


Dear Clients & Friends,

I am proud to present to you this very first issue of the PropertyTalents  
Salary Survey.

Who is the Polish real estate professional? How much do they 
make? Are they satisfied with their salaries? Are they loyal to their  
employers?

This report summarizes the highlights of our survey conducted among  
experienced and accomplished real estate professionals in Poland.  
We focused our efforts on finding answers to the above questions in order to 
assist you in finding and perhaps most importantly, keeping the real estate 
talents.

I hope that this publication will become a helpful tool in your future recruitment processes and that  
PropertyTalents remains your trustworthy partner in the search for most desired real estate specialists  
both in Poland and abroad.

For further information please, do not hesitate to contact us at: contact@propertytalents.com

Sincerely Yours,
Alexander Morari

Managing Partner | PropertyTalents

Drodzy Klienci i Przyjaciele,

Jest mi niezmiernie miło oddać na Wasze ręce to pierwsze w historii wydanie Badania Wynagrodzeń  
PropertyTalents.

Kim są polscy specjaliści od rynku nieruchomości? Ile zarabiają? Czy są zadowoleni ze swoich zarobków?  
Czy są lojalni wobec swoich pracodawców?

Niniejszy raport podsumowuje najistotniejsze zagadnienia, które poruszyliśmy w badaniu przeprowadzo-
nym wśród utalentowanych i doświadczonych specjalistów rynku nieruchomości w Polsce. Nasze wysiłki 
skoncentrowaliśmy na uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania, aby pomóc Państwu znaleźć oraz - co 
najważniejsze - zatrzymać największe talenty.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się pomocnym narzędziem w Państwa przyszłych procesach  
rekrutacyjnych oraz że PropertyTalents pozostanie Waszym godnym zaufania partnerem w poszukiwaniach 
najbardziej pożądanych specjalistów rynku nieruchomości, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem: contact@propertytalents.com

Z Poważaniem, 
Alexander Morari

Partner Zarządzający | PropertyTalents
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2013 marks the introduction of the irst an-
nual PropertyTalents Salary Survey, where 
Polish real estate professionals across all 
sectors, specialties and ages shared the most 
important data with regards to their salaries 
and other beneits ofered by employers in the 
property market.

While 2012 provided real estate employers 
with relatively good conditions to increase 
their operational eiciency, tightened i-
nancial markets in the Euro zone and thus, 
slower economic growth anticipated for the 
years 2013 and 2014, afected the limited 
increase in salaries, bonuses and the new 
employment in the real estate sector.

The irst 2013 PropertyTalents Salary Sur-
vey with focus on Poland, highlights the ind-
ings related to employment conditions in the  
Polish real estate sector in 2013.

Rok 2013 wyznacza datę wprowadzenia na 
rynek pierwszego Badania Wynagrodzeń 
PropertyTalents, w którym profesjonaliści w 
różnym wieku, ze wszystkich sektorów i spe-
cjalizacji polskiego rynku nieruchomości dzie-
lą się istotnymi danymi, dotyczącymi wysoko-
ści ich wynagrodzeń i nagród oferowanych 
przez pracodawców.

Rok 2012 zapewnił pracodawcom na rynku 
nieruchomości stosunkowo dobre warunki do 
podniesienia efektywności działalności ope-
racyjnej, jednakże zaostrzenie polityki iskal-
nej w streie Euro, a tym samym wolniejszy 
wzrost gospodarczy przewidywany w 2013 
i 2014 roku, miały znaczący wpływ na ogra-
niczony wzrost poziomu wynagrodzeń, wy-
sokość nagród oraz poziom zatrudnienia w 
branży nieruchomości. 

Pierwsze Badanie Wynagrodzeń Proper-
tyTalents 2013 skupiające się na Polsce, 
przedstawia wnioski dotyczące warunków 
zatrudnienia w polskim sektorze rynku nieru-
chomości w 2013 roku.

The 2013 PropertyTalents Salary Survey 
has been conducted online, among the most 
distinctive group of real estate professionals 
across Poland.

The most important aim of this research was 
to determine factors inluencing the salary 
levels as well as satisfaction of all real estate 
professionals.

Badanie Wynagrodzeń PropertyTalents 
2013 zostało przeprowadzone online, wśród 
najbardziej charakterystycznej grupy specjali-
stów rynku nieruchomości w całej Polsce. 

Najważniejszym celem tego badania było 
określenie czynników mających wpływ na po-
ziom wynagrodzeń oraz zadowolenie wszyst-
kich specjalistów rynku nieruchomości. 

2013 PropertyTalents Salary Survey | Focus on Poland
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Executive summary | Podsumowanie



Based on this survey, we can easily 
notice, that most of the employees 
in the Polish real estate companies 
are men. Only approximately 29% 
of the respondents were women.

Women in the Polish real estate are 
mostly young and therefore less  
experienced than men, which in 
turn is relected in lower average 
salaries and bonuses.

In the age group below 23 and 31- 
35 years, female employees were a 
majority (over 70% and over 60% 
respectively), while in the group 23 
- 30 share of men and women was 
almost identical.

Together with the increasing age 
of the respondents, the share of 
females in the property sector de-
creases. In all age groups of over 36 
years, women are a minority, with 
only around 20% share in the group 
of 46 - 55 years.

Regardless of the gender, the larg-
est group of respondents were 
professionals aged from 36 to 
45 (34.74%) and 31 to 35 years 
(29.11%).

Na podstawie niniejszego badania 
możemy zauważyć, że większość 
pracowników irm sektora nieru-
chomości w Polsce to mężczyźni. 
Tylko około 29% respondentów to 
kobiety.

Kobiety na polskim rynku nierucho-
mości są w większości przypadków 
stosunkowo młode i mniej doświad-
czone od mężczyzn, co z kolei zo-
stało odzwierciedlone w niższych 
średnich pensjach i premiach. 

W grupie wiekowej poniżej 23 lat 
oraz pomiędzy 31 a 35 r.ż., pra-
cownicy płci żeńskiej stanowili 
większość (odpowiednio ponad 
70% oraz ponad 60%), a w grupie 
pomiędzy 23 a 30 lat udział kobiet  
i mężczyzn był prawie identyczny.

Wraz z rosnącym wiekiem respon-
dentów, zmniejsza się udział kobiet 
w rynku nieruchomości. We wszyst-
kich grupach wiekowych powyżej 
36 lat, pracownicy płci żeńskiej 
stanowią mniejszość, w szczególno-
ści w grupie pomiędzy 46 a 55 lat, 
gdzie stanowią jedynie około 20% 
zatrudnionych. 

Niezależnie od płci,  największą gru-
pę wiekową wśród respondentów 
stanowiły osoby pomiędzy 36 a 45 
(34,74%) oraz 31 a 35 (29,11%) 
rokiem życia.

> 55

1.88%

46 - 55

8.92%

31 - 35

29.11%

< 23

0.94%

23 - 30

24.41%

36 - 45

34.74%

Respondents’ age
Wiek respondentów

Men
Mężczyźni

Women
Kobiety

70.89%

29.11%

Respondents’ gender
Płeć respondentów

Age and gender | Wiek i płeć

Respondents’ proile
Proil respondentów
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< 23

> 55

46 - 55

36 - 45

31 - 35

23 - 30

Women
Kobiety

Men
Mężczyźni

Genders’ share in each age group
Udział płci w każdej grupie wiekowej
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Salary and bonuses vs. gender | Wynagrodzenie i nagrody w zależności od płci 

Yearly bonuses received by male employees 
amounted for 54.97% in this group and the 
group of female employees - 48.39%.

Furthermore, an average amount received as 
bonus by female employees was below the 
average for all respondents and equalled to 
45 413.33 PLN, while male employees re-
ceived an average bonus of 67 526.79 PLN.

Such diferences in average bonus amounts 
result from the age diferences in the re-
spondents’ gender groups and thus, their ex-
perience.

Osoby, które otrzymały roczne premie sta-
nowiły 54,97% w grupie pracowników płci 
męskiej, natomiast w grupie kobiet - 48,39% 
pracowników.  

Dodatkowo, średnia nagroda otrzymana 
przez kobiety była niższa od średniej premii 
przewidzianej dla wszystkich respondentów i 
wyniosła 45 413,33 PLN, natomiast respon-
denci płci przeciwnej otrzymali średnio po  
67 526,79 PLN.

Takie rozbieżności w średniej wysokości pre-
mii są spowodowane przez zauważone tu 
różnice wiekowe, a tym samym i różnice w 
doświadczeniu respondentów płci męskiej i 
żeńskiej. 

Average salary vs. gender (in PLN/month)
Vrednie wynagrodzenie w zalecnoWci od płci (w zł/miesi>c)

Men
MCcczyani

Women
Kobiety

17 911.72

14 879.35

Average bonus vs. gender (in PLN)
Vrednia nagroda w zalecnoWci od płci (w zł)
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Nearly 80% of the respondents were employed on the 
basis of a permanent contract.

A little over 13% were self-employed and around 9% 
worked on the basis of other contract types, including 
temporary agreements.

The survey shows that the group of self-employed 
earns on average better than the specialists on per-
manent contracts, with the average increased by 
some company owners taking part in our survey, who 
declared their type of employment as “self-employed”.

Specialists who work temporary or freelance jobs in 
the real estate receive relatively smaller remuneration 
compared to the other groups.

Niemalże 80% respondentów było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. 

Trochę ponad 13% to samozatrudnieni, natomiast 
około 9% to osoby wykonujące pracę na podstawie 
innych rodzajów umów, w tym umów terminowych.

Badanie pokazuje, że grupa samozatrudnionych osób 
zarabia średnio nieco więcej od specjalistów pracują-
cych na podstawie umów o pracę, co wynika głównie 
z faktu, iż niektórzy właściciele irm biorący udział w 
badaniu deklarowali swój charakter zatrudnienia jako 
„samozatrudniony”.

Respondenci, którzy w sektorze nieruchomości wy-
konują pracę zdalną lub są zatrudnieni na podstawie 
umów terminowych, otrzymują stosunkowo niższe 
wynagrodzenie w porównaniu z pozostałymi grupami.

Employment Contract Types
Formy Zatrudnienia

Temporary Contract
Umowa Terminowa

4.23%

Permanent Contract
Umowa o Pracę

77.93%

Others
Inne

1.88% Freelancing
Praca zdalna - Freelancing

2.82%

Self-Employed
Samozatrudnieni

13.15%

Employment contract types | Formy zatrudnienia

Average salary vs. type of employment (in PLN/month)
Vrednie wynagrodzenie w zalecnoWci od formy zatrudnienia (w PLN/miesi>c)

16 628

20 558

9 711

Permanent
Umowa o pracC

Self-employed
Samozatrudnieni

Other
Inne
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The two largest groups of respondents were 
managers, team leaders and experienced 
professionals (56.34%) and specialists 
working at the executive level or above as 
CEO’s, directors and heads of departments 
(36.62%). Only 7.04% of the respondents 
represented specialists working at the entry 
level of an organization.

Dwie największe grupy responden-
tów to doświadczeni profesjonaliści,  
liderzy zespołów oraz menedżerowie dzia-
łów (56,34%) oraz specjaliści na poziomie 
kadry zarządzającej, zatrudnieni na stanowi-
sku prezesa irmy, szefa działu lub dyrektora 
(36,62%). Tylko 7,04% respondentów re-
prezentowało specjalistów zatrudnionych na 
niższych szczeblach organizacji.

Responsibility level | Pełniona funkcja 

As expected, the highest monthly salaries 
have been observed among CEO’s, owners 
and shareholders with an average amounting 
to nearly 35 000 PLN/month.

Directors and heads of departments earn on 
average 24 500 PLN per month, while spe-
cialists entering real estate companies are of-
fered 5 500 PLN on average.

Jak można się było spodziewać, najwyższe 
miesięczne wynagrodzenia zaobserwowano 
wśród prezesów, akcjonariuszy i właścicieli 
irm. Dla tej grupy średnia miesięczna pensja 
wyniosła prawie 35 000 zł/miesiąc.

Dyrektorzy i szefowie działów zarabiają śred-
nio po 24 500 zł na miesiąc, podczas gdy 
średnia pensja specjalistów rozpoczynają-
cych pracę w irmach z sektora nieruchomo-
ści wynosi 5 500 zł.

Responsibility level vs. salary | Wynagrodzenie w zależności od pełnionej funkcji

Head of Department/Director
Szef Departamentu/Dyrektor

Experienced Professional
Doświadczony Profesjonalista

30.99%

28.17%

CEO/Shareholder/Owner
CEO/Akcjonariusz/Właściciel

5.63%

Entry Level/Assistant/Trainee
Nowicjusz/Asystent/Stażysta

7.04%

Team Leader/Manager
Lider Zespołu/Manager

28.17%

Responsibility level
Pełniona funkcja

34 833

24 541

15 032

10 084
5 500

Average monthly salary vs. responsibility level (in PLN/month)
Vrednie miesiCczne wynagrodzenie w zalecnoWci od pełnionej funkcji (w zł/miesi>c)



The biggest share of respondents, which translates 
into 48.36% of the total, were employees with not 
more than 2 years of experience with their current 
employers. Specialists who have been in their compa-
nies for 16 years and more are the smallest group in 
this survey with only 0.94% representation.

While most of the respondents do not stick to their 
employers for a long period of time, there is an obvious 
correlation between remuneration and the period of 
employment in the same company.

For employees with up to 2 years of experience with 
current employer, an average salary amounted to  
15 622 PLN/month, while the specialists working for 
their organizations for more than 10 years earn over 
21 000 PLN per month on average and even 36 000 
PLN if they stay for more than 15 years with one com-
pany. The same correlation is rather obvious in case 
of the bonuses. Employers are more likely to reward 
loyalty, distributing the highest bonuses among their 
long-term employees.

Największy odsetek respondentów (48,36%) to pra-
cownicy z nie więcej niż 2 latami stażu u swoich obec-
nych pracodawców. Specjaliści, którzy pozostają w 
tych samych irmach 16 lat i więcej z 0,94%-owym 
udziałem są najmniej liczną grupą.

Podczas gdy większość respondentów nie wiąże się 
ze swoimi pracodawcami na długi okres czasu, istnieje 
oczywista zależność między poziomem wynagrodze-
nia, a okresem zatrudnienia w tej samej irmie.

Dla pracowników posiadających maksymalnie 2 lata 
doświadczenia u obecnego pracodawcy, średnia pła-
ca wyniosła 15 622 PLN/miesiąc, z kolei specjaliści 
ze stażem przekraczającym 10 lat zarabiają średnio  
ponad 21 000 PLN miesięcznie, a nawet 36 000 PLN 
w przypadku stażu dłuższego niż 15 lat w jednej irmie. 
Ta sama zależność jest również oczywista w przypad-
ku nagród. Pracodawcy znacznie częściej wynagra-
dzają lojalność, dystrybuując najwyższe premie wśród 
swoich długoletnich pracowników.

Years with current employer | Staż pracy u obecnego pracodawcy

Years with current employer
Staż u obecnego pracodawcy

0 - 2

48.36%

11 - 15

5.63%

6 - 10

16.43%

3 - 5

28.64%

> 16

0.94%

Average monthly salary vs. years with current employer (in PLN/month)
Vrednie miesiCczne wynagrodzenie w zalecnoWci od stacu u obecnego pracodawcy (w zł/miesi>c)

0 – 2 3 – 5 6 – 10 11 – 15 > 16

15 622
16 044

19 119
21 590

36 000
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The largest share in the survey has been covered by 
real estate specialists from Warsaw.

Some of the respondents represented Tri-City, Poznan, 
Katowice, Wroclaw and Cracow.

Only a few were based in other cities.

Największy udział w badaniu mieli specjaliści rynku 
nieruchomości z Warszawy.

Część respondentów reprezentowała Trójmiasto,  
Poznań, Katowice, Wrocław oraz Kraków.

Tylko kilka osób biorących udział w badaniu pochodzi-
ło z innych, niż wyżej wymienione, miast.

There are major diferences in average salaries  
depending on the city.

Cities characterized by high development and leasing 
activity ofer highest average salaries both in upper 
and mid-level employee groups.

Warsaw, Wroclaw, Poznan and Cracow are cities with 
overall highest average salaries while Katowice and 
Tri-City have relatively good averages for mid- and en-
try level specialists.

Występują duże różnice w wysokości średniego wyna-
grodzenia w zależności od regionu. 

Miasta charakteryzujące się dużą aktywnością  
deweloperską oraz najmu oferują największe średnie 
pensje zarówno dla pracowników wyższago, jak i śred-
niego oraz niższego szczebla. 

Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków mają najwyż-
sze średnie całkowite, natomiast Katowice i Trójmia-
sto mają stosunkowo dobre średnie wynagrodzeń  
w grupie specjalistów średniego i niższego szczebla.

Cities’ share
Udział miast

Warsaw
Warszawa

81.69%

Others
Inne

6.57% Katowice
Katowice

1.88%

Wroclaw
Wrocław

1.88%

Poznan
Poznań

3.29%

Tri-City
Trójmiasto

3.29%

Cracow
Kraków

1.41%

Average monthly salary vs. city (in PLN/month)
Vrednie miesiCczne wynagrodzenia w miastach (w zł/miesi>c)

Average salary
Vrednie wynagrodzenie

Average salary for upper-level employees
Vrednie wynagrodzenie dla pracowników wycszego szczebla

Average salary for mid- and entry level employees
Vrednie wynagrodzenie dla pracowników Wredniego i nicszego szczebla

Warsaw
Warszawa

Wroclaw
Wrocław

Tri-City
Trójmiasto

Poznan
PoznaM

Cracow
Kraków

Katowice
Katowice

10 871

30 465

19 000

22 667

19 500

14 500

10 576

12 000

9 500

5 000

10 500

17 332 17 250

15 143 14 667

12 500

Average monthly salary vs. city | Średnie miesięczne wynagrodzenia w poszczególnych miastach

Cities’ share | Udział miast 

Cities represented in this survey
Miasta reprezentowane w niniejszym badaniu



The largest share of respondents receiv-
ing bonuses has been observed in Poznan  
followed by Warsaw and Katowice.

Tri-City and Cracow were the markets, where 
the smallest share of respondents received a 
yearly bonus for 2012, which suggests worse 
overall market performance with regards to 
the commercial real estate.

Największy udział respondentów otrzymują-
cych nagrody zaobserwowano w Poznaniu, 
Warszawie i Katowicach. 

Trójmiasto i Kraków były rynkami, w których 
respondenci otrzymujący nagrody roczne za 
2012 rok mieli najmniejszy udział, co sugeru-
je gorszy ogólny wynik rynku nieruchomości 
komercyjnych.

Most generous bonuses have been distributed in War-
saw and Poznan, with Poznan having the highest aver-
age bonuses due to relatively high rewards for upper-
level employees.

While in comparison to Katowice bonus averages are 
high, additionally increased by upper-level employees’ 
remuneration, this city is the most “fair” market with 
regards to the distribution of bonuses to employees of 
diferent levels.

Najhojniejsze nagrody rozdystrybuowano w Warsza-
wie oraz w Poznaniu, który miał najwyższe średnie w 
związku ze stosunkowo wysokimi nagrodami dla pra-
cowników wyższego szczebla.

Jakkolwiek w porównaniu z Katowicami średnie wy-
sokości nagród są dość wysokie, dodatkowo zawyża-
ne przez wynagrodzenia dla pracowników wyższego 
szczebla, to jeżeli chodzi o dystrybucję nagród wśród 
pracowników różnych szczebli, Katowice są najbar-
dziej „sprawiedliwym” rynkiem. 

Share of employees receiving bonuses | Udział pracowników otrzymujących nagrody

Average bonus amount vs. city | Średnie wysokości nagród w poszczególnych miastach

Receiving bonuses
Pracownicy otrzymujący nagrodę

Not receiving bonuses
Pracownicy nie otrzymujący nagród

Share of employees receiving bonuses
Udział pracowników otrzymujących nagrody

Warsaw
Warszawa

Wroclaw
Wrocław

Tri-City
Trójmiasto

Poznan
Poznań

Cracow
Kraków

Katowice
Katowice

Others
Inne

Warsaw
Warszawa

60 223

Wroclaw
Wrocław

18 000

Tri-City
Trójmiasto

25 750

Poznan
PoznaM

63 750

Cracow
Kraków

35 000

Katowice
Katowice

13 500

Others
Inne

25 450

Average bonus amount received vs. city (in PLN)
Vrednie wysokoWci nagród w poszczególnych miastach (w zł)

Average bonus received
Vrednia otrzymana nagroda

Average bonus for upper-level employees
Vrednia nagroda dla pracowników wycszego szczebla

Average bonus for mid- and entry level employees
Vrednia nagroda dla pracowników Wredniego i nicszego szczebla
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Respondents taking part in our survey represented 
employees of all company types operating in the  
Polish real estate market.

While the largest group of respondents work in  
developer and investment companies, another major 
share has been represented by the employees of the 
management, property consultancy and brokerage 
services irms.

Respondenci biorący udział w naszym badaniu re-
prezentowali pracowników wszystkich rodzajów irm 
funkcjonujących na polskim rynku nieruchomości. 

Największą grupę respondentów stanowili pracow-
nicy irm deweloperskich i inwestycyjnych, jednakże 
duży udział w badaniu mieli także pracownicy irm 
obsługujących nieruchomości, irm doradczych oraz 
agencji nieruchomości.

Our survey revealed that there is a large discrepan-
cy between monthly wages depending on a company 
type.

Respondents working in most generous deve-
loper irms earn on average twice as much as  
their colleagues employed by the facility management 
companies.

Nasze badanie wykazało, że w zależności od charakte-
ru działalności irm, istnieją duże rozbieżności w pozio-
mie wynagrodzeń.

Respondenci zatrudnieni w najbardziej hojnych ir-
mach deweloperskich zarabiają średnio dwukrotnie 
więcej niż ich koledzy pracujący w irmach zajmują-
cych się zarządzaniem infrastrukturą.

Construction Company
Firma Budowlana

2.35%

Asset Management Company
Asset Management

18.78%

Retail Tenant
Najemca Centrum Handlowego

4.23%

Service Provider
Firma Usługowa

15.96%

Property Management
Zarządzanie Nieruchomościami

9.39%

Facility Management
Zarządzanie Infrastrukturą

1.88%

CRE Agency/Advisory
Agencja/Firma Doradcza

17.37%

Developer
Firma Deweloperska

24.41%

CRE Investment Fund
Fundusz Inwestycyjny

5.63%

Company type
Charakter działalności

Average monthly salary vs. company type (in PLN/month)
Vrednie miesiCczne wynagrodzenie w zalecnoWci od rodzaju działalnoWci firmy (w zł/miesi>c)
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Average salary vs. company type | Średnie wynagrodzenie w zależności od charakteru działalności

Company type | Charakter działalności irmy 
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Charakter działalności



70% of the respondents working in asset manage-
ment, followed by service providers (67.65%) and 
Agency/Advisory specialists (56.76%) taking part in 
our survey, declared that they have received bonus for 
2012.

It suggests that the companies representing the above 
mentioned specialities did relatively well compared to 
property management, developer and construction 
companies, which rewarded only 35%, 34.62% and 
20% of their employees respectively.

70% respondentów pracujących w sektorze Asset 
Management, 67,65% będących pracownikami irm 
usługowych oraz 65,76% specjalistów rynku agencji 
nieruchomości i irm doradczych biorących udział w 
naszym badaniu zadeklarowało, że otrzymało nagrodę 
za 2012 rok. 

Może to oznaczać, iż irmy reprezentujące wyżej wspo-
mniane specjalizacje osiągnęły lepsze wyniki od irm 
zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, de-
weloperów, czy irm budowlanych, które dodatkowo 
nagrodziły odpowiednio tyko 35%, 34,62% i 20% 
swoich pracowników.

Average bonuses received by the respondents are 
also a good indication of an overall company perfor-
mance. Real estate agencies and advisory companies 
distributed the highest bonuses that amounted on  
average to over 80 000 PLN.

The slowdown in Polish economy obviously inluenced 
construction companies, who as per our research  
ofer the lowest bonuses in the market.

Średnie otrzymywane nagrody są także dobrym 
wskaźnikiem ogólnych wyników irm. Agencje nieru-
chomości i irmy doradcze rozdystrybuowały najwyż-
sze nagrody, których średnia wartość wyniosła ponad 
80 tys. zł.

Spowolnienie gospodarcze najwyraźniej wpłynęło na 
irmy budowlane, które według naszego badania, ofe-
rują najniższe nagrody na rynku.

Share of employees receiving bonuses | Udział pracowników otrzymujących nagrody

Bonus amount vs. company type | Wysokość nagród w zależności od charakteru działalności

Average bonus received vs. company type (in PLN)
Vrednia otrzymana nagroda w zalecnoWci od rodzaju działalnoWci firmy (w zł)

41 954 39 217
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Share of respondents receiving bonuses vs. company type (in %)
Udział respondentów otrzymuj>cych nagrody w zalecnoWci od rodzaju działalnoWci firmy (w %)

20%

50%

34.62%

67.65%

70%

56.76%

50%

35%

Construction Company
Firma Budowlana

Service Provider
Firma Usługowa

Developer
Firma Deweloperska

Asset Management Company
Asset Management

CRE Agency/Advisory
Agencja/Firma Doradcza

CRE Investment Fund
Fundusz Inwestycyjny

Facility Management
Zarz>dzanie Infrastruktur>

Property Management
Zarz>dzanie NieruchomoWciami
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The biggest share of the respondents (over 50%) 
works in large companies with over 100 employees.

Small organizations with not more than 5 employees 
were represented by only 8.45% of the respondents.

Największa część respondentów (ponad 50%) pracu-
je w dużych irmach zatrudniających ponad 100 osób. 

Małe przedsiębiorstwa z mniej niż 5 pracownikami 
były reprezentowane przez zaledwie 8,45% respon-
dentów.

There is no obvious correlation between the salary 
and the company size.

Although we have split the average salary data into all 
examined categories, an overall average salary ofered 
by small and medium size companies (up to 100 em-
ployees) amounting to 16 954 PLN/month is almost 
identical as in case of large companies with 100+ em-
ployees (17 245 PLN/month). 

Nie ma oczywistej zasady odnośnie wysokości wyna-
grodzenia w zależności od wielkości irmy. 

Mimo, iż podzieliliśmy średnie wartości wynagrodzenia 
na wszystkie badane kategorie, ogólna śrenia pensja 
oferowana przez małe i średnie irmy (do 100 pra-
cowników) wynosząca 16 954 zł/miesiąc jest prawie 
identyczna, jak w przypadku dużych irm z ponad 100 
pracownikami (17 245 zł/miesiąc). 

Company Size
Wielkość Firmy

> 100

50.23%

6 - 20

14.08%

21 - 50

13.15%

51 - 100

16.43%

1 - 5

8.45%

Average monthly salary vs. company size (in PLN/month)
Vrednie miesiCczne wynagrodzenie w zalecnoWci od wielkoWci firmy (w zł/miesi>c)

1 - 5 6 - 20 21 - 50 51 - 100 > 100

17 333
15 094

19 314
16 074 17 245

Average salary vs. company size | Średnie wynagrodzenie w zależności od wielkości irmy

Company size | Wielkość irmy 

Company size
Wielkość irmy



Almost 62% of the real estate specialists working 
for large companies (over 100 employees) received 
bonuses, but only 30% of the respondents working in 
companies with up to 20 employees could count on 
such additional remuneration.

While the biggest share of employees receiving yearly 
bonuses has been noted in large organizations as 
mentioned above, mid-size companies had similar 
representation of specialists with bonuses this year 
(around 50%).

Prawie 62% specjalistów od nieruchomości pracują-
cych w dużych irmach (ponad 100 zatrudnionych) 
otrzymało nagrody, lecz tylko 30% respondentów za-
trudnionych w irmach z nie więcej niż 20 pracowni-
kami mogło liczyć na takie dodatkowe wynagrodzenie. 

Podczas gdy, jak już wspomniano wyżej, największy 
udział pracowników otrzymujących nagrody rocz-
ne został odnotowany w dużych organizacjach, irmy 
średniej wielkości miały podobną reprezentację spe-
cjalistów otrzymujących w tym roku premie (około 
50%).

Average bonus amounts received this year were 
the lowest in companies with 6 up to 20 employees  
(37 478 PLN on average). 

As we understand, companies of this size are either 
most inluenced by current economic conditions and 
more likely to preserve their proits and/or invest it in 
further development rather than distribute it among 
their employees.

Średni otrzymany bonus w tym roku był najniszy w ir-
mach z 6 - 20 pracownikami (średnia 37 478 zł). 

Tłumaczymy to tym, że irmy tej wielkości naj bardziej  
odczuwają skutki obecnej sytuacji ekonomicznej, w 
związku z czym są bardziej skłonne zachowywać wy-
pracowany zysk i/lub inwestować go w dalszy rozwój 
niż dystrybuować wśród swoich pracowników.

Share of employees receiving bonuses | Udział pracowników otrzymujących nagrody

Bonus amount vs. company size | Wysokość nagród w zależności od wielkości irmy

Share of employees receiving bonuses vs. company size
Udział pracowników otrzymujących nagrody w zależności od wielkości firmy

1 - 5

6 - 20

21 - 50

51 - 100

>100

55.56%

30%

50%

51.43%

61.76%

Average bonus received vs. company size (in PLN)
Vrednia otrzymana nagroda w zalecnoWci od wielkoWci firmy (w zł)

50 350

37 478

62 393

43 611

65 417

1 - 5 6 - 20 21 - 50 51 - 100 > 100
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Bonus plans, when structured properly, 
are motivating, help to drive retention and 
assist in aligning of the employees’ eforts 
with the company’s objectives.

Most employers understand that accom-
plished specialists want to be recognized 
for their contribution to the company’s 
overall performance, therefore almost 
90% of the respondents declared that 
their companies have a bonus policy.

While almost 50% of the respondents can 
expect bonuses in discretionary amounts, 
in 40% of the cases bonuses are perfor-
mance-based.

In case of discretionary bonuses, which 
are used as a means of showing the com-
pany’s appreciation for an overall perfor-
mance of an employee or a team, most 
common policy is to fund a speciied bo-
nus pool based on overall performance 
of the company and then distribute it in 
discretionary amounts among employees 
depending on their input, productivity or 
position in the organization.

Systemy premiowania pracowników, jeżeli 
są poprawnie skonstruowane, są narzę-
dziem służącym poprawieniu motywacji, 
pomagają zwiększyć retencję pracowni-
ków oraz dostosować wysiłki zespołu do 
założeń irmy.

Większość pracodawców rozumie, że uta-
lentowani specjaliści chcą być doceniani za 
ich wkład w ogólny wynik irmy, w związku 
z czym prawie 90% respondentów zade-
klarowało, że w ich miejscach pracy istnie-
je polityka nagradzania.

Prawie 50% respondentów może li-
czyć na premie uznaniowe, natomiast  
w 40% przypadków, systemy nagradzania 
są uzależnione od osiągnięć.

W przypadku premii uznaniowych, które są 
wykorzystywane jako forma okazywania  
przez irmę wyrazów uznania dla ogólnej 
wydajności pracownika lub zespołu, naj-
częstsza polityka polega na stworzeniu 
określonej puli nagród uzależnionej od 
wyników irmy, a następnie rozdystrybu-
owaniu jej wśród pracowników w różnych 
kwotach w zależności od ich wkładu, wy-
dajności lub pozycji w organizacji.

Bonus types | Rodzaje nagród 

Bonuses
Bonusy

Bonus types
Rodzaje nagród

Performance-based
Uzależnione od osiągnięć

40%

Discretionary
Uznaniowe

49%

Bonus is not included
Nagrody nie są przewidziane

11%



Bearing in mind that our respondents are  
highly-qualiied real estate professionals, who 
have an important role in their companies, 
almost 60% share of employees receiving 
bonuses shouldn’t be a surprise.

Only 26% will not receive bonus and 15% 
were not yet sure at the time of the survey.

Mając na uwadze fakt, iż nasi respondenci są 
wysoko wykwaliikowanymi specjalistami w 
dziedzinie nieruchomości i odgrywają waż-
ną rolę w swoich irmach, prawie 60%-owy 
udział pracowników otrzymujących premie 
nie powinien być zaskoczeniem.

Tylko 26% ankietowanych nie otrzyma  
nagród, a kolejne 15% w czasie przeprowa-
dzania badania nie było pewnych, czy premie 
będą przewidziane.

Share of employees receiving bonuses | Udział pracowników otrzymujących nagrody

Share of employees receiving bonus
Udział pracowników otrzymujących nagrody

Will not receive bonus
Nie otrzymają nagrody

26%

Received/will receive bonus
Otrzymali/otrzymają nagrodę

59%

Not sure if they will receive bonus
Nie wiedzą, czy otrzymają nagrodę

15%
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Employee satisfaction survey
Badanie satysfakcji pracowników

As seen above, in most cases (60%) salaries in the 
real estate sector remained stable. In 36% of cases 
remunerations have been increased, mostly by 10% 
to 20%. This results in a moderate to well employee 
satisfaction, which indicates that more than half of the 
respondents were either moderately satisied or satis-
ied with their salaries. The number of extremely satis-
ied or extremely unsatisied employees was relatively 
small, showing that in overall, real estate professionals 
are mostly satisied with their remuneration.

Nonetheless, there are statistically signiicant cor-
relations between salary size and salary satisfaction 
and between bonus size and salary satisfaction. This 
means that there is a pattern and not just coincidence 
in the relationship between the salary and/or bonus 
and the salary satisfaction.

Jak widać powyżej, w większości przypadków (60%) 
wynagrodzenia w sektorze nieruchomości nie zmieniły 
się. W 36% przypadków podwyższono pensje, najczę-
ściej o 10% do 20%. Prowadzi to do umiarkowane-
go zadowolenia pracowników, co oznacza, że ponad 
połowa respondentów jest średnio zadowolonych lub 
zadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Liczba pra-
cowników bardzo zadowolonych lub bardzo niezado-
wolonych była stosunkowo niewielka, co oznacza, że 
specjaliści rynku nieruchomości są w większości przy-
padków zadowoleni z poziomu wynagrodzenia.

Niemniej jednak, istnieją istotne statystycznie zależ-
ności pomiędzy wielkością zarobków i zadowoleniem 
z płacy oraz między wielkością premii a satysfakcją z 
wynagrodzenia. Oznacza to, że istnieje zależniość, a 
nie tylko zbieżność w układzie wynagrodzenie i/lub 
premia oraz zadowolenie pracowników.

Change in salaries
Zmiana wysokości wynagrodzenia

Decreased
Zostało obniżone

Without change
Nie zmieniło się

Increased
Wzrosło

4% 60% 36%

> - 21% - 11– 20% + 11– 20% > + 21% < + 10%< - 10%

How well are you paid for the work you do?
Jak oceniasz wysokość swojego wynagrodzenia za wykonywaną pracę?

Not well at all
Źle

Slightly well
Niezbyt dobrze

Moderately well
Średnio

Very well
Dobrze

Extremely well
Bardzo dobrze

20 500

19 510

15
 2

16

14 619

How likely are you to change employer in the next 12 months?
Czy rozważasz zmianę pracodawcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Not at all
Nie

8.92%

Fairly
Raczej tak

38.5%
Not very
Raczej nie

32.39%

Very
Tak

20.19%

average salary
średnie wynagrodzenie



Respondents’ main professional activity
Główna dziedzina zawodowa respondentów

Satisfaction factor 
Wskaanik satysfakcji

Property development professional 3.59

Asset manager 3.27

Technical maintenance / FM professional 3.27

Property investment professional 3.11

Leasing / agency professional 3.10

Financial, accounting, legal, HR professional 3.03

Project manager 3.00

Property manager 2.89

Valuation / Research professional 2.40

1 = extremely unsatisfied bardzo niezadowolony, 5 = extremely satisfied bardzo zadowolony

Change of career
Zmiana ścieżki kariery zawodowej

19.72%

Relocation
Zmiana miejsca zamieszkania

10.33%

Better remuneration / package
Lepsze wynagrodzenie / pakiet

44.13%

Better career prospects
Perspektywa rozwoju zawodowego

70.89%

If you decided to leave your current employer, what would be the main reason?
Jaki byłby główny powód ewentualnej zmiany pracodawcy?

Management style / corporate culture
Styl zarządzania / kultura korporacyjna

34.74%

Real estate professionals with the highest average 
salaries are less likely to change their employers in 
a short-term run. The lower remuneration the more 
likely are they to change their jobs.

On the other hand, the salary size is not the only im-
portant factor taken into consideration while changing 
jobs.

Better career prospects are even more important rea-
son for considering diferent job opportunities.

Specjaliści od nieruchomości z najwyższymi średnimi 
wynagrodzeniami są mniej skłonni do zmiany praco-
dawcy w perspektywie krótkoterminowej. Im niższa 
pensja, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą oni 
bardziej skłonni do zmiany miejsca pracy.

Z drugiej jednak strony, wielkość wynagrodzenia nie 
jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy 
zmianie pracodawcy.

Najważniejszym powodem, dla którego rozważa się 
inne oferty pracy, jest perspektywa rozwoju zawodo-
wego.

Employee satisfaction survey (cont.) | Badanie satysfakcji pracowników (cd.)



2013 PropertyTalents Salary Survey | Focus on Poland | 19

www.propertytalents.com

About PropertyTalents

PropertyTalents is the leading provider of recruitment solutions to the property, real estate, retail, construction  
and engineering sectors in CEE, CIS and SEE regions. 

Our in-depth knowledge of the markets we operate in enables us to attract top-tier candidates as well as to advise on the 
most appropriate approach to the recruitment process. We recognise that every organisation has their different, specific 
needs therefore we design unique sourcing strategies that work best for your specific business. 

We are able to place specialists at any level of seniority as well as provide both small and large teams as part of our  
temporary & contract solutions.

We utilise our capabilities in the following main areas:

• Executive search & selection
• Advertised recruitment
• Contingency recruitment
• Temporary & contract sourcing
• Background checking

For further information, please contact us at: contact@propertytalents.com or go to: www.propertytalents.com

MEDIA PARTNERS:

Propertynews.pl 

Propertynews.pl specialises in delivering news on the investments in the Polish commercial real estate market and the 
trends and changes taking place in this sector. Propertynews.pl provides dozens of reliable and comprehensive information  
accompanied by attractive photographic materials. The portal is available both in Polish and English.
 
PulsHR.pl 
PulsHR.pl is a new website aimed at executives and professionals interested in a broadly defined field of HR, people manage-
ment strategies and career development. The portal is available both in traditional and mobile version, which enables an 
easy access from smartphones and tablets.

PulsHR.pl is the irst HR sector proiled website. By cooperation with other industry websites of PTWP Group, it provides the most 
up-to-date news on the following sectors: economy, health and medicine, FMCG, real estate market and public adminis-
tration. The website is a discussion and meeting place for professionals, a platform to exchange information and opinions 
and the database of case studies. It is also a HR knowledge centre with personalized payroll reports and numerous job & 
training offers.
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