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Rynek świadczeń 
pozapłacowych 

na podstawie naszych obserwacji 
i wyników badania „Drogowskaz mo-
tywacyjny 2018” przeprowadzonego 

przez Kantar Millward Brown na zle-
cenie sodexo Benefits nad Rewards 
services, można jednoznacznie okre-
ślić, że rynek pracownika znacząco 
podniósł pracodawcom poprzeczkę 
w kwestii motywatorów pozapłaco-
wych. w ciągu ostatniego roku bu-
dżety motywacyjne wzrosły w  co 
czwartej firmie (27  proc.), a  śred-
nia kwota przeznaczona rocznie na 
świadczenia pozapłacowe na jednego 
pracownika wynosi już 948 zł. naj-
więcej w pracowników zainwestowały 
w ostatnim czasie małe firmy, zatrud-
niające 10 -19 osób (wzrost o 3,8 p.p.) 

i największe, gdzie pracuje więcej niż 
250 osób (wzrost o 3,7 p.p.). wiele 
wskazuje na to, że i bieżący rok może 
przynieść dalsze podnoszenie budże-
tów na benefity, na co niewątpliwie 
wpłynie wzrost z 380 zł do aż 1000 zł 
kwoty zwolnienia z podatku docho-
dowego Pit świadczeń finansowa-
nych ze środków zfŚs. aż 29 proc. 
badanych firm zapowiada zwiększe-
nie budżetu nawet o 3,8 p.p. 

Wyjdź poza standard!
Każdy z  nas jest inny i  ma inne 
potrzeby. Dlatego warto ofero-
wać zatrudnionym wybór, dawanie 
wszystkim tych samych, standardo-
wych benefitów, jest nie tylko nie-
konkurencyjne, ale i nieskuteczne, 
gdyż wywołuje niezadowolenie pra-
cowników. Prowadzi również do 
nieefektywnego wykorzystania środ-
ków przeznaczonych na motywację. 
z badania wynika, że przedsiębior-

stwa oferują zatrudnionym śred-
nio już 5,2 różnych świadczeń, ale 
im większa firma, tym pracownik 
może liczyć na jeszcze szerszą ofertę 
do wyboru. o  ile w  przedsiębior-
stwach zatrudniających od 10 do 20 
pracowników otrzymują oni średnio 
4,3 benefitów, o tyle w największych 
(powyżej 250 osób) – aż 7,4. 

Znam swoją wartość, znam 
wartość moich świadczeń
wynagrodzenie to suma wszyst-
kich świadczeń jakie otrzymuje za-
trudniony – czyli pensja, samochód 
służbowy, a także benefity pozapła-
cowe. należy to podkreślać już na 
rozmowie rekrutacyjnej i  podczas 
ocen pracowniczych. Badanie poka-
zuje, że znaczenie tego argumentu 
rozumieją przede wszystkim duże 
firmy, z których ponad połowa in-
formuje nie tylko o tym ile warte są 
przyznawane świadczenia, ale rów-

nież jaką stanowią część całkowi-
tego wynagrodzenia. Kandydat do 
pracy powinien wiedzieć co zyska 
zatrudniając się w  tej, a nie innej 
firmie, a zatrudniony co straci, gdy 
z niej odejdzie. 

Digitalizacja HR 
Czas, aby dokumentacja papierowa 
i popularne programy komputerowe, 
np. excel, odeszły w zarządzaniu be-
nefitami do lamusa. nowoczesne roz-
wiązania informatyczne pozwalają 
nie tylko na samodzielne wybieranie 
świadczeń przez pracowników. Dzięki 
nim zarządzanie nawet rozbudowaną 
listą różnorodnych motywatorów 
staje się proste i w pełni zautomaty-
zowane. warto również pamiętać, 
że „zdigitalizowane” systemy moty-
wacyjne podnoszą atrakcyjność pra-
codawcy, zwłaszcza wśród pokolenia 
milenialsów, które ceni nowoczesne 
miejsca pracy.

Rynek pracownika a świadczenia pozapłacowe 
Rekordowo niskie bezrobocie znacząco zwiększa 
szansę pracowników na zdobycie satysfakcjonującego 
zatrudnienia. Dla pracodawców to ważna kwestia 
w kontekście zaciętej rywalizacji o najlepszych 
kandydatów i utrzymanie talentów w firmie. Coraz 
trudniej konkurować wysokością pensji dlatego 
kluczową rolę zaczęły odgrywać świadczenia 
pozapłacowe i indywidualne programy motywacyjne. 

kierownik marketingu, Sodexo 
Benefits and Rewards Services 

Magdalena  
Słomczewska-Klimiuk
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Rynek świadczeń pozapłacowych 

sytuacja ekonomiczna w  Polsce 
sprzyja podwyżkom. wciąż jednak 
dynamika płac nie dotyczy w  rów-
nym stopniu każdego regionu – wy-
nika z danych serwisu Pensjometr.pl 
od Monster Polska.

Mazowieckie niezmiennie 
liderem płacowym
w województwie mazowieckim po-
niżej 3 tys. zł zarabia – 18 proc. pra-
cowników, między 3 tys. a 6 tys. zł 
– najwięcej, bo 47 proc., a powyżej 
6 tys. zł -  37 proc.  w przypadku 
woj. mazowieckiego, w którym płace 
są najwyższe na tle kraju, także są roz-
bieżności. najlepiej zarabiają osoby 
na stanowiskach: dyrektor/kierow-
nik marketingu –  12,3 tys.  zł, dy-
rektor/kierownik it –  12,3 tys.  zł, 
radca prawny, adwokat –  11,7 tys., 
dealer/trader – 11,2 tys.  zł, analityk 
it – 10,6 tys. zł. wyraźnie widać, że 
są to stanowiska specjalistyczne, na 
które jest zapotrzebowanie, zwłasz-
cza w dużych korporacjach znajdu-
jących się w warszawie. na drugim 
biegunie zarobków są zawody takie 
jak: sprzedawca – 2,6 tys. zł, maga-
zynier – 2,9 tys. zł, pracownik admi-
nistracyjny – 3,1 tys. zł, specjalista ds. 
obsługi klienta 3,2 tys. zł, asystentka 
– 3,3 tys. zł. są to stanowiska o du-
żej rotacji, często opierające się na za-
trudnianiu osób bez doświadczenia 
lub z  niewielkim doświadczeniem, 
stąd płace nie są wygórowane. 

Aż w 12 województwach najwięcej 
osób zarabia między 2 a 3 tys. zł
Co ciekawe, mimo ogólnie dobrej 
sytuacji gospodarczej, wciąż najwię-
cej pracowników –  aż w  12 woje-
wództwach – zarabia między 2 tys. 
a 3  tys.  zł – wynika z badania ser-
wisu Pensjometr.pl od Monster Pol-

ska. w tej grupie płacowej liderem 
jest woj. warmińsko-mazurskie, gdzie 
takie zarobki ma aż – 45 proc. pra-
cowników. na kolejnych miejscach 
znalazło się woj. lubelskie, gdzie 
w  tych widełkach zarabia 39  proc. 
zatrudnionych, woj. podkarpac-
kie – 38 proc., podlaskie – 36 proc., 
śląskie – 32 proc., pomorskie, łódz-
kie, zachodniopomorskie –  po 
28 proc., lubuskie – 27 proc., wiel-
kopolskie – 26 proc.,   dolnośląskie 
– 23 proc. i małopolskie – 22 proc. 
tylko w trzech województwach naj-
więcej osób ma płace między 3 tys. 
a  4  tys.  zł. są to: woj. świętokrzy-
skie – 34 proc., kujawsko-pomorskie 
– 29 proc. i mazowieckie – 19 proc. 
Dane pokazują, że podwyżki są zare-
zerwowane dla pewnych branż i sta-
nowisk, jednak wciąż duża liczba 
pracowników ma przeciętnie płace. 
z drugiej strony powiększa się grono 
osób zarabiających najwięcej, czyli 
powyżej 10 tys.  zł. takie płace ma 
w Polsce od 1 do 9 proc. zatrudnio-
nych. Przykładowo takie wynagro-
dzenie pobiera 1 proc. pracowników 
w woj. podlaskim, 5 proc. w woj. ku-

jawsko-pomorskim, 6 proc. w dolno-
śląskim i aż 9 proc. w mazowieckim. 

Top 3 benefity: napoje, 
laptop, telefon
wydawać by się mogło, że przy aktu-
alnej sytuacji na rynku pracy, praco-
dawcy coraz częściej oferują prywatną 
opiekę zdrowotną, karty sportowe czy 
dodatkowe ubezpieczenie. Jednak 
dane serwisu Pensjometr.pl od Mon-
ster Polska pokazują zgoła inny obraz. 
Darmowe napoje są obowiązkowym 
benefitem aż w piętnastu wojewódz-
twach. w czołówce są województwa: 
małopolskie (29  proc. pracowni-
ków wskazało, że może liczyć na tego 
rodzaju dodatek), dolnośląskie 
(28 proc.) oraz łódzkie i mazowiec-
kie (po 27  proc.). z  jednej strony 
darmowa kawa lub herbata to spora 
oszczędność dla pracownika, który 
ma w  zwyczaju pić kilka filiżanek 
napojów dziennie. z drugiej strony 
procentowo wciąż niewiele firm gwa-
rantuje pracownikom napoje. napoje 
nie znalazły się w piątce najpopular-
niejszych benefitów jedynie w woj. 
Świętokrzyskim. Laptop jest naj-
popularniejszym benefitem w  woj. 
mazowieckim (25 proc.), świętokrzy-
skim (23 proc.) oraz wielkopolskim 
i pomorskim (po 21 proc.). Pracow-
nicy cieszą się, że nie muszą wyko-

rzystywać komputerów prywatnych 
do celów służbowych. Podobnie jest 
z  telefonami komórkowymi, które 
cieszą się popularnością od kilku lat 
np. w działach handlowych. Chętnie 
obdarowują nimi firmy w woj. ma-
zowieckim i opolskim (po 25 proc.) 
oraz pomorskim (22 proc.).

Elastyczne godziny pracy 
to wciąż bonus
z analiz wynika, że firmy w ramach 
oferowania bonusów (miejsca od 
4 do 7 pod względem popularności) 
organizują także: imprezy firmowe, 
elastyczne godziny pracy, ponadstan-
dardową opiekę medyczną i szkolenia 
pracownicze. i tak wigilie czy spotka-
nia działów – to benefit, który pojawił 
się w zestawieniach w 12 wojewódz-
twach. Jest to jeden z dodatków, który 
nie tyle motywuje do pracy pojedyn-
czego pracownika, ile wpływa na in-
tegrację całego zespołu. niepokojący 
jest fakt, że zaledwie w pięciu woje-
wództwach pracodawcy motywują 
pracowników poprzez umożliwianie 
im pracy w elastycznych godzinach. 
Jest to bardzo zły sygnał, który poka-
zuje jak bardzo sztywny – w porów-
naniu do zagranicznego – jest polski 
rynek pracy. na ten bonus mogą li-
czyć pracownicy w woj. małopolskim 
(20 proc.), łódzkim (19 proc.) lubel-

skim, śląskim (13  proc.) oraz pod-
laskim (6 proc.). Benefit, który jest 
jednym z  najbardziej pożądanych 
przez pracowników – czyli prywatna 
opieka medyczna –  jest praktyko-
wany w  zaledwie czterech woje-
wództwach. Co ciekawe oferują go 
pracodawcy w bogatym wojewódz-
twie jak mazowieckie, ale i biedniej-
szym takim jak opolskie. Może to 
wynikać z faktu, iż w woj. opolskim 
zaczęli inwestować duzi gracze, którzy 
w ten sposób, a nie tylko przez płace, 
przyciągają pracowników. szkolenia 
także pojawiły się na listach w czte-
rech województwach (świętokrzyskie, 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, pod-
laskie). Charakterystyczne jest to, że 
są to rejony, w których płace są dość 
niskie. Można się więc domyślać, że 
pracodawcy oferują pracownikom 
szkolenia, chcąc podnieść jedno-
cześnie konkurencyjność firmy. Do 
najrzadziej rozdawanych benefitów 
(miejsca 8-10) należą: zwrot kosztów 
za podróże służbowe, miejsca par-
kingowe i nagroda jubileuszowa. na 
nagrodę mogą liczyć osoby z woj. ku-
jawsko-pomorskiego (15 proc.) oraz 
warmińsko-mazurskiego (11  proc.). 
Może to wynikać z faktu, że w wielu 
województwach najpewniej sto-
sowany jest system premiowy lub 
wynagrodzenie uzależnione od efek-
tywności pracy. Polska mapa wyna-
grodzeń pokazuje, że płace w Polsce 
są bardzo nierównomiernie, choć czę-
sto zbliżają się lub znacznie wyprze-
dzają średnią krajową. Jeśli połączyć 
to z  rekordowo niską stopą bezro-
bocia można stwierdzić, że krajowy 
rynek pracy jest stabilny. z drugiej 
strony niezbyt wyszukane benefity, 
które oferują polskie firmy, zdradzają, 
że przedsiębiorcy dokonują pewnego 
wyboru pomiędzy stałym wzrostem 
płac a  kuszeniem benefitami. My-
śląc o wynagrodzeniach trudno nie 
porównywać się z  innymi krajami. 
niestety na tle innych państw euro-
pejskich wciąż wypadamy słabo. Prze-
ciętne płace w Ue wyniosły w 2016 
roku ok. 6,3 tys. zł. to sprawia, że 
od dwóch lat Polska ze swoim po-
ziomem wynagrodzenia plasuje się 
na 22 miejscu w zestawieniu euro-
statu.  wyprzedzamy m.in. słowację, 
Litwę, węgry i Bułgarię. Przed nami 
są jednak niemcy, wielka Brytania, 
ale także Czechy czy Malta. Pociesza-
jące jest to, że polskie płace dynamicz-
nie rosną.

ekspert serwisu rekrutacyjnego 
MonsterPolska.pl.

Joanna Żukowska 

W zależności od regionu 
Płace w Polsce nieustannie idą w górę. Mimo to są 
rejony, gdzie wynoszą mniej niż 2 tys. zł, ale i takie, gdzie 
zaskakująco wysoki odsetek osób zarabia powyżej 10 
tys. zł. Benefity? Te są standardowe.

najniższe od 26 lat bezrobocie, które 
w  największych miastach jest na pozio-
mie błędu statystycznego, powoduje, że 
pracodawcy coraz bardziej muszą zabie-
gać o wykształconych i wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników. Rywalizują 
o nich nie  tylko wysokością pensji, lecz 
także innymi udogodnieniami. Kom-
fortowe biuro z  łatwym dojazdem to je-
den z coraz istotniejszych czynników przy 
wyborze pracodawcy. – obecnie na pol-

skim rynku mamy ponad 9  mln mkw. 
powierzchni biurowej. na rynkach lokal-
nych jest ok. 44 proc. powierzchni, reszta 
znajduje się w warszawie – mówi agen-
cji informacyjnej newseria Biznes Jaro-
sław Pilch, dyrektor Działu Reprezentacji 
najemców Biurowych w firmie doradczej 
savills. – Do końca 2017 roku na rynku 
warszawskim przybędzie prawie 240 tys. 
mkw. powierzchni biurowej, a na rynkach 
lokalnych – 480 tys. mkw.

Atrakcyjne biuro to też benefit 
Choć wynagrodzenie to podstawowy czynnik 
decydujący o  zmianie pracy, to oczekiwania 
wciąż rosną i nie ograniczają się do samych fi-
nansów. istotna jest wiarygodność pracodawcy 
i perspektywa stabilnego zatrudnienia. ważna 
jest także potrzeba podnoszenia kwalifikacji 
i  awansu. Jednak wciąż niedoceniane przez 
pracodawców są dodatkowe benefity, w tym 
ubezpieczenia pracownicze. na różnego ro-
dzaju benefity pracownicze, w tym związane 
z programami zdrowotnymi i emerytalnymi, 

firmy przeznaczają jedynie niecałe 3 proc. bu-
dżetu wynagrodzeń. według raportu firmy 
sedlak&sedlak poziom dodatkowych świad-
czeń uzależniony jest od funkcji. Przeciętnie 
pracodawcy wydają 130 zł miesięcznie na be-
nefity pracownika fizycznego. na dodatkowe 
programy w kwocie około 150 zł mogą liczyć 
specjaliści, na 200 zł niższa i średnia kadra kie-
rownicza. w przypadku wyższej kadry zarzą-
dzającej i zarządów firm jest to już 300-400 zł 
miesięcznie.

Podwyżka to za mało 



Zamów jeszcze na Wielkanoc!
Zadzwoń pod numer +48 22 228 61 60

www.upbonus.pl/podarunkowe

podarunkowe na święta
 e-konto

Dla Ciebie:

Bilet do kina 
gratis

Rabaty na 
świąteczne zakupy

8000 zł do wygrania 
na wymarzone wakacje

Personalizowana 
komunikacja

Szczegółowe 
raportowanie

Bez prowizji, kosztów 
wdrożenia, abonamentu

Dla każdego pracownika:
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informacja stała się powszechnie 
dostępna, w szybkim tempie wzra-
sta: dzienna ilość e-maili i  innych 
form komunikacji, tempo pracy 
oraz procesy po stronie przedsię-
biorstw m.in.  wprowadzania no-
wego produktu na rynek. 
wszystkie te obszary powodują kon-
sekwencje, poprzez które zastana-
wiając się nad benefitami trzeba 

spojrzeć na nie i  na trendy zwią-
zane z benefitami oraz wszelkiego ro-
dzaju świadczeniami pracowniczymi 
przynajmniej z  dwóch perspektyw: 
pierwszej – zmian w zakresie samych 
benefitów, drugiej – zmian technolo-
gicznych wpływających na formę pre-
zentacji i dostarczania benefitów do 
pracowników.
we wszystkie te zmiany wpisują się 
światowe trendy związane z benefi-
tami, wśród których jako najważniej-
sze aktualnie obszary wymieniane 
są: programy związane z opieką me-
dyczną, programy wspierające zdrowy 
styl życia i profilaktykę, np. specjalne 
dodatki dla osób niepalących, upra-
wiających regularnie sport, dbających 
o dietę itp. ważnym wymienianym 
trendem w 2018 roku będzie jeszcze 
większe wsparcie rozwoju pracownika 

– zarówno w obszarze zawodowym, 
jaki i pozazawodowym poprzez finan-
sowanie i dofinansowywanie różnego 
rodzaju kursów, studiów, szkoleń itp. 
w Polsce w znacznej mierze dzia-
łania te są spójne z głównymi tren-
dami światowymi: bardzo dużo 
pracodawców oferuje różnego ro-
dzaju programy opieki medycz-
nej, programy wspierające zdrowy 
styl życia – choćby popularne karty 
sportowe. Jako specyfikę polskiego 
rynku możemy uznać szybko rozwi-
jające się programy „kulturalno-re-
kreacyjne” oraz podarunki związane 
ze świętami.
w  zakresie trendów związanych 
z technologią możemy wyróżnić kilka 
najważniejszych:
1. Prezentacja i dystrybucja benefitów 
z jakich może korzystać pracownik.
według różnych badań od 60 do 
75 proc. pracodawców uważa, że pra-
cownicy posiadają dużą wiedze o be-
nefitach, które otrzymują, pracownicy 
natomiast twierdzą tak tylko w 40-
55 proc. w związku z nisko ocenianą 
wiedzą o benefitach przez pracowni-
ków oraz bardzo dużą różnicą w po-

strzeganiu tego parametru pomiędzy 
pracodawcami a pracownikami, istot-
nym wyzwaniem dla pracodawcy jest 
zwiększenie świadomości benefitów 
z  jakich korzysta każdy pracownik 
w organizacji.
2. Umożliwienie pracownikowi wy-
boru z ograniczonej i dedykowanej 
mu oferty. nie zawsze wiemy, jakie 
dokładnie są preferencje pracownika 
co do benefitów, więc pozostawiamy 
właśnie pracownikom ostateczną de-
cyzję co do wyboru benefitu.
3. zautomatyzowanie i digitalizacja 
procesów ułatwiających zarządza-
nie benefitami w firmach. w wielu 
organizacjach coraz częściej mamy 
dostęp do kilku, kilkunastu, a na-
wet kilkudziesięciu różnych benefi-
tów i zarządzanie nimi w tradycyjny 
sposób staje się coraz trudniejsze 
i czasochłonne.
w trendy w zakresie użycia technolo-
gii bardzo dobrze wpisują się wszelkie 
dobrze zaprojektowane systemy kafe-
teryjne, dzięki którym każdy pracow-
nik widzi dokładnie, jakie benefity 
otrzymuje oraz do jakich benefitów 
ma dostęp.

w  krajach wysoko rozwiniętych, 
oprócz znanych nam benefitów, 
pojawiają się także nowe benefity, 
m.in.: pomoc lub ubezpieczenia 
w przypadku „kradzieży tożsamo-
ści”, co ma związek przede wszyst-
kim z  powszechną digitalizacją 
i  cyfryzacją w  życiu oraz, co dla 
nas może być zaskoczeniem, sto-
jące, zamiast siedzących, miejsca 
do pracy tzw. „standing desks”, co 
ma bezpośredni, korzystny wpływ 
na zdrowie pracowników.
w Polsce pewne zmiany w tym ob-
szarze może w najbliższym czasie 
wprowadzić projekt ustawy o pra-
cowniczych planach kapitałowych 
– ale na to jeszcze trochę musimy 
poczekać. 
Podsumowując, to właśnie tech-
nologia i wykorzystanie systemów 
kafeteryjnych wpływają na jeden 
z  najbardziej widocznych w  Pol-
sce trendów w zakresie benefitów, 
czyli zaprezentowanie i przekaza-
nie pracownikowi jasnej i  czytel-
nej informacji o benefitach z jakich 
korzysta i  z  jakich może w danej 
organizacji korzystać.

dyrektor sprzedaży Up Bonus

Robert Bogacki

Internet, smartfony, tempo pracy… i trendy 
w benefitach
Ostatnia dekada to błyskawiczne tempo zmian 
właściwie we wszystkich obszarach gospodarki i życia. 
Szczególnie widoczny jest proces cyfryzacji. Jak podano 
w najnowszym badaniu Gemius/PBI, w lutym 2018 roku 
z Internetu korzystało 27,9 miliona Polaków, przy czym 
osoby, które wykorzystały do tego smartfony stanowiły 
77 proc., a dokładniej aż 21,6 mln osób. 

– Pomimo bardzo szerokiego koszyka 
publicznego, który obiecuje nam pra-
wie wszystko, ponad połowa Pola-
ków w  ostatnim roku finansowała 
sobie z własnej kieszeni świadczenia 
opieki zdrowotnej. widać więc, że 
chcemy i musimy wydawać prywat-
nie na zdrowie. na ten cel wydajemy 
już ponad 40 mld zł, a niektóre ze-
stawienia pokazują nawet 46 mld zł, 
to ogromna kwota – mówi Dorota 
M. fal, doradca zarządu Polskiej izby 
Ubezpieczeń.

Problem jednych nakręca 
biznes drugim 
Jak wynika z  danych Polskiej izby 
Ubezpieczeń, z  prywatnych ubez-
pieczeń zdrowotnych korzysta już 
2,17 mln Polaków (dane za iii kwar-
tał 2017  r.). Liczba osób z  polisą 
zdrowotną wzrosła bardzo dyna-
micznie po iii kwartale ubiegłego 
roku – aż o 23 proc. – Problemem 
polskiej opieki zdrowotnej są ko-

lejki do świadczeń, których potrze-
bujemy na co dzień. niewielu z nas 
od pewnego wieku nie skarży się na 
bóle kręgosłupa. tymczasem, jak po-

kazują ostatnie statystyki, na tomo-
grafię dolnego odcinka kręgosłupa 
trzeba czekać blisko pół roku, na rezo-
nans magnetyczny blisko 10 miesięcy, 
a na wizytę u ortopedy 9–10 miesięcy. 
w związku z tym nie dziwi fakt, że 
prawie 70 proc. osób, które wydawały 
pieniądze na prywatną opiekę zdro-
wotną, wydały je właśnie na szybszy 
dostęp do specjalistów bądź badań 
– mówi Dorota M. fal.

Zapewnić dostęp do profilaktyki 
Dla większości pacjentów prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne jest właśnie 
sposobem na to, aby zapewnić so-
bie dostęp do profilaktyki i szybkich 

konsultacji lekarskich bez koniecz-
ności czekania w długich kolejkach. 
–  Dodatkowe ubezpieczenia zdro-
wotne gwarantują szybki dostęp do 
lekarza pierwszego kontaktu, więk-
szość zapewnia go w ciągu jednego, 
maksymalnie dwóch dni. to po-
zwala na szybką interwencję w przy-
padku   zwykłego przeziębienia lub 
grypy i skorzystanie z opieki lekarskiej 
w bardzo komfortowych warunkach. 
gwarantowane najczęściej w polisach 
5–7 dni oczekiwania na specjalistę, 
w  porównaniu z  czasem oczekiwa-
nia w publicznej opiece zdrowotnej, 
to ogromna różnica – podkreśla Do-
rota M. fal.

Dla pracodawcy i pracownika 
Jak pokazują dane PiU, w iii kwar-
tale 2017 roku wysokość składki 
przypisanej w  dodatkowych ubez-
pieczeniach zdrowotnych wzrosła 
o 21 proc. (rok do roku) i sięgnęła bli-
sko 0,5 mld zł. eksperci PiU oceniają, 
że starzenie się społeczeństwa będzie 
powodować wzrost zapotrzebowa-
nia na świadczenia medyczne, a tym 
samym –  prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne, zapewniające dostęp do 
lepszej i szybszej opieki. Dodatkowe 
ubezpieczenia zdrowotne stanowią 
również dużą wartość dla pracodaw-
ców. Po pierwsze – efektywna i do-
pasowana do potrzeb pracowników 
opieka medyczna pozwala obniżyć 
koszty związane ze zwolnieniami le-
karskimi, a z drugiej strony – pry-
watne polisy to najbardziej cenione 
benefity pozapłacowe. –  Ubezpie-
czenie zdrowotne jest jednym z naj-
bardziej oczekiwanych i pożądanych 
benefitów pracowniczych prawdopo-
dobnie dlatego, że oferuje szybki do-
stęp do specjalistów, do diagnostyki, 
do lekarza pierwszego kontaktu. Pa-
trząc na kolejki w publicznej opiece 
zdrowotnej i na fakt, że budżet nfz 
przewiduje w tym roku o 1,5 mld zł 
mniej wydatków na ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną, czyli na leka-
rzy specjalistów, możemy oczekiwać, 
że zapotrzebowanie na ten produkt 
będzie się tylko zwiększało – progno-
zuje Dorota M. fal. 

Kama/Newseria Biznes

RośnIe PoPulARność PRyWAtnych 
ubezPIeczeń medycznych
Niedofinansowana służba zdrowia, nisko oceniania 
przez pacjentów jakość organizacji opieki 
i wielomiesięczne kolejki do specjalistów – to powody, 
dla których rośnie popularność prywatnych ubezpieczeń 
medycznych. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, 
że po trzecim kwartale ubiegłego roku objętych nimi 
było niemal 2,2 mln Polaków. Taka polisa jest również 
jednym z najbardziej pożądanych przez pracowników 
benefitem pozapłacowym, co w połączeniu ze starzeniem 
się społeczeństwa, jednocyfrowym bezrobociem 
i wzrostem zapotrzebowania na świadczenia medyczne, 
napędza rozwój tego segmentu.
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Rynek świadczeń pozapłacowych 

Wspieranie przez firmy zdrowego i aktyw-
nego stylu życia poprzez karty sportowe 
oraz propagowanie filozofii work-life ba-
lance według pracowników to już standard. 
Korzyści zdrowotne, wartościowy sposób 
spędzania czasu poza pracą, pozytywny 
wpływ na jakość życia i samopoczucie – te 
wszystkie czynniki zadecydowały o tym, że 
obecnie ponad 12 tys. firm i instytucji umoż-
liwia pracownikom dostęp do Programu 
MultiSport, z którego na koniec ubiegłego 
roku korzystało już 865,5 tys. osób.

MultiSport to już standard
Według badań Benefit Systems, co druga 
nowa osoba w  firmie, która otrzymała 
od pracodawcy kartę MultiSport, nie ko-
rzystała wcześniej z  klubów sportowych. 
Oznacza to, że karta MultiSport skutecz-
nie wyciąga zza biurek i  sprzed telewizo-
rów coraz więcej Polaków. Dostępność 
produktu przyczyniła się do spopularyzo-
wania aktywności fizycznej, wykreowania 
i podtrzymania trendu na bycie aktywnym 
fizycznie nie tylko od święta. Od 2012 roku 
(po wejściu firmy na giełdę) przez Benefit 
Systems przepłynęło od firm honorujących 
kartę MultiSport do partnerów firmy prawie 
2 mld zł. Na nowych klientach klubów spor-
towych zyskało zatem nie tylko społeczeń-
stwo, lecz również same obiekty sportowe 
współpracujące z Benefit Systems.

Oszczędności z aktywności
— Okazuje się, że wzrastająca liczba użyt-
kowników MultiSport może mieć realny 

wpływ na gospodarkę, bowiem aktywi-
zacja połowy nieaktywnych obecnie Pola-
ków spowodowałoby spadek przeciętnej 
liczby absencji pracowniczych aż o 6 proc. 
Taka zmiana pozwoliłaby wygenerować 
oszczędności na poziomie ok. 3 mld zło-
tych rocznie. Odciążony zostałby również 
system ochrony zdrowia, który na ak-
tywności społeczeństwa zaoszczędziłby 
440  mln  złotych —  mówi Adam Radzki, 
członek zarządu Benefit Systems. Korzy-
ści wynikających z regularnego ruchu jest 
oczywiście więcej. Zbawiennym skutkiem 
aktywności jest również istotne zmniej-
szenie poziomu stresu w organizmie (co 
według badań Benefit Systems potwier-
dza aż 51 proc. użytkowników MultiSport) 
oraz realny wpływ na zdrowie psychiczne 
i fizyczne, w tym zapobieganie wielu cho-
robom. Według zaleceń WHO osoby doro-
słe (16-64 lata) powinny w ciągu tygodnia 
podejmować wysiłki fizyczne o umiarko-
wanej intensywności przez co najmniej 
150 min lub wysiłki o wysokiej intensyw-
ności przez 75 min. 

Karta jedyna w swoim rodzaju
Firma Benefit Systems jest integratorem 
rynku fitness w modelu B2B i od kilku lat 
realizuje strategię inwestycji w branżę fit-
ness, wspiera jej rozwój oraz profesjonali-
zację. Jeszcze kilkanaście lat temu twórca 
popularnej dziś karty MultiSport był małą 
spółką stawiającą pierwsze kroki na rynku 
świadczeń pozapłacowych. Flagowy pro-
dukt spółki został zaprezentowany światu 

w 2004 roku, stając się tym samym jedy-
nym takim produktem w Polsce. Od tam-
tej pory rynek świadczeń pozapłacowych 
istotnie się zwiększył, a  z  wypracowa-
nego przez Benefit Systems rozwiązania 
skorzystały inne firmy. Model biznesowy 
Benefit Systems został zbudowany na za-
sadzie win-win   — w pierwszej kolejności 
zadowoleni są klienci, ponieważ oferują 
pracownikom najlepsze i najbardziej po-
żądane rozwiązanie pozapłacowe. Po 
drugie –  partnerzy firmy, czyli obiekty 
sportowo-rekreacyjne, które dzięki użyt-
kownikom karty zarabiają i rozwijają swój 
biznes. I wreszcie, dzięki programowi Mul-
tiSport zyskują sami użytkownicy, któ-
rzy dzięki dużemu spektrum możliwości 
sportowych oferowanych przez kartę, zy-
skują na zdrowiu, kondycji i  lepszym sa-
mopoczuciu. Dziś karta sportowa jest 
tylko jednym z wielu benefitów pozapła-
cowych dostępnych dla pracodawców 
i pracowników, którzy cenią sobie moż-
liwość wyboru i dopasowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb. A  wybór jest 
ogromny. Na rynku świadczeń pozapła-
cowych konkuruje z wieloma innymi pro-
duktami takimi jak ubezpieczenia, opieka 
medyczna, vouchery turystyczne, bilety 
na imprezy sportowe czy kulturalne, etc. 

Benefit łączący pokolenia
Okazuje się, że na korzyściach z benefitów 
otrzymywanych od pracodawców mogą 
skorzystać nie tylko sami pracownicy, lecz 
również ich najbliższe otoczenie. W grudniu 
ubiegłego roku Benefit Systems uruchomił 
pilotażowy i darmowy program MultiSport 
Senior, pierwszą tego typu inicjatywę w Pol-
sce wspierającą aktywność osób po 60 
roku życia. Głównym celem programu jest 
zwiększenie świadomości społeczeństwa 
w  zakresie regularnej aktywności fizycz-
nej oraz kompleksowego dbania o  zdro-
wie na każdym etapie życia. W  ramach 
programu MultiSport Senior można zamó-
wić kartę uprawniającą do udziału w dedy-
kowanych zajęciach fitness, warsztatach 
nauki tańca oraz specjalnych ćwiczeniach 
pamięci w wybranych obiektach na tere-
nie Warszawy i Krakowa. Karta upoważnia 
również do uczestnictwa w  spotkaniach 
z fizjoterapeutą oraz zapewnia dostęp do 
basenów i  grot solnych. Darmową kartę 
w ramach pilotażu zamówić można za po-
średnictwem osoby posiadającej aktywną 
kartę MultiSport Plus, MultiSport Classic lub 
MultiActive typu Pracownik. Pilotaż potrwa 
do czerwca 2018 roku. 
Więcej informacji:  
https://www.multisportsenior.pl/

Jedna karta – korzyść dla wszystkich
Co drugi nowy użytkownik karty MultiSport nigdy wcześniej nie 
był w klubie fitness. Karty sportowe rozwinęły rynek świadczeń 
pozapłacowych i skutecznie poprawiają kondycję coraz szerszych grup 
Polaków. Przy okazji zwiększają przychody drobnych przedsiębiorców 
– w ciągu ostatnich 6 lat za pośrednictwem programu MultiSport 
od firm do właścicieli obiektów sportowych przepłynęły prawie 
2 miliardy złotych. Według raportu Sedlak & Sedlak karnety na siłownie, 
w tym karta MultiSport zapewniająca dostęp do 4 tys. obiektów 
sportowo-rekreacyjnych w 650 miastach w Polsce, były najczęściej 
wybieranym świadczeniem pozapłacowym przez działy HR w 2017 roku.

TeKST PROMOCyJNy

Do 2025 roku 75 proc. pracowników na świe-
cie będą stanowili przedstawiciele millenial-
sów. to pokolenie dzisiejszych 18-33-latków, 
które jest bardzo skoncentrowane na karierze 
i swoim osobistym rozwoju, ale jednocześnie 
stawia na równowagę pomiędzy życiem zawo-

dowym a prywatnym. w pracy wysoka pensja 
to dla nich za mało, od przełożonych oczekują 
motywacji i zaangażowania. Jak wynika z bada-
nia przeprowadzonego na zlecenie nationale-
-nederlanden przy wyborze pracy dla polskich 
millenialsów niezwykle ważne są również ele-

millenialsi są na tak menty pozapłacowe, takie jak prywatna opieka 
medyczna oraz ubezpieczenie grupowe na wy-
padek utraty zdrowia. – z naszego doświad-
czenia wynika, że coraz większe znaczenie, 
szczególnie dla osób pracujących na umowie 
o dzieło czy zlecenie, a tych przecież w grupie 
młodych osób nie brakuje, ma ubezpieczenie 
grupowe. Jest ono zawierane przez pracodaw-
ców w imieniu pracowników – mówi Michał 

Jakubowski, dyrektor ds. klientów korporacyj-
nych w nationale-nederlanden tUnŻ – Dla 
pracodawców, szczególnie w małych firmach, 
to ciekawy element przyciągający najlepszych 
kandydatów. Być może nie mogą oni zaofero-
wać najwyższych wynagrodzeń na rynku, ale 
poprzez przygotowanie przemyślanej oferty 
pozapłacowych benefitów, pokazują, że dbają 
o pracowników – dodaje.

zgodnie z wynikami badania przeprowadzo-
nego przez omni PBs w marcu 2017 r. na zle-
cenie firmy wyjątkowy Prezent, już co drugi 
Polak deklaruje znajomość upominków w for-
mie przeżyć. Po karty podarunkowe na pre-
zenty w formie przeżyć sięgają najchętniej ludzie 
młodzi, wykształceni i dobrze zarabiający. Ro-
śnie świadomość Polaków odnośnie rynku kart 
podarunkowych na prezenty w  formie prze-
żyć. wiedzę o istnieniu tego typu upominków 
deklaruje ponad połowa badanych (51 proc.), 
z czego 77 proc. to osoby z wykształceniem wyż-
szym. Badanie wykazało, że znacznie częściej 
znajomością voucherów na wyjątkowe przeży-
cia mogą „pochwalić się” osoby młode (15-24 
lata, 72 proc.) i w średnim wieku (25-39 lat, 
71 proc.). – w porównaniu z wynikami ana-
logicznego badania przeprowadzonego w 2014 
roku, znajomość kart podarunkowych na pre-
zenty w formie przeżyć wzrosła aż o 14 proc. 
w samej tylko grupie osób młodych, w 2017 r. 
chęć otrzymania voucheru na upominek w for-
mie przeżycia wyraziło o 10 proc. więcej ankie-
towanych niż 3 lata wcześniej. Pokazuje to, jak 
dynamicznie rozwija się nasza branża oraz jak 
zwiększa się grupa naszych obecnych i poten-
cjalnych odbiorców – mówi ada stokowska, 
Manager B2B z firmy wyjątkowy Prezent.  

lubimy 
prezenty 

Jak się okazuje, niekiedy potencjalni pracow-
nicy, którzy mają zmienić miejsce zamiesz-
kania, oczekują większego wsparcia ze strony 
pracodawcy. Podczas rozmów kwalifikacyjnych 
negocjują na przykład dofinansowanie do wy-
datków związanych z życiem rodzinnym, np. 
żłobków dzieci, standard mieszkania, które za-
pewnia pracodawca, czy też okres, w którym 
otrzymują wyższe wynagrodzenie. Jak zauważa 
Krzysztof Kobyliński, ekspert ds. outsourcingu 
specjalistów it, kandydaci z innych krajów nie-
kiedy oczekują pomocy w sprawach związanych 
z organizacją wizy. w tej branży relokacje do 
innych krajów wynikają z braku wykwalifiko-
wanych osób na danym rynku. Podobna sytu-
acja ma miejsce w centrach usług wspólnych. 
–  w  sektorze ssC/BPo kandydaci z  reguły 
oczekują wzrostu wynagrodzenia. Przy reloka-
cji dodatkowo liczą na wsparcie pokrycia kilku-
miesięcznych kosztów utrzymania się w nowym 
mieście. Dlatego aby przyciągnąć nowych pra-
cowników, firmy coraz częściej stosują jed-
norazową dopłatę w wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia oraz pomoc w  uzyskaniu ze-
zwolenia na pracę – w przypadku osób spoza 
Ue – komentuje Marianna Świderska, Consul-
tant HRK ssC/BPo.

Relokacja 
– czego 
oczekują 
kandydaci?
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Rynek świadczeń pozapłacowych 

w  Polsce nadal panuje rynek 
pracownika, o  czym świadczą 
problemy pracodawców ze zna-
lezieniem odpowiedniej kadry 
do swojej firmy oraz stale male-
jąca liczba osób pozostających bez 
pracy. Rekrutacje często są prze-
dłużane przez niewystarczającą 
liczbę aplikacji na stanowisko lub 
rezygnacje z przyjścia na rozmowę 
kwalifikacyjną. Pracodawcy ro-
bią, co mogą, aby jak najbardziej 
uatrakcyjnić swoje oferty pracy, 
często wykorzystując do tego do-
datkowe benefity pracownicze.

Co innego proponują pracodawcy, 
czego innego chcą pracownicy
w raporcie „Świadczenia dodatkowe 
w oczach pracowników w 2017 roku” 
przeprowadzonego przez firmę se-
dlak&sedlak 3/4 ankietowanych 
zdeklarowało, że w  2017  r. w  ich 
miejscach pracy zatrudnionym przy-
sługiwały świadczenia dodatkowe. 
w blisko połowie przypadków były 
to karnety na siłownie i do klubów 
fitness i to te benefity cieszyły się naj-
większą popularnością wśród praco-
dawców. na drugim miejscu znalazł 

się telefon komórkowy, na trzecim 
ubezpieczenie na życie. Jednak oka-
zuje się, że to nie do końca odzwier-
ciedla pragnienia pracowników, 
którzy na pierwszym miejscu sta-
wiają rozszerzony pakiet opieki me-
dycznej (46 proc. ankietowanych). 
zamiast spędzać czas w  kolejkach 
do lekarza, lepiej poświęcić go rodzi-
nie czy na rozwijanie zainteresowań, 
tym bardziej, że tego czasu mamy 
coraz mniej i  często po prostu nie 
możemy sobie na to pozwolić. Dla-
tego coraz więcej osób decyduje się 
na konsultacje prywatne. nie dziwi 
więc fakt, że chcielibyśmy, aby ktoś 
nam ich koszt refundował. o ile de-

cyzja o pójściu na siłownię jest kwe-
stią indywidualną i dobrowolną, tak 
konieczności leczenia zwykle nie da 
się przewidzieć i uwzględnić w bu-
dżecie z  wyprzedzeniem. Dlatego 
też coraz więcej osób decyduje się 
na indywidualne ubezpieczenie pry-
watne we własnym zakresie, jeśli 
pracodawca go nie zapewnia. Jed-
nak zdecydowanie prywatna opieka 
medyczna zapewniana przez pra-
codawcę to w  dzisiejszych czasach 
praktycznie standard. 

Abonament medyczny 
czy ubezpieczenie?
Jak wynika z  danych Polskiej izby 
Ubezpieczeń, z  prywatnych ubez-
pieczeń zdrowotnych korzysta już 
2,17  mln Polaków. zdecydowaną 
większość stanowią ubezpieczenia 
grupowe, jednak rośnie także liczba 
osób z  ubezpieczeniem indywidu-
alnym. i  choć eksperci uważają, że 

wciąż większym zainteresowaniem 
cieszą się abonamenty medyczne, 
to coraz więcej osób decyduje się na 
ubezpieczenie. Chęć migracji klien-
tów z  abonamentów medycznych 
do ubezpieczeń zdrowotnych może 
wynikać z obniżających się standar-
dów obsługi. Przewagą ubezpieczeń 
zdrowotnych jest na pewno większy 
wybór placówek, specjalistów oraz 
terminów. Przy abonamentach me-
dycznych coraz trudniej o dostępnych 
lekarzy, a terminy wizyt są coraz od-
leglejsze. operatorów abonamentów 
medycznych dopada klęska urodzaju. 
Proces ich sprzedaży jest o wiele lepiej 
przygotowany, wyglądają one bardzo 
profesjonalnie, mamy gwarancję ja-
kości obsługi, wyglądu placówek. 
nadal można wynegocjować dobre 
warunki i zapewnienie sprawnej ob-
sługi. Dodatkowo na pierwszy rzut 
oka korzystanie z abonamentu me-
dycznego wydaje się prostsze i przy-

jaźniejsze dla klienta. niestety, coraz 
większa liczba klientów jednak za-
czyna być niezadowolona już na eta-
pie korzystania z abonamentu. 
to, który z produktów wybrać, za-
leży od kilku czynników. abo-
namenty medyczne są lepsze dla 
mieszkańców większych aglomera-
cji. wiodący operatorzy medyczni 
mają swoje placówki w  większych 
miastach. Ubezpieczyciel natomiast 
wizytę i  lekarza znajdzie w  każdej 
części Polski, o  każdej porze dnia 
i nocy. w jego interesie bowiem leży, 
żeby do tej wizyty doszło. w przy-
padku abonamentów medycznych, 
im mniej wizyt i  czym zdrowszy 
pacjent, tym dla dostawcy opieki 
medycznej lepiej. Dodatkowo ubez-
pieczenie daje nam możliwość ko-
rzystania z opieki zaprzyjaźnionego 
lekarza, który prowadzi nas od za-
wsze. Możemy też wskazać praktycz-
nie dowolną przychodnię, z  usług 
której chcemy skorzystać i  wizyta 
ta zostanie objęta refinansowaniem 
w  ramach polisy. w  przypadku 
abonamentów jesteśmy zdani na 
ograniczoną listę lekarzy współpra-
cujących z danym operatorem. naj-
lepszym sposobem dla pracodawcy, 
który nie wie, jaka opcja będzie naj-
lepsza dla jego pracowników jest po 
prostu rozmowa z osobami zatrud-
nionymi. Jeżeli większość pracowni-
ków ma dostęp do placówek z sieci 
danego operatora, to jak najbardziej 
można skorzystać z abonamentów. 
Jeżeli jednak dla większości najważ-
niejsza jest dostępność lekarzy i krót-
kie terminy, to zdecydowanie lepsze 
będzie ubezpieczenie. wszystko za-
leży od indywidualnych preferencji 
pracowników.  

*Raport Sedlak & Sedlak „Świadcze-
nia dodatkowe w  oczach pracowników 
w 2017 roku”

ekspert ANG Spółdzielni

Michał Kwasek

Polisa zdrowotna – dodatek czy podstawa 
przy zatrudnieniu?
Blisko połowa pracowników jako dodatkowy benefit 
chciałaby otrzymać rozszerzony pakiet opieki 
medycznej*. Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, już 
2,17 mln Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych, w większości są to polisy grupowe, 
zapewniane przez pracodawcę.

według raportu eY academy of Bu-
siness „Cała prawda o  szkoleniach” 
90 proc. badanych uważa, że szkole-
nia są elementem wyróżnienia praco-
dawcy na rynku. o doborze szkoleń 
w organizacjach najczęściej decydują 
kierownicy działów biznesowych oraz 
HR. firmy korzystają głównie z tra-
dycyjnych form poszerzania wiedzy, 
natomiast e-learning najlepsze ma 
jeszcze przed sobą. 

Szkolenie czyni mistrza
Umiejętność uczenia się przez całe 
życie staje się ważniejsza niż typowa 
edukacja. Przedsiębiorstwa chcą za-
trudniać pracowników otwartych na 
wiedzę, nowe rozwiązania i innowa-
cyjne techniki. tymczasem według 
danych eurostatu, tylko 3,7 proc. do-
rosłych Polaków korzysta ze szkoleń. 
to znacznie poniżej średniej europej-

skiej, która wynosi 10,8 proc. Badanie 
eY academy of Business potwierdza, 
że szkolenia są istotne z punktu wi-
dzenia pracowników, a pracodawcom 
mogą posłużyć do przyciągnięcia naj-
lepszych kadr.

Biznes czy HR? 
według badania „Cała prawda 
o  szkoleniach”, najbardziej zainte-
resowane rozwojem konkretnych 
kompetencji w firmach są poszcze-
gólne działy biznesowe. według 
36 proc. badanych, to właśnie one 
najczęściej podejmują ostateczną 
decyzję dotyczącą szkoleń dla pra-
cowników, ponieważ najlepiej zdają 
sobie sprawę z potrzeb swoich zespo-
łów. Działy HR/szkoleń decydują 
w 30 proc. przypadków. według ba-
dania eY academy of Business, w co 
piątej firmie (19  proc.) ostateczna 

decyzja należy do właściciela lub za-
rządu, a w 14 proc. przedsiębiorstw 
podejmuje ją sam zainteresowany, 
czyli pracownik.– w dobie nasilają-
cej się walki o pracownika wyróżni-
kiem pracodawcy na rynku są coraz 
częściej szkolenia. z  jednej strony 
pomagają one zatrzymać i rozwijać 
już zatrudnionych, z drugiej pozwa-
lają wzmocnić atrakcyjność oferty 
dla nowych pracowników – mówi 
Magdalena oleksiuk, fCCa, dy-
rektor, eY academy of Business.

Szkolenia dla menedżera
firmy coraz częściej poszukują bar-
dziej wyspecjalizowanych szkoleń, 
kierowanych do konkretnych dzia-
łów. Jak wskazało 2/3 badanych, 
menedżerowie są tą grupą zawo-
dową, dla której najczęściej orga-
nizuje się szkolenia. są to przede 

wszystkim zajęcia z zakresu umie-
jętności zarządczych i  miękkich. 
na drugim miejscu znaleźli się han-
dlowcy, których wskazało 44 proc. 
badanych, a  na trzecim technicy 
i informatycy. – na wyższych stano-
wiskach istnieje ogromna potrzeba 
ciągłego dokształcania się, szczegól-
nie w zakresie kompetencji mene-
dżerskich i umiejętności miękkich. 
natomiast z naszego badania wy-
nika, że członkowie zarządów firm 
są grupą, która stosunkowo rzadko 
uczestniczy w szkoleniach. to, co 
stoi na przeszkodzie w  poszerza-
niu wiedzy, to przede wszystkim 
napięte grafiki, które uniemożli-
wiają tym osobom udział w dłuż-
szych programach szkoleniowych 
–  mówi Michał Chlebowski, 
Menedżer ds. rozwoju biznesu,  
eY academy of Business.

Tak się szkolimy
firmy najczęściej szkolą pracowników 
we własnym zakresie z umiejętności 
niezbędnych na danym stanowisku 
(66 proc.). natomiast w przypadku 
tzw. szkoleń wspomagających obej-
mujących, np. finanse, zarządzanie 
projektami czy pracy zespołowej, ko-
rzystają częściej z zewnętrznych firm 
szkoleniowych. stałą współpracę z ta-
kimi firmami deklaruje blisko połowa 
badanych. 
Pracownicy bardziej cenią tradycyjne 
metody szkoleniowe –  tak twierdzi 
86 proc. badanych. Jednocześnie aż 
88 proc. uważa, że e-learning to spo-
sób na naukę w przyszłości. ta me-
toda bardzo ewoluuje w  ostatnim 
czasie. Coraz częściej w programach 
nauczania wykorzystywane są tutaj, 
np. rozwiązania z zakresu wirtualnej 
rzeczywistości.

Atrakcyjne szkolenia podnoszą wartość pracodawcy 
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Rynek świadczeń pozapłacowych 

Coraz więcej Polaków jest objętych dodatko-
wym ubezpieczeniem zdrowotnym. w okre-
sie od stycznia do września ubiegłego roku na 
zakup prywatnej polisy zdecydowało się blisko 
30 proc. więcej Polaków niż jeszcze rok wcze-
śniej. najpopularniejsze są ubezpieczenia gru-

powe najczęściej oferowane przez pracodawców 
w  ramach pakietu socjalnego. na wykupie-
nie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego 
dla pracowników decyduje się już prawie co 
druga firma. to zarazem jedne z  najbardziej 
pożądanych przez  pracowników benefitów. 

– z roku na rok obserwujemy coraz większe za-
interesowanie dodatkowymi ubezpieczeniami 
zdrowotnymi. nadal są to jednak produkty ni-
szowe – mówi agencji informacyjnej  newseria 
Biznes Dorota fal, doradca zarządu Polskiej izby 
Ubezpieczeń.

Popularne, ale wciąż niszowe 

Czynnikiem, który najsilniej motywuje 
polskich pracowników do zmiany pracy 
czy do wyboru konkretnego pracodawcy 
są wciąż pieniądze. Różnie rozumiane 
benefity to nadal dodatek, który może, 
ale nie musi warunkować decyzji o pod-
jęciu nowego zatrudnienia czy pozosta-
niu w obecnym miejscu pracy. Jednak, 
sytuacja ta powoli ulega zmianie. ist-
nieją takie specjalizacje w których to już 
nie wysokość pensji ułatwia podejmo-
wanie decyzji zawodowych. Benefity zy-
skują na znaczeniu, a pracujący Polacy 
zaczynają je powoli przeliczać na pienią-
dze. – w Polsce kultura budowania ca-
łego systemu benefitów nie ma długiej 
tradycji. na jednym biegunie znajdują 
się firmy państwowe z całym szeregiem 
świadczeń, które dla zatrudnionych 
w nich osób, były czymś oczywistym 
i które nawet nie były rozpatrywane 
w kategoriach benefitów. na drugim 
biegunie znalazły się międzynarodowe 
korporacje z całymi schematami świad-
czeń pozapłacowych, które wciąż są dla 
większości pracujących Polaków czymś 
niemal egzotycznym. a pośrodku znaj-
duje się cała rzesza większych lub mniej-
szych firm polskich, które we własnym 
zakresie radzą sobie z budowaniem sys-
temów pozapłacowego motywowania 
pracowników. to zróżnicowanie spra-
wia, że wielu pracowników nie wie czego 
może od pracodawcy, poza pensją, ocze-
kiwać i jak o benefitach roz-
mawiać. a przecież mogą 
one stanowić realny 
wkład do naszego bu-
dżetu, choćby dzięki 
oszczędnościom, które 
generują. – mówi Ma-
ciej Bąk, ekspert ds. 
wynagrodzeń w Grupie 
Pracuj.pl

Rosnące 
znaczenie 

dobre 
rozwiązanie
Pracodawcy są coraz bardziej świadomi 
tego, jakie benefity pozapłacowe ofero-
wać pracownikom. starają się dostoso-
wywać je do potrzeb kadry. zatem, gdy 
praca jest stresująca i wymaga wielogo-
dzinnego siedzenia przed komputerem, 
idealnym rozwiązaniem może okazać 
się masaż. tymczasem masaż skutecz-
nie redukuje stres i napięcie, rozluźnia 
mięśnie, poprawia postawę, wzmacnia 
koncentrację i dodaje energii. taki za-
bieg w firmie wykonywany jest przez 
ubranie, na specjalnie zaprojektowanym 
krześle i trwa 15 min. okazuje się, że 
nawet tak krótki, ale intensywny masaż 
może wiele zdziałać. – Do tej pory pod-
chodziłem do masażu bardzo sceptycz-
nie, ale zmieniam zdanie, bo tym razem 
odpłynąłem. Czuję się lżejszy. Uważam, 
że taki zabieg może pomóc w zrelakso-
waniu się i jest alternatywą do innych 
rozrywek, z których możemy skorzystać 
w czasie pracy – mówi Łukasz Cieślak, 
specjalista HR w transcom. 

W Polsce większość opłat abonamento-
wych pokrywają pracodawcy. Liczba przed-
siębiorstw oferujących taki bonus znacznie 
przekracza 10 tysięcy, a liczba Polaków posia-
dających abonament prywatnych placówek 
medycznych zbliża się do 3,5 mln. Renomo-
wane przychodnie coraz łatwiej znaleźć nie 
tylko w największych miastach – poważne 
firmy zajmujące się kompleksową opieką 
medyczną tworzą na terenie całego kraju 
sieć swoich placówek partnerskich. Przykła-
dowo, eNeL-MeD ma ich w sumie 1600.

Inwestycja w efektywność 
przedsiębiorstwa
Dla pracodawców abonament medyczny 
nie jest tylko i wyłącznie elementem mod-
nego ostatnio zjawiska employer brandingu. 
Finansowanie leczenia pracowników zwy-
czajnie się opłaca, gdyż eliminuje absencję 
kluczowych pracowników. Wracają oni do 
dobrej formy szybciej niż gdyby pozosta-
wić im leczenie we własnym zakresie, czyli 
zazwyczaj w publicznych placówkach. Pry-
watna służba zdrowia jest po prostu bardziej 
skuteczna. Jej przewaga nie polega jedynie 
na braku słynnych kolejek i krótszym termi-
nie oczekiwania na wizytę u specjalisty niż 
„druga połowa przyszłego roku”. Prywatne 
przychodnie i  kliniki chcąc pozostać kon-
kurencyjne łatwiej adaptują przyjazne pa-
cjentowi podejście i szybciej wprowadzają 
innowacje. Badania pokazują, że aż 50,2 proc. 
potencjalnych pracowników wskazuje bo-
gaty abonament medyczny jako najbar-
dziej atrakcyjne świadczenie pozapłacowe. 
Grupowe abonamenty medyczne powinny 
być rozpatrywane przez pracodawców nie 
w kategoriach kosztów, a inwestycji. Opieka 
medyczna ogranicza bowiem nieobecność 
pracowników w biurze, dba o ich zdrowie 
a niekiedy i samopoczucie podnosząc tym 
samym efektywność przedsiębiorstwa.
Lecząc się w  placówkach objętych abo-
namentem mamy możliwość korzystania 
z nowocześniejszego i bardziej zaawanso-
wanego sprzętu medycznego. Dostęp do 
wykonywanych dzięki niemu zabiegów jest 
także łatwiejszy, gdyż lekarze interniści nie 
odwlekają niezbędnych badań, a zlecają je 
zawsze, gdy uznają to za niezbędne. Firmy 
medyczne umożliwiają też odbiór ich wyni-
ków za pośrednictwem nowych technologii. 
Coraz częściej dostępne są one w Internecie 

i aplikacji. Podobnie jest z rezerwacją wizyt 
czy np. możliwością sprawdzenia rankingu 
polecanych przez pacjentów lekarzy, jak 
w przypadku aplikacji enel-med.

Koszty vs ceny vs dostępność 
– jak to jest powiązane?
Niedobór kadry medycznej na naszym 
rynku, to już niestety fakt. Jesteśmy na sza-
rym końcu w europie pod względem liczby 
lekarzy na 1000 mieszkańców, wg OeCD, wy-
nosi 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców gdzie 
w Niemczech jest 4 a w Grecji 6. To wynik nie 
tylko braku kompleksowej strategii kształ-
cenia kadr dostosowanej do zmieniających 
się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa 
ale też nieprawidłowej strategii przyznawa-
nia finansowania w całym sektorze ochrony 
zdrowia. 
Na rynku obserwujemy już od jakiegoś 
czasu niepokojący trend deficytu lekarzy 
na rynku. Koszty pracy personelu medycz-
nego rosną o kilka procent rocznie, nie da 
się utrzymać bardzo dobrej dostępności 
bez podniesienia cen. Musimy skoncentro-
wać się na poprawie marżowości – dodaje 
Jacek Rozwadowski.

Abonament medyczny to 
ewenement na skalę europejską
Wysokość medycznego abonamentu jest 
niewielka a zakres świadczeń tak bogaty, że 
okazuje się że oferta polskich przychodni 
prywatnych jest unikatowa na skalę euro-
pejską. Za granicą dominują systemy bazu-
jące na różnego rodzaju ubezpieczeniach, 
obejmujących swym zakresem także kwe-
stie dostępu do lekarzy i usług medycznych.
W eNeL-MeD w ramach abonamentu, za 
ok. 70 zł miesięcznie nabywamy nieograni-
czony dostęp do konsultacji w kilkunastu 

specjalnościach medycznych, badań labo-
ratoryjnych, badań diagnostycznych czy 
przeglądu stomatologicznego. Niewiele 
więcej kosztują znacznie bogatsze pakiety, 
z  możliwością szybkiej konsultacji w  kil-
kudziesięciu medycznych specjalizacjach. 
Przy czym czas oczekiwania najczęściej za-
myka się w  maksymalnie 3  do 4  dniach. 
Przyjmują u nas lekarze specjaliści z dłu-
gim stażem a średnia wieku sprzętu, który 
mają do dyspozycji nie przekracza 3 lat. Pa-
cjenci mogą korzystać z nowinek techno-
logiczne takich jak aplikacja, konto online 
a radą zawsze służymy przez nasze call cen-
ter. Badania jakościowe (przeprowadzone 
na ponad 128  tys respondentach) wska-
zują bardzo wysokie zadowolenie pacjen-
tów z naszych usług, utrzymujemy wynik 
5,46 w 6 stopniowej skali oceny – to bar-
dzo dużo. Uważam, że nigdzie w europie 
nie otrzymamy za tak niewielkie pienią-
dze, tak profesjonalnej i  szybkiej konsul-
tacji medycznej, za którą na Zachodzie 
trzeba zapłacić małą fortunę. Nawet przy 
uwzględnieniu różnic w  zarobkach. Jest 
to zatem optymalne rozwiązanie zarówno 
dla pracowników jak i pracodawców.” – ko-
mentuje Jacek Rozwadowski, Wiceprezes 
Zarządu enel-Med
Co roku wzrasta liczba Polaków objętych 
prywatną opieką zdrowotną, gdzie czas 
oczekiwania liczony jest w  dniach i  tygo-
dniach, a nie w miesiącach i  latach. Polski 
prywatny system działa tak sprawnie, że 
może być stawiany za wzór dla krajów gdzie 
prywatne przychodnie funkcjonują znacz-
nie dłużej. Opieka zdrowotna w  najwięk-
szych europejskich krajach związana jest 
z różnymi opłatami. Polska nie jest tu wyjąt-
kiem. Dysproporcje widać jednak w relacji 
ceny do oferowanych korzyści. 

Abonament medyczny  
to inwestycja, nie koszt
Obecnie prywatna opieka 
medyczna to jeden z najczęściej 
oferowanych benefitów. Do 
tej pory marginalizowany, 
dziś – w dobie zwiększonej 
świadomości zdrowotnej 
– najistotniejszy dodatek do 
pensji.

TeKST PROMOCyJNy


