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Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – edycja jesień.
Od ponad dwudziestu lat zbieramy dane o wynagrodzeniach, tworzymy opracowania statystyczne
i pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać płacami. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się
na przeprowadzenie dwóch edycji badania.
Aby ułatwić Państwu decyzję o udziale w badaniu, zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami
na najważniejsze pytania dotyczące jego przebiegu.

• Jak przebiega badanie?
• Czy dane mojej firmy są bezpieczne?
• Jakie stanowiska znajdę w raporcie?
• Ile to kosztuje i co otrzymam w zamian?

JAK PRZEBIEGA BADANIE?
Uczestnictwo w badaniu wynagrodzeń składa się z następujących etapów:

`

✓

podpisanie umowy zabezpieczającej poufność danych,

✓

uzupełnienie arkusza Excel danymi płacowymi przez klienta,

✓

telefoniczna weryfikacja arkusza z konsultantem Sedlak & Sedlak,

✓

analiza danych i wykonanie obliczeń przez analityków Sedlak & Sedlak,

✓

wydanie raportu i przekazanie jego wyników klientowi.

Analizy zaprezentowane w obecnej edycji badania powstaną w oparciu o dane zebrane w okresie od sierpnia
do października 2020 r. Wśród nich znajdować się będą informacje o wynagrodzeniach zasadniczych,
podstawowych, stałych dodatkach do pensji, wynagrodzeniach zmiennych oraz o benefitach oferowanych
przez firmy. Analizą obejmiemy również planowane i zrealizowane podwyżki płac.
Rekrutacja uczestników badania potrwa do października 2020 r. – wtedy też zakończymy proces zbierania
danych. Równolegle przebiegał będzie proces weryfikacji danych. Następnie rozpocznie się etap
przygotowania analiz. Wydanie raportu zaplanowane jest na drugą połowę listopada 2020 r.

CZY MOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, dostęp do arkuszy mają wyłącznie wybrani pracownicy działu
analiz wynagrodzeń, zajmujący się ich weryfikacją oraz analizą statystyczną.
Z każdym uczestnikiem raportu podpisujemy umowę powierzenia przetwarzania danych zgodną z wymogami
RODO, gwarantującą Państwu odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Dane trafiają do nas w formie
spseudonimizowanej i nigdy nie są ujawniane innym podmiotom.
Minimalna próba niezbędna do prezentacji analiz dla danego szczebla i poziomu stanowiska (5 firm)
uniemożliwia identyfikację uczestnika badania.
Dane zbierane będą przy pomocy specjalnego arkusza programu Excel, zabezpieczonego hasłem. Co ważne,
każdy arkusz przekazany do badania poddany będzie dwuetapowej kontroli (weryfikacja systemowa
i indywidualna). Weryfikacja obejmie również dopasowanie stanowisk.

JAKIE STANOWISKA ZNAJDĘ W RAPORCIE?
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dane o wynagrodzeniach – ogólnopolskie

✓

✓

✓

✓

dane o wynagrodzeniach i podwyżkach
- dla jednego kryterium (np. woj. śląskie)

✓

✓

✓

dane o wynagrodzeniach i podwyżkach
- dla wszystkich kryteriów

✓

✓

dane o benefitach

✓

✓

analiza comparatio

✓

raport o wynagrodzeniach na podstawie
wyselekcjonowanej grupy firm

✓

raport: Świadczenia dodatkowe oferowane przez
firmy

✓

Rodzaj raportu
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - edycja jesień
stanowiska branży IT

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - edycja jesień
stanowiska branży IT i administracyjne

Zawartość raportu
Rodzaj analizy

✓

Wszystkie ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Jeżeli potrzebują Państwo dedykowanej wersji raportu zapraszamy do kontaktu.
Nasi konsultanci postarają się dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

KONTAKT
raport@sedlak.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości
zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

12 625 59 16

12 625 59 10

