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto  oferowane specjalistom i menedżerom 
w sektorze Inżynierii w stosunku do 8101 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in 
Engineering discipline compared to 8101 PLN in 2013)

inżynieria  
i Logistyka
engineering 

& LogiSticS

LOGISTYKA/ LogiStiSc INżYNIERA/ engineering
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Artur Migoń
Partner, business Unit Director

Antal Engineering & Operations
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Rok 2015 to rok stabilizacji wynagrodzeń dla kadry Zarządzającej w sektorze Inży-
nierii i Logistyki. Oznacza to, że firmy nie są już tak elastyczne jak kiedyś. Obecnie 
pracodawcy są bardziej skłonni zaoferować większą premię uzależnioną od wyni-
ków, niż wyższe wynagrodzenie podstawowe.
Na poziomie stanowisk specjalistycznych i menedżerskich mamy obecnie do czy-
nienia z niedoborem odpowiednich kandydatów. Między innymi dlatego rok 2015, 
podobnie jak poprzednie lata, jest okresem „bitwy o inżyniera”. Czy możemy jednak 
mówić o rynku kandydata biorąc pod uwagę fakt, iż pracodawcy stają się coraz 
bardziej wymagający, rekrutując pracowników? 
Mnóstwo firm, poprzez programy stażowe czy praktyki zawodowe daje szansę stu-
dentom i absolwentom na płynne wejście na rynek pracy i sprawdzenie się w bran-
ży TSL. Dobrze, że polski inżynier niezmiennie cieszy się zainteresowaniem wśród 
pracodawców, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Salaries of managers employed in the Engineering and Logistics sector reached a stable 
level in 2015. This means that the companies are not as flexible as they used to be. 
Currently, employers are more willing to offer high performance bonuses rather than 
high salaries.
We are experiencing a shortage of professional and managerial candidates at the mo-
ment. Therefore, 2015 is another consecutive year in which the “war over the engi-
neers” is being fought. However, can the market truly be said to favour employees when 
employers are constantly increasing their requirements towards candidates? 
Numerous companies implement internship and traineeship programmes which give 
students and graduates the opportunity to start their careers and test their skills work-
ing in the Transport and Logistics sector. Thankfully, Polish engineers continue to be held 
in high regard by both Polish and foreign employers.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
Wynagrodzenia oferowane inżynierom są bardzo zróżnicowane. Wynika to z wie-
lu czynników, wśród których najważniejszymi są: doświadczenie, znajomość okre-
ślonych technologii oraz posługiwanie się innymi niż język angielski, językami ob-
cymi. Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć inżynierowie z doświadczeniem 
hybrydowym (np. specjalista ds. zakupów posiadający wiedzę z zakresu kalkulacji 
produktów) oraz inżynierowie technolodzy, potrafiący odpowiednio dobrać mate-
riały wskazując jednocześnie tańsze zamienniki. Jeśli kandydat biegle czyta rysunek 
techniczny i potrafi zidentyfikować część, którą da się zamienić na inną bez wpływu 
na funkcjonalność i żywotność produktu, pracodawca z pewnością zaproponuje mu 
korzystne warunki finansowe. Atrakcyjne oferty pracy czekają też na inżynierów 
konstruktorów, bardzo pożądanych w szczególności przez centra Research & De-
velopment, coraz częściej posiadające swoje oddziały w Polsce.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Wysokość wynagrodzenia w dużej mierze zależy od wielkości firmy, ustalonej siatki 
płac, jak również od tego, czy jest to międzynarodowa korporacja czy firma z pol-
skim kapitałem. Niestety wciąż widać różnicę w wysokości oferowanych wynagro-
dzeń pomiędzy polskimi a zagranicznymi firmami. Zdarza się jednak, że pracodawcy 
zależy na pracowniku posiadającym doświadczenie w międzynarodowej firmie – 
wtedy kandydat może liczyć na wyższe wynagrodzenie, wspierane atrakcyjnymi 
premiami.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
Salaries offered to engineers are extremely varied. This is caused by a number of factors, 
the most important of which include: work experience, knowledge of specific technolo-
gies, and foreign language skills excluding English. The highest salaries are earned by 
engineers with hybrid experience (for example a purchasing specialist with knowledge 
of product calculation) and engineering technologists who are able to select suitable 
materials and seek out cheaper their replacements. If the candidate is able to effort-
lessly read technical drawings and identify parts which may be substituted without 
compromising the product’s functionality and lifecycle, he will most certainly be offered 
a satisfying salary by the employer. Viable job offers await construction engineers who 
are sought by Research & Development centres which are popping up across Poland.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
Salaries are mostly dependent on the size of the company, the pay structure and 
whether the organization is a multinational corporation or a Polish-owned company. 
Unfortunately, the gap between remunerations offered by Polish and foreign companies 
is still noticeable. However, in some instances Polish employers are determined to take 
on an employee with prior work experience in an international company. In such cases 
the salary will be higher and most probably accompanied by sizable bonuses.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna w przypadku ubiegania się  
o interesującą pracę w znanej firmie. kandydaci posługujący się biegle również in-
nymi językami mogą liczyć na lepsze warunki zatrudnienia oraz bardziej atrakcyjne 
wynagrodzenie. Na rynku wciąż brakuje osób z dobrą znajomością języka niemiec-
kiego, a właśnie takich kandydatów coraz częściej poszukują pracodawcy. Z drugiej 
strony można zaobserwować rosnącą liczbę kandydatów znających język francuski, 
włoski, a nawet chiński.

ODNIESIONE SukCESY
Język sukcesów i osiągnięć jest jak esperanto w rozmowie z potencjalnym praco-
dawcą. Dłuższy staż pracy zwiększa prawdopodobieństwo, iż dany kandydat bę-
dzie miał na swoim koncie sukcesy zawodowe. Trzeba jednak pamiętać że to, co 
postrzegane jest za sukces, w dużej mierze zależy od potrzeb konkretnego praco-
dawcy. W zależności od stanowiska, firmy poszukują pracownika, który może się 
pochwalić konkretnymi aktywnościami – zwiększeniem efektywności procesów, 
wdrożeniem kultury optymalizacji w produkcji czy udoskonaleniem funkcjonowania 
parku maszynowego i systemu jego napraw. Warto pamiętać o prezentowaniu fak-
tycznych osiągnięć, które powinny być potwierdzone referencjami.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
A good command of English is essential when applying for work in renowned com-
panies. Candidates who are fluent in other languages may expect better employment 
conditions and higher salaries. There are still too few candidates with a good knowledge 
of German to meet the demand of employers. On the other hand, we have observed  
a growing number of candidates with a good command of French, Italian or even Chi-
nese.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
If you plan on boasting about your achievements to prospective employers, you might as 
well be speaking Esperanto. Longer seniority increases the likelihood that the candidate 
has a number of professional achievements to his name. However, we must remember 
that each employer will define achievements with regard to his own needs. Depending 
on the job position, companies seek candidates whose achievements led to a specific 
outcome – increased process effectiveness, implementation of a production optimiza-
tion culture or improvements to the machinery pool and its maintenance system. One 
must remember to present actual achievements which should be backed by references.
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CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
bardzo często zdarza się, że kluczem do sukcesu są umiejętności miękkie. Z reguły 
odgrywają one ważną rolę już w pierwszej fazie procesu, lecz szczególnie istotne 
mogą okazać się na finalnym etapie. Wśród kandydatów, którzy dotarli do ostatnie-
go etapu rekrutacji (często są to 2-3 osoby) i mają zbliżone oczekiwania finansowe, 
właśnie te umiejętności odgrywają kluczową rolę dla rekrutera.

SPECYfIkA REGIONALNA
Wynagrodzenia wyodrębnione w zestawieniu poniżej dotyczą dużych aglomeracji 
i najpopularniejszych regionów w Polsce: regionu śląskiego, dolnośląskiego, wiel-
kopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W mniej popularnych regionach Polski 
(wschodnia część, województwo lubuskie i kujawsko-pomorskie) wynagrodzenia 
mogą być niższe nawet o 20% (w przypadku stanowisk inżynierskich i specjalistycz-
nych) od tych w stolicy. Jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, wynagrodzenia 
znajdują się zwykle w dolnej części zaprezentowanej tabeli.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Soft skills are often crucial in achieving success. They usually come into play in the initial 
stages of the candidate screening process, but become truly important in its final stage. 
Soft skills will be decisive when the 2 or 3 individuals who make it into the final stage 
have similar financial expectations. The one with the best people skills will most prob-
ably be selected for placement.

REGIONAL SPECIFIC
The salaries outlined in the below table include the biggest cities and the most popular 
regions of Poland: Silesia, Lower Silesia, Wielkopolska, Mazowieckie and Łódzkie. Sala-
ries may be up to 20% lower (in the case of engineering and professional positions) in 
less popular regions of the country (the Eastern regions, the Lubuskie and Kujawsko-
Pomorskie Voivodeships). Managerial salaries are, in most cases, found in the lower part 
of the below table.
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Zarządzający 
Managing Director 35 000  –  60 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

Dyrektor Zakładu
Plant Manager 25 000  –  35 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

Dyrektor Techniczny 
technical director 15 000 – 20 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

Dyrektor Logistyki 
Logistics Director 15 000 – 25 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

Dyrektor/ Manager Łańcucha dostaw
Supply Chain Manager 15 000 – 25 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

kierownik ds. Utrzymania Ruchu 
Maintenance Manager 12 000 – 17 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna, czasem samochód

Company car, private health care package

Dyrektor/ kierownik Produkcji 
Production Manager 15 000 – 20 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

kierownik ds. badań i Rozwoju 
R&D Manager 15 000 – 25 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

kierownik Jakości 
Quality Manager 15 000 – 18 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Company car, private health care package

kierownik bHP 
HSE Manager 10 000 – 15 000 + bonus

Prywatna opieka zdrowotna, czasem samochód
Company car, private health care package
Private health care package

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

kierownik Magazynu 
Warehouse Manager 10 000 – 15 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

Technolog 
Technologist 5000 – 8000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

Inżynier Procesu
Process Engineer 6000 – 9000 + bonus  Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

Inżynier ds. badań i Rozwoju 
R&D Engineer 6000 – 12 000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

Inżynier Jakości 
Quality Engineer 5000 – 8000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

Planista Produkcji 
Production Planner 5000 – 7000 + bonus Prywatna opieka zdrowotna

Private health care package

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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HR & ADMIN

Hr & adMiNistracja
hr & adMiniStration

hR ADMINISTRACJA/ adMiniStration

8110 PLN

7076 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane 
specjalistom i menedżerom w sektorze Hr 
w stosunku do 7076 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary 
in hr discipline compared to 7076 PLN in 2013)

6100 PLN

6196 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom  
i menedżerom w sektorze Administracji  
w stosunku do 6196 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in 
Administration discipline compared to 6196 PLN in 2013)
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Marta Tobiasz
Team Leader

Antal HR & Administration
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Na atrakcyjność kandydata z obszaru HR i Administracji wpływa przede wszystkim 
jego doświadczenie, zakres obowiązków, jakie wcześniej wykonywał oraz sukcesy, 
jakie ma na swoim koncie. Nadal duże, międzynarodowe organizacje są dobrym 
miejscem na zdobycie cennych umiejętności, poszerzenie swojego światopoglądu 
oraz ukształtowanie swoich wartości. Takie firmy dysponują innowacyjnymi narzę-
dziami i rozwiązaniami HR, a praca zazwyczaj jest bardzo dynamiczna i wymaga 
szybkiej adaptacji w zmieniających się warunkach. Z punktu widzenia pracodaw-
cy atrakcyjni kandydaci z obszaru HR są wykształceni kierunkowo, a jednocześnie 
wciąż są otwarci na dalszy rozwój i uzupełnianie swojej wiedzy poprzez liczne kur-
sy, szkolenia, warsztaty czy studia podyplomowe.

The competitiveness of HR & Administration candidates depends on their experience, 
as well as the scope of responsibilities and achievements in their previous jobs. Big, 
international organizations may still be a good choice for individuals who wish to learn 
useful skills, broaden their perspective and shape their values. Such companies use in-
novative tools and HR solutions while the work itself is very dynamic, requiring employ-
ees to swiftly adapt to constantly changing conditions. Employers prefer candidates 
with degrees in HR who nevertheless remain open to further development and wish 
to broaden their knowledge through various courses, training sessions, workshops and 
postgraduate studies. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
Doświadczenie zawodowe nadal stanowi jeden z najważniejszych czynników wpły-
wających na atrakcyjność kandydata. Najlepiej, jeśli zostało zdobyte w organiza-
cjach cieszących się dobrą opinią na takim samym lub analogicznym stanowisku. 
Nie bez znaczenia jest też staż w danej organizacji – osoba, która często zmienia 
pracę nie jest dobrze postrzegana przez pracodawców. Z drugiej strony, zbyt długi 
okres zatrudnienia (zazwyczaj powyżej 5 lat) na jednym stanowisku budzi wątpli-
wości co do ambicji kandydata. Najlepiej oceniani są kandydaci, u których widocz-
ny jest rozwój, a ich stanowiska ewoluują. Osoby pracujące w dziale personalnym 
często rozpoczynają swoją karierę w kadrach lub w dziale personalnym na stano-
wiskach asystenckich. Jeśli są zaangażowane w swoją pracę, mają duże szanse na 
awans na stanowiska specjalistyczne.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Nie da się ukryć, że kandydat mogący pochwalić się pracą w dużej, międzynarodo-
wej organizacji jest lepiej postrzegany niż ten pracujący w małej firmie. Duże przed-
siębiorstwa najczęściej posiadają swoje sprawdzone narzędzia korporacyjne oraz 
stosują różnorodne narzędzia rekrutacyjne, które pracownik ma szansę poznać. 
Dzięki pracy w międzynarodowym środowisku kandydat poznaje systemy awan-
sów, oceny rocznej, a także systemy motywacyjne i benefity. korporacje często 
stosują innowacyjne rozwiązania w obszarze szkoleń, takie jak: webinaria, warsz-
taty czy sesje e-learningowe. Jeśli firma, która poszukuje kandydata, ma podobne 
narzędzia, albo chce wdrożyć któreś z nich, wybierze osobę, która korzystała ze 
wspomnianych wcześniej narzędzi.

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
Work experience is still one of the most important factors determining a candidate’s 
worth in the market. The most valued experience is earned working in a similar position 
in a respected organization. Seniority within a single organization is also important – 
employers are wary of individuals who often change jobs. On the other hand, remaining 
in a single job position for too long (usually over 5 years) raises employers’ suspicions as 
to the candidate’s ambitions. Candidates whose employment history reflects develop-
ment and climbing the corporate ladder are held in particularly high regard. Individuals 
who work in human resources divisions often start their career as HR assistants. If they 
are committed to their jobs, they will most likely be promoted to a specialist position.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
It cannot be denied that candidates who have worked for big, multinational corpora-
tions are more valued than those who were employed only by small organisations. Big 
companies implement proven corporate tools and use diverse recruitment tools giving 
employees an opportunity to become familiar with them. By working in an international 
environment employees gain working knowledge of promotion systems, yearly perfor-
mance appraisals, motivational schemes and perks. Corporations often use innovative 
training solutions such as: webinars, workshops and e-learning sessions. If a company 
that already uses such tools, or wishes to implement them in the future, is searching for 
suitable candidates it is most likely to choose an individual who has used similar tools 
before.
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ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
Niezmiennie, w branży HR standardem jest bardzo dobra znajomość języka angiel-
skiego, gdyż często jest on językiem korporacji. Wyższe stanowiska funkcjonalnie 
podlegają pod struktury międzynarodowe w danej organizacji i na porządku dzien-
nym jest kontakt z szefem z innego kraju w tym języku. Nadal dużym atutem kandy-
data jest znajomość języka pochodzenia firmy, a także kultura i obyczaje tego kraju.

ODNIESIONE SukCESY
Ciekawy zakres obowiązków oraz liczne sukcesy to najważniejsze aspekty brane 
pod uwagę przez przyszłego pracodawcę. W przypadku stanowisk HR warto pod-
kreślić wszelkie osiągnięcia w obszarze rozwoju personelu, na przykład zbudowanie 
programów rozwojowych dla poszczególnych grup pracowników, wprowadzenie 
innowacyjnych szkoleń z zakresu rozwoju potencjału ludzkiego czy zaprojektowa-
nie modelu kompetencji. Rekruter doceni również takie aktywności kandydata jak 
stworzenie Akademii Lidera, wskazanie pomysłów na zapewnienie zwrotu z inwe-
stycji w pracowników oraz uczestnictwo w procesie zmiany organizacji.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
A sound knowledge of English continues to be a must for candidates seeking jobs in the 
HR sector, as it is often the main language used in corporations. Senior HR positions are 
often subordinate to the international structure of the organization which means that 
candidates will be required to communicate daily with a superior who does not speak 
Polish. Candidates who can speak the language of the company’s mother country, plus 
are familiar with its culture and customs, will gain a competitive edge.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
An unusual scope of responsibilities and numerous professionals achievements are es-
sential in winning over future employers. Candidates for HR positions should emphasize 
all of their achievements related to personnel development, e.g. establishing develop-
ment programmes for particular groups of employees, implementing innovative training 
sessions on the development of individual potential or designing a competence model. 
Recruiters also appreciate candidates who participated in such activities as establish-
ing a Leader’s Academy, put forward ideas meant to guarantee a return on the invest-
ment in employee training and took active part in processes meant to introduce change 
within the organization.
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DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
Szeroko rozwinięte umiejętności miękkie stanowią bardzo ważny, obok kompe-
tencji twardych, czynnik decydujący o wyborze danego kandydata do organizacji. 
Dopasowanie do kultury czy wyznawanie tych samych wartości często decydują 
o otrzymaniu danej oferty pracy. Pracodawcy zwracają też uwagę na umiejętność 
strategicznego myślenia i wyciągania wniosków. Nie bez znaczenia jest też ela-
styczność i umiejętność ustalania priorytetów. bardzo pożądane w branży HR są 
osoby otwarte, komunikatywne, potrafiące budować długofalowe relacje. Wszyst-
kie te aspekty mają ogromne znaczenie przede wszystkim ze względu na specyfikę 
pracy w branży HR, która polega na współpracy ze wszystkimi pracownikami danej 
organizacji, niezależnie od stażu czy poziomu w strukturach.

SPECYfIkA REGIONALNA
Region często decyduje o wysokości wynagrodzenia – pracownicy na tych samych 
stanowiskach w różnych częściach Polski mogą być inaczej wynagradzani. Specy-
fika regionalna często powiązana jest z konkretnym sektorem. Firmy produkcyjne, 
znajdujące się poza zasięgiem dużych miast, zapłacą mniej swojemu HR Mene-
dżerowi niż osobie zatrudnionej w branży usług profesjonalnych zlokalizowanych 
w dużym mieście. Standardem jest, że wynagrodzenia w miastach są wyższe niż  
w obszarach pozamiejskich, co bez wątpienia ma związek z wyższymi kosztami 
utrzymania. Największe różnice są jednak wciąż dostrzegane przy stanowiskach 
wyższego szczebla.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Highly developed soft skills are as important as hard competency when determining 
whether the candidate is suited to work for a given organization. Landing a job may de-
pend on the candidate fitting into the culture of the company and respecting the same 
values. Employers also expect candidates to be able to think strategically and draw 
conclusions. Flexibility and the ability to set priorities may also prove beneficial. The HR 
sector seeks candidates who are open, communicate well and are good at building long-
term relationships. All of the above aspects are significant mainly due to the fact that 
HR work requires coming into contact with all employees of an organization, regardless 
of their seniority or position.

REGIONAL SPECIFIC
Salaries are often dependent on the region – individuals working in the same job posi-
tions may earn different salaries depending on which part of Poland they are located 
in. Regional differences are often sector-specific. Manufacturing companies, usually lo-
cated outside of big cities, will offer a lower salary to an HR Manager than he would be 
able to earn working for an HR company in a city. Salaries are higher in cities than in 
rural areas, but so is the cost of living. The biggest regional salary gap is still the most 
pronounced among senior positions.
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Dyrektor Personalny 
hr director 20 000 – 30 000 

Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, ubezpieczenie 
grupowe, pakiet relokacyjny
Company car, private health care package, fitness card, group insurance, 
relocation package

kierownik Personalny 
HR Manager 15 000 – 20 000 

Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, ubezpieczenie 
grupowe, pakiet relokacyjny
Company car, private health care package, fitness card, group insurance, 
relocation package

HR business Partner 10 000 – 15 000 
Samochód lub dofinansowanie do dojazdów, prywatna opieka 
zdrowotna, karta sportowa
Company car, private health care package, fitness card, 

kierownik ds. Wynagrodzeń i benefitów
Compensation & Benefits Manager 10 000 – 15 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

kierownik ds. kadr i Płac 
Payroll Manager 10 000 – 12 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

koordynator HR 
hr coordinator 7000 – 10 000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista HR 
hr Specialist 6000 – 7000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Rekrutacji i Employer brandingu 
Recruitment and Employer Branding Specialist  5000 – 6000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń 
Recruitment and Training Specialist 5000 – 6000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Specjalista ds. Wynagrodzeń i benefitów 
Comp & Ben Specialist 5000 – 6000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. kadr i Płac 
Payroll Specialist 4000 – 5000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

Analityk HR
HR Data Analyst 4000 – 5000 Prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa

Private health care package, fitness card

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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SSC/BPO7320 PLN

5200 PLN
(średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze SSC/bPO w stosunku do 5200 PLN w 2013 roku)
(average manager and professional offered gross salary in SSC/BPO discipline compared to 5200 PLN in 2013)

ssc/bPo
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Sektor SSC/bPO oparty jest na wiedzy, dlatego wynagrodzenie uzależnione jest 
głównie od kompetencji językowych i coraz częściej technicznych (znajomość 
systemu CRM, ERP, SAP, język programowania SQL. W sektorze SSC cenieni są 
również kandydaci na wyższe stanowiska w obszarze F&A z certyfikatami ACCA 
oraz CIMA). Wynagrodzenie często zależy również od doświadczenia zawodowego 
kandydata.
Podnoszenie kompetencji pozwala na podwyższenie wartości kandydata na ryn-
ku, dlatego kandydaci coraz częściej inwestują w rozwój swoich umiejętności i ich 
certyfikację. W odpowiedzi na takie potrzeby coraz więcej pracodawców z sektora 
SSC/bPO oferuje wsparcie w certyfikowaniu umiejętności, aby zatrzymać najlepsze 
talenty.

The SSC/BPO sector is based on knowledge, therefore the candidate’s salary is mainly 
dependent on his foreign language and, increasingly often, technical skills (knowledge 
of CRM and ERP systems, as well as the SQL programming language), but prior work 
experience also plays a significant role.
One may improve his worth in the market by gaining new competences, therefore can-
didates are increasingly often willing to invest in skill development backed by various 
certificates. The demand for certificates encourages an increasing number of SSC/BPO 
employers to provide support in earning certifications to their employees in order to 
retain them.

www.antal.pl


www.antal.pl RAPORT PŁACOWY ANTAL 79

ssc/bPo

CZYNNIkI DEtERmINuJĄCE WYSOkOŚĆ WYNAGRODZEŃ OfEROWANYCH SPECJALIStOm I mENEDŻEROm
DETERMINANTS OF SALARIES OFFERED TO PROFESSIONALS AND MANAGERS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA tYm SAmYm 
Lub ANALOGICZNYm StANOWISku
W sektorze SSC/bPO pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na umiejęt-
ności językowe kandydatów oraz na wiedzę z zakresu procesów, za które kandy-
dat będzie odpowiedzialny. W przypadku absolwentów poza znajomością języków, 
bardzo ważne są umiejętności interpersonalne oraz analityczne. Idealny kandydat 
na stanowisko specjalistyczne powinien posiadać 2-3 lata doświadczenia w struk-
turze SSC/bPO. Wymagany jest biegły język angielski oraz drugi język obcy, dedy-
kowany dla danego kraju. W zależności od stanowiska, pracownik powinien znać 
regulacje prawne kraju, którego procesy będzie obsługiwać bądź inne normy praw-
ne niezbędne do nadzorowania usług.
Pracodawcy zwracają dużą uwagę na osobowość kandydata oraz motywację do 
pracy. Ważna jest wiedza o firmie, do której kandydat aplikuje oraz ogólna wiedza 
o sektorze SSC/bPO.

WIELkOŚĆ fIRmY, W ktÓREJ kANDYDAt ZDObYWAŁ DOŚWIADCZENIE
Wielkość firmy, w której kandydat wcześniej pracował nie ma dużego znaczenia, gdyż 
organizacje tworzące ten sektor są globalnymi firmami o rozbudowanych strukturach.
Z drugiej strony, rynek SSC/bPO w Polsce jest bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi  
o zatrudnienie. Przykładem mogą być centra bPO zatrudniające ponad 5000 osób, 
a z drugiej strony – kameralne firmy SSC, zatrudniające maksymalnie do 100 pra-
cowników. Wielkość centrum zbudowanego w Polsce ma przełożenie na zakres 
odpowiedzialności pracowników, a co za tym idzie – na określone wymagania, sta-
wiane kandydatom podczas procesu rekrutacyjnego. 

WORK EXPERIENCE IN THE SAME OR SIMILAR JOB POSITION 
SSC/BPO candidates are screened mainly on the basis of their foreign language skills as 
well as knowledge related to the processes that they will be responsible for. Graduates 
who wish to work in the SSC/BPO sector should have a sound knowledge of foreign 
languages, but interpersonal and analytical skills are also considered very important. 
An ideal specialist-level candidate should have 2-3 years of work experience in an SSC/
BPO unit. Fluent English is required as well as a good knowledge of a second foreign 
language of the country that the candidate is assigned to. Depending on the candi-
date’s position, he should be familiar with the laws of the country in which the company 
whose processes will be supported operates and possess knowledge concerning any 
other legal regulations influencing the overseeing of services.

THE SIZE OF THE CANDIDATE’S CURRENT AND FORMER COMPANIES
The size of the candidate’s previous employer is not particularly important because the 
sector consists of big organizations with elaborate structures.
On the other hand, the SSC/BPO market in Poland is very diverse employment-wise. 
Some BPO centres have over 5000 employees, whereas small SSC companies employ 
only up to 100 people. The size of the centres located in Poland translates into the 
scope of responsibility of their employees and, consequently, determines the criteria 
that prospective candidates should fill. Employers pay much attention to the candi-
date’s personality and motivation to work . The knowledge about the company and 
SSC/BPO sector is very important.
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ZNAJOmOŚĆ JĘZYkÓW ObCYCH
W sektorze SSC/bPO niezwykle istotna jest znajomość języków obcych. Poza 
standardowymi językami, takimi jak: język angielski, niemiecki, francuski czy wło-
ski, pojawia się coraz więcej stanowisk wymagających płynnej znajomości języków: 
hebrajskiego, chorwackiego, litewskiego, a nawet maltańskiego. Swobodne posłu-
giwanie się językami obcymi gwarantuje pracę praktycznie w całej Polsce. Coraz 
częściej pojawiają się również oferty pracy dla kandydatów posiadających wysokie 
umiejętności analityczne, gdzie wystarczająca jest bardzo dobra, a nie biegła, zna-
jomość języka angielskiego.

ODNIESIONE SukCESY
Na atrakcyjność danego kandydata w przypadku stanowisk specjalistycznych 
wpływa przede wszystkim doświadczenie zawodowe, kompetencje językowe oraz 
techniczne. W przypadku stanowisk związanych z przenoszeniem i usprawnianiem 
procesów biznesowych czy zarządzaniem projektami, istotne jest doświadczenie 
zawodowe w tym obszarze. Przy stanowiskach menedżerskich ważna jest struktura 
raportowania i tym samym – zakres odpowiedzialności we wcześniejszym miejscu 
pracy.

FOREIGN LANGUAGE SKILLS
Foreign language skills are crucial in the SSC/BPO sector. Apart from the standard set 
of languages, such as English, German, French and Italian, an increasing number of 
positions requires fluency in Hebrew, Croatian, Lithuanian or even Maltese. Candidates 
who are proficient in the use of foreign languages will have no trouble finding work all 
over Poland. There is a growing number of job offers aimed at candidates with highly 
developed analytical skills and only a very good, and not fluent, command of English.

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
The value of specialist-level candidates is determined mainly by their work experience, 
as well as their foreign language and technical skills. Positions associated with trans-
ferring and improving business processes may only be filled by candidates who have 
relevant work experience in these areas. Managerial candidates are screened on the 
basis of the reporting structure and, consequently, the scope of responsibilities in their 
previous job
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mIĘkkIE umIEJĘtNOŚCI INtERPERSONALNE
W bankowości wyjątkowo wysoko oceniane są miękkie umiejętności interpersonal-
ne. Jedną z ważniejszych umiejętności, nieodłącznie powiązaną ze sprzedażą usług 
jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Zarówno z klientem zewnętrznym, jak  
i wewnętrznym, jak i wewnętrznym współpraca opiera się na budowaniu relacji  
i wypracowywaniu zaufania. Mimo, że są oczywiście takie obszary działania, w któ-
rych twarda wiedza jest ważniejsza niż zdolności komunikacyjne, w większości re-
krutacji umiejętności miękkie są bardzo ważne dla pracodawcy.

SPECYfIkA REGIONALNA
Znaczenie specyfiki regionalnej jest widoczne w przypadku stanowisk związanych 
ze sprzedażą. Doradcy bankowi i Agenci Ubezpieczeniowi muszą znać specyfikę 
danego regionu, rynek oraz rządzące nim prawa. brak tej wiedzy może spowo-
dować trudności w kontaktach z klientami i co za tym idzie – w realizacji celów 
sprzedaży. Również osoby zarządzające daną organizacją w innym kraju czy re-
gionie muszą znać tamtejszy rynek, ponieważ jego nieznajomość oznacza dłuższy 
okres adaptacyjny, trudności wynikające z różnic kulturowych czy oczekiwań. Takie 
sytuacje mogą powodować konflikty, co w konsekwencji może prowadzić do nie-
powodzenia z biznesie.

SOFT (PERSONAL) SKILLS
Soft interpersonal skills are very highly valued in the banking sector. The ability to estab-
lish and maintain relationships is one of the most important skills an employee tasked 
with selling services to customers can have. Cooperation with both external and inter-
nal clients relies on establishing relationships and building trust. There are of course 
areas where extensive knowledge is more important than communication skills, but 
most recruitment projects treat soft skills as a priority.

REGIONAL SPECIFIC
The importance of regional characteristics is evident in sales positions. Financial Advi-
sors and Insurance Agents must be familiar with the characteristics of their region and 
the local market. Otherwise they may encounter difficulties when dealing with custom-
ers and, consequently, fail to meet their sales goals. Individuals tasked with managing 
an organization’s operations in a foreign country or region must know the local market. 
Unfamiliarity with the local conditions lengthens the adaptation period and may lead 
to difficulties stemming from cultural differences and expectations. Such circumstances 
may lead to conflict which may, in turn, result in unsuccessful business outcomes.
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bankowość/ banking

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Młodszy Analityk ds. kYC/AML z językami obcymi 
Junior KYC/AML Analyst with Languages 4000 – 4500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Analityk ds. kYC/AML z językami obcymi 
KYC/AML Analyst with Languages 4500 – 6000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Starszy Analityk ds. kYC/AML z językami obcymi 
Senior KYC/AML Analyst with Languages 6000 – 7500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Team Leader kYC/AML 7500 – 9500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Manager kYC/AML 10 000 – 14 000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Analityk ds. Compliance z językami obcymi
Compliance Analyst with Languages 3500 – 5000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Starszy Analityk ds. Compliance zjęzykami obcymi
Senior Compliance Analyst with Languages 5000 – 6500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

księgowy Funduszy Inwestycyjnych z językami obcymi
Fund Accountant with Languages 3500 – 5000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Starszy księgowy Funduszy Inwestycyjnych z językami 
obcymi
Senior Fund Accountant with Languages

5000 – 6500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Analityk Danych z językami obcymi
Research Analyst with Languages 4000 – 8000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
GROSS SALARIES OFFERED IN SELECTED JOB POSITIONS
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Analityk biznesowy z językami obcymi 
Business Analyst with Languages 6000 – 8000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Produktów Finansowych
Product controller 6000 – 8000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Menedżer ds. Raportowania 
Reporting Manager 10 000 – 14 000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

bankowość/ banking

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
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Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Młodszy Specjalista ds. Administracji 
Junior HR Administrator 4000 – 5000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. kadr i Płac 
Payroll Administrator Specialist 6000 – 7500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Wynagrodzeń  
i świadczeń Socjalnych
Compensation and Benefits Specialist

5500 – 7000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Rozwoju
Learning and Development Specialist 4000 – 7500 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Specjalista ds .Zatrudnienia  
Staffing Specialist with Languages 5000 – 7000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

kierownik działu Administracji 
HR Administrator Team Leader 7000 – 10 000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Manager działu kadr i Administracji 
HR Services Manager 10 000 – 15 000 + bonus karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

HR

OfEROWANE WYNAGRODZENIA bRuttO NA PRZYkŁADOWYCH StANOWISkACH
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Procurement/ Logistics

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Młodszy Specialista ds. Zamówień ze 
znajomością języków obcych 
Junior Procurement Specialist with Languages 

3800 – 5000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Logistyki ze znajomością 
języków obcych 
Logistic Specialist with Languages 

3800 – 5500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Zamówień ze znajomością 
języków obcych 
Procurement Specialist with Languages 

5000 – 6500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

kupiec ze znajomością języków obcych 
Buyer with Languages 5500 – 9000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Starszy kupiec ze znajomością języków 
obcych 
Senior Buyer with Languages 

8000 – 12 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

kierownik w dziale zamówień 
Procurement Team Leader 10 000 – 15 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna bonusy

Private health care package, fitness card

Menedżer w dziale zamówień 
Procurement Manager 14 000 – 20 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card
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ssc/bPo

Obsługa klienta/ Wsparcie techniczne 
Customer Services/ ITO

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Młodszy Specjalista ds. Obsługi klienta z językami obcymi 
Junior Customer Service with Languages 3200 – 5500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Specjalista ds. Obsługi klienta z językami obcymi 
Customer Service Specialist with Languages 3500 – 6500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

kierownik Działu Obsługi klienta z językami obcymi 
Customer Service Team Leader with Langauges 7000 – 11 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

kierownik Działu/ Lider Zespołu 1 Linii Wsparcia 
Technicznego z językami obcymi 
Team Leader 1st Line Support

5500 – 8000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card
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ssc/bPo

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Młodszy księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków 
obcych
Junior AP/AR Accountant with English 

2800 – 3500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Młodszy księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków 
obcych
Junior AP/ AR Accountant with Languages

3200 – 5500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych
AP/AR Accountant with English 4000 – 5500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych 
AP/AR Accountant with languages 4500 – 6500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Starszy księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków 
obcych
AP/AR Senior Accountant with English 

5500 – 7000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

Starszy księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków 
obcych 
AP/AR Senior Accountant with Languages 

6000 – 8000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna
Private health care package, fitness card

kierownik w Dziale Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków 
obcych 
Accounts Payable/ Account Receivable (AP/AR) Team Leader with English 

7500 – 8500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, telefon służbowy
Private health care package, fitness card, company phone

AP/AR Team Leader with Languages 8000 – 10 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, telefon służbowy
Private health care package, fitness card, company phone

kierownik w Dziale Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków 
obcych 
AP/AR Manager with Languages 

11 000 – 13 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, telefon służbowy
Private health care package, fitness card, company phone

finanse i księgowość/ Finance & Accountancy
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ssc/bPo

Stanowisko 
Position

Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN 
Gross monthly salary PLN

Standardowe benefity
Standard in-work benefits

Młodszy Główny księgowy ze znajomością języków obcych
Junior Record to Record (RtR) with English 3200 – 4300 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

Młodszy Główny księgowy ze znajomością języków obcych 
Junior RtR Accountant with Languages 3500 – 5500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

księgowy księgi Głównej ze znajomością języków obcych 
RtR Accountant with English 4500 – 6000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

księgowy księgi Głównej ze znajomością języków obcych
RtR Accountant with Langauges 4700 – 7500 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna

Private health care package, fitness card

kierownik w Dziale księgi głównej ze znajomością języków obcych
RtR Team Leader with English 8000 – 10 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, telefon służbowy

Private health care package, fitness card, company phone

RtR Team Leader with Languages 9000 – 12 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, telefon służbowy
Private health care package, fitness card, company phone

kierownik w Dziale księgi głównej ze znajomością języków obcych 
RtR Manager with Languages 12 000 – 14 000 karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, telefon służbowy

Private health care package, fitness card, company phone

Analityk w Departamencie Skarbu
Treasury Analyst 6500 – 9000

karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, laptop, telefon 
służbowy
Private health care package, fitness card, company phone

Menedżer w Departamencie Skarbu 
Treasury Manager 12 000 – 20 000

karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, laptop, telefon 
służbowy
Private health care package, fitness card, company phone

finanse I ksiêgowoœæ/ Finance & Accountancy
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 warszawa
Tel: 22 483 50 00 
warsaw@antal.pl

Jeśli chcieliby uzyskać Państwo dodatkowe informacje, dotyczące danych zawartych w tym raporcie, zapraszamy do kontaktu:

dagMara BałUSz 
dagmara.balusz@antal.pl
Tel.: +48 664 928 643
Tel.: +48 22 483 50 00

syLwia kLiMek 
sylwia.klimek@antal.pl
Tel.: +48 664 926 120
Tel.: +48 22 483 50 00

KONTAKT

ANTAL W REGIONIE CEE

ENLOYD

berLiN
enloyd@enloyd.de
+49 30 912 015 05

poznań
Tel: 61 628 60 00
poznan@antal.pl

wrocław
Tel: 71 736 50 00 
wroclaw@antal.pl 

kraków
Tel: 12 446 50 00 
krakow@antal.pl

 Praga
office@antal.cz
Tel.: +420 296 326 240
 

BratySława
office@antal.eu.sk
Tel.: +421 232 310 000 
 

bUdaPeszt
enloyd@enloyd.hu
+36 1 783 00 00

www.antal.pl
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