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WSTĘPNIAK

Benefity: praktycznie  
i inspirująco

Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad Instytutem Kontekstów Pracy 
odbyliśmy dziesiątki rozmów z ekspertami, praktykami two-

rzącymi miejsca pracy (część z nich zaprosiliśmy do powołanej 
przez nas  Rady programowej Instytutu ). Pytaliśmy ich o to, ja-
kie zjawiska definiują dziś obszar szeroko rozumianej pracy i jakie 
aspekty będą miały kluczowe znaczenie w przyszłości. Jednym  
z elementów wymienianych przez zdecydowaną większość na-
szych rozmówców były benefity pozapłacowe.

To właśnie benefitom postanowiliśmy poświęcić nasz pierwszy 
projekt, którego niniejsza publikacja jest kluczową częścią.  
W ramach projektu odbyło się także spotkanie społeczności 
Instytutu – relację z niego znajdziecie na końcu tego opracowania.

Naszym głównym celem jest transfer wiedzy i inspiracji – chcemy 
pokazywać nie tylko „jak jest” w temacie benefitów, ale prze-
de wszystkim „jak może być”. Co to oznacza w praktyce? Obok 
danych z rynku pracy w opracowaniu oddajemy głos praktykom, 
którzy podpowiadają, jak dzięki benefitom nie tylko kusić talenty, 
ale budować lojalność już zatrudnionych. W publikacji znajdzie-
cie więc wskazówki odnośnie wpisywania benefitów w kulturę 

Piotr Szymczak, Dawid Zaraziński
Instytut Kontekstów Pracy • kontekstypracy.pl

organizacji, współpracy z pracownikami przy tworzeniu oferty 
benefitowej czy praktyczne wskazówki prawne.

Jednocześnie pokazujemy Wam kilka przykładów firm,  
które benefity sprzęgły ze swoimi wartościami – a dzięki  
temu wyszły poza standard. Mamy nadzieję, że zainspirują Was  
do refleksji i wdrożenia jakiegoś nowego rozwiązania.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim ekspertom, którzy odpo
wiedzieli na nasze zaproszenie i zechcieli podzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Za wsparcie dziękujemy również part-
nerom publikacji – Kancelarii Raczkowski Paruch oraz firmom 
LangMedia, Masterlease i Vastint.

Jeśli macie uwagi lub pytania, a może chcielibyście z nami  
po prostu porozmawiać – zachęcamy gorąco do kontaktu. 
Wygodne sposoby komunikacji znajdziecie na stronie  
 kontekstypracy.pl/o-nas-kontakt . Miłej, inspirującej lektury!

https://kontekstypracy.pl/rada-programowa-ikp/
https://kontekstypracy.pl/
https://kontekstypracy.pl/o-nas-kontakt/
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Rynek pracy  
w Polsce: benefity 
w standardzie
Z roku na rok rosną kwoty, jakie firmy 
przeznaczają na benefity pozapłacowe. 
Nic dziwnego: świetna koniunktura  
i tzw. rynek pracownika sprawiają, 
że coraz więcej wysiłku trzeba włożyć 
w budowanie marki atrakcyjnego 
pracodawcy. Jak więc wygląda rynek 
benefitów w Polsce i jakie świadczenia 
oferują pracownikom rodzime firmy?

Niezależnie od branży, w jakiej działają i wielkości organizacji – 
praktycznie wszyscy zadają sobie dziś dwa podobne pytania:

1. Jak pozyskiwać najlepszych pracowników?

2. Jak budować zaangażowanie i utrzymywać w firmie osoby  
już zatrudnione?

Jedną z kluczowych składowych odpowiedzi na oba te pytania  
są benefity pozapłacowe. Pozwalają one nie tylko wyróżnić się  
na tle konkurencji. Jak za chwilę pokażemy, pewien zestaw świad-
czeń jest odbierany jako konieczny do zapewnienia standard. 
Dodatkowo, jak pokazują przykłady umieszczone w niniejszym 
opracowaniu, benefity są też sposobem na wyrażanie specyfiki 
kultury danej organizacji, przyciągania pracowników wyznających 
podobne wartości.

Zacznijmy jednak od sytuacji na rynku pracy. 

Rynek pracownika w standardzie

To, że mamy „rynek pracownika”, nie jest żadnym odkryciem. 
Pewną nowością mogą być pojawiające się coraz częściej głosy 
analityków, że będzie on już stałą częścią biznesowego krajobrazu 
i firmy muszą na poważnie podchodzić do redefiniowania swo-
jej polityki kadrowej. Najbardziej zadowoleni z dobrej sytuacji 
gospodarczej są oczywiście pracownicy – im nie brakuje optymi-
zmu. Jak pokazują analizy firmy Hays („Raport płacowy 2019”), 
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aż 64% badanych pozytywnie ocenia swoją perspektywę zawo-
dową (tylko 13% negatywnie). Coraz mniej jest też narzekających 
na swoją pracę. Według firmy Randstad („Monitor Rynku Pracy”) 
czterech na pięciu Polaków twierdzi, że ze swojej pracy czerpie 
satysfakcję.

Dobre samopoczucie przekłada się na otwartość na zawodowe 
zmiany, co oczywiście niekoniecznie jest dobrą wiadomością dla 
pracodawców. Tylko co piąty pracownik deklaruje, nie myśli  
nad zmianą pracy. 26% respondentów rozważa zmianę pracodaw-
cy w perspektywie najbliższych 6 miesięcy, a dodatkowe 17%  
w okresie 612 miesięcy. Główne powody planowanych zmian? Aż 
73% respondentów wskazuje poziom wynagrodzenia oraz dodatki 
pozapłacowe, 55% brak możliwości rozwoju, a 31% – lokalizację.

Spójrzmy więc na drugą stronę i sprawdźmy, jak kształtuje się 
perspektywa pracodawców. Tu też pojawia się optymizm: aż 87% 

firm planuje wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą i zwięk-
szyć zatrudnienie. Jednocześnie jednak wskazują na dwa główne 
wyzwania stojące na drodze realizacji tego celu: niedobór kandy-
datów spełniających ich oczekiwania oraz konieczność prześciga-
nia się w proponowanych warunkach. 

O talenty i zaangażowanie pracowników firmy próbują walczyć 
na różne sposoby. Jednym z nich są podwyżki: aż 83% przedsię-
biorstw zdecydowało się na zwiększenie płac w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. I to nie koniec dobrych informacji dla pracowników: 
trzech na czterech pracodawców chce zwiększać płace także  
i w tym roku.

Benefity w polskich firmach

W realizacji polityki zatrudnienia pomaga firmom oferta benefi-
tów pozapłacowych. Świadczenia dodatkowe otrzymuje już 90% 
pracowników.

Z wyników badania przeprowadzonego przez Kantar Millward 
Brown na zlecenie firmy Sodexo Benefits nad Rewards Services 
(„Drogowskaz Motywacyjny 2018”) wiemy, że w co czwartej 
firmie (27%) rosną budżety motywacyjne. Średnia roczna kwota 
przeznaczona na świadczenia pozapłacowe na jednego pracowni-
ka kształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 948 zł. 

Z tych samych badań wiemy, że przedsiębiorstwa oferują zatrud-
nionym już średnio 5,2 świadczeń. Z tym, że liczba ta wzrasta 

92%
pracowników chce mieć 
realny wpływ na działania 
HR, w tym na tworzenie 
oferty benefitowej
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Dawid Zaraziński
Współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy.  
Aktywny na Twitterze i LinkedIn.

bardzo wraz z wielkością firmy; organizacje zatrudniające ponad 
250 osób oferują ich aż średnio 7,4.

Pracodawcy coraz częściej informują również swoich pracowników, 
ile warte są przyznawane świadczenia oraz jaką część całkowitego 
wynagrodzenia stanowią. Robi tak już blisko 70% dużych firm.  
Ich zdaniem, wzmacnia to znaczenie i siłę motywacyjną benefitów.

Pracownicy coraz bardziej cenią wartość oferty benefitowej. Jak 
pokazują badania firm Antal i Sodexo („Cztery osobowości. Jeden 
rynek pracy”), prawie wszyscy pracownicy (92% respondentów) 
chcą mieć realny wpływ na działania HR – zależy im między 
innymi na tym, aby samodzielnie wybierać benefity pozapłacowe 
czy szkolenia. Co ważne, wyniki badania potwierdzają, że kluczo-
wym wymiarem oceny pracodawcy jest wysokość wynagrodzenia 
oraz właśnie oferta świadczeń pozapłacowych. Na kolejnych miej-
scach respondenci umieścili możliwości rozwoju, wartości spo-
łeczne, zgodność z zainteresowaniami oraz możliwości uczenia.

Co trzeba mieć?

Sprawdźmy jeszcze, jakie benefity są dziś standardem. Ale jak właś-
ciwie rozumieć „standard” w kontekście benefitów? Są to takie 
świadczenia, których obecność nie zwiększa atrakcyjności praco-
dawcy, ale ich brak istotnie ją obniża. Na podstawie dostępnych 
wyników badań można stwierdzić, że taki charakter mają między 
innymi: ubezpieczenie grupowe, pakiet podstawowej opieki me-
dycznej, szkolenia, karta sportowa, imprezy i wyjazdy integracyjne. 

Czy wszystkie firmy oferują swoim pracownikom takie świadcze-
nia? Oczywiście, że nie. Ale występują one zdecydowanie najczęś-
ciej (zwłaszcza w średnich i dużych organizacjach) i nie stanowią 
już argumentu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku 
pracownika.

Dlatego w niniejszym opracowaniu staramy się pokazać przykła-
dy benefitów niestandardowych. Nie podajemy ich jednak dla 
prostego zaciekawienia. Chcemy pokazać firmy, które z benefitów 
uczyniły narzędzie komunikacji kluczowych dla siebie wartości. 
Nie zachęcamy więc, aby w każdej firmie wprowadzić podobne 
świadczenia – ale przede wszystkim, aby zastanowić się, jakie 
działania będą zgodne z kulturą naszej organizacji. 

7,4 64%
średnia liczba  

benefitów oferowana 
pracownikom  

przez duże firmy
badanych pozytywnie ocenia  

swoją perspektywę zawodową

https://twitter.com/dawidz
https://www.linkedin.com/in/dawidzarazinski/?locale=pl_PL
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Punktem wyjścia do benefitów 
powinny być wartości organizacji

Projektując politykę benefitów, warto patrzeć  
nie tylko na aktualne potrzeby pracowników,  
ale również wychodzić w przyszłość. Chodzi tu  
z jednej strony o przewidywanie rozwiązań, które 
mogą sprawdzić się za kilka lat, a z drugiej strony 
dostosowywanie oferty do planów biznesowych.

W zestawieniach najpopularniejszych polskich benefitów 
pozapłacowych nieustająco królują prywatna opieka 

 medyczna, karty sportowe i dofinansowanie do szkoleń  
(za: badanie Pracuj.pl, Benefity oczami pracowników, 2018 r.). 
Warto jednak pamiętać, że słowo „benefit” (czyli potoczna nazwa 
dodatkowych świadczeń pracodawcy dla pracowników) pocho-
dzi z połączenia dwóch łacińskich słów: „bene”, które oznacza 
 „dobrze”, i „facere” – „czynić”.

Benefit nie ma być zatem jakimkolwiek dodatkowym świadcze-
niem, ale świadczeniem, które czyni dobro wobec pracownika. 
Dobry benefit powinien odpowiadać na jego potrzeby (rozwiązy-
wać problemy, eliminować bolączki, po prostu – ułatwiać życie). 
Warto więc uzależnić je nie tylko od stażu pracy czy doświadcze-
nia zawodowego, ale przede wszystkim specyfiki wykonywanej 
pracy czy sytuacji życiowej w ogóle.  Grupy pracowników, które 
warto wziąć po uwagę, przy planowaniu polityki benefitów to: 
przyszli rodzice, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
sportowcy, właściciele zwierząt, podróżnicy, pracownicy biurowi, 
pracownicy fizyczni. 

Warto przy tym pamiętać, że polityka benefitów powinna być 
spójna z wartościami wyznawanymi w organizacji, a wręcz  

wzmacniać ich przekaz. Jeśli fundamentem organizacji jest 
wolność i odpowiedzialność – niech zaufanie, jakim pracodawca 
obdarzył pracowników, zostanie wzmocnione przez nielimitowany 
urlop wypoczynkowy. Jeśli kluczowy jest zaś worklife balance – 
niech benefitem będzie wszystko, co ułatwi jego osiągnięcie. 

Benefitem może być dziś dosłownie wszystko. W ich kreowaniu 
ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. 

Maja Gojtowska
Ekspert w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej. Specjalizuje się  
w employer brandingu oraz komunikacji w obszarze rekrutacji i HR.  
O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na stronie gojtowska.com
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Rozwój dzieci –  
rodzice w pobliżu
Firma: 
Grupa FORTE

Benefit: 
Przedszkole 

We wrześniu 2018 roku polski producent mebli 
ogłosił otwarcie w Suwałkach dwujęzycznego 
przedszkola firmowego z oddziałem żłobkowym.  
To druga tego typu placówka, mająca na celu 
wsparcie pracowników firmy z małymi dziećmi. 
Pierwsze firmowe przedszkole zostało uruchomione 
w 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

Łączenie pracy z życiem rodzinnym to duże wyzwanie, szczególnie 
dla pracowników mających małe dzieci. Przedszkole przyzakła-
dowe jest komfortem, który rozwiązuje dylematy wielu  rodziców, 
a koncepcja ta sprawdziła się bardzo dobrze już w Ostrowi 
Mazowieckiej. Jesteśmy dumni z naszych dwujęzycznych przed-
szkoli, które stanowią benefit pracowniczy na miarę wyzwań 
współczesnego rynku pracy – przekonywał Maciej Formanowicz, 
prezes zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Przedszkola firmowe to ważny element polityki  wewnętrznej 
Grupy FORTE mającej na celu wspieranie pracowników, 

umożliwianie im rozwoju oraz zapewnianie równowagi pomię-
dzy życiem zawodowym a osobistym. Firma buduje także w ten 
sposób wizerunek odpowiedzialnego, wrażliwego i przyjaznego 
pracodawcy. 

W Suwałkach, podobnie jak w Ostrowi Mazowieckiej,  
do współpracy zaproszono KIDS&Co. – profesjonalnego  
eduoperatora, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia 
dwujęzycznych przedszkoli i żłobków. Zajęcia prowadzone są  
w systemie polskoangielskim, na podstawie autorskiego progra-
mu edukacyjnego. Nauczyciel anglojęzyczny towarzyszy dzieciom 
podczas zajęć edukacyjnych, zabawy, spożywania posiłków, wy-
cieczek, przedstawień oraz wszelkich innych wydarzeń mających 
miejsce w przedszkolu, dzięki czemu poznają one otaczający je 
świat w dwóch językach. 

Suwalskie przedszkole i żłobek powstały w nowoczesnym budyn-
ku o powierzchni 1000 m kw., w którym mieszczą się trzy sale 
żłobkowe i cztery przedszkolne. Na terenie przedszkola znajdują 
się dwa place zabaw. 
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Postaw na Blended Learning!  
Rozwój kompetencji językowych jako benefit 
dla pracowników i organizacji
Trudno wyobrazić sobie lepszy benefit niż rozwój kompetencji językowych. Z jednej bowiem strony pracownicy 
czują, że język jest czymś w co warto inwestować swój czas (będą więc z benefitu korzystali), z drugiej – lepiej 
wyedukowani pracownicy dają więcej wartości swojej organizacji. W poszukiwaniu idealnego sposobu wdrożenia 
tego rozwiązania, warto postawić na Blended Learning. Dlaczego?

L iczby mówią same za siebie: aż 98% pracowników firmy 
Jeronimo Martins Polska uczestniczących w kursie prowadzonym 

metodą Blended Learning jest zadowolonych z zajęć, a 92% ankie-
towanych poleciłoby taką formę nauki swoim znajomym. Blended 
Learning jest też najefektywniejszą według badań formą nauki.

Nowoczesne organizacje oferują swoim pracownikom możli-
wość podnoszenia kompetencji językowych zarówno w formie 

elearningu jak i Blended Learningu. Doktor Will Thalheimer, 
jeden z autorytetów badających metody nauczania, podsumo-
wuje swoje dwudziestoletnie badania za pomocą prostej relacji: 
zajęcia stacjonarne < e-learning < Blended Learning. Do  takich 
samych wniosków doszliśmy również na podstawie analizy  ankiet 
zadowolenia przeprowadzonych po semestrze nauki języka 
 angielskiego metodą Blended Learning.

W nauce języka obcego równie ważna jak dobry lektor jest pra-
ca własna. To od niej zależy, jak szybko i biegle osoba ucząca się 
będzie posługiwać się językiem obcym. Blended Learning jest 
według badań najefektywniejszą formą nauki, ponieważ zamienia 
papierowy podręcznik na interaktywną platformę elearningową  
i łączy ją z konwersacjami z lektorem. 

„Metodę blended learning oceniam jako bardziej 
efektywną w porównaniu z metodami, którymi 
wcześniej uczyłam się j. angielskiego”*
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„Czuję ogromną satysfakcję, kiedy mogę w miarę 
szybko odpowiadać na pytania zadawane  
przez lektorkę, a to wymaga przygotowania”

Według osób uczestniczących w kursach językowych, najważniej-
szym elementem zajęć z lektorem są konwersacje. W zajęciach 
prowadzonych z pomocą platformy online uczestnicy sami przy-
swajają wiedzę, później utrwalają ją i ćwiczą umiejętności na 
zajęciach w grupie lub podczas zajęć indywidualnych z lektorem. 
Na zajęcia pracownicy przychodzą już wyposażeni w niezbędne 
zwroty i słownictwo, a to minimalizuje strach przed mówieniem, 
daje płynność wypowiedzi oraz większą satysfakcję z komunikacji 
z lektorem i innymi kursantami.

W efektywnym kursie opartym o Blended Learning wszystkie nie-
zbędne pomoce dydaktyczne powinny być dostępne na interak-
tywnej platformie oraz w aplikacji mobilnej, by pracownicy sami 
mogli decydować, kiedy, gdzie i jak często się uczą. Uczestnicy 
kursu mogą wtedy przygotować się do zajęć zarówno wcześnie 
rano w drodze do pracy, jak i późnym wieczorem w ulubionym 
fotelu. W tradycyjnym modelu nauczania, całej grupie narzucane 
jest to samo tempo i każdy ma tyle samo czasu na przyswojenie 
nowego materiału, niezależnie od swoich umiejętności. Oczekuje 
się, że każda osoba w grupie zrozumie prezentowany na zajęciach 
materiał i świadomie użyje go jeszcze w trakcie tej samej lekcji. 
Brakuje wtedy indywidualnego podejścia do słuchacza, które tak 
cenią sobie uczestnicy kursów opartych o Blended Learning.  
Z punktu widzenia działu szkoleń, Blended Learning daje większą 
mierzalność procesu nauki w porównaniu z tradycyjnymi meto
dami nauczania. Wszystkie informacje potrzebne do kontroli 
procesu trwania kursu pracodawca ma dostępne w panelu admi-
nistracyjnym, w którym w czasie rzeczywistym widać aktywność 
pracowników na platformie. 

Platforma eTutor oprócz 1000 lekcji języka ogólnego oraz bizne-
sowego posiada personalizowaną naukę słownictwa, gry języ-
kowe, system ćwiczący wymowę, asystenta korespondencji oraz 
niemal 100 słowników specjalistycznych, dlatego też wiele osób 
uczy się tam nawet osiem godzin tygodniowo. Średni czas spę-
dzony na platformie przez pracowników to ponad dwie godziny 
tygodniowo i dla uzyskania tak wysokich wyników ważne jest, aby 
platforma była udostępniana razem z systemem motywacyjnym  
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i była pod nadzorem pracodawcy. Gdy do tak dużej aktywności do-
damy dynamiczne zajęcia z lektorem w małej grupie, to uzyskamy 
znacznie szybsze tempo nauki niż w przypadku zajęć tradycyjnych. 

Blended Learning z eTutorem to efektywna oraz przyjemna praca 
własna i wykorzystanie spotkań z lektorem na efektywną komuni-
kację. Argumenty świadczące o zaletach tej metody można mno-
żyć, ale jeśli firmie zależy na osiągnięciu szybkich postępów języko-
wych przez pracowników – należy skoncentrować się na Blended 
Learningu. Jest to jedyna metoda nauki, która pozwala na poświę-
cenie zajęć z lektorem w 100% na konwersacje, co efektywnie 
przełoży się na wzrost umiejętności językowych pracowników. 

Łukasz Sennik
Metodyk w eTutor

„Kurs jest dostosowany do moich potrzeb i możliwości 
czasowych dzięki temu, że sama organizuję sobie  
czas potrzebny na przerobienie nowych tematów,  
a jednocześnie mam później możliwość przećwiczenia 
nowego słownictwa poprzez rozmowy na lekcjach.”

„Jeśli ktoś chce uczyć się w usystematyzowany sposób 
oraz potrafi samodzielnie przygotować się do lekcji,  
a na zajęciach chce skupić się na konwersacjach,  
to takie zajęcia są właśnie dla niego!”

*Cytaty użyte w tekście pochodzą z ankiet zadowolenia przeprowadzonych  
po semestrze nauki języka angielskiego metodą Blended Learning w firmie  
Jeronimo Martins Polska.

https://www.etutor.pl/firmy/blended-learning
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Wypróbuj. Pokochasz.

Poznaj Blended Learning - najskuteczniejszą metodę nauki 
języka angielskiego, łączącą zalety platformy online 
i konwersacji z lektorem. 

Z eTutorem pracownicy w indywidualnym tempie przyswajają 
materiał z gramatyki i słownictwa oraz czytają i piszą 
po angielsku, a zajęcia z lektorem poświęcone są w całości 
na konwersacje. Kursanci osiągają lepsze rezultaty, a firma 
oszczędza 50% budżetu.

Blended Learning
Nowoczesne kursy językowe dla firm, które 
poleca 92% pracowników.

https://www.etutor.pl/firmy/blended-learning
https://www.etutor.pl/firmy/blended-learning
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Jak będzie rozwijał się rynek benefitów? Jakie świad-
czenia oferować będą firmy za 5-10 lat?

Świadczenia pozapłacowe to stały element poruszany w dyskursie 
pracodawców. Co ciekawe, w ciągu ostatnich lat mieliśmy oka-
zję obserwować ewolucję z tzw. nicetohave do niezbędnego 
elementu każdej oferty pracy. Miejsca pracy stają się wieloge-
neracyjne. Millenialsi zaczynają dominować, a starsi pracownicy 
planują dłużej pozostawać na rynku. Jeśli benefity i dodatkowe 
świadczenia pozapłacowe stały się standardem, a na większości 
kandydatów nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś – jaka czeka 
je przyszłość? 

Strategie na następne 510 lat mogą zawierać się w kilku obsza-
rach. Postaram się je przybliżyć wszystkim planującym efektywną 
strategię „benefitową”.

Personalizacja i elastyczność

Jeden pakiet dla wszystkich – to już przeszłość. Różnice genera-
cyjne i osobowościowe sprawią, że dotychczasowa uniwersalna 
oferta przestanie liczyć się dla kandydatów podczas podejmowa-
nia decyzji o zatrudnieniu. Firmy coraz częściej słuchają pracow-
ników i pytają o ich oczekiwania, w odpowiedzi tworząc zróżni-
cowane systemy kafeteryjne. Badania pokazują, że zdecydowana 

Przyszłość rynku benefitów
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Iwo Paliszewski
CEE Marketing & Employer Branding Manager, Antal

większość specjalistów uznaje nietradycyjne świadczenia pozapła-
cowe (np. elastyczny czas pracy, pracę zdalną itp.) za bezpośred-
nio wpływające na ich satysfakcję z pracy. Wiedza o zwiększaniu 
efektywności pracy czy budowaniu zaangażowania pozwala zmie-
nić rolę benefitów – z prostego dodatku do pensji na narzędzie 
pozwalające pracodawcy na wywołanie określonych zachowań, 
na przykład elastyczny czas pracy można powiązać z realizacją ce-
lów, sponsorowane lunche ze wzmacnianiem więzi w zespołach  
i wymianą wiedzy, programy motywacyjne ze wsparciem wyni-
ków sprzedażowych.

Młodsze generacje wyznaczą kierunek – wszystko  
na tacy

Obecnie prawie 30% pracowników to tzw. millenialsi, a już  
w 2020 będzie to ponad 50%. Zrozumienie oczekiwań i motywa-
cji tej grupy pozwoli nam na spojrzenie w przyszłość w odniesie-
niu do strategii benefitowych. Oczywiście „hojność” pracodawcy 
zależy od regionu i sektora gospodarki, jednak mogę pokusić się 
o stwierdzenie, ze dla młodszych generacji, nadal ważne będą:
• świadczenia zdrowotne (dopasowane, w tym wellness) oraz 
prostota w ich zamawianiu i realizacji
• programy pożyczkowe, w tym wspierające edukację i rozwój 
• świadczenia dla członków rodziny (w tym zwierząt) 
• większa liczba odpłatnych dni urlopów
• praca zdalna 

• dodatkowe bezpłatne świadczenia (napoje, owoce, jedzenie, 
pranie, prasowanie etc.)
• szkolenia i rozwój

Pracownicy będą oczekiwać świadczeń dostosowanych indywidu-
alnie do ich preferencji. Taka sytuacja zmienia klasyczny zestaw 
oferowanych benefitów oraz wymaga od pracodawców elastycz-
nego podejścia i zaplanowania zmian. Ten trend będzie kluczowy 
do zatrzymania najlepszych pracowników i pozyskania nowych. 
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Jak poznawać 
potrzeby 
pracowników 
w kontekście 
benefitów?
Do tematu badania preferencji pracowników warto podejść metodycznie. Warto też wsłuchiwać się w ich głos: 
efekty zmian mogą być niezwykłe.

W  Sage realizujemy cyklicznie (dwa razy w roku, we wszystkich 
23 krajach należących do Grupy Sage) badanie Your Voice, 

diagnozujące wewnętrzną satysfakcję z pracy. Pytamy w nim między 
innymi o to, czy pracownicy poleciliby pracę w Sage swoim bliskim, 
które działania firmy spełniają ich oczekiwania, jakie wartości cenią 
najbardziej, co warto poprawić. Wśród zbieranych opinii jest infor-
macja zwrotna odnośnie oferowanych przez firmę benefitów. 

Co istotne, badanie realizuje zewnętrzna firma, by zapewnić 
maksymalny poziom bezstronności i obiektywności. Po każdym 
etapie badania dzielimy się wynikami z pracownikami, a kluczowe 

postulaty w zakresie zmian warunków pracy w poszczególnych 
krajach są weryfikowane i omawiane z menedżerami. Wybrane, 
możliwe do wprowadzenia zmiany, są komunikowane wszystkim 
pracownikom i realizowane pod nadzorem zarządu.

Dodatkowo, co roku prowadzone są lokalne konsultacje  
z pracownikami z zakresie wykorzystania Zakładowego 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, głównie pod kątem oferty bene-
fitów. Tu również pytamy pracowników o ich preferencje, dajemy 
wybór w określonych ramach. Dbamy tu o transparentność zasad 
i wydatków.
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W naszej firmie działa także Rada Pracownicza, która przyjmu-
je, opiniuje i proceduje wnioski pracowników dotyczące między 
innymi polityki w zakresie świadczeń pozapłacowych. 

Jednym z przykładów odpowiedzi na potrzeby pracowników  
w zakresie benefitów jest powołanie Fundacji Sage  
i wprowadzenie programu wolontariatu pracowniczego.  
W Sage pracownicy realizowali wiele akcji społecznych z włas-
nej inicjatywy. Firma wspierała część z tych projektów, jednak 
przestrzeń dla pracowników do działalności społecznej nie była 
w żaden sposób określona. Powstawały pytania, czy na przykład 
pracownicy mogą angażować się społecznie w czasie pracy?  
Aby wyjaśnić te wątpliwości i dać pełne przyzwolenie na działania 
społeczne, Grupa Sage przyznała każdemu z pracowników moż-
liwość skorzystania z pięciu dodatkowych, pełnopłatnych dni 
urlopu rocznie.

Grupa Sage zachęca pracowników do wykorzystywania tego pra-
wa, jednak nie organizuje czasu pracownikom – szczególnie ważne 

jest, aby wolontariat płynął z inicjatywy samych pracowników.  
To pracownicy oddolnie zgłaszają aktywności społeczne, w które 
chcą się zaangażować i stają się za nie odpowiedzialni, reprezen-
tując firmę w danym projekcie. Kluczowe obszary działania to: 
przedsiębiorczość, wyrównywanie szans (szczególnie osób mło-
dych i kobiet), praca zespołowa, zrównoważony rozwój, edukacja.

Takie rozwiązanie wpływa na poziom satysfakcji pracowników  
z pracy i wzrost zaangażowania. W samym tylko roku 2018 pra-
cownicy Sage w Polsce wypracowali społecznie 291 dni robo-
czych. Oznacza to, że statystycznie prawie 83% pracowników 
zaangażowało się w działalność dobroczynną w wymiarze przy-
najmniej jednego dnia. 

Dominika Ludwiczak
Head of People w Sage | Polska + Szwajcaria
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Firma: 
wiele organizacji

Benefit: 
In vitro, zamrażanie 
komórek jajowych

W iele amerykańskich firm (zwłaszcza technologicznych) po-
maga swoim pracownikom w wymagającym czasie starania 

się o potomstwo z wykorzystaniem metody in vitro. W USA nie 
jest to tanie rozwiązanie: jeden cykl kosztuje nawet 22 tys. dolarów. 
Warto przy tym zaznaczyć, że ponad połowa pacjentek przechodzi 
drugi cykl, jedna trzecia potrzebuje trzech lub więcej. Jest to więc 
bardzo wymagająca – także finansowo – procedura.

Dziś wiele firm wspiera rodziców dofinansowaniem. Analizy poka-
zują, że ofertę benefitową związaną z in vitro ma 44% kluczowych 
amerykańskich pracodawców, co oznacza skok o 7% w stosunku 
do 2017 roku. 

Wiele organizacji oferuje pracownikom wsparcie na poziomie  
25 tys. dolarów (między innymi Nike czy Nestlé), inne oferują 
wyższe kwoty (na przykład Conair zapewnia finansowanie  
na poziomie 100 tys. dolarów). Są też takie organizacje, które  

nie mają górnych limitów kwotowych i zapewniają wsparcie aż  
do osiągnięcia celu. Są to firmy takie, jak Tesla, eBay czy Spotify.

In vitro nie jest jedyną procedurą z zakresu rodzicielstwa,  
którą wspierają amerykańskie firmy. Są bowiem przedsiębior-
stwa, które oferują pracowniczkom opłacenie procedury zamra-
żania komórek jajowych. Z tego rodzaju benefitem wiążą się 
jednak poważne kontrowersje.

Oficjalnie firmy chcą wspierać decyzje kobiet odnośnie planowa-
nia swojego macierzyństwa. Wielu komentatorów widzi jednak 
w takich benefitach sposób na zatrzymywanie cennych pracow-
ników oraz wywieranie nacisku na kobiety i zachęcanie ich  
do odkładania macierzyństwa. Sceptycy zwracają również uwagę 
na to, że kobiety narażone są na wysokie koszty medyczne  
w przyszłości (niekoniecznie muszą wtedy przecież pracować  
dla firmy, która pokryje te koszty). 

44%
kluczowych 
amerykańskich 
pracodawców  
ma ofertę benefitową 
związaną z in vitro

Rodzicielstwo  
jako (kontrowersyjny)  
benefit
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Benefity pozapłacowe 
zyskują na popularności 
Na rynku rośnie popularność różnego rodzaju benefitów 

pozapłacowych. Karty Multisport, dodatkowa opieka zdro-
wotna czy ubezpieczenie, programy kafeteryjne, praca zdalna, 
siłownia czy sala relaksacyjna na terenie biura – ich katalog jest 
bardzo szeroki. W sytuacji, w której mamy do czynienia z rynkiem 
pracownika, jest to istotny czynnik przesądzający o atrakcyjności 
i „konkurencyjności” danego pracodawcy. Poniżej kilka istotnych 
aspektów prawnych dotyczących przyznawania tego rodzaju 
świadczeń.

Jak je wprowadzać? 

W kontekście benefitów pozapłacowych pojawia się pytanie,  
jak je wprowadzać, a w szczególności, czy stanowią one element 
wynagradzania pracowników. W wielu przypadkach tak będzie, 
jeżeli są to konkretne świadczenia (niepieniężne) przyznawane 
poszczególnym pracownikom (np. opieka medyczna czy 
dodatkowe ubezpieczenie). W takim przypadku powinny się 
one znaleźć w regulaminie wynagradzania. Nie musi to jednak 
oznaczać, że regulamin ma zawierać szczegółowe regulacje 
w tym zakresie. Wystarczy, że zostaną tam określone ogólne 
warunki przyznawania świadczenia czy nawet samo uprawnienie 
do jego otrzymania. Szczegółowe warunki są natomiast zwykle 
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zdefiniowane w regulacjach wydanych przez konkretnego 
dostawcę usług. 

Oprócz tego rodzaju świadczeń benefitem płacowym może być 
jednak również np. umożliwienie pracownikom korzystania  
z kawiarni, sali relaksacyjnej czy siłowni zorganizowanej na tere-
nie biura lub udział w wyjazdach integracyjnych organizowanych 
przez pracodawcę. W takich przypadkach przy ich wprowadza-
niu nie stosuje się wymogów dotyczących regulaminu wyna-
gradzania. Nie sposób bowiem mówić tutaj o indywidualnym 
świadczeniu. 

Podobnie będzie np. w przypadku umożliwienia pracownikom 
pracy zdalnej. Może się to odbywać na mocy decyzji przełożone-
go. Choć warto uregulować tę kwestię wewnętrznie, a w szcze-
gólności aspekty BHP. 

Nie można też wykluczyć, że pracodawca będzie chciał przyznać 
pracownikom określone świadczenie jednorazowo, na zasadzie 
dobrowolności. Taka decyzja również nie wymaga istnienia regu-
lacji wynagrodzeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli tego 
rodzaju świadczenia będą przyznawane regularnie w ten sam 
sposób, to mimo braku regulacji mogą nabrać charakteru wyna-
grodzeniowego i obligatoryjnego.

Czy trzeba uzgadniać ze związkiem zawodowym? 

O ile konkretne benefity mają charakter wynagrodzeniowy, 

powinny zostać uzgodnione ze związkiem zawodowym, na zasa-
dach przewidzianych dla regulaminu wynagradzania. Nie musi 
to jednak oznaczać konieczności ustalenia szczegółowych zasad 
ich przyznawania, jak np. warunki korzystania z konkretnej polisy 
ubezpieczeniowej czy pakietu medycznego. Wystarczy w takich 
przypadkach ustalić, że pracownicy będą uprawnieni do kon-
kretnego świadczenia i ewentualnie uzgodnić ogólne zasady 
jego przyznawania. Konkretne warunki i tak są natomiast narzu-
cane przez dostawcę usług. Nie wymagają natomiast uzgodnienia 
ze związkiem świadczenia nieposiadające charakteru wynagro-
dzeniowego. W szczególności, nie trzeba uzgadniać świadczeń 
przyznawanych jednorazowo czy nieregularnie, na zasadzie 
dobrowolności. 

Finansowanie z funduszu socjalnego – kiedy i na jakich 
zasadach? 

Na rynku zauważalna jest tendencja polegająca na przerzucaniu 
finansowania świadczeń pozapłacowych na fundusz socjalny. 
Dotyczy to w szczególności tzw. programów kafeteryjnych.  
Nie każde świadczenie może być jednak finansowane z fundu-
szu. Aby było to dopuszczalne, świadczenie powinno mieścić się  
w ramach jednej z kategorii „działalności socjalnej” określonych  
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 
powinno być przyznawane z uwzględnieniem kryteriów socjal-
nych, tj. sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika. 
Przykładowo, z funduszu socjalnego mogą być finansowane karty 
Multisport czy bilety do kina lub teatru, ale już nie wizyta  



20

w salonie kosmetycznym. W przeciwnym razie pracodawca ryzy-
kuje zakwestionowanie przyznawania określonej kategorii świad-
czeń przez ZUS, co może wiązać się z wydaniem decyzji nakłada-
jących obowiązek zapłaty zaległych składek. Decyzji będzie tyle, 
ilu pracowników, a więc nawet kilka czy kilkanaście tysięcy. 

Zasada równego traktowania 

Przyznając pracownikom różnego rodzaju benefity, pracodawca po-
winien brać pod uwagę zasadę równego traktowania w zatrudnie-
niu. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania konkretnego 
świadczenia lub uprawnienia nie może być dowolna. Pracodawca 
nie powinien również w sposób dowolny różnicować tych świad-
czeń. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik musi otrzymywać 
takie same świadczenia czy uprawnienia oraz że ich wysokość  
w każdym przypadku musi być taka sama. Zróżnicowanie jest do-
puszczalne, o ile jest obiektywnie uzasadnione. 

Kryterium różnicującym może być w szczególności rodzaj stano-
wiska pracy (jeżeli konkretne benefity są powiązane z charakte-
rem pracy, np. nie każdy pracownik musi otrzymać samochód 
czy komputer służbowy), jego usytuowanie w hierarchii organi-
zacyjnej pracodawcy (inne świadczenia otrzyma dyrektor, a inne 
szeregowy pracownik) czy wyniki pracy pracownika. 

Czy można się wycofać? 

I wreszcie ostatnie pytanie – czy pracodawca może wycofać się  

z raz przyznanych benefitów i jak powinien to zrobić? Odpowiedź 
brzmi: zawsze może się wycofać. Jeżeli konkretne świadczenie czy 
uprawnienie ma charakter wynagrodzeniowy, będzie trzeba jednak 
najpierw zmienić regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy 
albo wypowiedzieć porozumienie zbiorowe zawarte ze  związkiem 
zawodowym (jeżeli prawo do danego świadczenia wynikało  
z takiego porozumienia). Ponadto, zwykle będzie wiązało się to  
z koniecznością dokonania pracownikom wypowiedzeń zmieniają-
cych lub zawarciem porozumień o zmianie umów o pracę. Dotyczy 
to wszystkich świadczeń wynikających z regulaminu wynagradza-
nia i układu zbiorowego (dodam, że na regulamin wynagradzania 
składają się wszystkie wewnętrzne regulacje określające warunki 
wynagradzania, a nie tylko te, które wyraźnie zostały tak nazwane). 
Nie dotyczy natomiast innych porozumień zbiorowych – w takim 
przypadku nie trzeba wypowiadać pracownikom umów. 

Umów nie trzeba wypowiadać także w przypadku świadczeń finan-
sowanych z funduszu socjalnego czy innych nieposiadających cha-
rakteru wynagrodzeniowego (np. likwidacja siłowni zorganizowanej 
na terenie zakładu pracy czy odmowa korzystania z możliwości 
pracy zdalnej). Wypowiedzenia nie wymagają również świadcze-
nia przyznawane uznaniowo, jednorazowo lub nieregularnie (o ile 
rzeczywiście mają taki charakter). 

Robert Stępień
radca prawny w kancelarii Raczkowski Paruch

http://raczkowski.eu
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Gdzie pracują 
najbardziej 
utalentowani 
ludzie?
Jednym z głównych trendów 
obserwowanych aktualnie  
na rynku pracy jest znacząca zmiana 
roli miejsca jej wykonywania. 
Współczesna przestrzeń biurowa, 
oprócz podstawowej funkcji, jaką jest 
zapewnienie warunków do pracy 
indywidualnej, nabiera wymiaru 
społecznego i jest wykorzystywana 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
jako narzędzie do motywowania 
pracowników.
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W  jakich miejscach chcą pracować wykwalifikowani eksperci,  
talenty, które znają swoją wartość na rynku pracy? Tam, 

gdzie jest świetna atmosfera, można być sobą i rozwijać skrzydła.  
W praktyce znaczenie ma jednak więcej, często bardzo praktycz-
nych rzeczy. 

Biuro to więcej niż wnętrza

W jednej z firm farmaceutycznych w USA w latach 80. XX wieku 
wytypowano wszystkie elementy, które zwiększają dyskomfort  
w pracy.

Okazało się, że przeszkadza nam brak dostępu do światła dzien-
nego, niewygodne krzesła, że jest szaro i buro, że zawsze znaj-
dzie się w biurze choćby jedna osoba, która samodzielnie  
i pod swoje potrzeby podwyższa lub obniża temperaturę w po-
mieszczeniu. Nie tylko wnętrza biur odgrywają ważną rolę. Chodzi 

o otoczenie, w którym znajduje się biurowiec, czyli o to, co widzą 
pracownicy zza okna – tłumaczy dr Anita Basińska, socjolog  
ze School of Form.

Dziś bardzo ważna jest też dla pracowników dostępność do ko-
munikacji publicznej, ścieżek rowerowych, rowerów miejskich  
czy bliskość kawiarni i miejsc zielonych, do których można prze-
nieść się z pracą. Związane jest to ze zmianami stylu życia (w kie-
runku ekologicznego, cechującego się naciskiem na zrównowa-
żony rozwój, ochronę środowiska, odpowiedzialną konsumpcję, 
zdrową kuchnię) i stylu pracy (elastyczność czasu i miejsca pracy, 
 mobilność).

Jesteśmy szczególnie zainteresowani wynikami badań socjologicz-
nych, obserwujemy świat i zbieramy informacje odnośnie tego, 
czego aktualnie najemcy potrzebują w środowisku pracy,  
w jakich warunkach czują się najlepiej. Dzięki temu możemy 
zaprojektować optymalną przestrzeń biurową. Przykładem jest 
chociażby kompleks Business Garden w Poznaniu, gdzie pracow-
nicy nie tylko mają komfortowe warunki pracy z odpowiednią 
ekspozycją na światło dzienne, ale także mogą korzystać z wielu, 
często wskazywanych w badaniach udogodnień. Fitness klub, 
przedszkole, placówka medyczna, a przede wszystkim funkcjo-
nalny ogród ze strefami relaksu i pracy, w którym można odpo-
czywać i uprawiać sport na świeżym powietrzu są elementami 
obowiązkowymi dla tego projektu. W kompleksie organizujemy 
także szereg wydarzeń kulturalnych oraz biznesowych, które 
mają wpływ na rozwój biznesu naszych najemców – mówi Ewa 
Łydkowska z firmy Vastint, właściciela Business Garden. 
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Projektując rozwiązania dla biur, trzeba wziąć pod uwagę styl  
i charakter pracy obowiązujący w danej organizacji. Inne potrze-
by ma pracownik, który cały dzień spędza przed biurkiem,  
a inne ma osoba, która często przebywa na spotkaniach, odwiedza 
klientów i jest w trasie. Elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni 
biurowej zapewniają wydzielone strefy, dedykowane wykonywa-
niu różnych zadań: przestrzeń do pracy w zespole, do pracy indy-
widualnej, pokój ciszy i miejsce do prowadzenia rozmów telefo-
nicznych. W systemie podziału na strefy zawiera się również idea 
„Work&Play” związana z lokowaniem w przestrzeni pracy miejsc  
i obiektów służących relaksowi i rozrywce, czyli np. kanapy, hama-
ka, stołu do gry w pingponga czy piłkarzyków i wielu innych. 

Przestrzeń w aliansie z kulturą
Przestrzeń musi jednak korespondować z kulturą organizacji.  
Bez tego zespolenia nawet najlepsze biuro nie będzie spełniało 
swojego zadania.

Przypomina mi się historia pewnej firmy, gdzie stół do ping-ponga 
co prawda był dostępny, ale klucz do pomieszczenia, w którym się 
znajdował miał tylko prezes. To budziło strach, bo przecież nikt 
w trakcie pracy nie przychodził do niego i nie mówił, że chce dla 
relaksu sobie pograć – zaznacza dr Anita Basińska. 

Na to, że kolorowe hamaki nie muszą zapewnić dobrej atmosfery 
pracy zwraca uwagę Michał Kaźmierski, menedżer i wykładowca 
SWPS.

Jeśli kultura jest zamknięta, nie opiera się na szczerości, to ludzie 
funkcjonują, jakby byli pozamykani w silosach i nikt z nikim  
nie będzie rozmawiał – przekonuje.

 Bo kiedy spojrzymy na całą listę problemów, jakie zgłaszają pra-
cownicy i wydestylujemy te najczęstsze utrudniające satysfakcjo-
nującą pracę, to pojawiają się dwa główne wątki: brak szacunku 
i brak komunikacji. To są te obszary, w których menadżerowie 
zawodzą najczęściej, tłumaczy Michał Kaźmierski i dodaje,  
że tworzenie złudnego poczucia „bycia razem” w otwartej prze-
strzeni biura nie załatwia sprawy.

Jeżeli szef nie traktuje nas jako wartościowego partnera, to czy 
zmieni to najbardziej „cool” wystrój miejsca pracy? Gdy czujemy, 
że jesteśmy szanowani, że mamy możliwość wykorzystać nasz po-
tencjał i mocne strony, to entuzjazm, czyli dobro deficytowe  
w dzisiejszych czasach, pozwoli nam pracować wszędzie. By móc się 
w pełni cieszyć nowoczesnym biurem i udogodnieniami, najpierw 
trzeba zadbać o solidne podstawy atmosfery w pracy – mówi. 

Na wszystkich 
zdjęciach: Biuro 
Santander Bank, 
Business Garden 
Poznań

Dział marketingu, Vastint Poland

https://vastint.eu
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Wakacje bez limitu
Firma: 
Netflix

Benefit: 
Nielimitowany urlop

Netflix zmienia nie tylko to, jak oglądamy filmy i seriale (oraz to, ile ich 
 oglądamy…). Od kilku lat firma ma również ciekawą politykę dotyczącą dni 

wolnych: pracownicy mogą mieć ich tak wiele, jak chcą.

Zamiast skupiać się na tym, ile dni, tygodni czy godzin pracownicy spędzają  
w biurze, firma skupia się na tym, co w czasie pracy można rzeczywiście osiągnąć. 
Wakacyjne limity są według firmy symbolem przemysłowej ery. Zamiast tego Netflix 
stara się budować kulturę opartą na wolności i odpowiedzialności pracowników.

Nasza polityka urlopowa brzmi: „weź urlop”. Nie mamy żadnych zasad ani formu-
larzy mówiących, ile przysługuje ci urlopowych tygodni w roku. Szczerze mówiąc, 
często łączymy czas pracy i osobisty, piszemy e-maile w dziwnych godzinach, 
organizujemy wolne popołudnia z grami dla dzieci itp. Nasi liderzy dają dobry 
przykład, jeżdżą na wakacje i często wracają ze świeżymi pomysłami i zachęcają 
swoje zespoły, aby robili to samo – czytamy na stronie firmowej Netfliksa.

Netflix nie jest jedyną organizacją, która kusi pracowników nielimitowanym 
urlopem. Podobną ofertę mają między innymi firmy HubSpot, Mammoth HR, 
Sailthru, Factual, Umbel czy ZestFinance. Co ciekawe, wszystkie zdają się potwier-
dzać jedną obserwację: nielimitowane urlopy nie sprawiają, że pracownicy pracu-
ją mniej (lub inaczej: biorą więcej wolnego) – ale czas wolny cenią sobie o wiele 
bardziej niż przed wprowadzeniem tego benefitu. 
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Chcesz się wyróżnić? 
Zarządzaj 
doświadczeniem 
pracowników
Firma: 
Nationale-Nederlanden

Benefit: 
Współtworzenie oferty HR  
z pracownikami, osobisty 
asystent dla pracowników

Jako konsumenci oczekujemy rozwiązań szytych na miarę. 
Pracodawcy coraz częściej zauważają, że ich pracownicy 

oczekują tego samego od nich. Co zatem zrobić, aby budować 
nie tylko przyjazne środowisko pracy, ale przede wszystkim odpo-
wiadające na potrzeby pracowników? Tutaj z pomocą przychodzi 
zarządzanie doświadczeniem pracownika. Employee experience 
to budowanie atrakcyjnej oferty w oparciu o personalizację. 
Chodzi o dopasowanie oferowanych przez pracodawcę rozwiązań 
do stylu życia, komunikacji czy wieku swoich pracowników.

W Nationale-Nederlanden wierzymy, że są dwa kluczowe dzia-
łania, decydujące o poziomie satysfakcji i zadowolenia pracow-
ników. Chodzi o poznanie, kim są i czego potrzebują nasi pracow-
nicy oraz personalizację rozwiązań. Im lepiej znamy potrzeby 
naszych pracowników i staramy się dostosować do ich oczekiwań, 
poprzez zarządzanie ich doświadczeniami na różnych etapach, 
tym mamy większą możliwość zmniejszenia rotacji w firmie – 
przekonuje Aleksandra Stasiak, Specjalista ds. Budowania 
Wizerunku Pracodawcy w NationaleNederlanden. Jak dodaje, 
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taka personalizacja wpływa nie tylko na efekt końcowy pro-
duktu oferowanego klientowi, ale przede wszystkim na poziom 
zadowolenia i satysfakcji z pracy. Dzięki projektowaniu rozwią-
zań, które uwzględniają potrzeby, pracownicy mają przestrzeń  
do samodzielnego działania, brania odpowiedzialności i bycia 
odważnym w podejmowaniu decyzji. 

W tradycyjnym podejściu ofertę tworzyło się bez udziału pracow-
ników. Brano pod uwagę sztywne i standardowe informacje  
o zatrudnionych, takie jak: kategorie zaszeregowania, staż pracy 
czy sytuację rodzinną. Na tej podstawie modelowało się rozwią-
zanie spełniające oczekiwania wszystkich jednoczenie. 

Obecnie mówimy o projektowaniu rozwiązań HR, do których 
zapraszamy pracowników i pytamy się o ich zdanie. Badamy ich 
faktyczne potrzeby, bo wierzymy, że najlepiej znają swoje ocze-
kiwania względem miejsca pracy. Nie uznajemy komitetowego 
(zamkniętego tylko w obrębie zespołu HR) podejmowania 
 decyzji. Nie ma już miejsca na generalizację i sprowadzanie  
do wspólnego mianownika – dodaje Aleksandra Stasiak.

Organizacja przeanalizowała ogromną ilość danych na temat 
pracowników – od badania zaangażowania, wykorzystania bene-
fitów czy urlopów, po zmiany stanowisk w organizacji. Pogłębiła 
również wiedzę w zakresie tego, co ich motywuje do pracy i jakie 
mają aspiracje zawodowe. Zbadano również to, kim są pracow
nicy po pracy i jakie aspekty są dla nich ważne poza życiem 
 zawodowym. 
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Dzięki temu zdefiniowaliśmy kluczowe grupy pracowników oraz 
zaprojektowaliśmy ścieżkę pracownika, czyli kluczowe punkty ich 
styku z pracodawcą. Zaczyna się od zainteresowania ofertą pracy, 
przechodząc przez proces rekrutacji, onboardingu, po awanse  
w organizacji, jubileusze i wyjście z organizacji. W efekcie będzie-
my mogli trafniej docierać do nich z ofertą benefitową, rozwo-
jową, komunikacyjną oraz konkretnymi aktywnościami – mówi 
Aleksandra Stasiak.

Firma zaczyna przygodę z personalizacją rozwiązań dla pracow
ników. Karta Multisport, opieka medyczna, elastyczny czas pracy, 
ubezpieczenie grupowe czy kafeteria MyBenefit, w której pra-
cownicy decydują o wyborze benefitu, są standardem. Firma 
przekonuje, że ma apetyt na więcej, na bardziej dopasowane 
i niestandardowe rozwiązania. Pierwsze kroki ma już za sobą. 
Firma zaoferowała swoim pracownikom dostęp do osobistego 
asystenta.

Każdy pracownik ma nieco inne potrzeby i czas zerwać z mitem 
jednej oferty i benefitów dla wszystkich. Pracownicy wskazali,  
że chcieliby więcej czasu poświęcać rodzinie, znajomym i pielęg-
nować z nimi relacje, ale także mieć więcej czasu dla siebie.  
Ale jak to wszystko pogodzić? 

W Nationale-Nederlanden zyskaliśmy trochę czasu dla pracow-
ników. Szukaliśmy innowacyjnego benefitu. Takiego, który pod-
niesie komfort pracy, będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie 
i jeszcze pozwoli zaoszczędzić pracownikom czas. Udało nam się 

wdrożyć taki benefit jak AskHenry, który łączy w sobie funkcję 
personalnego asystenta, osobistego doradcy oraz rozbudowa-
nego serwisu informacyjnego. Załatwia sprawy, których na co 
dzień nie lubimy, a musimy je wykonać. Za jego pomocą można 
załatwić standardowe rzeczy, jak zawiezienie garnituru do pralni, 
nadanie listu na poczcie czy zwrócenie nieudanego zakupu.  
Ale pojawiają się też bardziej nietypowe, jak walka o odszkodo-
wanie za spóźniony samolot czy pomoc w wyrobieniu wizy  
do Izraela. W zasadzie możemy zlecić wszystko, co każdego dnia 
mogłoby nam zabrać czas, który dzięki tej usłudze możemy poda-
rować rodzinie, przyjaciołom czy Netfliksowi – przekonują specja-
liści z NationaleNederlanden.

Efekt przekroczył oczekiwania. Benefit stał się bardzo popularny 
wśród pracowników, którzy chętnie z niego korzystają. Do tego 
stopnia, że firma jest na etapie rozszerzania usługi o oddziały 
sieci sprzedaży w miastach poza biurem głównym. 

W tradycyjnym podejściu ofertę benefitową 
tworzyło się bez udziału pracowników – jedną 
dla wszystkich. Obecnie mówimy o projektowaniu 
rozwiązań HR wraz z pracownikami. Nie uznajemy 
komitetowego (zamkniętego w obrębie zespołu HR) 
podejmowania decyzji.
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Krakowski inżynier 
w podróży
Firma: 
ASTOR

Benefit: 
Kamper  
dla pracowników

Niemcy nazywają go wohnmobil, Amerykanie – RV.  
W Krakowie zaś stał się synonimem rodzinnego wypoczynku.

Już od 2014 roku krakowski dostawca nowoczesnych technologii 
z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej 
i robotyki oferuje swoim pracownikom możliwość bezpłatnego 
skorzystania z kampera. Jest to jeden z elementów, który sprawia, 
że pracownicy opisując atmosferę panującą w organizacji często 
posługują się przymiotnikiem „rodzinna”. 

Co ciekawe, pracownicy mogli też nadać autu imię. Wśród 
propozycji pojawiły się między innymi YETI , Yogu, Goldeneye, 
Camperino, Wakacek. Ostatecznie zwyciężyła nazwa Bimbo.

Firmowy samochód turystyczny, zarezerwować może każdy pra-
cownik firmy. Auto jest ubezpieczone i w pełni gotowe do podróży.

Kamper na stałe wpisał się w życie naszej firmy, cieszy się dużym 
zainteresowaniem i rezerwowany jest z dużym wyprzedzeniem. 
Co dla nas szczególnie ważne, wokół niego zbudowała się grupa 
pasjonatów, którzy dzielą się swoją miłością do podróżowania, 
wymieniają się radami i doświadczeniami – mówi Renata Poreda, 
menedżer do spraw komunikacji biznesowej i PR.

Oprócz kampera pracownicy integrują się także podczas corocz-
nych spotkań w formie pikniku, wycieczki lub spływu kajakowego. 
Organizowane są również zawody sportowe: ASTOR WinterCup 
oraz ASTOR Squash Summer Cup.

Rodzinną atmosferę firmy potwierdzają wielokrotne wyróżnienia 
w rankingach najlepszych pracodawców. 



29

Auto jako benefit:  
sposób na 
zaangażowanie 
pracowników
Samochód w atrakcyjnym abonamencie może być świetnym 
„wabikiem” dla nowych pracowników. Ale jak pokazuje 
przykład firmy Luxoft, a DXC Technology Company,  
przy dobrej współpracy z dostawcą, benefit ten może być też 
świetnym narzędziem budowania lojalności i zaangażowania 
osób już zatrudnionych.

Luxoft, a DXC Technology Company to globalna firma specjali-
zująca się w doradztwie w zakresie rozwiązań cyfrowych oraz 

tworzeniu oprogramowania. Mimo rozpoznawalnej w branży, 
silnej marki, Luxoft, a DXC Technology Company – jak inne orga-
nizacje – mierzy się z wyzwaniami rynku pracownika. Konkurencja 
wśród pracodawców sektora IT jest bardzo duża i firma wie,  
że musi świadomie budować swoją ofertę benefitową.

Już w procesie rekrutacyjnym mocno podkreślamy wartość bene-
fitów, jakie oferujemy naszym pracownikom. Bliskie jest nam 



30

pojęcie Total Rewards; podkreślamy wartość wszelkich świadczeń 
pozapłacowych: od szkoleń, przez programy rozwojowe, dostęp  
do e-bibliotek, możliwość relokacji, wydarzenia z zakresu work-life  
balance – mówi nam Milena AdaszekWaliszczak, HR Business 
Partner w Luxoft, a DXC Technology Company.

Firma sprawdza też, czy i jak benefity działają. Monitoruje dwie 
rzeczy:

•  stopień wykorzystania benefitów – na tej podstawie organi-
zacja wie, jakie benefity warto rozwijać, a w których należy coś 
zmienić albo bardziej je wypromować, bo ich wykorzystanie jest 
stosunkowo niskie,

•  zadowolenie pracowników z benefitów – za pomocą ankiet 
i warsztatów pyta o stopień zadowolenia pracowników – jeśli 
pojawiają się niepokojące sygnały to sprawdza ich przyczyny; 
czasem okazuje się, że niezadowolenie wynika z braku informa-
cji – wtedy firma organizuje kampanię informacyjną; jeśli jednak 
okazuje się, że niezadowolenie wynika z niewystarczającej jako-
ści benefitu to Luxoft, a DXC Technology Company podejmuje 
rozmowy z dostawcą, a w razie konieczności poszukuje nowego, 
który w pełni spełni oczekiwania pracowników.

Liczy się dla nas elastyczność ze strony dostawców benefitów. 
Pracowników mamy bardzo różnych, z różnych krajów, z różnymi 
oczekiwaniami – musimy więc dokładać wszelkich starań, żeby 
te różnorodne oczekiwania zostały zaspokojone – dodaje Milena 
AdaszekWaliszczak.

Jednym z benefitów oferowanych przez firmę jest usługa Car 
Subscription Benefit by Masterlease. Zapewnia ona pracownikom 
dostęp do katalogu nowych, zróżnicowanych samochodów dostęp-
nych na platformie internetowej Grupy Masterlease. Pracownicy 
mają możliwość ich użytkowania w modelu abonamentowym przy 
oszczędnościach sięgających 40% w stosunku do posiadania włas-
nego auta (patrz grafika: Jak to działa). W cenie wynajmu, który 
może trwać od 12 do 60 miesięcy, uwzględnione są przeglądy, 
ewentualne naprawy, wymiana opon i pełne ubezpieczenie. 

Taka oferta obecna jest w firmie już od kilku lat. Pracownicy 
doceniają przede wszystkim jego „bezobsługowość”. Możliwość 
załatwienia wszelkich formalności zdalnie – to dla nich ogromna 
oszczędność czasu. Podoba im się też zróżnicowana oferta  
i dobre ceny. 

Warto też podkreślić, że Car Subscription Benefit by Masterlease 
to usługa, którą szczególnie cenią sobie pracownicy spoza Polski. 
Takie osoby nie zawsze chcą od razu kupować auto, chodzić  
po urzędach, rejestrować je, a jak się zepsuje to szukać mechanika, 
z którym można porozmawiać w języku angielskim. Dla nich istotne 
jest, żeby auto wymagało jak najmniej „obsługi”. Doceniają również 
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MASTERBENEFIT – jak to działa?

DLA PRACOWNIKA

DLA PRACODAWCY

Realna oszczędność  
w budżecie domowym 

sięgająca 48 tysięcy złotych 
w skali 4 lat użytkowania 

auta średniej klasy

Benefit dla pracownika 
bez dofinansowania  

po stronie pracodawcy

Komfort użytkowania 
samochodu „jak służbowy” –  

o wszystkie elementy  
związane z eksploatacją  

auta troszczą  
się profesjonaliści

Pracownik podpisuje umowę, 
opłaca abonament i cieszy się 
nowym autem. Dla menedże-

rów jest to również idealny 
sposób na drugi lub trzeci 

samochód w rodzinie

Pracodawca zyskuje nową jakość  
w kategorii benefitów dla najbardziej 

wymagających pracowników

O ZŁ  
NA START

KORPORACYJNE 
WARUNKI 

ZAKUPOWE

UMOWA  
NA SPECJALNIE 

WYNEGOCJOWANYCH 
WARUNKACH

OSZCZĘDNOŚĆ  
TWOJEGO  

PRACOWNIKA 
NA PRYWATNYM 
SAMOCHODZIE

+ + = 40%

elastyczny, krótki czas kontraktów. Dzięki usłudze mogą praktycznie 
co roku jeździć nowym samochodem. Dlatego właśnie pracowni-
czy abonament na samochód jest dla nich rozwiązaniem idealnym.

Co ciekawe, sam benefit nie jest tylko „wabikiem” dla poten-
cjalnych pracowników, ale wpisał się na stałe w proces bu-
dowania zaangażowania i lojalności zespołu. Przedstawiciele 
dostawcy benefitu pojawiają się na organizowanych przez firmę 
wydarzeniach dla nowych pracowników (tzw. Welcome Day). 
Wspólnie organizowane są także między innymi prezentacje aut  
z możliwością próbnej jazdy oraz konkursy.

W tym roku organizowaliśmy również event Benefits Open Day. 
Podczas wydarzenia pojawili się wszyscy dostawcy benefitów, 
którzy przygotowali wiele atrakcji i nagród dla naszych pracowni-
ków. Masterlease oczywiście również brał udział w tym wydarze-
niu. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością, a pracow-
nicy już pytają o kolejny. Rzadko bowiem zdarza się, aby można 
było podczas jednego dnia zdobyć tyle cennych informacji, wziąć 
udział w licznych konkursach, wygrać fantastyczne nagrody (w 
tym auta na weekend) – a wszystko to w naszym biurze – mówi 
Milena AdaszekWaliszczak.

Luxoft, a DXC Technology Company kieruje się strategią 
 budowania oferty benefitowej wykraczającej poza aspekt 
 zawodowy. Chce, aby dzięki oferowaniu rozwiązań takich jak  
Car Subscription Benefit by Masterlease ich pracownikom żyło 
się łatwiej. 

https://masterbenefit.pl
https://masterbenefit.pl
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Spotkanie z benefitowym kontekstem
Bardzo ważną częścią działalności Instytutu jest budowanie 

społeczności osób tworzących miejsca pracy. Dlatego orga-
nizuje Spotkania z kontekstem – wydarzenia, podczas których 
praktycy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Drugie tego 
typu wydarzenie odbyło się 12 czerwca 2019 roku, a jego tema-
tem przewodnim były benefity pozapłacowe.

Zaproszenie Instytutu do podzielenia się swoją wiedzą przyjęli:

•  Maja Gojtowska – specjalista od komunikacji wewnętrznej 
i employer brandingu, która pokazywała praktyczny aspekt 

tworzenia oferty benefitowej w oparciu o wartości  
i kulturę firmy.

•  Zuzanna Rosner-Laskorzyńska – radca prawny z kancelarii 
Raczkowski Paruch, która w inspirujący sposób zwracała uwagę 
na możliwe trudności we wprowadzaniu niestandardowych 
benefitów pozapłacowych.

•  Małgorzata Karolak – ekspert szkoleń językowych z Lang 
Media, która przybliżyła zalety nauki języka jako benefitu 
pozapłacowego.
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Podczas wydarzenia wystąpili także twórcy Instytutu:  
Piotr Szymczak i Dawid Zaraziński, który wprowadził w tematykę 
benefitów oraz zapowiedział publikację niniejszego opracowania.

Dużą zaletą wydarzenia, na którą zwracali uwagę uczestnicy,  
było nastawienie na konkret.

Goście mogli również zwiedzić nowoczesną przestrzeń 
coworkingową WeWork, w której odbywało się spotkanie.

Instytut Kontekstów Pracy planuje organizację kolejnych 
wydarzeń. Więcej informacji znaleźć można będzie  
na stronie    kontekstypracy.pl . Zachęcamy jednocześnie  
do zapisania się na newsletter Instytutu, w którym znaleźć  
można zawsze najświeższe informacje związane z jego 
działalnością:  kontekstypracy.pl/newsletter  

„Było niezwykle przyjemnie, 
a jednocześnie bardzo 
praktycznie: dzięki  
za podrzucenie tylu fajnych 
pomysłów” – mówiła jedna  
z uczestniczek spotkania.

https://kontekstypracy.pl
https://kontekstypracy.pl/newsletter


Współpracujemy z najlepszymi
Siłą Instytutu Kontekstów Pracy jest współpraca z branżowymi autorytetami. Działania Instytutu 
wspiera Rada programowa. Jest ona gwarancją tego, że poruszane przez nas kwestie dotyczą 
najważniejszych i najciekawszych zmian związanych z tematyką pracy. 

Piotr Boulangé
Dyrektor Founder Institue Warszawa, ekspert 

w dziedzinie coworkingu, menedżer w WeWork 
Labs. Socjolog, uzyskał dyplom Executive MBA, 

obecnie pracuje nad doktoratem  
na temat wpływu przestrzeni coworkingowej 

na człowieka i jego pracę. Doradzał  
i współpracował zarówno  

z korporacjami (ING, T-Mobile, Orange, BIK 
i BIG InfoMonitor) jak i ze startupami (eSKY, 
Gruper, ClockWork, Taxify, Pozamiatane.pl). 

Wykłada gościnnie na SGH. Biega  
w ultramaratonach. Poznaj Piotra na LinkedIn.

Przemysław Chimczak
Obserwator zmieniających się trendów, 
które pomaga przełożyć na architekturę. 

Współzałożyciel think co. – real estate research 
lab, firmy specjalizującej się w programowaniu 
nieszablonowych inwestycji, w tym colivingów, 

akademików czy domów seniora. Ekspert  
w dziedzinie projektowania obiektów Living 

Services, co potwierdzone zostało w 2019 roku 
międzynarodową nagrodą Archi-World Academy 

Award. Z wykształcenia architekt. Międzynarodowe 
doświadczenie zdobywał w Mediolanie, Berlinie, 

Warszawie i Wrocławiu. Poznaj Przemka na LinkedIn.

Joanna Daniel
HR Manager z 17-letnim doświadczeniem w branży 
energetycznej (Alstom, General Electric), obecnie 
współpracuje z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT SA 

jako HR Business Partner wspierający Członków 
Zarządu. Jej główne obszary specjalizacji obejmują 
kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyj-
nych, zarządzanie talentami, coaching, zarządza-

nie procesem international mobility. Absolwentka 
Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego 

UW, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział 
Psychologii) oraz Studium Zawodowego Coacha 

Biznesu (NOVO). Poznaj Joannę na LinkedIn.

https://www.linkedin.com/in/piotr-boulang%C3%A9-%E2%9A%9B%EF%B8%8F-02a9112b/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/in/chimczak/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/in/joanna-daniel/?originalSubdomain=pl


Bartosz Dobrowolski
Założyciel organizacji Proptech Poland, członek zarzą-

du RICS Polska. Entuzjasta nowych technologii z ponad 
15-letnim doświadczeniem. Współtworzył platformę 
spaceOS, współpracował także z takimi firmami, jak 

JLL, Cushman & Wakefield, Brooklyn Navy Yard, Crown 
Estate, Santander Consumer Bank, Coca-Cola, Daimler 

Chrysler. Wykładowca i mentor współpracujący  
z uczelniami technicznymi i biznesowymi. Jest certyfi-

kowanym trenerem biznesu, przeszkolił ponad  
1500 menedżerów. Poznaj Bartosza na LinkedIn.

Bogusz Parzyszek
Studio architektoniczne Workplace, na czele którego stoi 
Bogusz Parzyszek, specjalizuje się w holistycznym projek-

towaniu środowisk pracy. Na koncie pracowni znajduje się 
blisko 100 000 mkw. zaprojektowanych przestrzeni, a także 
ponad 100 procesów badawczych dla największych orga-
nizacji biznesowych. W Workplace odpowiada za rozwój 
i relacje pracowni z głównymi klientami oraz wdrażanie 
innowacji i dział R&D. Obejmował również stanowisko 
wydawcy i redaktora naczelnego magazynu „OFFICE”.  

Poznaj Bogusza na LinkedIn.

Dawid Zaraziński
Współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy. Od blisko 20 lat związany z ryn-

kiem mediów i nowych technologii. W ostatnich latach prowadził interneto-
wą redakcję magazynu „Harvard Business Review Polska” i był kierownikiem 
think tanku biznesowo-technologicznego „How To Do IT”. Jest redaktorem 

naczelnym e-biznes.pl, najstarszego polskiego serwisu poświęconego prowa-
dzeniu biznesu w internecie. Aktywny na LinkedIn i Twitterze.

Piotr Szymczak
Współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy.  

Od lat fascynuje go biznes, zwłaszcza perspek-
tywa marketingu, sprzedaży i budowanie efek-

tywnych procesów obsługi klientów. Oswaja 
także firmy z nowymi technologiami. Przez wiele 
lat związany z marką „Harvard Business Review 

Polska”, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu.  
Był pomysłodawcą oraz liderem think tanku 

biznesowo-technologicznego „How To Do IT”. 
Poznaj Piotra na LinkedIn!

Anna Zarudzka
Co-CEO firmy Boldare, w której 140-osobowy zespół poprzez budowanie 
produktów cyfrowych wspiera klientów z całego świata w transformacji 
cyfrowej. Ambasadorka nowoczesnego zarządzania, odpowiadającego  

na zmienne otoczenie biznesowe. Do branży internetowej trafiła  
po wieloletniej przygodzie z muzyką, produkcją filmową i telewizyjną oraz kilku 

 dziwacznych eksperymentach i doświadczeniach. Poznaj Annę na LinkedIn.

https://www.linkedin.com/in/dobrowolski/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/in/bogusz-parzyszek-4bba4a18/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/in/dawidzarazinski/?locale=pl_PL
https://twitter.com/dawidz
https://www.linkedin.com/in/piotrszymczak22/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/in/annazarudzka/?originalSubdomain=pl


Misją Instytutu Kontekstów Pracy jest dzielić się wiedzą, inspirować 
zmiany i budować społeczność specjalistów zajmujących się 

kształtowaniem środowiska pracy. W obszarze naszych zainteresowań 
znajdują się tematy związane między innymi z przyszłością pracy, pracą 
zdalną, technologiami dla HR (HR Tech) oraz wsparciem pracowników  

w budowaniu satysfakcjonującej kariery.

Pracujemy 
na styku kontekstów

Zachęcamy do współpracy i współtworzenia Instytutu.  
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą lub masz produkt,  

lub usługę, która może zainteresować członków naszej społeczności.

Spotkajmy się na kontekstypracy.pl

https://kontekstypracy.pl

