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Raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”  

 

1. Towar benefitowy czy deficytowy? 

 

 Prawie połowa badanych (45%) przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów.  

 Jeśli pracodawca oferuje benefity, to 19% pracujących korzysta z nich wszystkich.  

 8% respondentów nie korzysta z żadnych dodatkowych świadczeń mimo, że pracodawca je oferuje. 

 Najczęściej rezygnujemy z korzystania z kuponów sportowo-rekreacyjnych (9%), najrzadziej z 

programów emerytalnych (5%). 

 Nigdy nie odmawiamy dofinansowań przejazdów.  

 

 

Z jakich benefitów Pan(i) nie korzysta, mimo że pracodawca je oferuje? 

 

 

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu” - opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 

września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000). Metodologia: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).  

 

„Z jednej strony wielu pracodawców nie oferuje żadnych benefitów pozafinansowych. To źle, ponieważ w 

codziennej pracy budują one zaangażowanie znacznie lepiej niż drobne, podrzucane okolicznościowo 

pieniądze. Z drugiej strony pracownicy wcale nie bardzo chętnie korzystają z benefitów. Nie szkodzi – w 

wielu przypadkach benefity traktowane są jako motywacyjny czynnik higieny. Sama ich obecność i 

możliwość skorzystania z nich utrzymuje pracownika w firmie. Natomiast brak ułatwia decyzję o odejściu” – 

komentuje Miłosz Brzeziński, trener rozwoju osobistego. 
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„Optymistycznie patrzę na wskazanie, mówiące o tym, że już ponad połowie respondentów pracodawcy 

oferują jakąś pozapłacową formę wynagradzania. Praktyka taka jest stosunkowo nowa na polskim rynku, 

dlatego interesujące jest, jak szybko staje się de facto standardem. Ta analiza potwierdzana jest danymi 

zebranymi w kwestionariuszach płacowych w serwisie zarobki.pracuj.pl. Znaczna część respondentów nie 

korzysta jednak ze wszystkich oferowanych świadczeń. Spory odsetek nie wykorzystuje wręcz żadnego z 

oferowanych mu benefitów. To pokazuje, że nie zawsze pracodawca jest w stanie trafić w preferencje 

każdego ze swoich pracowników. Nie ma w tym nic dziwnego – każdy z nas inaczej przecież lubi spędzać 

wolny czas czy korzystać z życia. Dlatego ważne jest oferowanie jak najszerszego wachlarza opcji, tak by 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jeszcze ciekawszym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest tak 

zwana kafeteria benefitów. W jej ramach pracownik dostaje miesięcznie pulę punktów, które wykorzystać 

może na bardzo różnorodne świadczenia” – komentuje Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w 

Grupie Pracuj. 

 

2. Benefity o wielu twarzach: #drogie #czasochłonne #niepotrzebne 

 

 Ponad 1/3 badanych, którzy mają dostęp do benefitów, nie korzystać z nich, ponieważ traktuje je jako 

niepotrzebne.  

 Niemal co czwarta osoba deklaruje, że nie może korzystać z dodatkowych świadczeń, ze względu na 

brak czasu albo ochoty, by do nich dopłacać. 

 

Dlaczego Pan(i) nie korzysta z tych benefitów? Prosimy wskazać najważniejszy powód. 

 

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu” - opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 

września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000). Metodologia: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).  

 

 „Dla respondentów największymi przeszkodami w korzystaniu z benefitów okazał się brak czasu, 

konieczność dopłaty, a przede wszystkim – poczucie, że są one niepotrzebne. Udowadnia to, że pracownikom 

nie tylko należy udostępnić świadczenia pozapłacowe, lecz także dopasować je do ich potrzeb. Skorzystanie z 
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benefitu oferowanego przez pracodawcę w zasadzie z definicji powinno być bardziej korzystne niż 

indywidualne wykupienie takiej usługi. Istotne więc jest to, by jasno komunikować korzyści takich 

programów i przekonać pracowników, że taka inwestycja w siebie się po prostu opłaca” - komentuje Maciej 

Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Grupie Pracuj. 

 

3. 10 benefitów głównych 

 

 Dla pracujących najważniejszymi benefitami są te związane z życiem i zdrowiem:  prywatna opieka 

medyczna (42%) oraz ubezpieczenie na życie (40%).  

 35% pracujących Polaków twierdzi, że najważniejsze są świadczenia socjalne. 

 Dla 23% szczególnie istotne są programy emerytalne, a dla 22% bony towarowe/żywieniowe.   

 

 

Które z tych benefitów są dla Pana(i) najważniejsze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu” - opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 

września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000). Metodologia: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).  
 

 

4. O benefitach wolno pomarzyć…  

 

 Gdybyśmy mieli możliwość wyboru, poza standardowymi benefitami najchętniej chcielibyśmy 

dostawać benefity w postaci kart na paliwo (43%), voucherów na wakacje (37%) oraz karnetów na 

wydarzenia kulturalne (30%).   
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 Dla niemal co trzeciego pracującego Polaka ciekawym dodatkiem do pensji byłoby dofinansowanie 

przedszkola. 

 

A jakie benefity chciałby/aby Pan(i) dostać od swojego pracodawcy? 

 
 

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu” - opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 

września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000). Metodologia: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).  
 

 

„Analizując, jakie benefity otrzymujemy, a jakie chcielibyśmy otrzymywać, potwierdza się stara prawda, że 

apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pracownicy, których podstawowe potrzeby jak np. prywatna opieka medyczna 

zostały zaspokojone, chętniej spoglądają na inne sposoby, w jakich pracodawca może wspomóc ich 

codzienne życie, takie jak dopłaty do paliwa, oferty wakacyjne czy dofinansowanie przedszkola. Takie 

właśnie, bardziej elastyczne benefity zdobywają coraz większą popularność. Pojawiają się również systemy, 

które pozwalają nimi coraz łatwiej zarządzać. Jedno jest pewne – aby pozostać konkurencyjnymi na rynku 

pracy, pracodawcy będą musieli nie tylko oferować system benefitów, ale też dbać o jego różnorodność” - 

komentuje Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Grupie Pracuj. 

 

5. Top 5 najpopularniejszych 

 

 Pracujący Polacy zadeklarowali, że najczęściej otrzymywanymi przez nich benefitami są te, które 

związane są ze zdrowiem czyli prywatna opieka medyczna (28%) i ubezpieczenie na życie (20%). 

 Pierwszą trójkę najczęściej przyznawanych przez pracodawcę świadczeń zamyka telefon służbowy do 

celów prywatnych (18%). 

 Na czwartym miejscu znajdują się świadczenia socjalne – 17% deklaruje posiadanie tego benefitu W 

pierwszej piątce najpopularniejszych znalazły się także kupony sportowo- rekreacyjne – 16% je 

otrzymuje. 

 

Prywatna opieka medyczna 28% 

Ubezpieczenie na życie 20% 
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Służbowy telefon do celów prywatnych 18% 

Świadczenia socjalne 17% 

Kupony sportowo-rekreacyjne 16% 

Służbowy samochód do celów 
prywatnych 8% 

Bony towarowe 6% 

Kupony na usługi kulturalne 6% 

Bony żywieniowe 6% 

Programy emerytalne 3% 

Karty pre-paid (przedpłacone) 3% 

Bony na usługi turystyczne 1% 
  
 Dane z serwisu zarobki.pracuj.pl 

 

 

O raporcie 

 
Raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku” został opracowany na podstawie badań 

przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 września 2014 r. na reprezentatywnej 

grupie pracujących Polaków oraz został uzupełniony o dane z serwisu zarobki.pracuj.pl. 

Serwis zarobki.pracuj.pl to porównywarka zarobków online, która umożliwia zestawienie własnej pensji z 

wynagrodzeniami innych osób pracujących w konkretnej branży, w danym regionie. Wypełniając ankietę, 

możemy przekonać się, czy zarabiamy dużo czy mało i jakie benefity otrzymujemy w porównaniu do innych 

pracowników na podobnym stanowisku. Serwis www.zarobki.pracuj.pl to przydatne narzędzie, które pozwala 

ocenić, czy nasze obecne wynagrodzenie jest na odpowiednim poziomie i rzetelnie przygotować się zarówno 

do rozmowy o podwyżce, jak i negocjacji pensji podczas  rozmowy o pracę. Raporty zarobków powstają w 

oparciu o zweryfikowane dane pochodzące od ponad 500 tysięcy Polaków, którzy już skorzystali z serwisu i 

porównali swoje wynagrodzenie. Badanie jest anonimowe. 

O ekspertach 

Miłosz Brzeziński – konsultant biznesowy, psycholog, poszukiwacz inspiracji i certyfikowany coach 

International Coaching Community. Znawca światowego rynku biznesowego oraz autor wielu publikacji 

odnoszących się do wprowadzania pozytywnych zmian w środowisku pracy i w domowym ognisku.  

Maciej Bąk – ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Grupie Pracuj. Tematyką zarobków zajmuje się od 8 lat. 

Specjalizuje się w analizach związanych z płacami w firmach krajowych i międzynarodowych. 

 


