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Analiza wynagrodzeń 

pracowników tymczasowych

Polskie Forum HR przeanalizowało wysokość wynagrodzeń pracowników tymczasowych w 

pierwszym kwartale 2017 roku. W badaniu udział wzięły firmy: Adecco, Aterima, Dekra, Gi 

Group, Kelly Services, Konvert, ManpowerGroup, Orienta, Otto Work Force, Randstad, 

Trenkwalder oraz Uniapol. 

Średnie wynagrodzenie pracowników tymczasowych w 2017 roku wyniosło 14,49 PLN brutto za 

godzinę co daje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2434,32 PLN brutto, aż 11,2% wyższe 

niż w poprzednim roku, kiedy stawka godzinowa wynosiła 13,03 PLN brutto. Biorąc pod uwagę 

wzrost płacy minimalnej, który w tym okresie wyniósł 8,1%, widać iż wynagrodzenia 

pracowników tymczasowych rosną znacznie szybciej. 
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Przebadano wynagrodzenia 65 tys. pracowników tymczasowych. Najliczniejszą grupę stanowiły 

wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach prostych, a następnie operatorów i monterów

maszyn i urządzeń – łącznie 65% wszystkich przeanalizowanych. Podobnie wyglądała struktura 

badanej grupy wynagrodzeń pracowników tymczasowych w ubiegłym roku.
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Wynagrodzenia 

pracowników przy pracach prostych 

Średnia stawka godzinowa pracowników zatrudnionych przy 

pracach prostych w 2017 roku wyniosła 13,52 PLN brutto za godzinę, 

daje to miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2 271,36 PLN brutto, 

o 9,3% wyższe niż w roku poprzednim.

13,52
PLN brutto/godz.
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Wynagrodzenia 

operatorów i monterów maszyn i urządzeń 

Średnia stawka godzinowa operatorów i monterów maszyn i 

urządzeń w 2017 roku wyniosła 13,95 PLN brutto za godzinę, daje to 

miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2 343,6 PLN brutto, 

o 9,6% wyższe niż w roku poprzednim.

13,95
PLN brutto/godz.
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Wynagrodzenia 

pracowników biurowych

Średnia stawka godzinowa pracowników biurowych w 2017 roku 

wyniosła 15,77 PLN brutto za godzinę, daje to miesięczne 

wynagrodzenie na poziomie 2 649,36 PLN brutto, 

o 5% wyższe niż w roku poprzednim.

15,77
PLN brutto/godz.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO BRUTTO 

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH STANOWISKACH
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Pracownicy obsługi biurowej

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

Pracownicy do spraw rachunkowości i 
księgowości

Pracownicy do spraw statystyki, 
finansów i ubezpieczeń

Magazynierzy i pokrewni

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej 
niesklasyfikowani

5



Wynagrodzenia 

techników i innego średniego personelu 

Średnia stawka godzinowa techników i innego średniego 

personelu w 2017 roku wyniosła 15,13 PLN brutto za godzinę, daje to 

miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2 541,84 PLN brutto, 

o 22% wyższe niż w roku poprzednim.

15,13
PLN brutto/godz.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO BRUTTO 

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH STANOWISKACH

17,61

12,96

42,40

22,64

16,72

33,20

Technicy mechanicy

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów 
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Pracownicy administracyjni i sekretarze 

biura zarządu
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Wynagrodzenia 

robotników przemysłowych i rzemieślników 

Średnia stawka godzinowa robotników przemysłowych i 

rzemieślników w 2017 roku wyniosła 14,26 PLN brutto za godzinę, 

daje to miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2 395,68 PLN brutto, 

o 3% wyższe niż w roku poprzednim.

14,26
PLN brutto/godz.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO BRUTTO 

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH STANOWISKACH
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Szwaczki, hafciarki i pokrewni
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Wynagrodzenia 

specjalistów 

Średnia stawka godzinowa specjalistów w 2017 roku 

wyniosła 23,57 PLN brutto za godzinę, daje to miesięczne 

wynagrodzenie na poziomie 3 959,76 PLN brutto, 

o 2% niższe niż w roku poprzednim.

23,57
PLN brutto/godz.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO BRUTTO 

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH STANOWISKACH

15,63

31,74

25,07

20,46

20,68

23,85

Inżynierowie do spraw przemysłu i 
produkcji

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

Specjaliści do spraw zarządzania 

zasobami ludzkimi

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych)

Analitycy systemowi

Bibliotekoznawcy i specjaliści 
zarządzania informacją
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Wynagrodzenia 

pracowników usług i sprzedaży 

Średnia stawka godzinowa pracowników usług i sprzedaży w 2017 

roku wyniosła 13,71 PLN brutto za godzinę, daje to miesięczne 

wynagrodzenie na poziomie 2 303,28 PLN brutto, 

o 25% wyższe niż w roku poprzednim.

13,71
PLN brutto/godz.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO BRUTTO 

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH STANOWISKACH
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18,35
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Gospodarze budynków

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach 

sprzedaży telefonicznej / internetowej

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej 
niesklasyfikowani

Strażnicy w zakładach dla nieletnich

* Wszystkie wartości średnie widniejące w niniejszej analizie to średnie ważone
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