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BENEFITY – korzyści

Korzyści dla PRACOWNIKA:

 Dostęp do bezpłatnych lub w atrakcyjnych 

cenach usług i produktów

 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Poczucie zaopiekowania/docenienia

przez Pracodawcę

 I co jeszcze?

Korzyści dla FIRMY:

 Zwiększenie atrakcyjności Pracodawcy

 Przyciąganie nowych Kandydatów

 Budowanie zaangażowania i lojalności Pracowników

 Poprawa dobrostanu Pracowników a tym samym ich 

motywacji do pozostania w Firmie i efektywnej pracy

 I co jeszcze?



Dobry BENEFIT to taki, 
który spełnia oczekiwania pracownika, 
a nie samego pracodawcy.

CO ZNACZY„dobry benefit”?

Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

elastyczny

dopasowany

odporny na kryzys i zmiany

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/


Benefity ze względu, na to jaką potrzebę spełniają:

 korzystny wpływ na Well-Being (fizyczny 

i psychiczny dobrostan pracowników) 

m.in. elastyczne godziny pracy, karta sportowa, 

pakiet medyczny

 odpoczynek m.in. dodatkowy dzień wolny 

(np.w dzień urodzin), dofinansowanie do wakacji

 wsparcie domowego budżetu m.in. karty 

przedpłacone na zakupy, dofinansowanie posiłków, 

możliwość wzięcia pożyczki

 rozwój kompetencji zawodowych m.in. szkolenia 

i kursy np. językowe

Benefity w zależności od tego, do kogo są kierowane:

 miłośnicy aktywności fizycznej, którzy będą 

zadowoleni z kart sportowych, siłowni na terenie firmy, 

wyjazdów integracyjnych np. na narty czy wycieczki 

rowerowe itp.

 rodzice małych dzieci, dla których atrakcyjne okażą 

się dodatkowe dni urlopu, organizowane przez firmę 

zajęcia z animatorem (np. w czasie wakacji), dopłaty 

do przedszkola czy żłobka

 właściciele czworonogów, którzy być może chcieliby 

zabrać swojego pupila w wybrane dni do pracy

Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

Rodzaje BENEFITÓW

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/


Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

Najczęściej wybierane 
BENEFITY

TOP 10 wg RANDSTAD

1. większa elastyczność

2. dodatkowe dni urlopu

3. szkolenia w miejscu pracy i poza nim 

4. rozwój kariery 

5. docenienie pracowników

6. wcześniejsze kończenie pracy w piątek

7. wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego 

8. abonamenty cyfrowe 

9. możliwości wolontariatu

10. sprzęt do pracy zdalnej 

Wg portalu LUNCHING

 prywatna opieka medyczna,

 karty sportowe,

 paczki świąteczne dla dzieci,

 wczasy pod gruszą,

 dofinansowanie do obiadów,

 świąteczne bony zakupowe,

 imprezy integracyjne,

 bilety do kina, na koncerty i inne wydarzenia kulturalne,

 dofinansowania do studiów, szkoleń, kursów 

podnoszących kwalifikacje,

 sprzęt służbowy do użytku prywatnego,

 dofinansowanie dojazdów do pracy,

 dodatkowe ubezpieczenie na życie,

 dofinansowanie do okularów,

 odzież służbowa.

 rzadziej spotykane, nietypowe benefity: warsztaty z 

sommelierem, lot balonem/lotnią/paralotnią, firmowy 

paintball czy sesja akupunktury. pobierz | top 10 benefitów, które docenią pracownicy. 

(randstad.pl)

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/
https://info.randstad.pl/pobierz-top-10-benefitow-ktore-docenia-pracownicy?hsCtaTracking=5b1c0a41-4ab9-4ee3-96d8-8aedd860eb9d%7C2b49007b-2d93-43b9-b641-b32fd4bc4c94&&referral_domain=www.google.comNaNhttps://www.google.com/


Raport Benefit Systems z badania Kantar i Minds&Roses I 2022

BENEFITY 
– perspektywa rynkowa



Warto czasem postawić na nietypowe benefity dla pracowników.

Co więcej, nie muszą się one wiązać z dużym kosztem dla firmy. Dobrym przykładem jest 

choćby tzw. Poranek Kojota, czyli raz w miesiącu możliwość przyjścia do biura 2 godziny 

później. 

Wśród ciekawych benefitów dla pracownika można również wymienić:

 4-dniowy tydzień pracy (lub co drugi piątek wolny),

 “naproom” i opcja 15-minutowa drzemki w pracy,

 warsztaty kulinarne,

 usługi konsjerża,

 możliwość pracy nad własnym rozwojem.

Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

Personalizacja BENEFITÓW

Aby benefity pracownicze spełniały swoją funkcję, warto uzależnić ich dobór 

m.in. od pełnionego stanowiska czy stażu pracy. 

Zwiększanie wartości danego świadczenia, w zależności od liczby przepracowanych lat 

czy zasług dla firmy, może okazać się skuteczną formą motywacji.

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/


Karta MULTISPORT

ZALETY

 Szeroki wybór obiektów sportowych i wellness.

 Brak limitu korzystania z zajęć (nawet kilka razy dziennie) w wybranych 

pakietach (np. Multisport Plus).

 Szeroki wybór modeli finansowania (m.in. 50%/50% pracownik i 

pracodawca).

 Pracownicy mogą włączyć do programu swoich bliskich (np. dzieci, 

rodziców, partnerów) za dodatkową opłatą.

 Benefit wspierający wellbeing pracowników.

WADY

 Benefit atrakcyjny wyłącznie dla określonej części zespołu (nie każdy 

preferuje aktywność fizyczną).

 Zwykle mała część zespołu korzysta regularnie – w takiej sytuacji 

benefit staje się nieopłacalny (stała kwota abonamentowa).

 Program kierowany dla firm zatrudniających określoną liczbę 

pracowników (z oferty nie skorzystają osoby indywidualne).

 Karta sportowa jest imienna (może z niej korzystać tylko jedna osoba).

KOSZT BENEFITU

Koszt karty sportowej zależy od rodzaju umowy, 

która zawarta jest między firmą a dostawcą usługi. 

W zależności od wybranego pakietu jej cena może 

wahać się pomiędzy 75 a 173 zł. Dodatkowo koszt 

zależy od wybranego modelu finansowania:

 współfinansowanie (50%/50% pracownik i firma),

 współfinansowanie kwotowe (pracodawca m.in. 

20 zł),

 firma jest pośrednikiem (pracownik pokrywa 

100% wartości).

Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

Jak działają BENEFITY

Raport Benefit Systems z badania Kantar i Minds&Roses I 2022

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/


Pakiet MEDYCZNY

ZALETY

 Benefit odpowiadający na uniwersalną potrzebę pracowników 

(umysłowych i fizycznych).

 Krótszy czas oczekiwania na wizytę lekarską.

 Łatwiejszy dostęp do rozmaitych badań oraz lekarzy specjalistów 

(zależne od zakresu pakietu).

 Dostęp do placówek medycznych na terenie całej Polski.

 Możliwość korzystania z pakietu przez członków rodziny pracownika.

WADY

•Niższa częstotliwość korzystania w przypadku ograniczonego pakietu 

medycznego.

•Wysoka cena rozszerzonej opieki medycznej. .

KOSZT BENEFITU

Cena abonamentu medycznego zależy przede 

wszystkim od zakresu wybranego pakietu. Jego koszt 

zaczyna się już od 45 zł miesięcznie na pracownika, 

a w przypadku rozszerzonej oferty może wynosić 

nawet 500 zł miesięcznie.

Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

Jak działają BENEFITY

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/


BENEFITY 
– oczekiwania vs. oferta

Badanie Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” I 2020



BENEFITY 
– perspektywa Pracownika

Badanie Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” I 2020



BENEFITY 
– perspektywa Pracownika

Badanie Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” I 2020



Badanie Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” I 2020

BENEFITY 
- inne formy doceniania Pracowników



Badanie Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” I 2020

BENEFITY 
- a inne formy doceniania Pracowników



Raport Benefit Systems z badania Kantar i Minds&Roses I 2022

BENEFITY 
– zdrowie psychiczne i rozwój osobisty
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BENEFITY 
– zdrowie psychiczne i rozwój osobisty



Raport Benefit Systems z badania Kantar i Minds&Roses I 2022

BENEFITY 
– zdrowie psychiczne i rozwój osobisty



BENEFITY 
– rzeczywistość po pandemii

Raport Activy - Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych nowe porządki I 2020
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BENEFITY 
– rzeczywistość po pandemii



Raport Activy - Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych nowe porządki I 2020

BENEFITY 
– zdrowie psychiczne



Raport Activy - Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych nowe porządki I 2020

BENEFITY 
– zdrowie psychiczne



Benefity dla pracowników - jak dokonać wyboru? - Lunching

BENEFITY 
– zadowolenie Pracowników

https://www.lunching.pl/blog/benefity-pozaplacowe/benefity-dla-pracownikow/


Włocławski rynek BENEFITÓW

 piknik pracowniczy z nagrodami i bonami 

pieniężnymi

 zniżki na firmowe produkty i usługi

 program emerytalny

 firmowa biblioteka

 program rekomendacji pracowników

 inicjatywy dobroczynne

 karta Multisport

 talony rabatowe (25% do sklepów LPP)

 platforma językowa

 dofinansowanie posiłków 

 dofinansowanie operatora żywieniowego 

 wyprawka dla dziecka

 kawa

 dofinansowanie biletów do kina i teatru

 elastyczny czas pracy

 dofinansowanie do paliwa

 kafeteria - PLN/m-c (na zakupy)

 dofinansowanie do wczasów

 obiady za 1zł  

 dofinansowanie wydarzeń kulturalnych 

 darmowy autobus 

 parking pracowniczy 

 owocowe czwartki

 opieka stomatologiczna

 piknik pracowniczy z konkursami 

 dofinansowanie do posiłków 

 premia za staż pracy 

 dodatek za frekwencję

 spotkania Wigilijne

 drużyny sportowe 

Opracowanie własne



Najlepszy BENEFIT

Co jest najlepszym 

BENEFITEM dla Pracownika?



Masz pytania zapraszam do kontaktu 
Iwona Bagińska-Michalewska
Iwona.hrnext@gmail.com
501 341 463
www.hrnext.pl

mailto:Iwona.hrnext@gmail.com
http://www.hrnext.pl/

