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2020 nauczył nas elastyczności, uodpornił na stres, dał lekcję.

2021 nauczył, że inwestując w Ludzi – silny Zespół, kompetentnych inżynie-
rów, doskonałych specjalistów – możemy osiągnąć stabilizację.

Jaki będzie 2022? Na pewno czeka nas wiele zmian na poziomie globalnym 
i lokalnym. Rosnąca inflacja, mocna pozycja pracownika, zmiany gospodarcze 
czy zmiany technologiczne, które bez wątpienia pociągną za sobą zmiany 
kulturowe.

W 2022 rok patrzę z ciekawością a jednego, stale, jestem pewny – Ludzie, 
dobry Zespół, to kapitał warty inwestycji.

Zapraszam Was do zapoznania się z naszym raportem, w którym podsumo-
wujemy ubiegły rok pod znakiem rekrutacji inżynierów i prognozujemy 2022.

W przyszły rok patrzę z nadzieją, 
2021 podsumowuję ze spokojem.

CEO Bergman Engineering 
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INŻYNIER AUTOMATYK
/PROGRAMISTA PLC
10% ogółu procesów rekrutacyjnych
8.000 ZŁ – 14.000 ZŁ oferowana pensja 
brutto (umowa o pracę)

INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU
15% ogółu procesów rekrutacyjnych
8.000 ZŁ – 11.000 ZŁ oferowana pensja 
brutto (umowa o pracę)

INŻYNIER PROJEKTU
20% ogółu procesów rekrutacyjnych
9.000 ZŁ – 16.000 ZŁ oferowana pensja 
brutto (umowa o pracę)

INŻYNIER JAKOŚCI 
/ROZWOJU DOSTAWCÓW
15% ogółu procesów rekrutacyjnych
8.000 ZŁ – 13.000 ZŁ oferowana pensja 
brutto (umowa o pracę)

INŻYNIER SPRZEDAŻY
15% ogółu procesów rekrutacyjnych
8.000 ZŁ – 12.000 ZŁ oferowana pensja 
brutto (umowa o pracę)

INŻYNIER PRODUKTU
10% ogółu procesów rekrutacyjnych
8.000 ZŁ – 12.000 ZŁ oferowana pensja 
brutto (umowa o pracę)

Lista najczęstszych rekrutacji na podstawie doświadczeń Bergman Engingeering¹:

ZAROBKI INŻYNIERÓW W 2021

Kogo przemysł w 2021 roku potrzebował najbardziej? Jakie wynagrodzenie pracodawcy byli 
w stanie zaoferować na te stanowiska? 

¹Dane Bergman Engineering (2021 r.)
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ZMIANY, KTÓRE PRZYNIÓSŁ 2021

2. W analizowanym okresie widoczny był wzrost liczby nowych ofert pracy 
rok do roku (2021 vs. 2020) w zawodach z obszaru HR:

3. W maju 2021 r. pojawiło się 7936 nowych ogłoszeń o pracę z obszaru HR. 
To najwyższy wynik od 2 lat. 

HR Business Partner
+171%

Rekruter
+125%

1. Odnotowaliśmy 10% wzrost ofert pracy na stanowiska HR. Głównie były 
to stanowiska związane z:

REKRUTACJĄ EMPLOYER
BRANDINGIEM

MOTYWOWANIEM 
PRACOWNIKÓW

SZKOLENIAMI KADRAMI

7936 nowych ogłoszeń 
z obszaru HR
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Rynek pracy. Zmiany na lepsze w 2021 roku 

W 2021 roku diametralnie zmieniła się perspektywa pracodawców i pracowników z branży 
przemysłowej. Coś, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe – dziś, stało się rzeczywistością. 
Jakie zmiany na lepsze przyniósł ubiegły rok? 

Zaobserwowaliśmy 15% wzrost w 2021 (w porównaniu 
do 2020 roku) otwartości pracodawców na pracę zdalną.

RYNEK PRACY. ZMIANY NA LEPSZE W 2021 ROKU 

Wzrosło zainteresowanie pracą 100% zdalną lub 
w modelu hybrydowym wśród pracowników. 
81% pracowników deklaruje zainteresowanie pracą 
w trybie elastycznym a w ubiegłym roku jedynie 52%²

Wbrew oczekiwaniom – pandemia nie osłabiła rynku 
pracownika. Pomimo tego, że niektórzy pracodawcy 
zdecydowali się na zwolnienie swojej kadry, to znajdowali 
oni szybko zatrudnienie w innych firmach. Nie zmniejszyło 
się zapotrzebowanie na nowych specjalistów, utrzymuje 
się tendencja wzrostowa i to nadal pracownicy mają 
silniejszą pozycję na rynku niż pracodawcy. 

Dzięki rekrutacjom online skróciły się procesy rekrutacji. 
Z naszych doświadczeń wynika, że Kierownicy (Hiring 
Managerowie) wraz z przedstawicielami działu HR chęt-
niej łączyli się na jedno spotkanie rekrutacyjne, a nie na 
dwa odrębne. Dodatkowo z uwagi na rekrutacje zdalne 
kandydaci są gotowi umówić się na spotkanie online już 
z 1-2-dniowym wyprzedzeniem, a nie z tygodniowym 
jak to było wcześniej w przypadku spotkań na miejscu 
u Klienta lub wyjazdu do innej lokalizacji.

²Dane z „Raportu płacowego Hays 2021” 
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Przemysł nigdy wcześniej nie był tak otwarty na pracę zdalną. Zdecydowana większość ofert, ze 
względu na specyfikę pracy jest nadal stacjonarna, natomiast w tym roku odnotowaliśmy rekor-
dową ilość zapytań pracy zdalnej dla naszych Klientów. 

Na jakie stanowiska przemysł chętnie rekrutuje zdalnie? Oraz jak wygląda procentowy udział 
ofert w przemyśle pod względem systemu pracy? 

MOTORYZACJA FMCG

73,44% 
stacjonarne

20,31% 
hybrydowo

6,25% 
zdalnie

75,96% 
stacjonarne

18,27% 
hybrydowo

5,77% 
zdalnie

Stanowiska, na które przemysł chętnie oferuje pracę zdalną: 

PROCENTOWY UDZIAŁ OFERT ZDALNYCH W PRZEMYŚLE 

Procentowy udział ofert w przemyśle pod względem systemu pracy:

1. PROGRAMISTA

2. ANALITYK

3. PROJEKTANT/KONSTRUKTOR
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LOTNICTWO

25,96% 
stacjonarne

16,35% 
hybrydowo

57,69% 
zdalnie

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

50,35% 
stacjonarne

27,66% 
hybrydowo

21,99% 
zdalnie

CHEMIA

61,27% 
stacjonarne

5,78% 
hybrydowo

32,95% 
zdalnie

BUDOWNICTWO

73,97% 
stacjonarne

17,72% 
hybrydowo

8,31% 
zdalnie

MASZYNY PRZEMYSŁOWE

82,81% 
stacjonarne

15,63% 
hybrydowo

1,56% 
zdalnie

Analiza ofert pracy na portalu pracuj.pl 
przeprowadzona przez Bergman Engineering. 
Grudzień 2021.
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Niedobór półprzewodników
W ubiegłym roku kryzys w sektorze półprzewodników miał wpływ na wiele 
branż. Ze względu na pandemię nie ma zapewnionej ciągłości dostaw kom-
ponentów i przewiduje się, że jeszcze w 2022 roku możemy odczuwać tego 
skutki. Idąc tym torem, cierpi motoryzacja, szczególnie e-mobility, gdzie 
zapotrzebowanie jest duże.

Spowodowane jest to głównie opóźnieniami transportu z Chin czy Stanów Zjednoczonych. 
Koszty transportu rosną, co wpływa na dodatkowy wzrost cen.

Braki materiałów budowlanych
Wbrew oczekiwaniom, branża budowlana nie miała zamiaru wyhamować w czasie pandemii. 
Za oknami widzimy place budowy, a ceny mieszkań nie planują spadać. Nie oznacza to jednak, że 
branża budowlana nie boryka się z problemami. W 2021 mocno odczuwane były problemy 
w łańcuchach dostaw. 

Cementu

Membran dachowych

Szkła

Jakich materiałów 
głównie brakuje?  

Stali

Drewna

Wełny do ocieplania

JASNE I CIEMNE STRONY PRZEMYSŁU W 2021 ROKU 

W raporcie KPMG znajdujemy wytłumaczenie nawet 80% ogółu strat wywołanych problemami z 
dostępnością półprzewodników. Brak ciągłości dostaw w motoryzacji tłumaczy się tym, że 
producenci aut, w związku z wyhamowaniem sprzedaży, wstrzymali zamówienia na komponen-
ty zawierające półprzewodniki, na czym skorzystali tłumnie producenci elektroniki. 

Jak niedobór półprzewodników odbił się na rynku pracy? Spadło zapotrzebowanie na pracow-
ników w branży motoryzacyjnej – zanotowaliśmy 15% spadek zapytań (w porównaniu do 2020 
roku) na usługi rekrutacyjne w branży motoryzacyjnej, która bazuje na półprzewodnikach. 

Szacuje się, że branża budowlana boryka się z deficytem ok. 60 tysięcy pracowników. Według 
MIK (Miesięcznego Indeksu Koniunktury), realizowanych przez PIE oraz Bank Gospodarstwa 
Krajowego od stycznia do września 2021 roku więcej firm budowlanych planowało zwiększyć 
zatrudnienie niż tych, które chciały podnieść wynagrodzenia. 

³Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (wrzesień 2021)

Jak podają dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, od lipca 2021 
obserwuje się rosnący udział firm zamierzających podnieść wyna-
grodzenia. W październiku 2021 udziały te zrównały się (po 20 proc. 
wskazań). Może to oznaczać narastające problemy firm budowlanych 
z zatrudnianiem pracowników i sięganie po wzrost wynagrodzeń jako 
zachętę do pracy w budownictwie, co potwierdzają wyniki badania 
koniunktury przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.³ 
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Przemysł potrzebuje marketerów
Od początku pandemii widzimy zwiększone znaczenie marketingu internetowego – zarówno 
w obszarze e-commerce jak i social mediów. Wykorzystali to mali przedsiębiorcy, którzy zaczęli 
mocniej korzystać z potencjału Internetu, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów. 
Nie tylko maili, ale i duzi przemysłowi gracze korzystają z tych narzędzi. 
W 2021 roku odnotowaliśmy 15% wzrost zainteresowania Social Media Managerami także 
w branżach, które dotychczas korzystały z konwencjonalnych metod, np. przemysł maszynowy 
i budownictwo. Były do tego zmuszone przez brak możliwości prezentowania swoich produk-
tów, czy wiedzy podczas konferencji i targów, stąd przeniesienie działań do Internetu.

Transformacja rynku pracy 
Trwa era transformacji rynku pracy. Z obserwacji ekspertów praktyki People Advisory Services 
w EY Polska oraz rozmów z liderami HR wynika, że rynek pracy w 2022 będą kształtowały trzy 
megatrendy.

PROGNOZA NA 2022 

zmniejszające się przywiązanie pracownika do pracodawcy 
przy jednoczesnym wzroście oczekiwań względem firmy 
w aspekcie finansowym, warunków i środowiska pracy.

Great Resignation

ściąganie pracowników z Polski przez firmy zagraniczne, 
które rozszerzyły poszukiwanie talentów poprzez 
wprowadzenie pracy zdalnej na cały świat. 

Globalizacja Talentów

współpraca z jedną lub kilkoma firmami na czas 
realizacji konkretnego projektu/zadania, dająca 
elastyczne podejście.

GIG Economy

Źródło: „3 x G, czyli jak trzy megatrendy transformują rynek pracy” EY Polska 
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Potwierdzenie powyższych trendów na co dzień widzimy w naszej pracy. 
Firmy produkcyjne coraz częściej otwierają się na współpracę z innymi firma-
mi, zaczęły się pojawiać coraz silniejsze partnerstwa, zarówno pomiędzy 
firmami, dostawcami, zewnętrznymi podmiotami jak i hubami przemysłowy-
mi. Pracodawcy mają do siebie coraz większe zaufanie i wiedzą, że łącząc 
siły, mogą stworzyć o wiele lepsze rozwiązania (często również tańsze) niż 
gdyby działali na własną rękę.

Praca zdalna oraz coraz większa popularność zatrudniania specjalistów na 
kontrakt powoduje, że pracownicy odczuwają mniejszą więź z pracodawcą 
i decydują się na zmianę pracy, chcąc poprawić przede wszystkim swoje 
aspekty finansowe. Potwierdzenie tego trendu znajdujemy wśród naszych 
Klientów, którzy zgłaszają się do nas z potrzebą wynajęcia specjalistów 
tylko do określonego projektu, na określony czas.

Współpraca z naszymi Klientami z Niemiec jest doskonałym przykładem na 
globalizację talentów. Firmy z sektora automotive i e-mobility bardzo chęt-
nie rekrutują specjalistów z Polski i oferując im bardzo atrakcyjne warunki 
pracy i rozwoju.

Paulina Schodowska
Head of Talent Acquisition

Bergman Engineering 
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Technologia przemysłowa w branży FMCG i farmaceutycznej 
Tutaj możemy spodziewać się dużej walki o pracownika. W ubiegłym roku, 80% ofertowanych 
przez Bergman Engineering kandydatów dostawało kontroferty od swojego obecnego praco-
dawcy. Walczą oni o utrzymanie swoich pracowników, oferując im wyższe wynagrodzenie lub 
korzystniejsze benefity pozapłacowe. 

Utrzymanie ruchu w branży FMCG i farmaceutycznej
W ciągu ostatnich lat nastąpił 50% wzrost rekrutacji na tego typu stanowiska. Prognozujemy, że 
2022 rok nie zmieni ten tendencji. Utrzymanie ruchu nie tylko w branży FMCG i farmaceutycznej 
cieszy się popularnością. Zarobki Inżyniera UR wahają się w zależności od doświadczenia 
od 7 000 zł do 12 000 zł brutto.

Specjaliści ds. Elektrycznych / Inżynier elektryk 
Wzrost zapytań na rekrutację specjalistów z tego obszaru na bazie naszych doświadczeń na 
przestrzeni ostatniego roku szacujemy na ok. 200%. Istnieje duży niedobór pracowników tej 
specjalności i jesteśmy pewni, że ich pozycja na rynku pracy nie jest zagrożona. 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 
Bez sprawnie działających łańcuchów dostaw, żadna branża nie może czuć się bezpiecznie. 
Osoby czuwające nad zabezpieczeniem produkcji i klienta (również z uwagi na tempo rozwoju 
e-commerce) na pewno nie będą narzekać na brak wyzwań zawodowych. 

IT w e-commerce  
Tempo wzrostu na zapotrzebowanie pracowników w branży e-commerce szacuje się na 150%. 
Rosną również inwestycje w działania marketingowe oraz automatyzację procesów, z naci-
skiem na jak najlepszy customer experience, dlatego też rok 2021 przyniósł dynamiczny wzrost 
ofert zatrudnienia dla specjalistów IT, w tym programistów, testerów jak i analityków danych.

Specjaliści IT, programiści, 
testerzy, analitycy

Inżynierowie projektów
/Inżynierowie rozwoju 

produktu

Automatycy i inżynierowie 
utrzymania ruchu

Inżynierowie jakości
Pracownicy obszaru 

logistyki i zarządzania 
magazynami

1 2 3
4 5

BRANŻE, KTÓRE BĘDĄ SIĘ MOCNO ROZWIJAŁY W 2022

TOP 5 STANOWISK W 2022 ROKU 
na podstawie analizy Bergman Engineering



RYNEK PRACOWNIKA. 
CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ W 2022? 

Wzrost oczekiwań finansowych kandydatów m. in. w związku z inflacją. 
Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Willis Towers Watson⁴, polscy pracodawcy przewi-
dują podwyżki dla swoich pracowników. Respondenci zadeklarowali, że średnie wynagrodzenie 
w 2022 roku wzrośnie przeciętnie o 3,8 proc. Ponad 25 proc. przedsiębiorców zagwarantuje 
zatrudnionym wzrost płac o więcej niż 4 proc., a w branżach, w których panuje największa kon-
kurencja, będą to podwyżki rzędu 5-7 proc. Zaledwie 0,7 proc. właścicieli firm zapewnia, że 
wypłaty w 2022 r. nie ulegną żadnym zmianom (w 2021 r. było to 7,8 proc.). 

Źródło: Raport stanowiący podsumowanie wyników corocznego badania firmy Willis Towers Watson dotyczącego praktyk 
w zakresie zmian wynagrodzeń i ich przeglądów, stanowiący pomoc dla firm w planowaniu wynagrodzeń na kolejne lata.

W jakich branżach wzrost średniego wynagrodzenia 
będzie najwyższy? Będą to sektory:

• produkcji komponentów do pojazdów, 
• zaawansowane technologie (szeroko rozumiane IT), 
• bankowość. 

Praca zdalna a przynależność do pracodawcy
Praca zdalna, jak każda dziedzina życia, ma swoje jasne i ciemne strony. Z jednej strony daje dużą 
swobodę, optymalizację kosztów i elastyczność. Z drugiej - zatarcie więzi i relacji międzyludzkich 
w zespole, czy osłabienia poczucia przynależności do pracodawcy. Przewidujemy, że pracowni-
kom, którzy pracują 100% zdalnie, będzie łatwiej podjąć decyzję o odejściu z organizacji. Praco-
dawcy będą stali przed wyzwaniem utrzymania pracowników w firmie, motywowania ich i budo-
wania poczucia, że pomimo pracy zdalnej pracownik jest zauważany i słyszany w organizacji.  

⁴2021 Salary Budget Planning Survey Report - EMEA (July Edition)
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Nadal rosnące znaczenie branży IT 
i e-commerce
Firmy działające w tych sektorach rekrutują 
pracowników na masową skalę. Z uwagi na rynek 
pracownika, firmy coraz częściej chcąc pozyskać 
nowe osoby, zapewniają im na start szkolenia 
i kursy zawodowe, a także możliwość przyuczenia 
się do wykonywanej pracy.  Rok 2022 nadal będzie 
czasem rozkwitu branży IT i nowych technologii, 
a pozycja pracownika będzie jeszcze silniejsza. 

Dobra passa rynku pracownika 
Wbrew przewidywaniom, pandemia nie osłabiła rynku pracownika. Kandydaci nadal będą 
dyktować warunki, a pracodawcy będą musieli się dopasować do ich oczekiwań. Organizacje 
będą stały przed wyzwaniem motywowania pracowników nie tylko aspektami finansowymi, 
określania modelu pracy czy poczucia przynależności do zespołu. 

Rozwój kompetencji w dobie pracy zdalnej, która zostanie na dłużej lub na 
zawsze w strukturach niektórych firm
Praca zdalna to nie tylko wyzwanie dla pracodawców, ale i samych pracowników. Do efektywnej 
pracy i znalezienia złotego środka pomiędzy życiem prywatnym a pracą będzie niezbędny rozwój 
odpowiednich kompetencji. Umiejętność zarządzania czasem, samodzielność, orientacja na 
cel/wynik oraz poradzenie sobie z brakiem bezpośredniego kontaktu z zespołem to tylko 
niektóre obszary, jakie pracownicy (z pomocą pracodawcy) będą musieli rozwijać. 

Jak IT i e-commerce wpływają na przemysł? 
Do optymalizacji pracy wewnątrz fabryki potrzebne jest połączenie zarówno technologii opera-
cyjnej jak i technologii informatycznej. Zbieranie, przesyłanie i sterowanie produkcją staje się 
wtedy zdecydowanie łatwiejsze. Łączenie systemów opartych o IT i OT jest podstawą Przemysłu 
4.0, a w szczególności inteligentnych koncepcji, takich jak Internet Rzeczy (IoT). Branża e-com-
merce napędza rynek magazynowo – produkcyjny, inwestycje budowalne i generalne wykonaw-
stwo. 
Specjaliści IT pracujący w przemyśle mogą być spokojni o swoje zatrudnienie. Zapotrzebowanie 
na ich umiejętności jest duże, tym bardziej że rynek boryka się ze sporymi brakami personalnymi. 
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Dziękujemy za zapoznanie się z naszym raportem! 
Jeżeli pojawią się u Ciebie jakieś pytania albo potrzebujesz 

wsparcia w rekrutacji – zapraszamy do rozmowy! 

A w wolnej chwili zapraszamy do odwiedzenia naszej Bazy Wiedzy, 
gdzie regularnie dzielimy się poradami dla działów HR. 

POROZMAWIAJMY

SPRAWDŹ

Tel. (+48) 503 436 989
E-mail: rekrutacja@bergman-engineering.com

ul. L. Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław, Polska

Bądź z nami na bieżąco!

RAPORT 2021 I PROGNOZA 2022. 
RYNEK PRACY INŻYNIERÓW W POLSKIM PRZEMYŚLE.

ODWIEDŹ NASZĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ
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