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Wsparcie dla kadrConsulting,
Doradztwo

Audyt benefitów,
Badanie potrzeb pracowników

Serwis brokerski

Badanie skuteczności

Spójny program
benefitowy

Konkurs ofert

Wdrożenie

Nadzór

Strategia

Aktualności z rynku, 
edukacja

ŚWIADOME BUDOWANIE PROGRAMÓW BENEFITOWYCH
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43% - Karta na paliwo

37% - Voucher na wakacje

30% - Karta na paliwo

23% - Dofinansowanie przedszkola

19% - Codziennie opłacany lunch

15% - Doradztwo finansowe/psychologiczne

BENEFITY do A.D. 2020

Źródło: Raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu” oraz dane z serwisu zarobki.pracuj.pl 

Marzą mi się benefity…

Najczęściej rozdawane przez pracodawców…

28%
Prywatna opieka 
medyczna

20%
Ubezpieczenie 
na życie

18%
Służbowy telefon
do celów prywatnych

17%
Świadczenia 
socjalne

16%
Kupony 
rekreacyjno-
sportowe

Najpopularniejsze benefity pozapłacowe według danych z raportu firmy
Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” 
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Badanie „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” przeprowadzone przez Activy i Agencję MJCC w okresie od połowy 
lipca do połowy sierpnia 2020.W badaniu wzięło udział 1200 pracowników z całej Polski, z kilkuset firm.
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Kilka ciekawych faktów i opinii z badania  

Aż 72.6% 
pracowników uważa, 
że ich pracodawca 
powinien 
wprowadzić benefity 
związane z kondycją 
psychiczną.

Wsparcie 
psychologiczne 
zamiast karty 
sportowej.

61,5% oceniających 
swoje samopoczucie
jako znacznie lepsze
niż przed pandemią 
ćwiczy obecnie 
znacznie więcej niż 
przed pandemią.

90,6% pracowników
(pracujących zdalnie)
wskazuje, że jest to
obecnie bardzo
pożądany przez nich
benefit.

Osobom, które 
oceniają swoje 
samopoczucie jako 
znacznie gorsze niż 
przed pandemią 
szczególnie dokucza 
mniejsza integracja z 
zespołem (89%).

Obecnie można nawet 
odłożyć inne benefity i 
zadbać o zdrowie 
psychiczne 
pracowników.

43,9% pracowników
w porównaniu do 
35,4% przed 
pandemią zgłosiło
potrzebę związaną z
równowagą 
psychiczną.

Najbardziej 
pożądanym 
benefitem jest 
elastyczne podejście 
do miejsca i czasu 
pracy (73,3%).
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Przyszłość benefitów

Nowa 
rzeczywistość 
oznacza nowe 

benefity

Zdrowie 
psychiczne –

główny trend, 
którego nie można 

pominąć

Zdrowy 
pracownik to 

aktywny 
pracownik

Przyszłość to 
długofalowa 

strategia
budowania 

zespołu
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POTRZEBY I MOTYWACJE DOSTOSOWANE DO WIEKU

Pokolenie X
poświęceni pracy

• Stałe wynagrodzenie i 
pewność zatrudnienia

• Świadczenia 
dodatkowe

• Work-life balance

Pokolenie Y
wychowani
w dobrobycie

• Możliwości rozwoju
• i dofinansowanie 

edukacji

• Elastyczny czas pracy

• Wpływ na działalność 
firmy 

Pokolenie Z
pokolenie wirtualnego 
świata

• Wpływ na działalność 
firmy

• Możliwości rozwoju

• Elastyczność, 
mobilność

Baby Boomers
pokolenie 
powojennego wyżu

• stabilizacja i pewność 
zatrudnienia

• tradycyjne wartości

• hierarchia i zdrowa 
rywalizacja
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WELLBEING 
PRACOWNIKÓW

Dbanie o dobre 
samopoczucie pracowników

relacje, aktywność fizyczna, 
zdrowie, poczucie sensu, 
adekwatność zarobków

EMPLOYER 
BRANDING

Marka pracodawcy

Budowa marki pracodawcy
Wewnętrznej i zewnętrznej

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY ROZWOJU PRACODAWCÓW
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Zadowoleni 
pracownicy są 43% 

wydajniejsi i 86% 
bardziej kreatywni. 

Rotacja wśród 
zadowolonych 

pracowników jest 26% 
- 61% niższa. 

78% zadowolonych 
pracowników deklaruje 
chęć pozostania
w swojej pracy.

88% niezadowolonych 
pracowników planuje 
zmianę pracodawcy w 
ciągu najbliższych 6 
miesięcy.

SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW 
WARTOŚC PRZYNOSZĄCA OBUSTRONNE KORZYŚCI

Źródło: Hays Poland, 2019

Źródło: „Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy”, March 2018,
Embloyer Branding Institute
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Dbanie o zdrowie i wellbeing pracowników po prostu się płaca

Pracodawcy mogą liczyć 
na 2,5-krotny zwrot z 
inwestycji w 
przedsięwzięcia 
zdrowotne (badanie 
Uniwersytetu 
Harvarda).

W Polsce*
50% firm po 
wdrożeniu 
programów 
prozdrowotnych 
odnotowała wyższą 
wydajność pracy

33% firm w Wielkiej 
Brytanii odnotowało 
niższy poziom rotacji 
po wdrożeniu 
programu wellbeing

49% – poprawę 
stanu zdrowia 
pracowników
43% – ograniczenie 
absencji chorobowej

13% brytyjskich 
pracodawców 
odnotowało ogólny 
wzrost 
produktywności po 
wdrożeniu programu 
wellbeing

47%– wzrost 
identyfikacji 
pracowników z firmą, 
40% pracodawców 
zauważyło, że łatwiej 
jest im pozyskać 
nowych pracowników.

42% – zmianę stylu 
życia pracowników 
na zdrowszy,

Promocja zdrowia w 
miejscu pracy 
powoduje spadek 
poziomu absencji 
przeciętnie o 25 %
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• Stale nowe
• Ubezpieczenia na życie
• Pakiety medyczne
• Wsparcie psychologiczne
• EAP – wsparcie w rozwiązywaniu problemów
• Pakiety wsparcia prawnego
• Kafeteria benefitowa
• Platformy wellbeingowe – rozwojowe i grywalizacyjne
• Finansowanie posiłków w formie dopasowanej do potrzeb i możliwości
• Karnety do siłowni, miejsc kultury i rozrywki
• Ergonomia w pracy – wsparcie fizjoterapeuty
• Promocja zdrowia w miejscu pracy
• Benefity wspierające rodziny pracowników – kursy i szkolenia dla dzieci, audiobooki
• Pakiety medyczne dla zwierząt 
• i wiele innych..

JAKIE BENEFITY WYSTĘPUJĄ NA RYNKU?
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• Wsparcie i odciążenie kadr

• Zatrzymanie talentów

• Przewaga wśród pracodawców

• Walka z dużą rotacją

• Redukcja kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi oraz zjawiskiem prezenteizmu i absenteizmu

• Poprawa komunikacji 

• Poprawa efektywności

• Wizerunek troskliwego pracodawcy

• Zaufanie i przywiązanie

• Zaskakujące wnioski

• Budowa świadomej strategii 

• Reagowanie na zmiany

• Social Corporate Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

WARTOŚC USŁUGI DLA PRACODAWCY
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Specjalna oferta dla 
Członków Podkarpackiego 
Klubu Biznesu

Anna Józefczyk
Mentor Benefit
Dyrektor Biura
Rozwoju Benefitów Pracowniczych

tel. +48 601 613 741,
e-mail: anna.jozefczyk@mentor.pl

15% zniżki na usługę doradczą z zakresu 
Audytu benefitów oraz Przeprowadzenia 
konkursu ofert lub możliwość całkowitej 
rezygnacji z kosztu.
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dziękuję
za uwagę
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