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Raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”  

 

1. Zbawienne efekty podwyżki 

 

 70%  pracujących Polaków deklaruje, że podwyżka przyznana przez szefa doskonale motywuje  

i dodaje dodatkowej energii do działania 

 31% badanych przyznaje, że otrzymanie wyższego wynagrodzenia zachęca do realizacji kolejnych 

projektów 

 26% pracowników deklaruje, że podwyżka jest pretekstem, dzięki któremu chcą pracować dłużej  

w danej firmie 

 

 

Jak zmienia się (lub zmieniłby się) Pan(i) stosunek do pracy po otrzymaniu podwyżki? 
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motywuje

 zachęca do realizacji nowych

projektów

 zatrzymuje mnie w tym miejscu

pracy na dłużej

 nie zmienia się, przecież podwyżka
zwyczajnie mi się należy

 mniej się staram, bo osiągnąłem już

swój cel

 inaczej

 trudno powiedzieć

 

„Otrzymanie podwyżki faktycznie powoduje, że zatrzymujemy się na dłużej w miejscu, w którym jesteśmy. 

Inwestorzy i pracodawcy zwykle nie dają podwyżek, żeby zachęcić kogoś do pracy. Dają je dlatego, że ktoś 

już wcześniej pracował tak, że uznają to za więcej warte. Podwyżkę daje się po to, by utrzymać aktualny 

wysoki poziom pracy pracownika. Żeby pracował tak, jak dotychczas i nie przestawał.” - komentuje Miłosz 

Brzeziński, trener rozwoju osobistego. 

2. Jaki jest Polak bez podwyżki? 
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 17% zadeklarowało, że odmowa podwyżki była dla nich motywacją do wzmożonej i bardziej 

efektywnej pracy 

 Dla 13% badanych odrzucenie wniosku o podwyżkę przez szefa było powodem do zwrócenia się z tą 

samą prośbą do innych osób w organizacji, często do działów HR bądź przełożonych ich szefa 

 11% Polaków zadeklarowało przyjęcie biernej postawy i brak jakichkolwiek działań w związku z 

brakiem podwyżki 

 2% zadeklarowało złożenie wypowiedzenia z pracy z powodu nie otrzymania podwyżki 

 

 

Co Pan(i) robi, gdy szef/przełożony/HR-owiec odmawia Panu(i) podwyżki? 

 

 „Duża część ankietowanych nie poddaje się po odmowie otrzymania podwyżki i to jest doskonała 

wiadomość. Faktycznie można próbować pracować lepiej, czyli na przykład zastanowić się (albo dowiedzieć) 

– co z tego co robię nie ma przełożenia na ocenę mojej pracy, a na co powinienem położyć nacisk. Są osoby, 

które szukają nowej pracy i takie, które walczą dalej. Każda z tych opcji jest dobra, ponieważ to zachowanie 

koreluje z sukcesem na poziomie struktury – podwyżkę dostają ci, którzy o nią walczą”– komentuje Miłosz 

Brzeziński, trener rozwoju osobistego. 

3. Wiele zastosowań podwyżki 

 

 23% pracujących Polaków zadeklarowało, że dodatkowe pieniądze, jakie otrzymali w związku z 

podwyżką odłożyliby na konto oszczędnościowe 

 20% z nas przeznaczyłoby pieniądze z podwyżki na dzieci 

 17% przeznaczyłoby dodatkowe pieniądze na bieżące wydatki 

 Najmniej z nas poświęciłoby podwyżkę na spłatę kredytu i inwestycje, np. na giełdzie (1% w obu 

przypadkach) 

 

 

Na co przeznaczyłby/aby Pan(i) dodatkowe pieniądze - podwyżkę? 
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 „W Polsce, porównując z innymi krajami, żyje się dość dobrze. W badaniu potwierdzili to 

ankietowani twierdząc, że najchętniej podwyżkę przekazaliby na konto oszczędnościowe, wydali na 

dzieci, albo na wycieczki. Dobrze świadczy to o naszej finansowej kompetencji, ponieważ akurat 

takie „inwestycje” jak dzieci, wycieczki, czy lokaty - mają dobre przełożenie na dobrostan 

psychiczny” – komentuje Miłosz Brzeziński, trener rozwoju osobistego. 

 
 

4. Firmy nie stać na podwyżki – najczęstsze argumenty uzasadniające brak podwyżki to?  

 

 56% pracujących Polaków usłyszało, że nie otrzyma podwyżki ze względu na trudną sytuację 

finansową firmy 

 16% pracodawców zrzuca winę na zarząd bądź swojego przełożonego, od których to zależy decyzja o 

wzroście wynagrodzenia 

 7% pracodawców omawia plan, który pracownik musi zrealizować, aby otrzymać podwyżkę 

 6% pracodawców uzależnia podwyżkę od awansu, bez którego jej otrzymanie nie jest możliwe 

 

 Jakie argumenty zwykle podaje szef/przełożony/HRowiec, gdy odmawia Panu(i) podwyżki? 
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„Najczęściej podawanym powodem odmowy podwyżki jest trudna sytuacja finansowa firmy. Jest to 

wymówka o tyle dobra, że nie ma winnego, nikt nie czuje się odpowiedzialny i nie trzeba niczego tłumaczyć. 

Narracja to nierzadko fikcyjna. Kondycja firm w Polsce jest raczej bardzo dobra. Poza kilkoma branżami, 

firmy pieniądze mają, choć nie chcą ich wydawać. W takiej sytuacji zatem najlepiej dowiadywać się dalej 

konkretnie: kto o tym decyduje?” - komentuje Miłosz Brzeziński, trener rozwoju osobistego. 

 

„Kilka lat temu pojawił się temat kryzysu gospodarczego. Jego efekty odczuło większość polskich firm, które 

konieczność czynienia oszczędności zmuszone były przerzucić w znacznej części na wydatki związane z 

pracownikami. W takiej perspektywie powoływanie się na trudną sytuację finansową firmy miało jakieś 

uzasadnienie. Kiedy jednak patrzę na kondycję polskiej gospodarki i na rynek pracy w kilkunastu ostatnich 

miesiącach, odnoszę wrażenie, że nie powinniśmy już mówić o kryzysie, a o ożywieniu gospodarczym. 

Można więc domniemywać, że pracodawca, który używa tego argumentu, w większości wypadków używa go 

jako prostej wymówki.  

Uzależnienie podwyżki od czynników zewnętrznych takich jak kondycja finansowa spółki czy decyzja szefa 

to raczej relikt minionych lat, który niestety utrzymuje wciąż sporą popularność. Świadomy pracodawca 

powinien jednak zawsze postawić na ocenę dokonań pracownika i uzasadnienie decyzji dotyczącej podwyżki 

od jego osiągnięć. Jeśli jednak, pomimo jakości pracy zasługującej na zwiększenie wynagrodzenia, na takie 

działanie faktycznie brakuje środków, pracodawca powinien zastanowić się, czy może docenić pracownika w 

inny sposób. Często bowiem nie dostrzegamy siły pozapłacowych środków motywacji. Im bardziej 

pracownik czuje się częścią organizacji, a nie tylko jej wyrobnikiem, tym bardziej prawdopodobne jest, że 

zostanie z nią nawet w trudnym dla niej czasie. 
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W takich sytuacjach dobrze działa również przejrzystość w działaniach i decyzjach spółki. Jeśli 

pracownikowi odmówi się podwyżki z powodu „złej kondycji spółki”, a pocztą pantoflową dowie się, że 

prezes otrzymał kolejną dużą premię, to takie uzasadnienie nie będzie dla niego zrozumiałe – całkiem 

słusznie. Jeśli jednak „zaciskanie pasa” firma rozpocznie od góry – rozważając zamrożenie bądź zmniejszenie 

płac najwyższej kadry – szeregowym pracownikom łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego nie mogą dostać 

podwyżki.  

Jeśli organizacja skłonna będzie do większej otwartości komunikacji dotyczącej płac, jej sytuacji finansowej i 

faktycznie silnie powiąże poziom zarobków z osiągnięciami i kompetencjami– zawalczy o zrozumienie i 

zaangażowanie swoich pracowników. Szczególnie jeśli połączy to z atmosferą partnerstwa i poczuciem 

dążenia do wspólnego celu” – komentuje Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Grupie Pracuj. 
 

 

 

O raporcie 

 
Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS 

na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków 

(n=1000). Metodologia: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). 

O ekspertach 

Miłosz Brzeziński – konsultant biznesowy, psycholog, poszukiwacz inspiracji i certyfikowany coach 

International Coaching Community. Znawca światowego rynku biznesowego oraz autor wielu publikacji 

odnoszących się do wprowadzania pozytywnych zmian w środowisku pracy i w domowym ognisku.  

Maciej Bąk – ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Grupie Pracuj. Tematyką zarobków zajmuje się od 8 lat. 

Specjalizuje się w analizach związanych z płacami w firmach krajowych i międzynarodowych. 

 


