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Drodzy czytelnicy

Oddajemy w Wasze ręce raport z badania „Sytuacja finansowa 

pracowników w Polsce”. Pomysł na badanie powstał jeszcze długo 

przed ogłoszeniem pandemii w Polsce i na świecie. Sam moment 

realizacji badania przypadł już na pierwsze dni wprowadzonego 

stanu zagrożenia epidemiologicznego (braku zajęć w szkołach  

i wprowadzenia pracy zdalnej w wielu firmach). 

Raport przedstawia obraz sytuacji finansowej pracowników  

w Polsce w pierwszych dniach pandemii, sytuacji, która już wtedy 

nie była dla wielu osób komfortowa. Znajdziecie w nim m.in. dane 

na temat sposobu gospodarowania pieniędzmi w trakcie miesiąca  

i roku oraz radzenia sobie w sytuacji, kiedy ich brakuje. Po raz pierwszy  

w Polsce na taką skalę zapytaliśmy też pracowników oraz osoby, które 

szukały pracy w momencie badania, o opinie na temat benefitów 

finansowych, jakie mogłyby być oferowane przez pracodawców.

Mamy nadzieję, że ta edycja raportu „Sytuacja finansowa 

pracowników w Polsce” będzie ważnym źródłem danych w trudnym 

dla nas wszystkich momencie. Wierzymy też, że publikacje takie jak 

ta, będą zachęcać pracodawców do poszukiwania możliwych form 

wsparcia finansowego dla pracowników i ułatwienia im zarządzania 

ich wynagrodzeniem.

Z życzeniami inspirującej lektury!
Piotr Smoleń, Symmetrical
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Raport w liczbach

Liczba osób, które wzięły udział w badaniu.

Odsetek badanych, którym udaje się odłożyć część 

wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia.

Odsetek badanych, dla których obecnie sytuacja 

finansowa jest źródłem stresu.

Odsetek badanych, którym brakuje środków przed wypłatą 

co najmniej kilka razy w roku.

Odsetek badanych, którym wystarcza pieniędzy tylko na 

bieżące zakupy, a na większe są zmuszeni odkładać.

Odsetek badanych, którzy nie mają żadnych oszczędności  

i nie są w stanie funkcjonować nawet przez jeden miesiąc 

bez wynagrodzenia za pracę.

Odsetek miesięcznego wynagrodzenia wydawany

średnio już w pierwszym tygodniu od wypłaty.

Odsetek badanych, którzy będą w stanie funkcjonować bez 

wynagrodzenia za pracę w oparciu o swoje oszczędności 

dłużej niż 3 miesiące.

1027

13%

40%
68%

57%
27%

31%
21%
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Część 1.

Sytuacja finansowa 
pracowników w Polsce i jej 
wpływ na różne sfery życia

N=1027

Co jest źródłem stresu dla Polaków?

Zdrowie

45%

Sytuacja finansowa

40%

Praca

27%

Związek/rodzina

21%

Inny obszar

3%

Nie doświadczam obecnie stresu w żadnym obszarze życia

18%
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Część 1.

Sytuacja finansowa pracowników w Polsce i jej wpływ 
na różne sfery życia Ocena obecnej sytuacji finansowej

Komentarz eksperta:

Dla ponad 50% pracowników stres finansowy wiąże się  
z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i samopoczucia, 
jak również bezpośrednio wpływa na produktywność, 
frekwencję w pracy i popełniane błędy. Badanie jasno 
pokazuje, że poczucie stabilności finansowej jest 
fundamentalną potrzebą pracowników. Redukcja stresu 
finansowego będzie szczególnie ważna dla pracowników  
w najbliższych kwartałach, ponieważ spodziewamy się 
recesji spowodowanej pandemią COVID-19.

Piotr Smoleń, CEO i współzałożyciel Symmetrical.ai

Zdaniem pracownika:

„Zawsze brakuje pieniędzy, się jeszcze nie zarabia tyle, ile 

by się chciało.”

Sławek, 31 lat, pracuje w branży produkcyjnej

Bardzo dobra - mogę pozwolić sobie na pewien luksus

4%

Satysfakcjonująca - wystarcza mi na wiele bez specjalnego 
odkładania pieniędzy na większe wydatki

18%

Przeciętna - wystarcza mi na co dzień, ale muszę odkładać 
pieniądze na poważniejsze zakupy

57%

Niesatysfakcjonująca - muszę na co dzień bardzo oszczędnie 
gospodarować pieniędzmi i nie jestem w stanie nic odłożyć

17%

Bardzo zła - nie wystarcza mi nawet na podstawowe potrzeby

4%

N=1027
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Część 1.

Sytuacja finansowa pracowników w Polsce i jej wpływ 
na różne sfery życia

Negatywny wpływ sytuacji finansowej

N=1027

Tak, na moje zdrowie

31%

Tak, na relacje z rodziną/znajomymi

23%

Tak, na moją produktywność w pracy

9%

Tak, popełniam błędy w pracy

7%

Tak, na moją frekwencję w pracy

5%

Nie, moja sytuacja finansowa nie wpływa negatywnie na
żaden z obszarów mojego życia

47%
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Część 2.

Dysponowanie wynagrodzeniem 
w trakcie miesiąca i sposoby  
radzenia sobie przed końcem 
miesiąca

N=1027

Dysponowanie wynagrodzeniem  
w trakcie miesiąca – średnia wydatków 
w poszczególnych tygodniach

Tydzień po wypłacie

31%

2 tygodnie po wypłacie

20%

3 tygodnie po wypłacie

18%

4 tygodnie po wypłacie

17%

Oszczędności

14%

Zdaniem pracownika:

„Wcześniej nie miałem problemów z płynnością finansową, 

bo pracowałem w innym hotelu i zarabiałem dużo więcej,  

a potem jak zacząłem pracować w obecnej firmie, to 

pojawiały się problemy z płynnością”

Filip, 19 lat, pracuje w branży hotelarsko-gastronomicznej
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Tydzień po wypłacie

10%

29%

27%

15%

11%

3%
2% 1%1%

Tydzień II po wypłacie

18%

56%

24%

2%

Tydzień III po wypłacie

24%

55%

18%

1%1%

Tydzień IV po wypłacie

33%

47%

17%

2%1%

Oszczędności

57%

28%

6%
4%

3%
1%2%

1%

Od
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Część 2.

Dysponowanie wynagrodzeniem w trakcie miesiąca i sposoby 
radzenia sobie przed końcem miesiąca

Dysponowanie wynagrodzeniem w ciągu 
miesiąca – wydatki w kolejnych tygodniach po 
wypłacie

Poziom wydatków:

N=1027

Do 10%

11 - 20%

21 - 30%

31 - 40%

41 - 50%

51 - 60%

61 - 70%

71 - 80%

81 - 90%

91 - 100%
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Część 2.

Dysponowanie wynagrodzeniem w trakcie miesiąca i sposoby 
radzenia sobie przed końcem miesiąca

Jak często Polakom brakuje środków na koniec 
miesiąca

Komentarz eksperta:

Dane dotyczące sposobu dysponowania pieniędzmi z wypłaty 
pokazują dość smutny obraz życia polskich pracowników. Co 
piątemu z nich brakuje środków „przed wypłatą” regularnie 
co miesiąc, a kolejnej grupie pracowników zdarza się to kilka 
razy w roku. Najczęściej stosowaną strategią radzenia sobie 
w przypadku braku środków przed wypłatą jest ograniczanie 
wydatków. 40% pracowników korzysta w tym momencie  
z pożyczek od rodziny lub znajomych, a tylko 8% pracowników 
do tej pory wspomagało się zaliczką lub pożyczką od 
pracodawcy. Nadchodzące spowolnienie gospodarcze  
i dużo trudniejsza sytuacja ekonomiczna w Polsce mogą 
sprawić, że pracowników, którzy będą potrzebowali 
wcześniejszego dostępu do swojego wynagrodzenia lub 
niskooprocentowanych pożyczek będzie więcej. Dlatego 
obecna sytuacja zaprasza wręcz do dokonania przeglądu 
dotychczasowych benefitów oraz zachęca do sięgnięcia po 
nowe formy wsparcia oferowanego pracownikom.

Ewa Zmysłowska, People Director, PLAY

N=1027, wszyscy badani

Bardzo często (przez większość miesięcy w roku)

17%

Często (5-6 razy w roku)

14%

Czasami (3-4 razy w roku)

37%

Nigdy

32%
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Część 2.

Dysponowanie wynagrodzeniem w trakcie miesiąca i sposoby 
radzenia sobie przed końcem miesiąca

Sposoby radzenia sobie w przypadku braku 
środków przed wypłatą

N=1027, wszyscy badani

Zdaniem pracownika:

„Jak się dowiedziałam o aplikacji, przestałam pożyczać od 

rodziców, raczej chce sama to rozwiązywać”

Katarzyna, 37 lat, pracuje w branży outsourcingu usług 
kadrowych, korzysta z możliwości wcześniejszej zaliczki 
oferowanej przez pracodawcę w aplikacji Symmetrical

Ograniczam swoje wydatki

65%

Pożyczam pieniądze od rodziny lub znajomych

40%

Korzystam z debetu na karcie debetowej

19%

Korzystam z karty kredytowej

18%

Biorę zaliczkę lub pożyczkę u pracodawcy

8%

Biorę kredyt w banku

4%

Biorę pożyczkę w instytucji finansowej innej niż bank

3%

Inne

3%
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Część 3.

Jakie oszczędności mają  
Polacy i jak planują swoje  
wydatki?

N=1027

Jak długo Polacy są w stanie funkcjonować 
bez wynagrodzenia za pracę, w oparciu o swoje 
oszczędności?

Nie mam w ogóle oszczędności, które pokryłyby
moje wydatki w momencie braku pracy

27%

2 tygodnie

9%

1 miesiąc

18%

2 miesiące

15%

3 miesiące

10%

Więcej niż 3 miesiące

21%
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Część 3.

Jakie oszczędności mają Polacy i jak planują swoje wydatki?

W jaki sposób Polacy podchodzą do planowania 
większych wydatków?

Zdaniem pracownika
(o rozwiązaniu oferowanym przez Symmetrical):

„Ucieszyłem się, bo nigdy nie wiadomo co może w życiu 

spotkać i kiedy pieniądze będą potrzebne.”

Krzysztof, 34 lata, pracuje w branży produkcyjnej

N=1027

Tak, planuję, odkładam i udaje mi się dzięki
temu zapewnić środki na te dodatkowe wydatki

28%

Tak, planuję, ale nie na wszystkie większe
wydatki starcza mi funduszy z wynagrodzenia

30%

Nie, nie planuję i opłacam wydatki ze środków bieżących

29%

Nie, nie planuję i w razie dodatkowych wydatków 
szukam dodatkowych środków

13%
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Część 3.

Jakie oszczędności mają Polacy i jak planują swoje wydatki?

Komentarz eksperta:

W przeprowadzonym badaniu widać, iż największa grupa 
pracowników w badaniu, bo co czwarta osoba deklaruje 
iż nie posiada oszczędności, z których mogą korzystać 
w trakcie utraty pracy. Kolejną grupą (21% badanych) są 
osoby, które zgromadziły oszczędności pozwalające na 
utrzymanie się ponad 3 miesiące bez środków płynących 
z zatrudnienia. Widać więc wśród osób pracujących  
i poszukujących zatrudnienia duże spolaryzowanie 
odnośnie posiadanych oszczędności. W związku z tym, że 
tylko część badanych posiada zabezpieczenie finansowe 
na dłuższy okres czasu nie dziwi też podejście pracowników 
do planowania większych wydatków, np. na wakacje, 
uroczystości typu wesele w rodzinie czy ubezpiecznie 
samochodu. Co trzeci z pracowników stara się uwzględniać 
te wydatki planując dysponowanie wynagrodzeniem  
i jest często zmuszony sięgać tutaj po dodatkowe środki 
finansowania. 

Na rynku dostępnych jest oczywiście kilka możliwości 
pozyskania tych środków, jedną z nich mogą być też 
rozwiązania finansowe oferowane przez pracodawców (np. 
zasiłki z Funduszu Socjalnego, wcześniejsza wypłata zaliczki 
wynagrodzenia czy udzielenie pożyczki na preferencyjnych 
warunkach). Najbliższe miesiące pokażą czy będziemy 
odkładać większe wydatki w związku z niepewną sytuacją 
ekonomiczną, a także zatrudnieniem oraz jak pracodawcy 
podejdą do skutków kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego 
i czy będą się decydować na rozwijanie istniejących, bądź 
nowych form wsparcia dla pracowników. W obecnym 
czasie z pewnością największym wyzwaniem jest ciągłość 
efektywnej działalności biznesowej oraz zatrudnienia.

Andrzej Borczyk, HR Director, Grupa Żywiec S.A.
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Wynagrodzenie wypłacane miesięcznie

55%

Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo

20%

Wynagrodzenie wypłacane dwutygodniowo

14%

Sam(a) chciał(a)bym decydować o częstotliwości 
wypłaty wynagrodzenia

8%

Wynagrodzenie wypłacane codziennie

2%

Inny sposób wypłaty wynagrodzenia

1%

Część 4.

Zainteresowanie wcześniejszymi 
wypłatami wynagrodzeń

N=1027

Preferencje odnośnie formy wypłaty wynagrodzenia

Zdaniem pracowników:

„Masz jakiś niekontrolowany wydatek to fajna sprawa, bo możesz 

skorzystać ze swoich pieniędzy wcześniej i dostajesz je od razu na 

konto.”

Michał, 22 lata, pracuje w firmie produkcyjnej,  korzysta z możliwości 
wcześniejszych wypłat oferowanych przez pracodawcę

„To jest lepsze niż pożyczanie, bo to są moje pieniądze.”

Ewelina, 29 lat, pracuje w branży nowych technologie, korzysta  
z możliwości wcześniejszych wypłat oferowanych przez pracodawcę
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Część 4.

Zainteresowanie wcześniejszymi wypłatami wynagrodzeń

Jaką część wynagrodzenia Polacy chcieliby 
móc wypłacić wcześniej?

Komentarz eksperta:

Mimo, że kultura otrzymywania wynagrodzenia częściej niż 
raz w miesiącu jest w Polsce słabo rozwinięta, prawie co drugi 
Polak chciałby otrzymywać częstsze wypłaty lub samemu 
decydować o ich częstotliwości. Wprowadzenie stałych, 
częstszych wypłat dla wszystkich pracowników jest dla firm 
sporym wyzwaniem, dlatego z pomocą mogą przyjść tutaj 
zaliczki na poczet wynagrodzenia dla chętnych pracowników. 
Warto wspomnieć, że proces wnioskowania i wypłaty można 
zautomatyzować poprzez takie rozwiązania jak platforma 
Symmetrical, dzięki czemu staje się dużo wygodniejszy  
i bardziej komfortowy zarówno dla pracowników, jak  
i działów kadrowych.

Robert Kaputa, Lider Działu Kadr i Płac, Oknoplast

N=603, badani, którzy byliby zainteresowani  
możliwością wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia

Ok. 10-15% mojego wynagrodzenia netto

23%

Ok. 20-25% mojego wynagrodzenia netto

36%

Ok. 30-40% mojego wynagrodzenia netto

18%

Ok. 50% mojego wynagrodzenia netto

16%

Ok. 70-80% mojego wynagrodzenia netto

0%

Ok. 90% mojego wynagrodzenia netto

0%

Całość pensji

7%
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Część 5.

Dotychczasowe wsparcie  
finansowe ze strony  
pracodawców

N=696, badani, którzy nie korzystali do tej pory z wsparcia 
finansowego ze strony pracodawcy

N=1027

Z jakich finansowych form wsparcia ze strony 
pracodawcy korzystali do tej pory Polacy?

Powody, dla których Polacy nie skorzystali 
dotąd z dodatkowego wsparcia finansowego 
ze strony pracodawcy

Tak, z zaliczki wynagrodzenia

14%

Tak, w niskooprocentowanej pożyczki

13%

Tak, z zapomogi

8%

Tak, z innej niż ww. formy wsparcia

1%

Nie korzystałem z żadnej dodatkowej formy 
wsparcia finansowego u pracodawcy

68%

Nie miałe(a)m potrzeby pozyskania wsparcia
finansowego od pracodawcy

52%

Mój pracodawca nie oferuje takiej możliwości

34%

Nie miałe(a)m śmiałości zwrócić się z taką
prośbą do pracodawcy

17%
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Komentarz eksperta:

Do tej pory w Polsce jedynie kilkanaście procent pracowników 
skorzystało z dodatkowego wsparcia finansowego ze 
strony pracodawcy, np. w formie wcześniejszej wypłaty 
części wynagrodzenia (zaliczki) lub mikropożyczki. Co 
trzeci pracownik nie mógł tego zrobić, chociaż chciał, 
gdyż pracodawca nie oferował w ogóle takiej możliwości. 
Częstą przeszkodą w udzieleniu tego rodzaju wsparcia 
bywała konieczność angażowania działu kadr oraz złożony 
proces wnioskowania, a także, co pokazało badanie, 
brak śmiałości pracowników w zakresie zwrócenia się 
z taką prośbą do pracodawcy. Dlatego warto rozważyć 
skorzystanie z rozwiązań, które są odpowiedzią na obie 
z wymienionych barier. Aplikacje takie jak Symmetrical 
pozwalają pracownikowi w prosty sposób m.in. na 
wcześniejszą wypłatę części wynagrodzenia w dowolnym 
momencie i bez potrzeby kontaktu z działem kadr. Dzięki 
temu to pracodawca stwarza warunki pozwalające wyjść 
naprzeciw potrzebom pracowników. Pracownicy Santander 
mogli testować aplikację Symmetrical podczas pilotażu,  
i aż 85% z nich oceniło, że chciałoby mieć dostęp do takiego 
rozwiązania na stałe.

Radosław Kontak-Grzęda, Dyrektor Biura Innowacji  
i Projektów Transformacyjnych Santander Bank Polska

Część 5.

Dotychczasowe wsparcie finansowe ze strony pracodawców

Zdaniem pracowników
(o rozwiązaniu oferowanym przez Symmetrical):

„No ja bym chciała, nawet bardzo! Nie muszę korzystać 

wtedy z banku, czy jakiś rat, które mają ukryte opłaty, nie 

musiałabym się martwić spłatą, bo byłoby to automatycznie, 

super pomysł.”

Monika, 26 lat, pracuje w firmie produkcyjnej

„Masz jakiś niekontrolowany wydatek to fajna sprawa, bo 

możesz skorzystać ze swoich pieniędzy wcześniej i dostajesz 

je od razu na konto.”

Wojtek, 22 lata, pracuje w firmie produkcyjnej
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Część 6.

Zainteresowanie  
możliwościami dodatkowego 
wsparcia finansowego 
ze strony pracodawcy

N=1027

Postrzeganie możliwości dodatkowego 
wsparcia finansowego ze strony pracodawcy

Myślę, że to opcja lepsza niż pożyczka
w banku lub innej instytucji

79% 21%

Chciał(a)bym mieć taką
możliwość w razie potrzeby

77% 23%

Wolę, żeby pracodawca nie wiedział
o moich problemach finansowych

55% 45%

Uważam, że to krępujące przyznać się
pracodawcy, że mam kłopoty finansowe

58% 42%

Tak

Nie



Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020 - Raport z badania www.symmetrical.ai 19

Część 6.

Zainteresowanie możliwościami dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony pracodawcy

Zdaniem pracowników:

„Wcześniej, żeby dostać zaliczkę trzeba 

było pisać do księgowości maile itd. i nie 

było gwarancji czasu, kiedy odpowiedzą. 

Taka aplikacja może ułatwiać życie, jeśli 

racjonalnie się z niej korzysta. Nie musisz 

chodzić do księgowości po zaliczki, skraca 

czas, jest wygodna, intuicyjna.”

Adam, 29 lat, pracuje w branży nowych 
technologii, korzysta z możliwości 
wcześniejszej zaliczki oferowanej przez 
pracodawcę w aplikacji Symmetrical

„Jeśli ktoś ma płynność, to dodatkowe 

zabezpieczenie, to są moje pieniądze, 

nie muszę się martwić spłatą rat, a dla 

osób które potrzebują wsparcia na koniec 

miesiąca to ważne jest, że nie musiałby 

pożyczać od rodziców tylko same nauczyły 

się gospodarować.”

Izabela, 35 lat, pracuje w branży nowych 
technologii, korzysta z możliwości 
wcześniejszej zaliczki oferowanej przez 
pracodawcę w aplikacji Symmetrical
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Część 6.

Zainteresowanie możliwościami dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony pracodawcy

Zainteresowanie poszczególnymi rozwiązaniami 
finansowymi oferowanymi przez pracodawcę

Komentarz eksperta:

Jesteśmy w momencie, w którym na znaczeniu zysyskują 
stabilność zatrudnienia i bezpieczeństwo finansowe 
pracowników i ich rodzin. Podobną tendencję 
obserwowaliśmy w innych trudnych okresach na 
polskim rynku pracy: w czasie transformacji lat 90. 
czy światowego kryzysu finansowego (2007-2009).  
W sytuacji, z którą mierzą się pracownicy, wachlarz 
dodatkowych rozwiązań, w tym wypłata zaliczek czy 
niskooprocentowane pożyczki, może zostać szczególnie 
doceniony. W ten sposób możemy zapewnić pracownikom 
tak ważne dziś poczucie bezpieczeństwa i komfort, 
minimalizujemy bowiem negatywne czynniki pozazawodowe, 
które mogą wpływać na ich zaangażowanie w pracy. 

Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation Officer, 
Randstad Polska

N=1027

Możliwość wcześniejszej wypłaty części lub całości wynagrodzenia

59%

Niskooprocentowana pożyczka na dowolny cel

55%

Plan oszczędzania (np. Kupuję wakacje w styczniu, a raty
są potrącane z moich pensji)

37%

Niskooprocentowany kredyt na mieszkanie

34%

Kredyt konsolidacyjny (możliwość spłaty różnego
zadłużenia z pomocą jednej, niższej comiesięcznej raty)

34%

Niskooprocentowany kredyt na edukację dzieci

34%

Niskooprocentowany kredyt na samochód

30%
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Komentarz eksperta:

Benefity finansowe, o które zostali zapytani w badaniu 
pracownicy to nowość na polskim rynku. Sami pracownicy 
muszą najpierw dowiedzieć się o takiej możliwości  
i zrozumieć sposób jej funkcjonowania. Dlatego warto 
zwrócić uwagę na fakt, że już teraz 38% badanych Polaków 
wskazało, że rozważając podjęcie pracy weźmie pod uwagę 
fakt oferowania benefitów finansowych przez pracodawcę. 
Można przypuszczać, że odsetek ten będzie się zwiększał, 
wraz z momentem, w którym oferowane wsparcie finansowe 
będzie dla pracownika przejawem mocniejszego wsparcia ze 
strony pracodawcy niż np. owocowe dni w pracy, masaże czy 
bilety do kina. 

Marta Pawlak-Dobrzańska, Strateg i Analityk HR, Great 
Digital

Część 6.

Zainteresowanie możliwościami dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony pracodawcy

Czy oferowane benefity finansowe mogą 
wpływać na wizerunek pracodawcy?

N=1027

Tak, z podobnych ofert wybrałbym pracodawcę, 
który oferuje benefity finansowe dla pracowników

38%

Nie, porównując oferty pracodawców nie brał(a)bym
pod uwagę oferowanych benefitów finansowych

23%

Trudno powiedzieć

39%
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Komentarz eksperta:

Podstawowa znajomość finansów pomaga ludziom stać 
się samowystarczalnymi i osiągnąć stabilność finansową. 
Obejmuje to możliwość oszczędzania pieniędzy, rozróżniania 
prawdziwych potrzeb od chwilowych zachcianek, zarządzania 
budżetem, płacenia rachunków i planowania emerytury. 
Edukacja finansowa pomaga im stworzyć realistyczny plan 
działania, która przeprowadzi ich przez codzienne życie, 
podejmując dobre decyzje finansowe. Dodatkowo może 
to być narzędzie do racjonalnego podejmowania decyzji 
i nie wpadania w takie pułapki jak spirala zadłużenia czy 
zorganizowane oszustwa typu „Amber Gold”. Ostatecznie 
edukacja pozwala zmniejszyć stres, bo ludzie boją się tego, 
czego nie znają, a dzięki procesowi poznawczemu oswajają 
swoje obawy.

Maciej Noga, Managing Partner, Pracuj Ventures

Część 7.

Zainteresowanie poszerzaniem 
wiedzy finansowej

N=1027

Jak zabezpieczyć moją emeryturę

24%

Jak skutecznie oszczędzać na wybrany przeze mnie cel

21%

Jak zarządzać moim budżetem

21%

Ogólne podstawy finansów

19%

Jak porównywać produkty finansowe

16%

Inne

1%

Nie, edukacja finansowa nie jest mi potrzebna

38%



Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020 - Raport z badania www.symmetrical.ai 23

Metryczka, czyli kim są badani

Wiek

Wynagrodzenie nettoPłeć

Wykształcenie

50%

12%

23%

24%

19%

22% 18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 60

60+

Mężczyzna

Kobieta

50%

50%

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

Średnie

Wyższe

15%

24%

37%

24%

Poniżej 2 tys. netto

Powyżej 2 - 3 tys. netto

Powyżej 3 - 4 tys. netto

Powyżej 4 - 5 tys. netto

Powyżej 5 - 6 tys. netto

39%

34%

16%

8%
3%

N=1027

N=1027 N=1027

N=1027
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Metryczka, czyli kim są badani

Status zawodowy

Długość doświadczenia zawodowego

Poziom stanowiska

Pracuję i nie planuję zmiany pracy

Pracuję i rozglądam się za nową pracą

Nie pracuję, ale szukam pracy

50%

25%

25%

Poniżej 1 roku

Ponad 1 - 2 lat

Ponad 2 - 5 lat

Ponad 5 - 10 lat

Ponad 10 - 15 lat

Powyżej 15 lat

47%

10%
6%

12%

13%

12%

Praktykant/stażysta

Asystent/młodszy specjalista

Specjalista

Kierownik zespołu/działu

Dyrektor/prezes/właściciel firmy

Inne stanowisko

13%
28%

3%

9%
36%

11%

N=1027

N=1027

N=1027
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Co możesz zrobić po 
przeczytaniu raportu?

Jeśli jesteś pracownikiem:

Chciał(a)byś, aby Twój pracodawca oferował benefity 

finansowe, w tym m.in. możliwość wcześniejszej wypłaty 

wynagrodzenia? 

Powiedz mu o rozwiązaniu oferowanym przez Symmetrical: 

www.symmetrical.ai

Jeśli jesteś pracodawcą:

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zmniejszyć stres 

finansowy Twoich pracowników dzięki wdrożeniu rozwiązań 

Symmetrical:

• Przeczytaj więcej o rozwiązaniu: www.symmetrical.ai

• Umów się na spotkanie: bizdev@symmetrical.ai

• Sprawdź na ile Twoi pracownicy byliby zainteresowani 

skorzystaniem z rozwiązań oferowanych przez 

Symmetrical. Napisz: marta@greatdigital.pl

http://www.symmetrical.ai
http://www.symmetrical.ai 
mailto:bizdev%40symmetrical.ai?subject=
mailto:marta%40greatdigital.pl?subject=
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Metodologia badania

Badanie „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce” objęło próbę 

N=1027 osób pracujących i szukających pracy, których poziom dochodu 

miesięcznego nie przekracza 150% średniego wynagrodzenia brutto 

(czyli 6000 pln netto). Badanie realizowane było w dniach 18-27 

marca 2020 z pomocą metodologii CAWI (Computer Assisted Web 

Interviews) przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie 

Symmetrical Sp. z o.o.

Cytaty od pracowników pochodzą z badania jakościowego 

zrealizowanego metodą wywiadów indywidualnych w dniach 16 

marca - 8 kwietnia 2020, które objęło 43 pracowników pracujących 

w branży produkcyjnej, hotelarskiej lub wykonujących pracę biurową.

Partnerem merytorycznym badania jest Great Digital, agencja 

specjalizująca się w realizacji badań dla branży HR.

Raport „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce”
Cytowanie danych za: Raport „Sytuacja finansowa pracowników  

w Polsce”, Symmetrical, 2020

Dane przygotowane w raporcie zostały przygotowane i opracowane 

na zlecenie Symmetrical przez Great Digital.

Wydawca: 
Symmetrical Labs Sp. z o.o.

ul. Rozbrat 6/17, 00-451 Warszawa

Kontakt dla mediów:
Magdalena Kubiś, Symmetrical, magdalena.kubis@symmetrical.ai

mailto:magdalena.kubis%40symmetrical.ai?subject=
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Za rozwiązanie symmetrical.ai odpowiada Symmetrical Labs,  

polsko-brytyjska firma fintech. Misją firmy jest pomoc pracownikom 

w odzyskaniu kontroli nad osobistymi finansami. Stworzone przez 

Symmetrical Labs rozwiązanie symmetrical.ai oferuje pracodawcom 

usługę „pensja na życzenie” oraz inne benefity finansowe dla 

pracowników.

Rozwiązanie zostało wielokrotnie wyróżnione przez ekspertów  

i wygrało wiele nagród, m. in. ABSL Startup Challenge, czy The Heart 

HR Tech Demo Day.

Dotychczas dzięki systemowi wypłacono 15 000 pensji. Symmetrical 

Labs jest podmiotem regulowanym przez KNF.

www.symmetrical.ai

Great Digital to agencja oferująca wsparcie analityczne, badawcze  

i strategiczne w obszarze HR, w tym w zakresie candidate i employee 

experience. 

Great Digital jest partnerem merytorycznym badania i autorem 

raportu „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce”.

O innowacyjnym podejściu do HR przeczytasz na prowadzonym przez 

Great Digital blogu: http://greatdigital.pl/blog/.

http://www.symmetrical.ai
http://greatdigital.pl/blog/

