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OD WYDAWCY

Szanowni
Państwo
Nasi konsultanci co roku przeprowadzają średnio 15 tysięcy wywiadów rekrutacyjnych. Z rozmów z kandydatami
oraz z organizacjami poszukującymi pracowników wynika, że świadczenia pozapłacowe są istotnym elementem,
który uzupełnia ofertę pracodawcy i pozwala mu wyróżnić się na rynku pracy. Firmy coraz bardziej świadomie
konstruują swoje EVP (Employee Value Proposition), czyli pakiet korzyści oferowanych pracownikom.
Analizują ich aspiracje, nie tylko zawodowe, ale przede wszystkim życiowe. Wiedzą, że dobrze dopasowana
oferta świadczeń pozapłacowych może być kartą przetargową w pozyskiwaniu kandydatów oraz utrzymaniu
zaangażowania pracowników. Oferta musi iść w parze z całym spektrum działań i polityką zarządzania zasobami
ludzkimi w ﬁrmie.
W warunkach modelowych program świadczeń pozapłacowych jest dostosowany do potrzeb pracowników
i kandydatów, a polityka zarządzania zasobami ludzkimi oparta jest na zarządzaniu poprzez mierzalne
kompetencje, jasnej polityce awansowania i wynagradzania, programach rozwoju pracowników i kadry
zarządzającej, a także spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W praktyce taka integralność to ogromne
wyzwanie dla działu HR oraz kierownictwa ﬁrmy. Nie jest to jednak nieosiągalne, co potwierdzają liczne
wyniki badań rynkowych, rankingi najlepszych pracodawców, czy też różnego rodzaju wyróżnienia i nagrody
przyznawane w konkursach Employer Brandingu. Kandydaci oczekują i doceniają spójność w komunikacji
i zachowaniu ﬁrm, a organizacje coraz lepiej odpowiadają na tę potrzebę.
Z przyjemnością prezentujemy Państwu raport „Rynek świadczeń pozapłacowych 2016 oczami pracowników”,
który powstał na podstawie badania przeprowadzonego na przełomie 2015 i 2016 roku na reprezentatywnej próbie
ponad 1000 respondentów – pracowników ﬁrm w Polsce. Zastosowano narzędzie CAWI (kwestionariusz online).
W naszym opracowaniu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: jaki jest stan faktyczny dostępności oraz
wykorzystania ofert świadczeń pozapłacowych; jakie świadczenia pracownicy preferują, a jakie otrzymują; jakie
świadczenia pracownicy otrzymują w zależności od branży, w której pracują.

Rafał Glogier-Osiński
Regional Marketing & Digital Manager
Poland & Hungary
Grafton Recruitment Polska

KOMENTARZ

Dając wolność
wyboru, mocniej
angażujemy
i wydajemy mniej.
Czy świadczenia pozapłacowe są efektywnym narzędziem motywowania? Wszyscy, którzy mają co do tego
wątpliwości, powinni się zastanowić, co by było, gdyby nagle pracownikowi odebrać karnet sportowy, kupon na
obiady czy dodatkową opiekę medyczną. Informacja o pakiecie świadczeń pozapłacowych pojawia się już na
etapie oferty pracy, a na wyższych stanowiskach jest on nawet negocjowany. Jednak coraz większym problemem
staje się niedopasowanie dodatków pozapłacowych do różnych potrzeb pracowników, co wpływa na
niezadowolenie z pracodawcy i niewykorzystywanie w pełni proponowanych świadczeń. A to z kolei prowadzi do
nieefektywnego wykorzystywania budżetu. Zespoły pracowników, które są coraz bardziej różnorodne, zarówno pod
względem wieku, jak i doświadczenia czy zainteresowań, wymagają odmiennego traktowania. Warto pamiętać,
że każdy z nas jest inny i to, co dla młodego inżyniera jest spełnieniem marzeń, dla dojrzałej matki z dwójką dzieci
może okazać się absolutnie bezwartościowe.
Jak zatem spełnić oczekiwania i sprawić, żeby wszyscy pracownicy byli zadowoleni?
Siła świadczeń jako motywatorów pozapłacowych rośnie, gdy pracownicy mogą wybrać je samodzielnie. Dlatego
ﬁrmy sięgają po rozwiązanie zwane systemem kafeteryjnym, dzięki któremu pracownik może wybrać świadczenie
w ramach przysługującego mu pakietu. Dobrze zaprojektowane systemy kafeteryjne mają wyższą wartość
motywacyjną, bo mogą uwzględniać indywidualne potrzeby pracowników. Programy te wpływają korzystnie na
wizerunek ﬁrmy, zmniejszenie rotacji pracowników, a także przyciąganie talentów. W systemie kafeteryjnym
pracownik widzi wartość beneﬁtów otrzymywanych od ﬁrmy, dzięki czemu bardziej docenia pracodawcę. Takie
rozwiązanie pozwala także na efektywne wykorzystanie budżetu. Pracodawca bowiem płaci tylko za wybrane
dodatki pozapłacowe. Pracownicy z kolei dowiadują się, jak duże pieniądze co miesiąc czy kwartał (częstotliwość
wyboru świadczeń przez pracownika ustala ﬁrma) inwestuje w nich pracodawca. W konsekwencji bardziej
doceniają jego starania, co wpływa na wizerunek ﬁrmy w ich oczach. Umożliwiając zatrudnionym wybór, ﬁrmy
mają szansę zwiększyć efekt motywacyjny świadczeń, a tym samym mogą optymalnie wykorzystać
przeznaczony na ten cel budżet.

Magdalena Słomczewska-Klimiuk
Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników
Sodexo Beneﬁts and Rewards Services
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Co decyduje
o wyborze pracy
i jej zmianie?
Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wyborze pracy i jej zmianie, jest atrakcyjne wynagrodzenie. To zrozumiałe, że
pracownikom zależy na zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb. W związku z tym, rynek pracy staje się dla pracodawców
coraz trudniejszy – malejące bezrobocie sprawia, że płaca przestaje być jedynym i kluczowym czynnikiem warunkującym
wybór danej ﬁrmy. Wpływ na tę decyzję mają również inne elementy.
Z badania „Rynek świadczeń pozapłacowych 2016 oczami pracowników” wynika, że pracownicy coraz większą wagę
przywiązują do możliwości rozwoju zawodowego, który niewątpliwie pomaga w budowaniu kariery. Są też pragmatyczni.
Ważna jest dla nich lokalizacja ﬁrmy, forma zatrudnienia i atmosfera w zespole. Pracownikom zależy również na atrakcyjnym
pakiecie świadczeń i to bardziej niż np. na prestiżu ﬁrmy czy międzynarodowym środowisku pracy.

86,8%

58%

54,2%

Możliwości
rozwoju

Dogodna
lokalizacja

Forma
zatrudnienia

52,3%

42,4%

41%

Atmosfera
w zespole

Elastyczne
godziny pracy

Oferta świadczeń
pozapłacowych

22,9%

22,6%

15,6%

Prestiż
ﬁrmy

Międzynarodowe
środowisko pracy

Dostęp do
najnowszych
technologii

Zainteresowanie dodatkowymi świadczeniami jest mocno
zróżnicowane ze względu na branże.

Świadczenia pozapłacowe są
istotne przede wszystkim dla
pracowników branży IT,
nowoczesnych technologii
oraz inżynierii i produkcji.
Prawdopodobnie jest to związane
z tym, że płace w pierwszej z nich
osiągnęły dla niektórych ﬁrm
pułap nie do przekroczenia, dlatego
starają się skusić najlepszych do
zmiany pracodawcy bogatym
pakietem dodatków.

Z kolei w inżynierii i produkcji, gdzie płace nie należą do najwyższych,
świadczenia są doskonałym uzupełnieniem oferty wynagrodzeń. Podejście
do świadczeń pozapłacowych zależy również od stanowiska. Na oferowany
przez pracodawców pakiet zwracają uwagę przede wszystkim specjaliści
i menedżerowie. Wyższe kierownictwo stawia na pracę w międzynarodowym
środowisku. Dla pracowników ﬁzycznych ważniejsza jest lokalizacja ﬁrmy
i forma zatrudnienia.
Pewną różnicę można zauważyć w preferencjach kobiet i mężczyzn: dostęp
do nowoczesnych technologii jest dwukrotnie ważniejszy dla mężczyzn niż
dla kobiet, które przywiązują większą wagę do dogodnej lokalizacji miejsca
pracy. Dla kobiet również forma zatrudnienia jest bardziej istotna niż dla
mężczyzn, co jest praktyczną wskazówką do komunikacji rekrutacyjnej
skierowanej do kandydatów różnych płci.

Elementy istotne przy zmianie pracy
– wg poziomu stanowiska

Dla prawie 78 proc. ankietowanych bogatsza oferta świadczeń pozapłacowych nie jest dostatecznym argumentem, by zmienić
pracę na gorzej płatną. To zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę wysoką rangę wynagrodzenia jako głównego motywatora
do zmiany pracy. Gdy jednak oferta wynagrodzenia nie jest konkurencyjna rynkowo, warto zadbać o bogatą ofertą świadczeń
pozapłacowych. Okazuje się bowiem, że ponad 22 proc. badanych przyjęłoby ofertę pracy z niższym niż do tej pory
wynagrodzeniem, a większą ofertą świadczeń pozapłacowych.
Blisko 57 proc. badanych deklaruje chęć zmiany pracy i przeniesienia się do mniejszej ﬁrmy pod warunkiem otrzymania
bogatszego pakietu świadczeń pozapłacowych. Dotyczy to przede wszystkim decyzji o przyjęciu propozycji pracy w mniejszej
lub w mniej znanej ﬁrmie. To dobra informacja zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, których nie stać na konkurowanie
z dużymi podmiotami o pracowników.

Eksponowanie oferty świadczeń pozapłacowych przez
mniejsze ﬁrmy może być mocnym punktem komunikacji,
wspierającym pozyskiwanie kandydatów do pracy.
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Jakie świadczenia
pracodawcy
obiecują, a jakie
oferują?
Już na etapie ogłoszeń rekrutacyjnych pracodawcy kuszą kandydatów również
świadczeniami pozapłacowymi. 68 proc. ankietowanych przyznało, że przed
rozpoczęciem pracy byli w pełni poinformowani o świadczeniach, jakie będą im
przysługiwały poza pensją. Skoro jest to obietnica, to należy jej dotrzymać.

Jednak o ile 19% pracodawców potraﬁ pozytywnie zaskoczyć
swoich pracowników i po zatrudnieniu zaproponować im nawet
wyższe świadczenia niż deklarowane w procesie rekrutacyjnym,
to prawie co piąta ﬁrma oferuje nowym pracownikom mniej,
niż obiecała. Oznacza to, że 1/5 kandydatów może być już na
wczesnym etapie pracy rozczarowana i zdemotywowana. Trudno
też w przypadku takich ﬁrm mówić o budowaniu marki dobrego
pracodawcy. Warto pamiętać, że informacje o niesolidnych
pracodawcach roznoszą się na rynku pracy bardzo szybko.

Czy w momencie podejmowania pracy byłe(a)ś
poinformowany o pakiecie świadczeń
pozapłacowych, jakie będziesz otrzymywać?

67,9%

32,1%
Nie

Tak

Po zatrudnieniu otrzymywane świadczenia były:

61,1%
Zgodne z deklaracjami
sprzed zatrudnienia

19,9%

19%

Wyższe niż deklaracje
sprzed zatrudnienia

Niższe niż deklaracje
sprzed zatrudnienia

Z badania wynika, że obietnic co do świadczeń pozapłacowych najczęściej nie dotrzymują małe ﬁrmy. Wynika to często
z tego, że w większych przedsiębiorstwach obowiązują procedury, o które dbają osoby odpowiedzialne za realizację polityki
personalnej, podczas gdy w małych ﬁrmach odpowiedzialność ta jest często dzielona lub rozmyta. Deklaracje pracodawców
najczęściej rozmijają się z rzeczywistością w handlu detalicznym oraz administracji.
Najbardziej słowni okazują się pracodawcy z sektora nowoczesnych technologii i IT, co prawdopodobnie wiąże się z tym,
że pracownicy IT są najbardziej deﬁcytową, a co za tym idzie poszukiwaną grupą kandydatów na rynku pracy. Wyniki
pozostałych specjalizacji, po wyłączeniu odpowiedzi o niespełnianiu deklaracji pokazują, że zdecydowanie ponad połowa
kandydatów i pracowników otrzymuje co najmniej takie świadczenia, jakie zatrudniająca ich ﬁrma deklarowała podczas
procesu rekrutacji.
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Jakie świadczenia
chcieliby dostawać
pracownicy?

Oferta dodatkowych świadczeń
jest coraz większa i stale się
rozwija. Czy jednak odgrywa rolę
motywacyjną? Coraz więcej
pracowników traktuje
świadczenia jako obowiązkowy
element wynagrodzenia i ma
względem pracodawców coraz
większe oczekiwania.

Wybierając ofertę zatrudnienia,
kandydaci do pracy biorą pod
uwagę nie tylko płacę i zakres
obowiązków, ale również
proponowane przez ﬁrmy
programy motywacyjne. Trend ten
powinien zmuszać pracodawców
do zastanowienia – które
świadczenia dodatkowe są przez
pracowników najbardziej pożądane
i dlaczego.

Z badania wynika, że zatrudnieni najczęściej chcieliby otrzymywać od pracodawców prywatną opiekę medyczną,
doﬁnansowanie kursów językowych, karty sportowe oraz możliwość pracy zdalnej. Wielu oczekuje kart lunchowych
i biletów na wydarzenia kulturalne. Ważne są także doﬁnansowania dojazdów do pracy oraz dodatkowe dni wolne.

Najczęściej oferta
świadczeń pozapłacowych
rozmija się z faktycznymi
potrzebami pracowników
w przypadku opieki
medycznej, kart sportowych,
wykorzystywania telefonu
służbowego do prywatnego
użytku oraz wyjazdów
integracyjnych. Jednocześnie
respondenci potwierdzają
znaczenie takich elementów
jak: możliwość pracy zdalnej,
doﬁnansowania kursów
językowych, dojazdów do
pracy, czy dodatkowych
dni wolnych. W efekcie
wiele ﬁrm nie wykorzystuje
w pełni potencjału
dodatkowych świadczeń.
Warto monitorować
stopień dopasowania oferty
świadczeń pozapłacowych do
potrzeb pracowników, gdyż
są one elementem systemu
wynagradzania.

Niedopasowanie świadczeń
może przyczyniać się do spadku
zaangażowania i satysfakcji
pracowników, a co za tym idzie
wpływać na rotację kadr, a nawet
na niską efektywność rekrutacji
nowych osób.
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Pracownicy
chcą mieć wybór
Prawie wszyscy badani pracownicy chcieliby mieć
możliwość wyboru świadczeń i tego oczekują od swoich
pracodawców. Tymczasem taką praktykę stosuje jedynie
33 proc. badanych ﬁrm.

Tylko wśród pracowników IT, nowoczesnych technologii oraz bankowości połowa
zatrudnionych może wybierać interesujące ich świadczenia. W innych sektorach
odsetek pracodawców pozwalających na wybór dodatków pozapłacowych nie
przekracza 35%. To ogromna rozbieżność między realiami a oczekiwaniami
pracowników. Rozdźwięk między ofertą świadczeń a realnymi potrzebami
pracowników wpływa na stosunkowo wysoki odsetek respondentów, którzy
twierdzą, że nie korzystają w pełni z oferty pracodawcy.

Oznacza to, że mimo dobrych intencji, pracodawcy mogą
tracić sporą część zwrotu z inwestycji w świadczenia
pozapłacowe. Kolejnym powodem niedostatecznego
wykorzystania oferty świadczeń pozapłacowych jest brak
monitoringu i raportowania wykorzystanych świadczeń.

Najnowsze tendencje
w motywowaniu wskazują,
że właściwą drogą jest
dostosowanie systemu
świadczeń dodatkowych
do różnorodnych
oczekiwań pracowników
poprzez umożliwienie im
samodzielnego wyboru,
co przekłada się na większą
satysfakcję, efektywność
i przywiązanie do
pracodawcy. Przykładem
elastycznego systemu
wynagrodzeń są systemy
kafeteryjne, w których
pracownik wybiera konkretną
usługę lub świadczenie
w ramach przyznanego
limitu. Sam najlepiej wie,
czego potrzebuje i co sprawi
mu największą radość czy
satysfakcję. Narzędziami,
które wspomagają
pracowników w wyborze
dodatków, a pracodawcom
ułatwiają zarządzanie nimi,
są specjalne platformy
internetowe. Dzięki nim
pracodawca zdobywa wiedzę,
jakie świadczenia preferują
pracownicy, jakie są ich
zainteresowania i co sprawia
im radość, a tym samym –
co jest dla nich najsilniejszym
bodźcem motywacyjnym.

Dzięki dostępowi do danych
o preferencjach pracowników, programy
motywacyjne można dowolnie
modyﬁkować i dopasowywać do
realnych potrzeb. Możliwość analizy
i procesowania danych to ogromna
wartość, która staje się kluczowym
elementem pozwalającym zidentyﬁkować
potrzeby i odpowiedzieć na wyzwania
związane z zarządzaniem biznesem,
tworzeniem produktów czy budowaniem
zaangażowania pracowników.
Firmy, które chcą stać się naprawdę
konkurencyjne, muszą nauczyć się
korzystać z dostępnych na wyciągnięcie
ręki danych i informacji, które pozwolą im
ulepszyć procesy rekrutacji i zwiększyć
retencję pracowników.
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Nagrody i okazje
Pracodawcy mają do dyspozycji nie tylko narzędzia wspierające proces motywowania pracowników, ale także wykorzystują
różne konteksty i preteksty do ich stosowania. Z badania wynika, że co piąta ﬁrma, konstruując pakiet motywacyjny, stara
się powiązać go z celami biznesowymi i nagradza pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe, pożądane zachowania
i postawy, np. za procent wykonania planu sprzedaży, innowacyjne pomysły, dbałość o bezpieczeństwo pracy, a także nagrody
za osiągnięcia prywatne, jak np. rzucenie palenia. Ten aspekt świadczeń pozapłacowych może okazać się interesującym
elementem uzupełniającym ofertę pracodawcy. Umiejętnie wpleciony w politykę zarządzania zasobami ludzkim będzie jednym
z elementów budowania wizerunku pracodawcy.

Czy pracodawca nagradza pracowników za osiągnięcia
zawodowe?

77,2%
22,8%
Tak

Nie

Ponad połowa pracodawców stosuje nagrody okazjonalne, tzn. z okazji świąt wynikających z kalendarza, urodzin pracowników,
jubileuszy ﬁrmowych lub świąt branżowych. Skłonność pracodawców do stosowania nagród okazjonalnych najczęściej dotyczy
stanowisk, na których pracujący potrzebują dodatkowej motywacji takimi narzędziami. Chodzi o wprowadzenie równowagi
między przywiązaniem do ﬁrmy a odpowiednim poziomem zarobków. Dlatego najczęściej różne okazje są dobrym pretekstem
do nagradzania pracowników ﬁzycznych oraz specjalistów.

Z tej perspektywy, najrzadziej nagradzani są stażyści, oceniani jako „niepewni”, a zatem niekwaliﬁkujący się do ponoszenia
dodatkowych kosztów przez ﬁrmę, asystenci – jako stanowiska często rotujące, ale także i wyższa kadra zarządzająca – tu
mamy do czynienia przede wszystkim z dosyć wysokim poziomem zarobków, który nie pozwala na należyte docenienie
nagrody okazjonalnej. Przy wysokich zarobkach nagroda musi być bowiem odpowiednio wyższa, żeby była zauważona, więc
wiele ﬁrm nie decyduje się na taki zabieg wobec najwyższej kadry, stosując jednocześnie odpowiednie poziomy płac jako
motywator główny.

Czy pracodawca nagradza pracowników z różnych okazji?

52,4%
Tak

47,6%
Nie

Nagrody okazjonalne wg poziomu stanowisk

Zmiana pokoleniowa, która następuje obecnie na rynku pracy, sprawia, że specjaliści HR powinni odświeżyć swoje spojrzenie
na budowanie wartości, którą oferują swoim pracownikom. Wg badań PwC, w 2020 roku tzw. millennialsi będą stanowili
prawie połowę ludności zatrudnionej na świecie, a już teraz zaczynają stanowić większość, również w Polsce. Organizacje, które
chcą przyciągać nowe talenty, muszą zmierzyć się z rosnąca potrzebą indywidualnego podejścia, które jest podstawowym
wymaganiem pokoleń wkraczających na rynek pracy. Budowanie lojalności poprzez nowoczesne, zdigitalizowane świadczenia
pozapłacowe, elastyczne podejście do godzin pracy, umiejętność korzystania z danych o prawdziwych potrzebach pracowników
to jedyna droga, która umożliwi organizacjom rozwój i wzrost biznesu.
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