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Mimo iż wszyscy trąbią o kryzysie, są branże w których możesz zarobić krocie. Sprawdź 

gdzie możesz liczyć na naprawdę wysoką płacę.  

Z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na najwyższe zarobki w 2011 roku 

mogli liczyć pracownicy zatrudnieni w informatyce i komunikacji. Przeciętne wynagrodzenie 

brutto w tych sektorach wyniosło prawie 6 500 złotych. Niewiele mniejsze płace otrzymywały 

osoby pracujące w branży górniczej i wydobywczej. GUS wyliczył, że ogółem średnie 

zarobki brutto w sektorze przedsiębiorstw przekroczyły w ubiegłym roku poziom 3 600 

złotych.  

Chcesz zarobić? Pracuj w IT  

Z badań firmy Sedlak & Sedlak, monitorującej rynek wynagrodzeń, wynika, że w 2011 

najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w branży IT. Mediana zarobków w tym sektorze 

wyniosła 5 500 złotych miesięcznie. Mediana oznacza, że połowa ankietowanych zarabia 

powyżej, a połowa poniżej tej kwoty. Drugie miejsce wśród najlepiej płatnych branż 

przypadło telekomunikacji (5 200 zł), a trzecie ubezpieczeniom (4 700 zł).  Te sektory od 

kilku lat okupują trzy najwyższe miejsca w rankingu.  

Co trzeba zrobić, żeby móc liczyć na takie wynagrodzenie? Za wysokie zarobki w 

wymienionych branżach odpowiedzialne są kompetencje i wiedza. - Szczególnie duże 

znaczenie ma to w przypadku IT i telekomunikacji, w których konieczne jest stricte 

techniczne wykształcenie – wyjaśnia Krzysztof Domagała, specjalista ds. wynagrodzeń w 

Sedlak & Sedlak. - Z kolei w przypadku ubezpieczeń duże znaczenie ma prowizyjny system 

wynagrodzeń, połączony ze stosunkowo niskimi kosztami działalności, w porównani z 

innymi branżami – dodaje Domagała.  
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Zdaniem Artura Migonia, dyrektora i partnera w firmie rekrutacyjnej Antal International, IT 

będzie jeszcze przez długi czas wiodła prym jeśli chodzi o płace. – Zlecenia płyną do sektora 

szerokim strumieniem, oprogramowania coraz szybciej się rozwijają – wyjaśnia – to w dużej 

mierze będzie zapewniać wysokie wynagrodzenia w tej branży.  

Barbara Brzeźniak z Randstad, podkreśla, że największe pole do negocjacji wynagrodzeń 

rysuje się przed programistami. – Pracodawcy będą jednak patrzyć nie tylko na portfolio 

projektów czy też specjalizacje, ale również na tzw. umiejętności miękkie czyli np. 

umiejętność komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole, – dodaje Brzeźniak. Jej 

zdaniem wysokie zarobki wynikają również z formy zatrudnienia. – Niektórzy pracodawcy 

zamiast etatu, oferują zatrudnienie na czas wykonania konkretnego projektu, co wiąże się z 

wyższym wynagrodzeniem dla kandydatów– tłumaczy Brzeźniak.  

Zapotrzebowanie na specjalistów IT potwierdzają przedstawiciele branży. - Globalnie 

informatyków brakuje. Należy więc oczekiwać, że niezależnie od dekoniunktury 

zapotrzebowanie na informatyków będzie się utrzymywać. Comarch chce istotnie zwiększyć 

zatrudnienie w Polsce i zagranicą – mówi profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes 

Comarchu. W tym roku firma planuje kolejny program płatnych staży, które stanowią główne 

źródło zatrudnienia programistów. Co więcej, zamierza zaoferować im wyższe 

wynagrodzenie.  

 

A jak płace wyglądają z perspektywy przedstawiciela branży ubezpieczeniowej? - W ostatnim 

czasie obserwujemy coraz agresywniejszą zmienność płac – mówi Olga Zarachowicz, 

dyrektor biura zarządzania kadrami w PZU. Wynagrodzenia zasadnicze spadają, natomiast 

rośnie część zmienna uzależniona od osiąganych wyników, czyli premie lub prowizje. - Ten 

trend jest bezpieczny dla pracodawców, gdyż wysokie koszty utrzymują się tylko w razie 

uzyskiwania wysokich wyników biznesowych – tłumaczy Zarachowicz - jednocześnie 

przyciąga do firm najlepszych specjalistów w branży. Oni znają swoje możliwości i wiedzą, 

że potrafią wypracować prowizje rzędu 100 czy 200% pensji stałej.   


