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Karta: STAWKI GODZINOWE BRUTTO                                                 (G1E-G7E) 

 

Oficjalna minimalna płaca brutto: 8,25 zł na godzinę 

 

Pomocnik kucharza: 8,50 do 10,00 zł  

Kucharz: od 12,00 do 20,00 zł (wyjątkowo 40,00 zł) 

Kelner: od 6,50 do 10,00 zł (z napiwkami: 8,25 do 20,00 zł) 

Kurier: od 9,50 do 12,00 zł   

Sprzątaczka w domu: od 8,25 do 20,00 zł 

Ogrodnik: od 9,50 do 16,00 zł (wyjątkowo 20,00 zł) 

Mechanik pojazdów: od 10,00 do 35,00 zł 

Opiekunka do dziecka: od 8,25 do 15,00 zł   

Pielęgniarka: od 12,00 do 30,00 zł (wyjątkowo 40,00 zł)  

Sekretarka: od 12,00 do 15,00 zł (wyjątkowo 35,00 zł) 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ustalono pod koniec 2011 roku, na podstawie ogłoszeń prasowych i internetowych. Minimalna płaca:  
1, 386 zł na miesiąc /168 godzin w przeciętnym miesiącu = 8,25 zł na godzinę. Za najniższe stawki 
przyjęto takie, które wynikają z płacy zasadniczej (bez premii).  
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KARTA: CZTEROSOBOWA RODZINA                                                     (K1-K5) 

 

Jan – 40 lat, pracujący, dojeżdża do pracy 

autobusem;  

Zofia – 36 lat, obecnie zajmuje się domem, 

nie pracuje;  

Marek – 14 lat, chodzi do szkoły;  

Kasia – 5 lat, nie chodzi do przedszkola.  

 

Rodzina: 

• nie ma długów;  

• mieszka w bloku i płaci czynsz w wysokości 
400 zł miesięcznie, w tym: wywóz śmieci 
i zimna woda.   
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KARTA: LISTA WYBRANYCH ZAWODÓW                                                    (L1) 

 

Profesor uniwersytetu 99 

Lekarz 90 

Nauczyciel 86 

Górnik 81 

Adwokat 76 

Dziennikarz 72 

Policjant 67 

Murarz – robotnik wykwalifikowany 65 

Kierowca autobusu 63 

Makler giełdowy 62 

Właściciel małego sklepu 56 

Sprzedawca w sklepie 49 

Urzędnik – referent 42 

Sprzątaczka 37 

Robotnik budowlany niewykwalifikowany 30 
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KARTA: KLASY I WARSTWY                                                                   (M1-M3) 

 

• Przedsiębiorcy – zatrudniający innych  

• Menedżerowie – wysoki szczebel 

• Eksperci – wolne zawody 

• Kierownicy – średni i niski szczebel  

• Pracownicy biurowi i technicy 

• Pracujący na własny rachunek 

• Sprzedawcy i im podobni pracownicy usług 

• Robotnicy wykwalifikowani 

• Robotnicy bez kwalifikacji 

• Rolnicy 
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KARTA: BEZROBOTNI                                                                                   (M5) 

  

• W prawie każdym gospodarstwie 
domowym jest taka osoba 

• Więcej niż w połowie gospodarstw 
domowych jest taka osoba 

• W połowie gospodarstwa domowych jest 
taka osoba 

• Mniej niż w połowie gospodarstw 
domowych jest taka osoba 

• Tylko w nielicznych gospodarstwach 
domowych jest taka osoba 
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KARTA: ODPOWIEDZI                                                                           (N1-N10) 

 

 

• Zdecydowanie się zgadzam 

• Raczej się zgadzam 

• Raczej się nie zgadzam 

• Zdecydowanie się nie zgadzam 
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KARTA: CZAS W CIĄGU DNIA                                                                       (P1) 

 

• Czasu nie starcza nawet na wykonanie 
koniecznych zajęć 

 

• Czasu starcza tylko na to, co trzeba 
zrobić, ale nie ma czasu wolnego dla 
siebie 

 

• Wszystko daje się zrobić i zostaje 
trochę czasu dla siebie i rodziny 

 

• Czasu starcza na wszystko bez 
specjalnego pośpiechu 

 

• Czasu wolnego jest aż za dużo  

 
 


