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Dwa podejścia
w czasach niepokoju

Drugi numer naszego magazynu trafia w Wasze ręce 
w wyjątkowym czasie. Z jednej strony wszyscy odczuwamy 

skutki dramatycznego zwiększenia przypadków zakażenia koro-
nawirusem. Z drugiej obserwujemy – lub jesteśmy ich uczest-
nikami – bezprecedensowe protesty wzywające do zmiany 
systemu. 

W tych skomplikowanych czasach praktycy HR wciąż muszą 
realizować swoje zadania i wychodzić naprzeciw wyzwaniom. 
Wierzę, że działy HR mogą stawać się liderami czasów 
niepewności w swojej organizacji; mogą prowadzić zespoły pra-
cowników przez meandry złożonej rzeczywistości. To ogromne 
wyzwanie, ale i niepowtarzalna szansa. 

Aby osiągnąć ten cel HR musi – jak nigdy – oprzeć się na danych, 
stawiać na efektywność. Ale z drugiej strony musi być też źródłem 
empatii i zrozumienia. Dlatego hasło przewodnie zakończonego 
kilka dni temu Kongresu Kadry brzmiało „HR serca i rozumu”. 
Myślę, że to również całkiem niezłe przesłanie dla drugiego numeru 
magazynu „Strona Kadry+”.

Na koniec mam życzenia: nie tylko miłej lektury, ale przede wszyst-
kim zdrowia – dla Was, Waszych bliskich i współpracowników. 
Dbajmy o siebie nawzajem.

PS Zachęcam Was do obserwowania naszego profilu na LinkedIn. 
Dajcie też znać, jak Wy łączycie rozum i serce w Waszych organizacjach.
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Kryzysowy  
papierek 
lakmusowy
Jego siła i tempo są oszałamiające. 
Koronawirus to akcelerator jednej 
z największych zmian związanych 
z tym, jak i gdzie pracujemy. Skutki 
jego pojawienia się bardzo mocno 
odczuwają praktycy HR. Czego 
mogą się spodziewać w najbliższych 
miesiącach?
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Kiedy rozpoczynaliśmy 
pracę nad drugą edycją 
naszego badania
(którego wyniki znajdziecie w dalszej części magazynu), zastanawia-
liśmy się nad obszarami, które chcemy rozbudować. Jaki temat – 
z sześciu, które badamy w Nurtowniku HR – powie nam najwięcej 
o dzisiejszych wyzwaniach praktyków HR? Który zrodzić może 
najwięcej pytań, które powinniśmy sobie dziś wszyscy zadać?

Wybór padł na benefity pozapłacowe. Możecie zapytać: dlacze-
go? Nie jest to przecież temat, który intuicyjnie określilibyśmy jako 
najważniejszy w dzisiejszej, złożonej rzeczywistości. W naszych roz-
mowach doszliśmy do wniosku, że właśnie on pozwoli nam spraw-
dzić, jak organizacje zareagowały na pandemię – czy za deklaracjami 
dbałości o pracownika pojawiły się konkretne działania?

Dużą inspiracją i wsparciem naszych poszukiwań były też coraz 
liczniejsze opracowania badawcze, które powstawały w oparciu 
o dane zbierane już w pandemii. Jednym z najważniejszych był raport 

„Benefity w oczach pracowników 2020” przygotowany przez firmę 
Sedlak & Sedlak. To szerokie opracowanie, które powstało w wyniku 
rozmów prowadzonych z blisko 4700 respondentami w okresie 
od stycznia do czerwca br. Raport daje bardzo ciekawy kontekst 
do naszych poszukiwań i spostrzeżeń.

Firmy z benefitami
Benefity oferowane są w 75,3% firm – odsetek ten zwiększa się 
wraz z wielkością firmy (90,6% w organizacjach z 250-499 pracow-
nikami) oraz jest większy w firmach z kapitałem zagranicznym (91,1% 
vs 63,7% w firmach z przewagą polskiego kapitału). Dostępność 
benefitów różni się także w zależności od branży: największą notu-
ją branże SSC/BPO (100%), bankowość (95,1%), telekomunikacja 
(91%), a najmniejszą – szkolnictwo (60,9%), budownictwo (61,8%), 
usługi (62,4%).
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Na koniec bardzo ciekawe miejsce  
czwarte, czyli rozchwytywane  
dotychczas karnety na siłownie  
i fitness. Korzysta z nich 38,2%  
respondentów, ale aż 32% badanych  
pracowników wskazało, że jest to dla  
nich benefit mało istotny lub obojętny. 

Badacze zapytali również o to, jakie inne  
benefity, których respondenci obecnie nie otrzymują  
od pracodawcy, są dla nich ważne i chcieliby je otrzymywać. 
Pierwsza trójka wskazań przedstawia się następująco:

• dodatkowy pakiet opieki medycznej – 14,5%,
• szkolenia, kursy zawodowe – 14,3%,
• opieka stomatologiczna – 12,8%.

Powyższe zestawienie zdają się potwierdzać tezę, że zdrowie dla 
pracowników ma dziś ogromne znaczenie, ale nie zapominają oni 
o swoim rozwoju i chęci poszerzania swoich kompetencji.

W zdrowiu raczej nieciekawie
Bardzo ciekawych danych dostarcza jeszcze jedno opracowanie – 
„Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” – przygoto-
wane przez zespół Activy. To bardzo interesujący raport, które-
go podstawą były rozmowy z 1200 pracownikami z kilkuset firm 

Bardzo słabo wypada natomiast proces analizy wdrożonych 
benefitów. Zaledwie 19,1% respondentów odpowiedziało, 
że w ich firmie bada się satysfakcję z otrzymywanych benefitów 
(np. poprzez ankiety). To potwierdzenie także naszych analiz 
i rozmów z ekspertami.

Najpopularniejsze benefity
Bardzo ciekawy w raporcie firmy Sedlak & Sedlak jest wątek 
benefitowych realiów. Czy pracownicy mają dostęp do takich 
benefitów, jakich chcą i potrzebują? To pytanie ma kluczowe 
znaczenie zwłaszcza dziś, kiedy zmieniają się priorytety i potrzeby.

Badanie pokazało, że benefitem, który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem pozostaje niezmiennie dodatkowa opieka 
medyczna. Korzysta z niego 69,3% respondentów, przy czym 
aż 85% osób uznaje go za ważny lub bardzo ważny.

Na drugim miejscu w rankingu korzystania z benefitów jest 
ubezpieczenie na życie (41,6% wskazań) i jest to benefit ważny 
lub bardzo ważny dla 74% badanych. Ten benefit w poprzednich 
latach plasował się w okolicach 10 miejsca rankingu.

Na popularności zyskuje natomiast elastyczny czas pracy. 
Z tego benefitu korzysta 39,9% respondentów, ale aż 96% 
pracowników przyznało, że elastyczny czas pracy jest dla nich 
ważny lub bardzo ważny. 
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72,6% 
tylu pracowników uważa, 

że ich pracodawca  
powinien wprowadzić 

benefity związane z kon-
dycją psychiczną

https://raport.activy.app/raport-activy-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-wellbeingu-i-benefit%C3%B3w-pracowniczych


(przeprowadzone w lipcu i sierpniu 
br.). Był on dla nas ciekawym 
głosem w rozmowie o tym, jak 
deklaracje pracodawców przeło-
żyły się na praktykę.

Aż 47,9% badanych przez Activy 
pracowników stwierdziło, że podej-

ście pracodawcy do kwestii związanych 
ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem 

nie zmieniło się w czasie pandemii. Tylko 25% 
respondentów wskazało na duże zaangażowanie 

pracodawcy, najczęściej w obszarze poczucia bezpieczeństwa 
i dbania o zdrowie. 

Kolejna bardzo ważna informacja z tego badania pokrywa się także 
z naszą badawczą intuicją: aż 72,6% pracowników uważa, że ich 
pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją 
psychiczną. Tymczasem z naszego badania wiemy, że rzeczywistość 
wygląda nieco inaczej: jedynie 32% respondentów Nurtownika HR 
powiedziało, że ich organizacje wprowadziły jakiś rodzaj benefitów 
związany ze zdrowiem pracowników.

Praca na priorytetach
Powiedzieć, że ten rok dla większości firm jest trudny to nic nie 
powiedzieć. Negatywne skutki pandemii odczuły niemal wszystkie 

OSZCZĘDZAJĄ CZAS  
NA DOJAZDACH, 
ALE PRACUJĄ DŁUŻEJ
Pracownicy pełnoetatowi pracują 
dodatkowe 26 godzin miesięcznie 
po przejściu na tryb zdalny – wynika 
z raportu firmy Owl Labs. To niemal jeden 
dodatkowy dzień pracy w tygodniu. 
Badacze wskazują, że powodem tego 
wydłużenia może być konieczność 
dostosowania się do nowej rzeczywistości 
pracy oraz trudna do uchwycenia granica 
między obowiązkami zawodowymi 
i domowymi. Największe trudności, na jakie 
wskazywali pracownicy dotyczyły obecności 
dzieci w domu, zwiększonej liczby spotkań 
oraz brak doświadczenia w pracy zdalnej.
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sektory gospodarki. W takich czasach zmieniają się priorytety, to 
jasne. Nie zmieniają się jednak obowiązki firm, a jednym z podsta-
wowych jest dbałość o szeroko rozumiany dobrostan pracownika. 
Jednym z praktycznych przejawów tej dbałości są właśnie benefity. 
I nie chodzi nam nawet o ich wymyślność, ale głównie o przydatność 
w trudnych czasach.

Z przytoczonych analiz – oraz danych z Nurtownika HR – wynika, 
że w tym obszarze jest wiele do zrobienia. Wyzwaniem jest nie 
tylko dodawanie nowych, właściwych benefitów, ale także analiza 
przydatności już posiadanych oraz, co szczególnie ważne, zaanga-
żowanie pracowników w proces tworzenia oferty benefitowej. 

Dawid Zaraziński 
Dyrektor komunikacji w meet&grow  
Współzałożyciel Instytutu Kontekstów Pracy

Bo jak wynika z naszych analiz, jedynie 19% firm, w których 
pracują ankietowani Nurtownika HR zapytało pracowników o to, 
jakich dodatkowo benefitów dziś potrzebują.

Dlatego do współtworzenia tego numeru magazynu „Strona 
Kadry+” zaprosiliśmy ekspertów z firm, które oferują benefity. 
Poprosiliśmy, aby podzielili się swoim doświadczeniem, zwłaszcza 
z tych trudnych czasów. Zachęcamy do lektury!

A jak zmieniły się benefity w Waszej firmie? Jak radzicie 
sobie w czasie pandemii? Dajcie znać, porozmawiajmy 
(dawid.zarazinski@meetandgrow.pl). •
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Z badań i rozmów wiemy, 
że organizacje muszą być bar-
dziej proaktywne w kwestii 
zdrowia psychicznego pracow-
ników zdalnym. Z pomocą 
przychodzi technologia.

Platforma komunikacyjna fir-
my Microsoft – MS Teams – 
już wkrótce udostępni kilka 
ciekawych nowości wspiera-
jących zdrowie pracowników 
zdalnych. Pierwszą z nich 
będą tzw. wirtualne dojazdy 
(ang. virtual commute).

Firma przekonuje, że choć 
nikt nie tęskni za korkami to 
samo doświadczenie przejścia 
pomiędzy sprawami domo-
wymi a pracą ma sens. Jak 
pokazują badania Microsoft 
Research, „refleksje, którym 
oddajemy się zwykle w czasie 
dojazdów mogą zwiększyć na-
szą produktywność o 12-15%”. 
Dlatego od pierwszej połowy 
2021 roku zdalni pracownicy 
będą mogli zaplanować 
w Teamsach swój „czas dojaz-
du” – na początku i na końcu 

dnia pracy. Będzie to kilka 
minut na planowanie dnia i re-
fleksję nad jego przebiegiem.

Drugą ciekawą funkcją 
Teamsów będą praktyki 
uważności. Do ich stworzenia 
Microsoft zaprosił firmę Head-
space. Pracownicy zdalni będą 
mogli w aplikacji zaplanować 
między innymi krótkie przerwy 
na medytacje. Pojawi się rów-
nież opcja wzmocnienia relacji 
z innymi współpracownikami.

TECHNOLOGIA  
W SŁUŻBIE UWAŻNOŚCI
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 INFORMACJE O BADANIU 
zasy niepokoju to jednocześnie czasy 
interesujących zmian. W drugiej edycji 
Nurtownika HR postanowiliśmy zapytać 
praktyków HR, czy ich organizacje zmieniły 
swoje podejście do trzech obszarów: 

zdrowia i wellbeingu, technologii oraz – w sposób 
szczególny – do benefitów pozapłacowych. 
Zapraszamy do lektury raportu z badania.
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Nurtownik HR to badanie, które powtarzamy dwukrotnie 
w ciągu roku. W każdej edycji zadajemy Wam te same pytania. 
W ten sposób tworzymy ciekawą mapę trendów, która pokazuje 
zmiany postaw praktyków HR w wybranych obszarach. 

W drugiej edycji badania zadaliśmy pytania w trzech 
kluczowych obszarach:
• zdrowie i wellbeing w organizacji,
• technologia i przyszłość pracy,
• benefity pozapłacowe.

W tej edycji postanowiliśmy rozbudować obszar benefitów; 
dodaliśmy pytania dotyczące tego, jak zmienia się polityka 
benefitowa organizacji w czasach pandemii. Chcieliśmy się 
też dowiedzieć, czy firmy zaangażowały swoich pracowników 
w ewentualne zmiany.

Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankietę badawczą 
oraz ekspertom, którzy podzielili się swoją wiedzą.

Badanie zrealizował zespół projektowy w składzie: 
Anna Szymczak, Michał Łysik 

Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted 
Web Interview), ankieta była dystrybuowana wśród praktyków HR. 
W badaniu udział wzięło 159 respondentów: specjaliści, kierownicy 
i menedżerowie oraz dyrektorzy działów HR. Badanie było realizowane 
we wrześniu 2020 roku. 

Metodologia

Monika Nowacka-Şahin, Dawid Zaraziński

Chcesz zrozumieć swoich 
pracowników i klientów? 

Pomożemy! Jako niezależna 
agencja badawcza, realizujemy 
badania ilościowe i jakościowe 
z obszaru HR-u i marketingu. 

Obserwujemy, mierzymy 
i pomagamy zrozumieć nawyki, 

motywacje, zachowania 
i emocje pracowników, 

klientów oraz konsumentów. 
Zapraszamy do kontaktu!
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PODSUMOWANIE: 
Pandemia zmienia HR
Wyniki badania to dobry punkt startowy 
do dyskusji o tym, jak koronawirus zmienił 
wyzwania stojące przed praktykami HR.

Kiedy kończymy pracę nad 
tym wydaniem magazynu, 
sytuacja epidemiologiczna 
w Polsce jest bardzo trudna. 
Wydaje się, że po raz drugi 
w tym roku niepewność 
zapukała do bram naszej 
codzienności. Tym bardziej 
ciekawe wydają się wyniki 
drugiej edycji Nurtownika HR. 
Czy rzeczywiście organizacje 
postawiły zdrowie pracowni-
ków na pierwszym miejscu? 
Jak koronawirus wpłynął 
na ofertę benefitową firm?
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W dalszej części publikacji znajdziecie omówienie poszczególnych 
obszarów, które badamy. Poniżej zaś przedstawiamy pięć cieka-
wych informacji, które wyróżniają się z opracowania. Zachęcamy 
do lektury!

1. PRZYSZŁOŚĆ JEST ZDALNA  
A ROZWÓJ – ONLINE’OWY  

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem znacznie przyspieszy-
ła rozwój naszych kompetencji technologicznych. Umożliwiają 
nam one zarówno efektywną pracę własną poza biurem, ale także 
spotkania zespołowe czy z klientami. Dostępne narzędzia IT 
pozwalają na udział w warsztatach, szkoleniach, czy tak licznych 
aktualnie webinariach. Zdecydowana większość ankietowanych 
praktyków HR (80%) podziela zdanie, że przyszłość rozwoju 
pracowników będzie opierać się właśnie o rozwiązania online. 
Praca zdalna (częściowo lub całkowicie) także jest kierunkiem, 
który według większości badanych (63%) zagości z nami na stałe.

 2.  BENEFITY WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW,  
ALE CZY DLA KANDYDATÓW? 

HR-owcy potwierdzili w badaniu, że ich zdaniem firmy powinny 
inwestować w rozwój oferty benefitowej, aby przyciągać i utrzymy-
wać pracowników (siedmiu na dziesięciu respondentów jest tego 
zdania). Ciekawe jest natomiast to, że niższy odsetek ankietowa-
nych jest przekonany, że osoby starające się o pracę w ich organi-
zacjach zwracają bardzo dużą uwagę na dostępne benefity (61% 
pozytywnych odpowiedzi). Co więcej, od ostatniej edycji badania 

Nurtownik HR (realizowanego w kwietniu) spadł wspomniany 
odsetek pozytywnych odpowiedzi. Czy to może po części obra-
zować aktualny rynek pracy i nowe wyzwania, które się pojawiły 
dla kandydatów?  

3. KORONAWIRUS WPŁYNĄŁ NA BENEFITY  
(ALE BEZ UDZIAŁU PRACOWNIKÓW)  

Zgodnie z deklaracjami ankietowanych praktyków HR, w co drugiej 
organizacji oferta benefitowa uległa zmianie (zwiększyła się 
lub została ograniczona). Pracownicy jednak w dużej mierze 
nie zostali włączeni w planowanie tego procesu zmian. Jedynie 
dwóch na dziesięciu HR-owców potwierdza, że pracownicy 
w ich organizacjach zostali zapytani o to, jakich aktualnie benefitów 
pozapłacowych dodatkowo potrzebują. Dyrektorzy HR, którzy 
wzięli udział w badaniu, częściej potwierdzali, że takie działania 
zostały podjęte w ich organizacjach. To oznacza ich większą – 
czy właśnie mniejszą świadomość?...

80% 
zdaniem tylu  

ankietowanych przyszłością 
rozwoju pracowników  

są kursy, szkolenia  
i warsztaty online
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4.  OFERTA BENEFITÓW BĘDZIE SIĘ ZMIENIAĆ: 
ALE WCIĄŻ JEST WIELE DO ZROBIENIA 

Epidemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania firm 
na bardzo wielu płaszczyznach, w tym codziennej organizacji 
pracy. Zmieniają się zarówno potrzeby biznesowe, jak i potrze-
by pracowników – wszyscy starają się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości. Zachodzące zmiany możemy także obserwo-
wać w obszarze oferty benefitów pozapłacowych, które 
pomagają dbać o poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, satys-
fakcję i zaangażowanie w pracy. Jakie w związku z tym zmiany 
w benefitach są planowane dla pracowników aktualnie? 
Co trzeci praktyk HR zgodził się z tym, że jego organizacja 
już wprowadziła lub planuje wprowadzić nowe benefity 
związane ze zdrowiem psychicznym lub fizycznym pracow-
ników. Rzadziej HR-owcy deklarowali (23%), że planowane są 
dodatkowe benefity związane z pracą w domu (np. pokrycie 
kosztów internetu, zakup krzesła lub biurka, zapewnienie opie-
ki nad dziećmi itd.). Wydaje się więc, że zmiany są planowane 
w tym obszarze, jednak dotyczą one mniej więcej co trzeciej 
organizacji zgodnie z opiniami respondentów.

5. WELLBEING W ORGANIZACJI?  
ZDANIA PRAKTYKÓW SĄ PODZIELONE

Połowa badanych HR-owców jest przekonana, że benefity 
oferowane w obszarze wellbeing są dopasowane do potrzeb 
różnych grup pracowników. Co ciekawe, percepcja dopaso- 
wania oferty poprawiła się od pierwszej edycji badania 

19% 
tylu badanych potwierdza, 

że ich firma zapytała 
pracowników, jakich 

dodatkowych benefitów 
potrzebują w czasie epidemii

Nurtownik HR (kwiecień bieżącego roku). Czy to może 
oznaczać, że potrzeby poszczególnych pracowników 
czy też grup pracowników zaczęły być traktowane bardziej 
indywidualnie? •
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Zdrowie 
i wellbeing 
pracowników
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Podobnie jak w pierwszej 
edycji badania Nurtownik 
HR, najwięcej praktyków 
HR zadeklarowało, że ich 
biura są postrzegane przez 
pracowników jako przyjazne. 
Według naszego badania, 
percepcję tę różnicuje jednak 
branża, w której pracuje 
HR-owiec, ze szczególnym 
wskazaniem na branżę 
produkcyjną i niższy odsetek 
odpowiedzi pozytywnych.

Wśród przedstawicieli HR reprezentujących branżę produkcyjną 
rzadziej obserwujemy także pozytywne oceny względem tego, 

czy kultura ich firmy sprzyja zdrowiu fizycznemu i psychicznemu pra-
cowników. Twierdzącej odpowiedzi udzielił tutaj co drugi respondent. 
Z drugiej strony, pozytywnie wyróżniały się odpowiedzi praktyków HR 
z branży IT (80% pozytywnych odpowiedzi). Co ciekawe, wysoki odse-
tek odpowiedzi pozytywnych dotyczy także HR-owców ze średniej 
wielkości organizacji (do 250 osób, 82% pozytywnych odpowiedzi). 
Także wśród Dyrektorów HR dominowało przekonanie, że kultura ich 
firmy pozytywnie wpływa na zdrowie pracowników (79% pozytywnych 
odpowiedzi).

Połowa HR-owców podziela przekonanie, że benefity  w obszarze 
wellbeing są dopasowane do potrzeb różnych grup pracowników. Jest 
to zdecydowanie lepsza ocena, niż ta której udzielili respondenci 
w pierwszej edycji badania Nurtownik HR w kwietniu bieżącego roku. 
Według przedstawicieli HR w małych organizacjach (do 50 osób) oraz 
w branży IT, benefity są mniej dopasowane do różnych potrzeb pracow-
ników, niż zadeklarowali wszyscy respondenci  •
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  Raczej się zgadzam     Zgadzam się     Zdecydowanie się zgadzam

PYTANIE: Oceń powyższe stwierdzenia w skali 1-7, gdzie 1 oznacza 
„zdecydowanie się nie zgadzam”, a 7 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. 
Prezentujemy wskazania pozytywne (odpowiedzi 5-7).

Pracownicy postrzegają biuro 
naszej firmy jako przyjazne

Kultura mojej firmy sprzyja 
zdrowiu fizycznemu 

i psychicznemu pracowników

W mojej firmie benefity 
oferowane w obszarze wellbeing 

są dopasowane do potrzeb 
różnych grup pracowników

21%35%24%

22%26%19%

8%16%29%

80%

ZDROWIE I WELLBEING W OGRANIZACJI

67%

53%

43%

FIRMA < 50 OSÓB

40%

BRANŻA IT

80%

BRANŻA IT

50%

BRANŻA PRODUKCYJNA

63%

BRANŻA PRODUKCYJNA
+5 

pkt proc.

+3 
pkt proc.

+24 
pkt proc.

Nurtownik HR
Edycja 1 

(kwiecień 2020)

17



Człowiek jest zwierzęciem stadnym i ten czas dobitnie nam to 
uświadomił. Okazało się bowiem, że dla wielu osób było to 

trudne doświadczenie i duży stres wywołany poczuciem samotności, 
które może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Rolą 
światłego pracodawcy byłoby tutaj wprowadzenie jasnych procesów 

Okres pandemii, ograniczeń i „social distancing” pokazał, 
że da się pracować zdalnie (i to produktywnie!) w dużo 
większym zakresie niż się dotąd wielu pracodawcom wydawało. 
Jednocześnie jednak unaocznił nam ograniczenia takiego 
systemu pracy i jego mankamenty.

Potrzebujemy holistycznego 
podejścia do zdrowia 
pracowników!

Alina Gwoździewicz 
Założycielka CorporateWellness.Club, 
MamaPracujeZdalnie.pl

KO M E N TA R Z
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Z drugiej jednak strony wiele osób miało pozytywne doświadczenia, 
takie jak pogłębienie relacji w rodzinie, odzyskały też czas przezna-
czony do tej pory na dojazdy i chętnie będą pracowały w systemie 
hybrydowym, który wielu pracodawców obecnie zapewnia.

Liczę na to, że firmy wyciągną wnioski z zaistniałej sytuacji zanim 
będzie za późno i zastosują holistyczne podejście do zdrowia 
i dobrostanu pracowników, biorąc pod uwagę ogół czynników 
mających na nie wpływ, tak w biurze, jak i w „biurze domowym”. 
Nie jest już żadną tajemnicą, że do sprawy należy podejść 
całościowo, mając na uwadze tak zdrowie fizyczne, jak i psychiczne 
oraz emocjonalne. Kompleksowe benefity, uwzględniające szero-
ki wachlarz potrzeb i oferujące konkretne rozwiązania, dostępne 
z każdego miejsca, nie tylko w biurze, powinny stać się nową normą. 
Wielka tu rola działów HR w ich tworzeniu, ale i odpowiedzialność 
dla bezpośrednich przełożonych w dostosowaniu proponowanych 
rozwiązań do sytuacji każdego z pracowników.

Jest to szczególnie istotne w tak trudnym okresie – pełnym zmian, 
wyzwań i dodatkowych stresorów. •

komunikacyjnych oraz zorganizowanie regularnego wsparcia psy-
chologicznego dla pracowników i menedżerów.

W okresach zwiększonej izolacji pracownicy doceniają takie roz-
wiązania, jak wspólne wirtualne przestrzenie – nie tylko do spotkań 
biznesowych, ale i nieformalnych. To właśnie takich wspólnych, 
niezobowiązujących momentów najbardziej pracownikom w trakcie 
pracy zdalnej brakuje, a przecież to wtedy pogłębiają się więzi i rodzą 
najlepsze pomysły!

W okresie epidemii wyszło również na jaw, że permanentna praca 
zdalna, szczególnie jako reżim wprowadzony nagle i bez przygoto-
wania, a już w szczególności powiązany z zamknięciem placówek 
oświatowych – zamiast błogosławieństwa może stać się prawdzi-
wym wyzwaniem a nawet koszmarem. W takich warunkach nie 
ma już mowy o wellbeingu, czy work-life balance. To może być 
walka o przetrwanie (i na wiosnę 2020 dla wielu osób tak właśnie 
było). Pracownicy zaczęli więc oczekiwać od pracodawców ułatwień 
w opiece nad dziećmi i szkoleń z takich dziedzin jak budowanie od-
porności na stres czy organizacja pracy zdalnej.
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 ODKRYCIA MIĘDZY PROCENTAMI #1 

Ponad 80% odpowiedzi 
dotyczyło czasu pracy. 
Nasi respondenci wska-
zywali przede wszystkim 
na wyraźne oddzielenie 
czasu pracy od czasu 
wolnego i zwracali uwagę, 
jak ważne jest posza-
nowanie tego podziału 
przez współpracowników 
i przełożonych. Przyznają 
jednak także, że duża 
część odpowiedzialności 
za sukces rozgraniczenia 
spoczywa na nich samych.

Oto wybrane odpowiedzi na pytanie  
dotyczące obszaru zdrowia. Zapytaliśmy:

Gdybyś miał/miała wskazać jedną rzecz,  
która pozwala zachować zdrową równowagę 
między życiem prywatnym a zawodowym, 
to co by to było?

•  Poszanowanie przez współpracowników 
mojego urlopu.

•  Pasja, hobby, które daje poczucie oderwania, 
jednocześnie może dawać poczucie powiązania 
z innymi.

•  Mniej godzin w pracy – więcej w domu. 
Optymalne warunki to byłaby praca 
6 godz. dziennie.

•  Stawianie granic – wyznaczanie momentu 
wyłączenia/zakończenia pracy. Inaczej praca 
„pączkuje” na cały dzień/tydzień,  
zwłaszcza, jeśli mamy aplikacje firmowe  
na tym samym telefonie, co prywatnie używany.

•  Równowaga jest wtedy, gdy nie zabieramy 
pracy do domu tj. myśli o zadaniach  
do wykonania nie zaprzątają głowy.

•  Możliwość zupełnej izolacji od pracy  
w czasie urlopu, weekendów i świąt.

•  Wyłączanie komputera o konkretnej godzinie.

•  HR, który dzwoni jak ktoś jest  
za długo w pracy.

Obok standardowych pytań, dzięki którym badamy postawy i wyzwania prak-
tyków HR, zadajemy naszym respondentom bardziej otwarte pytania. Naszym 
celem jest poszukać inspiracji pomiędzy danymi wyrażonymi w procentach 
oraz poznać Was (i pozwolić także Wam poznać się) nieco bliżej.

 ODKRYCIA MIĘDZY PROCENTAMI #1 
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Benefity sportowe  
odkryte na nowo
business.gymsteer.com

https://business.gymsteer.com/


Zdecydowana większość praktyków HR zgadza 
się z tym, że rozumienie świata nowych 
technologii ma kluczowe znaczenie dla ich 
rozwoju zawodowego. Bez wątpienia jest to 
przekonanie podzielane przez przedstawicieli 
HR pracujących w branży IT – 100% z nich 
zgodziło się z tym założeniem.

Technologia 
i przyszłość 
pracy
22



powinna podążać. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich respon-
dentów, prawie sześć na dziesięć osób uważa, że jest to potencjalnie 
warte rozważenia rozwiązanie.

HR-owcy ponownie najrzadziej zgadzali się z tym, że w przy-
szłości większość ich zadań zostanie zautomatyzowana i wyko-
nywana przez sztuczną inteligencję. Co ciekawe, Kierownicy 
i Menedżerowie zgadzali się z tym jeszcze rzadziej niż wszyscy 
ankietowani, podczas gdy osoby na stanowiskach specjalistycznych 
częściej dopuszczały tę możliwość. 

Ośmiu na dziesięciu respondentów jest zdania, że przyszłość 
rozwoju pracowników w ich firmie to kursy, szkolenia 

i warsztaty online. W porównaniu do pierwszej edycji Nurtownika 
HR, jest to wzrost liczby głosów mówiących o przeniesieniu różnych 
form rozwojowych na płaszczyznę wirtualną. Najbardziej przeko-
nani są o tym HR-owcy pracujący w dużych zespołach, liczących 
powyżej 16 osób. Ciekawy jest również fakt, że podobny odsetek 
pozytywnych odpowiedzi dotyczy przedstawicieli reprezentujących 
branże IT, produkcyjną czy też usług profesjonalnych dla biznesu. 
W każdej z tych branż przynajmniej trzech na czterech responden-
tów zgodziło się z kierunkiem w jakim podąża rozwój pracowników 
w organizacjach. 

Z drugiej strony, niższy odsetek HR-owców niż w przypadku 
działań rozwojowych, jest przekonanych o funkcjonowaniu pracy 
zdalnej w ich organizacjach w niedalekiej przyszłości (sześciu na 
dziesięciu pracowników). Największe różnice w wynikach obserwo-
wane są oczywiście w zależności od branży – zdecydowanie częściej 
taką możliwość dopuszcza HR z IT czy Usług B2B dla biznesu, niż 
na przykład branża produkcyjna. Biorąc pod uwagę odpowiedzi 
wszystkich respondentów, obserwujemy na tle ostatniej edycji 
badania wzrost odpowiedzi popierających hipotezę o pracy zdalnej 
w organizacjach.

Podobnie jak w ostatniej edycji badania, dyrektorzy HR są mniej 
przekonani w porównaniu do pozostałych respondentów, że 
skrócenie tygodnia pracy jest kierunkiem, w którym ich firma 

23



+10 
pkt proc.

-5 
pkt proc.

-7 
pkt proc.

+17 
pkt proc.

-2 
pkt proc.

  Raczej się zgadzam     Zgadzam się     Zdecydowanie się zgadzamTECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

PYTANIE: Oceń powyższe stwierdzenia w skali 1-7, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”,  
a 7 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. Prezentujemy wskazania pozytywne (odpowiedzi 5-7).

Rozumienie świata nowych 
technologii ma kluczowe znaczenie 

dla mojego rozwoju zawodowego

Przyszłość rozwoju pracowników 
w mojej firmie to kursy,  

szkolenia i warsztaty online

W niedalekiej przyszłości 
większość pracowników mojej 

firmy będzie pracowało zdalnie 
częściowo lub całkowicie

Skrócenie tygodnia pracy  
(np. 4 dni pracy) lub dnia  

(np. 6 godzin) to kierunek, w którym 
powinna podążać moja firma

W przyszłości większość 
moich zadań będzie 

zautomatyzowana i wykonywana 
przez sztuczną inteligencję

100%

BRANŻA IT
89%

80%

85%

BRANŻA IT63%

59%

29%

43%30%16%

19%33%28%

22%22%19%

24%25%10%

5%13%11%

HR > 16 OSÓB

94%

43%

BRANŻA PRODUKCYJNA

43%

DYREKTORZY

21%

KIEROWNIK/MENEDŻER

37%

SPECJALISTA

Nurtownik HR
Edycja 1 

(kwiecień 2020)
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Odpowiedzi na to 
pytanie były bardzo 
zróżnicowane. Często 
przypominały listę 
zarzutów, ale więcej 
było zwyczajnych próśb 
o lepszą komunikację 
i budowanie bardziej 
osobistych relacji. 
Praktycy HR dostrzegają 
jak ważne jest dla ich 
codzienności wsparcie 
IT. Wiedzą też, że ich 
przyszłość to w dużej 
mierze zacieśnianie 
tej współpracy.

Nie jest tajemnicą, że relacje między działami HR i IT 
bywają… złożone. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, 
co o tej współpracy myślą praktycy. Zapytaliśmy:

 ODKRYCIA MIĘDZY PROCENTAMI #2 
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Jaką jedną rzecz chciałbyś/chciałabyś,  
aby dział IT wiedział o Twojej pracy?

•  Przepływ informacji jest kluczem do sukcesu.

•  Relacja człowiek-człowiek jest najważniejsza,  
aby utrzymywać zyski. Nie można się zamykać  
na świat w komputerze.

•  Jaka jest odpowiedzialna [praca HR].  
Żeby znał moje „dlaczego”.

•  Potrzebuję lepszego sprzętu, również na pracy  
zdalnej. I nie mówcie wiecznie „nie da się”,  
w 9/10 przypadkach da się tylko wymaga to chęci 
wgryzienia się w problem głębiej.

•  Że jestem użytkownikiem a nie informatykiem.

•  Że pracownik jest najważniejszy, nie jego komputer.

•  To praca, która wymaga  
wyciągania wniosków, prognozowania,  
budowania rozwiązań w oparciu także o dane 
gromadzone w różnych systemach. Wielką  
wartością byłaby integracja tych danych i ich 
przedstawianie np. w formie dashboardów.

•  Jest [praca HR] bardziej wymagająca niż się wydaje. 
Jest też zależna od waszej pracy – bez sprawnych 
programów nic nie zrobię.

•  Że włączenie i wyłączenie komputera to pierwsza 
rzecz, którą robię zanim do nich zadzwonię.

•  Programy i aplikacje są dla ludzi, mają być  
praktyczne i przyjazne w użytkowaniu,  
mają pomagać i usprawniać pracę,  
a nie ją komplikować.



https://worksmile.com/


Zdecydowana większość HR-owców podziela przekonanie, 
że ich firma powinna rozbudowywać swoją ofertę benefitów 

pozapłacowych w celu przyciągania i utrzymywania pracowników. 
Najczęściej stwierdzenie to popierali praktycy z dużych zespołów 
HR-owych (powyżej 16 osób) oraz z organizacji zatrudniających 
powyżej 1000 osób (przynajmniej 83% pozytywnych odpowiedzi). 
Jeśli jednak spojrzymy na organizacje zatrudniające 251-1000 osób, 
HR-owcy już rzadziej zgadzali się z rolą benefitów w pozyskiwaniu 
i utrzymywaniu pracowników.

Benefity 
pozapłacowe

A jak HR-owcy oceniają postrzeganie benefitów przez osoby ubiega-
jące się o pracę w ich organizacjach? Podobnie jak w przypadku wcze-
śniejszego stwierdzenia, także tu HR-owcy z bardzo dużych organiza-
cji (powyżej 1000 osób) oraz większych zespołów HR-owych (powyżej 
16 osób) przypisują benefitom większą wagę niż pozostali responden-
ci. Sytuacja może wyglądać inaczej w małych firmach (zatrudnienie 
poniżej 50 osób), gdzie mniej niż połowa ankietowanych jest przeko-
nana o tym, że kandydaci zwracają dużą uwagę na benefity. Być 
może jest to związane z prawdopodobną mniejszą różnorodnością 
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czy liczbą benefitów dostępnych w małych organizacjach, w porówna-
niu do dużych organizacji zatrudniających powyżej 1000 osób. Kandydaci 
świadomi tych różnic mogą więc przywiązywać większą wagę do innych 
aspektów budujących satysfakcjonujące środowisko pracy przyszłego 
pracodawcy. Warto także zwrócić uwagę, że ocena ważności benefitów 
w oczach potencjalnych kandydatów spadła w ocenie HR-owców 
(w porównaniu do ostatniego badania Nurtownik HR).

Według wszystkich respondentów, pracownicy nie mają dużego, real-
nego wpływu na ofertę benefitów w ich organizacjach. Wydaje się, że 
pracownicy mają większy wpływ w organizacjach średnich i dużych (do 
1000 osób) niż w tych organizacjach największych (powyżej 1000 osób). 
Dyrektorzy HR także częściej deklarowali, że pracownicy mają realny 
wpływ na tworzenie oferty benefitowej (co drugi Dyrektor udzielił pozy-
tywnej odpowiedzi).

Od momentu rozpoczęcia epidemii koronawirusa, organizacje właściwie 
nie pytały swoich pracowników o to, jakich benefitów teraz potrzebują. 
Jedynie dwóch na dziesięciu ankietowanych HR-owców zadeklarowa-
ło, że takie działanie miało miejsce. Dyrektorzy HR częściej potwierdzali 
takie inicjatywy w swoich firmach.

Z drugiej jednak strony, dokładnie połowa praktyków HR zadeklarowała, 
że na skutek koronawirusa oferta benefitowa w ich organizacjach uległa 
zmianie (zwiększenie lub ograniczenie). Najczęściej zmiany miały miejsce 
w firmach przedstawicieli HR pracujących w branży IT oraz w większych 
organizacjach (251-1000 zatrudnionych osób). •
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Nurtownik HR
Edycja 1 

(kwiecień 2020)

  Raczej się zgadzam     Zgadzam się     Zdecydowanie się zgadzam

PYTANIE: Oceń powyższe stwierdzenia w skali 1-7, gdzie 1 oznacza 
„zdecydowanie się nie zgadzam”, a 7 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. 
Prezentujemy wskazania pozytywne (odpowiedzi 5-7).

-9 
pkt proc.

-11 
pkt proc.

+6 
pkt proc.

70%

61%

23%
 FIRMA > 1000 OSÓB

45%
 FIRMA < 1000 OSÓB34%

W mojej firmie pracownicy 
mają realny wpływ na 

tworzenie oferty benefitów 
pozapłacowych

Aby przyciągać i utrzymać 
pracowników, moja firma powinna 

rozbudowywać swoją ofertę 
benefitów pozapłacowych

Osoby starające się o pracę 
w mojej firmie zwracają dużą 

uwagę na oferowane przez nas 
benefity pozapłacowe

BENEFITY POZAPŁACOWE

21%30%19%

15%29%17%

6%12%16%

72%
 FIRMA > 1000 OSÓB

45%
 FIRMA < 50 OSÓB

53%
 FIRMA 251-1000 OSÓB

85%

HR > 16 OSÓB
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PYTANIE: Czy Twoja firma od momentu rozpoczęcia 
epidemii koronawirusa zapytała pracowników, jakich 

dodatkowych benefitów teraz potrzebują?

81%

19%

  Tak     Nie

PYTANIE: Czy epidemia koronawirusa wpłynęła 
na zmianę oferty benefitów w Twojej firmie (jej zwiększenie 

lub ograniczenie)?

50% 50%

  Tak     Nie

43%

DYREKTORZY
75%

BRANŻA IT

68%

FIRMA  
251-1000 OSÓB

Praktyków, którzy wskazali na modyfikację oferty benefitowej  
zapytaliśmy, co się zmieniło. Oto wybrane odpowiedzi.

•  Myśleliśmy o rozszerzeniu oferty benefitowej, ale spadek przychodów zatrzymał działania 
i póki co oferta jest ograniczona do wsparcia finansowania posiłków.

•  Brak integracji, ograniczenie szkoleń (językowych, branżowych) i innych benefitów 
do minimum.

•  Opieka psychologa, dodatkowe wizyty u psychiatry, dzieci w biurze, duża elastyczność pracy.
•  Pomoc finansowa potrzebującym rodzinom.

•  Wstrzymanie aktywności sportowych i kulturalnych – przeniesienie ciężaru  
na aktywności online, książki.

•  Wprowadziliśmy dodatkowe paczki dla pracowników pracujących z domu.
•  Wprowadzona została platforma wsparcia pracowników w sytuacjach  

trudnych emocjonalnych, kwestiach prawnych, biznesowych.
•  Dodatek finansowy w celu pokrycia opłaty od zużycia energii elektrycznej  

i internetu podczas pracy zdalnej.
•  Nie można było korzystać z większości standardowych benefitów.  

Nastąpiło całkowite zatrzymanie realizacji benefitów.
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Co trzeci przedstawiciel HR zadeklarował, że jego firma 

wprowadziła lub zamierza wprowadzić dodatkowe 

benefity związane ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym 

pracowników. Częściej pozytywnych odpowiedzi 

udzielali HR-owcy pracujący w średniej wielkości firmach 

(51-250 osób).

Jeszcze mniej firm (23%) zamierza wprowadzić w najbliższym 

czasie (lub już wprowadziła) benefity związane z pracą 

w domu (np. pokrycie kosztów internetu, zakup krzesła 

lub biurka itp.). Pozytywny wydaje się fakt, że wśród ocen 

wyróżniających się znajdują się deklaracje Dyrektorów 

HR, którzy częściej niż wszyscy respondenci potwierdzali 

takie działania w swoich firmach. Obok Dyrektorów HR, 

pozytywnie wyróżniają się też odpowiedzi HR-owców 

pracujących w branży usług profesjonalnych dla biznesu 

(48% pozytywnych odpowiedzi). 

Wprowadzenie benefitów związanych z pracą w domu może 

w niewielkim stopniu dotyczyć największych organizacji 

(powyżej 1000 pracowników) oraz branży produkcyjnej 

(jedynie 7% pozytywnych odpowiedzi).

10% 10% 12%

8% 9% 6%

  Raczej się zgadzam     Zgadzam się     Zdecydowanie się zgadzam

W związku z epidemią 
koronawirusa moja firma 

wprowadziła lub zamierza 
wprowadzić w najbliższym 

czasie nowe benefity 
związane ze zdrowiem 

fizycznym lub psychicznym 
pracowników

Moja firma wprowadziła 
lub zamierza wprowadzić 

w najbliższym czasie 
benefity związane z pracą 

w domu (np. pokrycie 
kosztów internetu, 

zakup krzesła lub biurka, 
zapewnienie opieki nad 

dziećmi itd.)

32% 42%
 FIRMA 51-250 OSÓB

48%

DYREKTORZY

23%

7%
 FIRMA > 1000 OSÓB
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Kiedy przeglądaliśmy 
odpowiedzi zaskoczyło 
nas, że nie ma wśród nich 
bardzo „wymyślnych”, 
futurystycznych głosów; 
może w 2025 roku jest 
jeszcze za wcześnie 
na urlop na Marsie… 
Odpowiedzi w fascynu-
jący sposób okazały się 
refleksami dzisiejszej 
sytuacji: dużo głosów 
dotyczyło więc elastycz-
nych godzin i miejsc 
pracy, opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza psychologicznej 
czy opieki nad dziećmi.

Na koniec naszych „otwartych” kwestii, postanowiliśmy popłynąć 
nieco w kierunku przyszłości. Ponieważ w tej edycji Nurtownika 
HR w sposób szczególny przyglądamy się obszarowi benefitów 
pozapłacowych, zapytaliśmy naszych respondentów:

 ODKRYCIA MIĘDZY PROCENTAMI #3 
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Jaki benefit będzie Twoim  
zdaniem najbardziej pożądany  
przez pracowników w 2025 roku?

Oto wybrane odpowiedzi:

•  Poradnictwo psychologiczne.

•  Usługi konsjerża, które znacznie  
ułatwiają pracę zdalną.

•  Krótszy czas pracy, więcej dni wolnych.

•  Benefity związane z optymalizacją pracy, work-life 
balance - wszystkie udogodnienia z tym związane.

•  Możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie 
w dowolnych godzinach

•  Zdrowa żywność na miejscu.

•  Dopłaty do wszelkich form  
samodoskonalenia.

•  Do 2025 r. myślenie pracodawców powinno się 
otworzyć w pełni na rozliczanie efektów pracy,  
a nie odsiedzenie 8 godzin.

•  Niania i opiekunka osób starszych.

•  Dostęp do nowoczesnych technologii z każdego  
miejsca na świecie, możliwość pracy z taką samą 
szybkością i wydajnością z biura w centrum Warszawy jak 
i 1000 km dalej w wynajętym domku pośrodku niczego.

•  Wsparcie w oszczędzaniu i dodatkowym zarabianiu 
poprzez inwestowanie oszczędności.

•  Urlop typu sabbatical (długi urlop, który trwać 
może nawet kilka miesięcy - przyp. red.).



Auto zamiast 
podwyżki?
Partnerem drugiej edycji Nurtownika HR jest stworzony przez 

Grupę Masterlease program MasterBenefit. Za pośrednic-
twem naszego badania nasz Partner chciał dowiedzieć się, czy 
zdaniem praktyków HR służbowe auto – oferowane w innowacyjny 
sposób – może być atrakcyjnym benefitem. Poniżej odpowiedzi, 
a na kolejnej stronie: komentarz eksperta.

Czym jest MasterBenefit? To innowacyjny program benefitowy 
stworzony przez Grupę Masterlease, jednego z liderów rynku 
finansowania i zarządzania flotą samochodową. W jego ramach 
pracownicy otrzymują możliwość wygodnego i znacznie tańszego 
od warunków dostępnych na rynku sposobu użytkowania 
samochodu w systemie abonamentowym.

Więcej informacji na masterbenefit.pl.
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  Raczej się zgadzam     Zgadzam się     Zdecydowanie się zgadzam

Uważam, że zaoferowanie 
pracownikom możliwości 

prywatnego wyleasingowania 
wybranego przez siebie 
samochodu na lepszych 
niż rynkowe warunkach 

to atrakcyjny benefit.

Rozważyłbym/rozważyłabym 
wprowadzenie benefitu 

w postaci samochodu 
służbowego dla pracowników 

jako korzystnej alternatywy dla 
podwyżki, gdyby całość obsługi 

byłaby po stronie zewnętrznej 
firmy i nie generowałoby 

to dodatkowej pracy 
po stronie HR.

19%21%27% 66%

13%19%13% 44%

78%

BRANŻA PRODUKCYJNA

54%

DYREKTORZY

32%

DYREKTORZY

31%
 FIRMA 251 - 1000 OSÓB

53%
 FIRMA < 50 OSÓB

PYTANIE: Oceń powyższe stwierdzenia w skali 1-7, gdzie 1 oznacza 
„zdecydowanie się nie zgadzam”, a 7 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. 
Prezentujemy wskazania pozytywne (odpowiedzi 5-7).

54%

KIEROWNIK/MENEDŻER
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Wyniki Nurtownika HR potwierdzają nasze spostrzeżenia: 
wiele firm nie budowało dotychczas flot samochodów 

benefitowych. Z jednej strony firmy nie widziały takiej potrzeby, 
z drugiej obawiały się wyzwań administracyjnych związanych z ich 
obsługą. To się jednak zmienia.

Z naszych obserwacji wynika, że zmiana ma swoje źródło w bran-
ży nowoczesnych technologii. Firmy IT z racji płaskich struktur 

Auto jako  
benefit: układ  
idealny  
jest możliwy
Działy HR od dawna mierzą się 
z wyzwaniem, jak zbilansować wysokość 
budżetu benefitowego z satysfakcją 
pracowników. Na szczęście mogą dziś 
wybrać rozwiązanie gwarantujące korzyści 
w obu tych aspektach.
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i otwartych, nakierunkowanych na niezależność kultur organizacyj-
nych oraz braku potrzeb pokonywania długich tras po kraju na spo-
tkanie z klientami – nie chciały dotąd budować flot samochodów. 
Widzimy jednak, że zmienia się to pod naciskiem samych pracowni-
ków oraz dużych korporacji, które już od dawna zapewniały benefit 
w postaci auta służbowego. Dlatego nie dziwi, że możliwość zastą-
pienia podwyżki samochodem benefitowym jest oceniana pozy-
tywnie przez aż 42 proc. respondentów z branży IT.

Chodzi jednak nie tylko o wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom 
pracowników. Ogromne znaczenie mają bez wątpienia także 
korzyści finansowo-podatkowe.

Oto przemawiający do wyobraźni scenariusz: zamiast 2 tys. 
złotych podwyżki brutto, pracodawca w ramach podobnego 
budżetu może pracownikowi zrekompensować koszty wynajmu 
SUV-a marki Mercedes, a jednocześnie całą pracę związaną 
z obsługą samochodu „zrzucić” na partnera zewnętrznego, takiego 
jak Masterlease. Ponieważ finansujemy i zarządzamy flotą blisko 40 
tys. samochodów, jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty każde-
go z elementów związanych z korzystaniem z samochodu.

Nie dziwi też, że aż 66 proc. respondentów odpowiedziało 
pozytywnie na pytanie o to, czy ich zdaniem możliwość zapropo-
nowania najmu samochodów na korzystnych (prenegocjowanych 
czy korporacyjnych) warunkach to atrakcyjny benefit. To układ 
idealny: nie wymaga zaangażowania finansowego po stronie 

Krzysztof Radke 
Product Manager, MasterBenefit 
515 867 720 
krzysztof.radke@masterlease.pl

pracodawcy. Staje się on wtedy jedynie przekaźnikiem, agregato-
rem specjalnie wynegocjowanych warunków, a oszczędności gene-
rowane są dzięki skali biznesu i know-how firmy zewnętrznej takiej 
jak Grupa Masterlease. Pracownik otrzymuje zaś dostęp do oferty 
samochodów w najlepszych konfiguracjach, z których wybrać może 
odpowiednie dla swoich potrzeb auto.

PS Jeśli macie Państwo ochotę porozmawiać o samochodach 
benefitowych dla Waszych pracowników – zapraszam serdecznie 
do kontaktu! •
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Czarny łabędź
Na początku ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, że COVID-19 
jest tzw. „czarnym łabędziem”. Termin ten wykorzystał amerykański 
ekonomista Nassim Nicholas Taleb, aby opisać zdarzenie trudne lub 
niemożliwe do przewidzenia, którego skutki są długotrwałe i odczu-
walne przez całe społeczeństwo. Takimi zdarzeniami były np. kryzys 
finansowy w 2008 czy ataki z 11 września 2001 roku. Przypadek 
koronawirusa jest szczególny, ponieważ ma charakter powtarzalny, 
falowy. Epidemia wywiera realny wpływ na niemal każdy aspekt 
naszego życia, począwszy od kontaktów z rodziną poprzez ekonomię 
a na ustawodawstwie kończąc.

„Bez zmiany nie ma postępu, ale nie każda zmiana to postęp” – 
tymi słowami zakończyłem prezentację na MeetBenefit 
[organizowane przez meet&grow wydarzenie w całości poświęco-
ne tematyce benefitów – przyp. red]. Cytat mocno zapadł mi 
w pamięć, choć nie potrafię przytoczyć autora. W tych słowach 
najbardziej zastanawia mnie to, co pomija, a mianowicie naszą 
sprawczość i możliwość interpretowania rzeczywistości. Często nie 
mamy wpływu na zmiany, które nas dotykają, ale już od nas zależy, 
jak je wykorzystamy, co zrobimy z nową rzeczywistością.

Czym jest więc „new normal”, nowa rzeczywistość, w której przyszło 
nam żyć? Chyba najlepiej obrazuje to model radzenia sobie z trau-
mą Kübler-Ross (Rysunek 1). „New normal” zaczyna się od ekspe-
rymentowania z „nowym”. Dla wielu z nas był to pierwszy home 

„New normal” 
a benefity 
pracownicze
Zmiany spowodowane przez COVID-19 są 
trwałe i nikt nie może liczyć, że uda się 
po prostu wrócić do poprzedniego stanu. 
Żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości 
tzw. „new normal” i jedyne, co nam 
pozostaje, to wykorzystać ją z korzyścią 
dla nas i naszej organizacji.
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office czy oswajanie narzędzi do telekonferencji. Akceptacja to 
moment, w którym tracimy wiarę w powrót do poprzedniej sytu-
acji – dla mnie to decyzja o kupnie biurka do pracy z domu. Kluczowy 
jest jednak etap integracji, kiedy już nie chcemy wracać do „sta-
rego”. Ważne, aby zdać sobie sprawę, że ceną za niedostosowanie 
się jest kryzys, bo wyzwań „new normal” nie da się rozwiązać stary-
mi metodami.

Model Kübler-Ross – opracowanie własne

Czy to koniec benefitów?
W żadnym wypadku! Jak podkreślają autorzy opracowania na temat 
zarządzania organizacją w sytuacji kryzysowej, troska o zespół 
to klucz do sukcesu w trudnych czasach. Nadal ważne jest dostar-
czanie pracownikom benefitów dostosowanych do ich potrzeb. 
Zastanawiając się nad adekwatnością oferty, warto więcej zwrócić 
uwagę na kilka spraw:

•  Nowe benefity – stworzone w odpowiedzi na COVID-19, 
np. ubezpieczenie COVID-19, maseczkomaty.

•  Nowe sposoby korzystania ze starych benefitów – tu oczywiście 
na pierwszy plan wybija się digitalizacja usług np. telemedycyna czy 
elektroniczne deklaracje ubezpieczenia. Gdy zachowanie płynno-
ści finansowej staje się kluczowe, platforma zaliczkowa może być 
skutecznym narzędziem do osiągnięcia celu, jednocześnie dając 
pracownikom oczekiwaną elastyczność w wynagrodzeniu.

•  Wiele benefitów traci popularność – najlepszym przykładem są 
karty sportowe w czasie lockdownu, z których po prostu nie dało się 
korzystać. Możliwe są też sytuacje, w których znika dana potrzeba, 
jak np. z polisami podróżnymi, lub gdy zapisanie się do benefitu jest 
utrudnione (papierowy wniosek do ubezpieczenia na życie).

•  Zmiana hierarchii – moim zdaniem najciekawsze jest to, jak inaczej 
zaczynamy cenić benefity, które są z nami od lat. Zdecydowanie 
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że przyszłość benefitów będzie się opierać na trzech filarach.

1. Produkt
Odpowiadający potrzebom i preferencjom pracowników, dobrze 
ulokowany wobec oferty konkurencji, a także dostosowany do 
obecnej sytuacji. W tym niepewnym otoczeniu znaczenia nabie-
ra więc wybór partnera biznesowego, który pomoże przygotować 
odpowiedni produkt, wynegocjować najlepsze warunki i wdrożyć go 
w firmie. Aon wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, zapewniając 
profesjonalne usługi brokerskie, benchmarking, analizę kontraktów, 
a także wsparcie przy wdrożeniu i administracji. Jako firma nie ogra-
niczamy się tylko do ubezpieczeń tradycyjnie zarezerwowanych dla 
brokerów, lecz także świadczymy usługi doradcze w zakresie progra-
mów oszczędnościowych i emerytalnych. Współpraca z Aon łączy 
się z szerszym spojrzeniem na problematykę benefitów pracowni-
czych dzięki badaniom i raportom rynkowym, takim jak „Zarządzanie 
ryzykiem w firmach”, „Medical Trend Rates” czy chociażby trwające 
obecnie globalne badanie dotyczące wellbeingu.

2. Technologia i komunikacja
Trend ten był widoczny już od bardzo dawna, a obecny kryzys 
jedynie dodał mu impetu. Biorąc to pod uwagę, wprowadziliśmy 
na polski rynek platformę Aon Smart Benefits. Jest to narzędzie 
do kompleksowego zarządzania benefitami w firmie. Dzięki niemu 

najlepszym przykładem są wszelkiego typu programy wellbeing. 
Jeszcze dwa lata temu traktowane raczej jako fajny dodatek, dziś 
stały się artykułem pierwszej potrzeby.

Benefity nowej ery
Niels Bohr powiedział kiedyś: „przewidywanie jest bardzo trudne, 
szczególnie jeśli idzie o przyszłość”. Myślę jednak, że z COVID-19 
sprawa jest nieco ułatwiona. Pod wieloma względami stał się on 
szkłem powiększającym wobec od dawna znanych problemów. 
Wszyscy wiemy, że wiek i stan zdrowia mają duży wpływ na to, jak 
chory przechodzi infekcję. Cukrzyca np. zwiększa ryzyko zgonu po-
nad trzykrotnie (z 2,3 do 7,3%). 

W raporcie Aon „Zarządzanie ryzykiem w firmach w Polsce” starze-
nie się i kłopoty ze zdrowiem pracowników znalazły się na 16. miej-
scu w rankingu najważniejszych ryzyk z rekordowym wzrostem o 24 
miejsca w porównaniu do poprzedniej edycji. Ten sam raport mówi 
nam, że 43% badanych firm poniosło straty finansowe na skutek 
starzenia się pracowników. Podobnie sprawa ma się z wellbeingiem, 
który już od lat jest uznawany za jedną z kluczowych metod radzenia 
sobie ze wzrostem kosztów opieki medycznej.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że sukces programu benefitowe-
go w ogromnej części zależy od skutecznej komunikacji, obecnie 
szczególnie mocno popartej odpowiednią technologią. Myślę więc, 
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3. Wellbeing
Bez wątpienia benefitowy trend nr 1 w 2020 roku, odmieniany przez 
wszystkie przypadki i rozumiany bardzo szeroko. W Aon rozpatruje-
my tę kwestię wielowymiarowo jako wellbeing:

•  fizyczny – moje zdrowie, kondycja, nawyki żywieniowe itp.,

•  emocjonalny – to jak czuję się sam ze sobą,

•  społeczny – to jak czuję się wśród otaczających mnie ludzi,

•  finansowy – wpływ mojej sytuacji finansowej na samopoczucie 
i funkcjonowanie.

Jednak przez wiele lat piętą achillesową wellbeingu 
był jego rzetelny pomiar. Odpowiedzią Aon na ten 
problem jest Well One. To aplikacja na telefon, 
dzięki której pracownicy mogą i nie tylko śledzić 
swoją aktywność czy samopoczucie, lecz także 
otrzymać spersonalizowane porady od wirtualne-
go trenera i brać udział w zespołowych wyzwa-
niach. Pracodawca natomiast otrzymuje zbiorcze 
raporty na temat poziomu stresu i samopoczucia 
pracowników. Takie narzędzie pomaga podjąć 
decyzję co do kierunku rozwoju benefitów oraz 
realnie zmierzyć efekty ich wdrożenia.

pracownicy mogą zapisywać się do różnego rodzaju benefitów 
(w tym ubezpieczenia i pakiety medyczne) i mają dostęp do ze-
wnętrznych platform naszych partnerów (PPK, Kafeteria, ZFŚS). 
Zespoły HR z pewnością docenią automatyzację i zunifikowane 
raportowanie. Standardowo platforma ma wbudowane narzę-
dzie TRS, czyli szczegółowy Raport Wynagrodzenia i Benefitów 
Pracowniczych. Dzięki tym cechom Aon Smart Benefits to jedyna 
platforma na rynku pełniąca zarówno funkcję transakcyjną, informa-
cyjną, jak i integracyjną.

TRANSAKCYJNA
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Prezentacje zawsze utrzymujemy w zwięzłej, podzielonej na moduły 
formie, poświęcając na każdy temat 15-20 min, dzięki czemu cały 
webinar nie trwa dłużej niż godzinę. Chcemy, aby każdy z uczestni-
ków zakończył webinarium z konkretną wiedzą, którą może wyko-
rzystać w swojej pracy.

To dopiero początek
Złośliwi twierdzą, że rok 2020 jest jak film Hitchcocka – najpierw 
trzęsienie ziemi, a potem napięcie już tylko rośnie. Opisywana 
przeze mnie „new normal” dopiero zaczyna funkcjonować i wiele 
wskazuje na to, że czeka nas jeszcze dużo zmian. Myślę, że umiejęt-
ność szybkiego i skutecznego dostosowania się będzie kluczowym 
czynnikiem sukcesu w nowej rzeczywistości. •

Komunikacja ponad wszystko!
Bez wiedzy nie jesteśmy w stanie podejmować optymalnych decyzji, 
a wiedzę da się pozyskać jedynie przez odpowiednią komunikację. 
Ta filozofia przyświecała nam, gdy rok temu otwieraliśmy na-
szą Akademię Benefitów – kwartalne webinaria dla HR, skupione 
na tematyce benefitów. Podczas czterech wydań mieliśmy okazję 
podzielić się z uczestnikami wnioskami płynącymi z raportu dot. 
zarządzania ryzykiem, przewidywanych wzrostów kosztów opieki 
medycznej, zaprezentowaliśmy unikatowe ubezpieczenia COVID-19 
czy Długotrwałej Niezdolności do Pracy. Jako autora tej inicjatywy 
cieszy mnie szczególnie, że z dużym uznaniem spotkały się pre-
zentacje ukazujące szerszy aspekt benefitów – jak unikać błędów 
poznawczych przy ich konstruowaniu i teoretyczne podstawy podej-
mowania decyzji.

Łukasz Konotopski
Rozwija platformę benefitową  
Aon Smart Benefits w Polsce
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W  trudnych czasach firmy muszą przede wszystkim zadbać 
o ciągłość biznesu i z tego powodu zmuszone są ograniczać 

wszelkie wydatki. Nie mogą jednak zapomnieć o budowaniu zaangażo-
wania i motywacji zespołu. Z pomocą przychodzi Symmetrical. 

Symmetrical to rozwiązanie wpisujące się w potrzeby pracowników 
związane z elastycznym zarządzaniem własnymi finansami. To także 
prosta w obsłudze, intuicyjna i wielofunkcyjna aplikacja mobilna, któ-
ra pozwala zadbać o szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa 

Jednym z ważniejszych wyzwań 
dla pracodawców w czasie kryzysu 
jest utrzymanie wysokiego 
zaangażowania i motywacji 
pracowników. Jak można sobie 
poradzić z tym wyzwaniem?

4 sposoby, aby zwiększyć 
motywację pracowników 
(bez zwiększania kosztów)
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i wellbeingu finansowego sprawiając, że wynagrodzenie zyskuje 
dodatkową moc motywowania i angażowania zatrudnionych.

Symmetrical daje pracownikowi dostęp do tanich i etycznych produktów 
finansowych, które udostępnia mu jego pracodawca. W ramach rozwiąza-
nia oferowane są cztery praktyczne funkcjonalności:

•  Wynagrodzenie na życzenie – usługa zapewniająca elastyczny dostęp 
do wypracowanych środków, niezależnie od terminu wypłaty.

•  Niskooprocentowana pożyczka pracownicza – dająca większą swobo-
dę finansową zatrudnionym.

•  Elektroniczny pasek płac – ukazujący przyrost wynagrodzenia w czasie 
rzeczywistym.

•  Edukacja finansowa – moduł szkoleniowy umożliwiającą pracodawcy 
zadbanie o zdrowe nawyki finansowe pracowników,

Główna funkcjonalność Symmetrical – wynagrodzenie na życzenie – 
zapewnia pracownikom elastyczny dostęp do własnych pieniędzy zawsze 
wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebują. To pracownik za pomocą swo-
jego smartfona może podejmować decyzje, kiedy wypłacić część 
zarobionych w ciągu miesiąca środków i jak dysponować swoją pensją. 
Dzięki elektronicznemu paskowi płac widzi on w czasie rzeczywistym jak 
zmienia się jego stan konta i jaką kwotę wynagrodzenia już wypracował. 

44



Pozwala mu to jednocześnie na bieżąco kontrolować stan swoich 
zarobków, jak i motywuje go do dalszej pracy.

Zatrudniony, którego pracodawca zdecyduje się na włączenie 
Symmetrical może również skorzystać z niskooprocentowanych 
pożyczek pracowniczych, które będą rozliczane wprost z jego pen-
sji – bez konieczności wizyt w bankach czy instytucjach finansowych 
i wypełniania wielu dokumentów. Wszystkie rozwiązania oferowa-
ne przez Symmetrical zwiększają poczucie finansowego komfortu 
w niepewnych czasach, co przekłada się na większe zaangażowanie 
oraz wydajność w pracy.

Z punktu widzenia pracodawcy Symmetrical to rozwiązanie, które 
wspiera edukację finansową pozwala zadbać o finansowy wellbeing 
pracowników, tworząc pełną empatii kulturę organizacyjną opartą 
na poszanowaniu niezależności i indywidualnych potrzeb pracowni-
ków, a przy tym nie wymaga dodatkowych nakładów pracy dla osób 
zarządzających system płac w organizacji. Innowacyjność rozwiązania 
polega także na tym, że pracodawca nie musi na bieżąco rozliczać 
zaliczek we własnym systemie, ani wypłacać ich z własnych środków. 
Są one wypłacane przez Symmetrical, a po zakończeniu okresu roz-
liczeniowego pracodawca otrzymuje jedynie łączną notę księgową 
z sumą wypłaconych zaliczek oraz zbiorczą fakturę za obsługę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do pobrania 
darmowego e-booka! •
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Przed pojawieniem się koronawirusa, firmy prześcigały się w ofe-
rowaniu pracownikom najbardziej wyszukanych benefitów. 

Często nie analizowały dokładnie, czy inwestycja w te benefity 
rzeczywiście przynosi oczekiwane efekty. Nowa sytuacja zmotywo-
wała firmy do przyjrzenia się efektywności i celowości oferowanych 
benefitów, ale też zachęciła je do poszukiwania nowych rozwiązań, 
które będą realną odpowiedzią na aktualne potrzeby pracowników. 
A te potrzeby – jak pokazują badania – bardzo często dotyczą 
kwestii związanych z bezpieczeństwem finansowym. 

Benefit z pożyczką
Pracownicy poszukują różnych rozwiązań finansowych – wspierają-
cych ich np. w realizacji planów związanych z większymi niż zwykle 
wydatkami lub w nieprzewidzianych sytuacjach. Wtedy pracodawca 
może zaoferować im sprawdzoną i bezpieczną pożyczkę na dowolny 
cel, oferowaną na preferencyjnych warunkach. To nowoczesny 
benefit finansowy, który przy minimalnym zaangażowaniu zarów-
no pracowników, jak i pracodawców, może rozwiązywać wiele z ich 
problemów. Jaki to benefit?

W nowej rzeczywistości zmieniają 
się priorytety – także w odbiorze 
benefitów. Coraz ważniejsze staje się 
bezpieczeństwo finansowe.

W trosce 
o finansowy 
wellness 
pracownika
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Portal Cash, stworzony przez PZU we współpracy 
z Alior Bank, jest pierwszym na polskim rynku 
serwisem online, gdzie pracownicy szybko i całkowicie 
zdalnie mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę 
bankową. Jak dotąd rozwiązania benefitowe tego 
typu nie były dostępne w Polsce. Z takich portali 
korzystają od lat firmy w Europie Zachodniej i Stanach 
Zjednoczonych, a platformy dla pracodawców oferujące 
niskooprocentowane pożyczki, takie jak: salaryfinance.
com czy neyber.co.uk cieszą się dużym zainteresowaniem 
pracowników. Polscy pracownicy mogą oczywiście wybie-
rać z oferty portali benefitowch, gdzie znajdą m.in. karne-
ty na zajęcia sportowe, rekreacyjne czy kulturalne, jednak 
żaden nie oferuje rozwiązań z obszaru wsparcia finanso-
wego. Portal Cash jest pierwszym dostawcą rozwiązań 
tego typu i jako pierwszy odpowiada na realne potrzeby 
pracowników w trudnych czasach.

Jak to działa?
Funkcjonowanie portalu jest bardzo proste i wymaga 
minimum formalności. To dobra wiadomość, szczególnie 
dla tych firm, które nie mają zbyt rozbudowanych działów 
personalnych czy kadrowych i nie mogą poświęcić 
na wdrożenie projektu zbyt wielu zasobów. Dostawca 
benefitu przygotowuje w serwisie dedykowaną stronę 
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dla pracodawcy, z której swobodnie mogą korzystać wszyscy pra-
cownicy firmy. Co ważne, serwis jest dostępny nie tylko w sieci 
firmowej, ale także na osobistych urządzeniach pracowników.

Z pożyczek oferowanych przez portal mogą korzystać pracownicy 
zatrudnieni na umowę o pracę. Maksymalna kwota to 50 tys. zło-
tych i może być przyznana na okres od 3 do 36 miesięcy. Na stronie 
serwisu pracownik ma do dyspozycji specjalny kalkulator pożyczko-
wy, za pomocą którego dobiera odpowiednią dla siebie kwotę, ter-
min spłaty i wysokość rat kredytowych. Serwis stawia na maksymal-
ne ograniczenie formalności i wygodę pożyczkobiorcy. Pracownicy 
nie muszą przedstawiać zaświadczenia o zarobkach. Oczywiście 
podlegają standardowej ocenie wiarygodności i zdolności kredyto-
wej w BIK, a dane o zarobkach podane we wniosku są weryfikowane 
przez pracodawcę. Proces ten zajmuje zwykle do kilku godzin i jest 
w pełni zdalny. 

Podpisanie umowy dokonuje się poprzez wiadomość SMS, nie jest 
wymagany podpis osobisty ani wizyta w oddziale banku. Z pożycz-
ki można skorzystać w domu, a pracownik otrzymuje pieniądze 
następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy. Raty są au-
tomatycznie potrącane z wynagrodzenia, więc pożyczkobiorca nie 
musi pamiętać o comiesięcznych spłatach. Jedyny dokument, jaki 
pożyczkobiorca będzie musiał dostarczyć do działu kadr w wersji 
papierowej lub skanem, to właśnie podpisana zgoda na potrącanie 
rat kredytu z comiesięcznej pensji. 

Pieniądze wpływają na konto pożyczkobiorcy, na które zwykle otrzy-
muje on wynagrodzenie. Takie rozwiązanie jest zabezpieczeniem 
przed ewentualnymi nieuczciwymi pracownikami, którzy chcieliby 
uzyskać dodatkowe pieniądze wykorzystując cudze dane osobowe. 
Co ważne, w odróżnieniu np. od pożyczki uzyskanej z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, pieniądze są przyznawane na 
dowolny cel, a pracownik nie musi spełniać kryteriów socjalnych. 
Pożyczkę może więc wykorzystać np. na wymarzony wyjazd waka-
cyjny, niespodziewaną naprawę samochodu, remont w domu czy 
szkołę językową dla dziecka. Koszty pożyczki są atrakcyjne w porów-
naniu ze standardowymi ofertami bankowymi, a jej oprocentowanie 
nie zmieni się przez cały okres spłaty. 

W przypadku, kiedy pracownik zdecyduje się na odejście z firmy lub 
zostanie zwolniony, nie musi spłacać pożyczonej kwoty jednorazo-
wo, a pozostałą należność reguluje w miesięcznych ratach zachowu-
jąc preferencyjne warunki kredytu.

Co benefit daje pracodawcy?
Dobrze opracowana i efektywna strategia benefitowa w firmie to 
taka, która odpowiada na rzeczywiste i aktualne potrzeby pracowni-
ków, spełnia zakładane cele organizacji i uwzględnia jej możliwości.

Nawiązując współpracę z portalem Cash, pracodawca oferuje pra-
cownikom rozwiązanie pozwalające na szybkie uzyskanie gotówki 
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na dowolny cel. Ten benefit może być uzupełnieniem pożyczek 
z ZFŚS, ale co istotne, nie wymaga kapitału własnego pracodaw-
cy. Wdrożenie serwisu jest szybkie i proste, ponieważ wszelkie szcze-
góły techniczne leżą po stronie dostawcy. Zapewnia on niezbędne 
wsparcie przy uruchamianiu i obsłudze platformy, czyli szkolenia 
dla działów płac, a w trakcie współpracy materiały informacyjne dla 
pracowników i kompleksowy bieżący serwis.

Pracodawca nie ponosi opłat z tytułu wdrożenia ani udzielania po-
życzek pracownikom. Jego zadania w ramach korzystania z portalu 
ograniczają się do potwierdzenia warunków zatrudnienia pracowni-
ka, który złożył wniosek o pożyczkę, potrącania rat z jego wynagro-
dzenia oraz raportowania wykonanych spłat. Pozostałymi kwestiami 
zajmuje się dostawca. Pracodawca może być pewien, że portal działa 
zgodnie z wszystkimi regulacjami prawnymi ochrony klientów stoso-
wanymi przez banki, pożyczka udzielana jest bezpiecznie i na pre-
ferencyjnych warunkach. To bardzo ważne dla tych pracodawców, 
którzy mogą wyrażać obiekcje w kwestii samej istoty serwisu, czyli 
zwiększania zadłużenia pracowników. 

Pewne jest, że pracownicy, którzy znajdą się w sytuacji nagłej 
potrzeby finansowej, z pewnością i tak będą poszukiwać różnych 
sposobów na uzyskanie potrzebnej gotówki. Mogą wtedy 
udać się do pożyczkodawców, których oferta może ich wpędzić 
w niebezpieczna spiralę zadłużenia. Portal Cash, w przeciwieństwie 
do takich instytucji, udzieli kredytu tylko temu pracownikowi, 
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który posiada zdolność kredytową a wnioskowana kwota pożyczki 
będzie adekwatna do jego zarobków. To zapewnia bezpieczeństwo 
nie tylko pracownikowi, ale również pracodawcy, który ten benefit 
finansowy udostępnił w firmie.

Dlaczego warto?
Pracodawca, który korzysta z portalu Cash, daje swoim pracowni-
kom zupełnie nową, niedostępną dotąd opcję finansowania ich 
różnych potrzeb. Gwarantuje, że pożyczka, którą otrzyma pracow-
nik będzie dostosowana do jego możliwości, udzielona z dbałością 
o najwyższe standardy etyczne i wymogi bankowe. Zyskuje narzę-
dzie, które pomaga zwiększyć nie tylko motywację i lojalność pra-
cowników zwłaszcza w czasach turbulencji finansowych, ale także 

budować swój wizerunek nowoczesnego pracodawcy, który dba 
o interesy pracowników oferując mu sprawdzone i bezpieczne roz-
wiązanie finansowe odpowiadające na jego realne potrzeby.

Pracodawcy, którzy są zwolennikami tego typu rozwiązań podkre-
ślają, że pożyczki udzielane za pośrednictwem portalu Cash mogą 
pomóc pracownikom o niskich wynagrodzeniach w sfinansowaniu 
większych planowanych wydatków, oraz dostarczać rozwiązań dla 
nagłych, codziennych kryzysów, z którymi borykają się ich pracowni-
cy. Co ważne, oferowane pożyczki mają oprocentowanie konkuren-
cyjne do standardowych ofert bankowych.

Pierwsi klienci, tacy jak PKP TELKOL, Grupa PZU i LINK4 już korzy-
stają z platformy. Może do nich dołączyć również Twoja firma. •
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Covid-19 w znaczący sposób wpłynął i wpływa na zmiany zachodzą-
ce w światowej, jak i w polskiej gospodarce. Tym samym prowadzi 

do sytuacji, w której pracodawcy, niezależnie od branży czy wielkości 
zatrudnienia, mierzą się z wieloma wyzwaniami, na które często nie 
byli przygotowani. W konsekwencji pandemia zmienia biznes, a ten 
dokonuje zmian w swoich strategiach, w tym także dotyczących 
employer brandingu i oferty świadczeń pozapłacowych. Jak powyższe 
czynniki zmieniają rynek pracy i benefitów? I czy są świadczenia, któ-
re sprawdzają się zarówno w pewnych, jak i niepewnych czasach?

Heraklit z Efezu miał rację: jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.

W poszukiwaniu bezpiecznych 
i rentownych świadczeń 
pozapłacowych

Pandemia wyraźnie odbija się na sytuacji finansowej zarówno pra-
codawców, jak i zatrudnionych. Nie jest tajemnicą, że firmy, by móc 
utrzymać się na rynku poszukują oszczędności. Redukują wydatki 
związane z utrzymaniem biznesu, optymalizując koszty operacyj-
ne, a także budżety przeznaczone na działania wizerunkowe czy 
wspierające sprzedaż. Wiele firm swoje problemy finansowe 
„przerzuca” na pracowników. Mowa zarówno o tym, że praco-
dawcy zmieniają warunki zatrudnienia, ale także decydują się na 
wypowiedzenie umowy. I tak według danych Głównego Urzędu 
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Statystycznego w lipcu 2020 roku stopa bezrobocia w Polsce wyno-
siła 6,1 proc, w analogicznym okresie w 2019 zaś 5,2 proc. I to raczej 
nie koniec, bo jak wynika z badania „Badanie potrzeb pracowników 
2020”, przeprowadzonego dla Sodexo Benefits and Rewards 
Services Polska przez Partner in Business Strategies, blisko co trze-
cia osoba zatrudniona w Polsce obawia się zwolnienia z pracy. 
Jednocześnie co drugi respondent wskazał, że obawia się obniżki 
pensji, a co trzeci – braku premii. 

Lęk o przyszłość jest naturalną reakcją w sytuacji niepewności – 
szczególnie dotyczy to potencjalnej, kolejnej fali izolacji czy pogor-
szenia się kondycji finansowej spółki. Niepewność potęguje fakt, 
że po wybuchu epidemii niemal co czwarty ankietowany miał obni-
żone wynagrodzenie.  

Benefity wspierające cele biznesowe
Jeszcze w ubiegłym roku, gdy mieliśmy do czynienia z rynkiem 
pracownika, a nie pracodawcy, ważnym elementem wyróżniającym 
spółkę na rynku były świadczenia pozapłacowe. Pracodawcy – 
w walce o przyciągnięcie do firmy talentów czy zatrzymanie najbar-
dziej efektywnych pracowników, poza atrakcyjną pensją – prześcigali 
się w programach rozwojowych i motywacyjnych oraz pomysłach 
na świadczenia pozapłacowe. 

Zmiana rozkładu sił na rynku pracy, czyli wzrost siły pracodawcy 

oraz poszukiwanie oszczędności po jego stronie, pociągnęły jednak 
za sobą także optymalizację w programach HR i tym samym nastą-
piły zmiany w ofercie benefitów. Istotne znaczenie miał również 
fakt, że w pierwszej fali izolacji społecznej z wielu świadczeń 
pozapłacowych nie można było skorzystać – np. zostały zamknię-
te kina, siłownie czy kantyny pracownicze. Tym samym izolacja 
była swoistym sprawdzianem efektywności i użyteczności danego 
benefitu, w tym także tego, czy firma nie ponosi zbędnych kosztów. 
Do czego to doprowadziło? Jak wynika z raportu „Badanie potrzeb 
pracowników 2020” co czwarty pracodawca zdecydował się zmie-
nić zasady przyznawania świadczeń pozapłacowych, z czego pra-
wie połowa zlikwidowała część oferowanych benefitów. W zaist-
niałej sytuacji jeszcze wyraźniej widać, że z perspektywy pracodawcy 
siłę i wartość danego benefitu budują dwa kryteria. 

•  Pierwszym z nich, wręcz nadrzędnym, jest to, czy oferowane pra-
cownikom świadczenie przynosi firmie konkretne ulgi finansowe. 

•  Drugim istotnym elementem, który powinien być spełniony jedno-
cześnie z pierwszym kryterium, jest to, czy pracownik może skorzy-
stać z niego dziś i będzie mógł korzystać w przyszłości (np. podczas 
kolejnej fali izolacji społecznej). 

Gdy dane świadczenie spełnia dwa powyższe kryteria, może być 
skutecznym narzędziem wspierającym realizację celów bizneso-
wych spółki.
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Benefity na dziś i na potrzeby jutra
Czy w związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy oraz 
niepewnością o to, co przyniesie przyszłość istnieje benefit, który 
odpowiada na dzisiejsze potrzeby pracodawców i zatrudnionych, 
ale także wpisze się w oczekiwania, które mogą zostać zdefiniowane 
w przyszłości? Więcej, jakie świadczenie będzie wyrazem tego, że 
trud i zaangażowanie w pracę i wykonywane zadania w tak niepew-
nych czasach zostało nie tylko zauważone, ale także docenione? 
I wreszcie – czy takie świadczenie może jednocześnie dać praco-
dawcy dużą elastyczność i możliwość dopasowania go do zmieniają-
cych się uwarunkowań biznesowych? 

Jak wynika z przywoływanego już badania, karta przedpłacona znaj-
duje się w pierwszej trójce świadczeń, które zdaniem zatrudnio-
nych powinny być oferowane im przez pracodawców (tuż za PPE, 
PPK i poszerzonymi pakietami medycznymi).

Z dalszej części badania dowiadujemy się więcej o tym, dlaczego 
pracownicy tak wysoko oceniają benefit, jakim jest karta przedpła-
cona, a szczególnie taka, która poza swoją wartością wspiera także 
cele społeczne. Zdaniem pracowników, idealną gratyfikacją za 
pracę w niecodziennych i wymagających warunkach pandemii 
jest benefit, który wspiera finansowo domowy budżet (66 proc.). 
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Do tego ci pracodawcy, którzy zakupią karty podarunkowe Sodexo 
z limitowanej serii z Pajacykiem, pomagają podopiecznym programu 
Polskiej Akcji Humanitarnej, fundując ciepłe posiłki niedożywionym 
dzieciom w Polsce. Raz zakupioną i przekazaną kartę można doładowy-
wać ponownie, co także pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Jeszcze więcej benefitów dla pracownika
Jakie korzyści konkretnie w karcie Sodexo widzą pracownicy? 
Na pewno to, że mogą nią dokonywać transakcji wszędzie, gdzie 
akceptowane są karty płatnicze – w sklepach stacjonarnych oraz 
w Internecie. Atrakcyjność karty zwiększa fakt, że można ją dodać 
do aplikacji Google Pay i płacić nią zbliżeniowo telefonem. Daje 
to pracownikom poczucie bezpieczeństwa, bo mogą stosować się 
do zaleceń WHO o tym, by tam, gdzie to możliwe płacić bezdo-
tykowo. Dodajmy do tego jeszcze liczne rabaty, promocje i oferty 
specjalne przygotowane przez sklepy stacjonarne oraz internetowe 
z wielu różnych branż. Są to promocje o atrakcyjnych wartościach 
pozwalające oszczędzać zarówno na codziennych, jak i tych nieco 
rzadszych, większych zakupach. To realne odciążenie domowych bu-
dżetów pracowników. Z kolei dla pracodawcy oznacza to, że przeka-
zane pracownikowi świadczenie w rzeczywistości jest warte więcej, 
niż sama wartość dokonanego przez niego doładowania.

Reasumując, zmiany zachodzące na rynku pracy w znaczący 
sposób wpływają na kształt oferty świadczeń pozapłacowych. 

Ważne jest również to, aby dawał swobodę w korzystaniu – kiedy, jak 
i gdzie chcę, czyli w zależności od potrzeb (60 proc.). Tym samym ma 
być elastyczny. Więcej, istotne jest, aby dane świadczenie pozapła-
cowe miało wymiar społeczny, bo 7 na 10 pracowników wskazuje, że 
gdyby miało możliwość przekazania części benefitów na cele chary-
tatywne to skorzystałoby z takiej opcji.

Benefit z szeregiem korzyści dla pracodawcy
Jest więcej istotnych argumentów przemawiających za tym, dlacze-
go karta podarunkowa Sodexo jest korzystnym świadczeniem z per-
spektywy firmy. Spółki, które mają utworzony zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (ZFŚS) korzystają z tego, że karty przedpła-
cone Sodexo, jako świadczenie pieniężne, są zwolnione z podatku 
dochodowego do łącznej wartości 2000 zł na pracownika rocznie. 
Można zamówić nawet już kilka sztuk, czyli z tej formy doceniania 
pracowników mogą skorzystać zarówno korporacje, duże spółki, 
ale także małe firmy rodzinne. 

Co więcej, zamówienie można złożyć online, czyli bezpiecznie, 
bo nie wymaga kontaktu osobistego, o dowolnej porze dnia i nocy, 
niezależnie od tego czy zadania wykonywane są z biura czy też w ra-
mach home office. Zamawiający sam określa liczbę kart i wartość 
doładowania. Po opłaceniu zamówienia całą logistyką i opieką nad 
osobami obdarowanymi kartami zajmie się Sodexo. Tym samym 
działy HR czy właściciele firm mogą skupić się na swoich zadaniach. 
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Niemniej niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, firmy, które 
chcą się rozwijać i osiągać sukcesy, będą potrzebowały zmotywowa-
nych i zaangażowanych pracowników. Doskonałymi narzędziami 
do budowania zaangażowania i sposobem na podziękowanie zatrud-
nionym za ich pracę są benefity. I choć potrzeby pracowników mogą 
ewoluować, to w ich oczach zyskają te organizacje, które zapewnią 
im poczucie bezpieczeństwa i postawią na dodatki do pensji wspie-
rające domowy budżet. •

Katarzyna Turska
Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
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Pandemia radykalnie zmieniła 
nawyki Polaków. Z wizyt w kinie 
i teatrze zrezygnowało 47% 
osób, tyle samo mniej chętnie 
odwiedza galerie handlowe, a 46% 
nie tak często jak wcześniej bywa 
w restauracjach. 

My Cooking 
Box: gotuj 
w domu

Obawy o własne zdrowie powodują, że zaistniała silna potrzeba 
przeżywania kulinarnych doznań  w zaciszu własnego domu. 

Dlatego polecamy My Cooking Box – prezent, który pozwoli się 
cieszyć każdemu, kto otworzy go razem z ludźmi, których kocha. 
A potem, kiedy już zobaczy, co jest w środku, zapozna się z regiona-
mi i producentami włoskich składników – obudzą się w nim myśli 
o niezwykłych podróżach i smakach. W ten sposób radość stanie 
się pierwszym składnikiem każdego pudełka, które łączy wysoką 
jakość organoleptyczną, zapach jedzenia i przyjemność podniebienia 
ze skutecznością wykonania.
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Co zamiast firmowej kolacji świątecznej?

Włoskie produkty nie były zaprojektowane na potrzeby lockdownu, 
ale świetnie się w tej sytuacji sprawdzają. Kliniki medyczne zamawia-
ją je dla swoich pracowników w podziękowaniu za trud włożony 
w walkę z pandemią. Inne firmy zamawiają je dla pracowników 
na święta, zamiast kolacji świątecznej, której prawdopodobnie 
nie da się zorganizować, a także na warsztaty czy szkolenia 
firmowe online, aby wspólnie zjeść posiłek. Możliwość dodania logo 
i kolorów swojej firmy sprawia, że pudełko staje się doskonałą pro-
pozycją na firmowe upominki lub jako prezent dla klientów.

Najważniejsze zalety My Cooking Box to: 

•  szybkie przygotowania np. na romantyczną kolację,
•  wstępnie odmierzone wszystkie składniki (ale naprawdę wszystkie: 

łącznie z solą i oliwą z oliwek),
•  przepis krok po kroku opowiedziany w dołączonej do opakowania 

książeczce z opisem regionów, z których pochodzą,
•  nagranie filmu z przepisem na stronie www.mycookingbox.pl,
•  made in Italy.

Ten prezent daje możliwość tworzenia skomplikowanych i wyrafi-
nowanych potraw nawet dla tych, którzy nie błyszczą w kuchni, 
ponieważ przepisy, choć opracowane przez renomowanych szefów 
kuchni, zostały stworzone w imię praktycznej natychmiastowości, 
aby każdy mógł zostać „szefem kuchni z pasją”. •
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W trakcie ostatnich miesięcy regularnie przywoływano zdanie wypowiedziane przez Alvina 
Tofflera, że „analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać czy pisać, ale ci, 
którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych (learn, unlearn i relearn)”. 
W obliczu pandemii koronawirusa, stwierdzenie to nabrało znaczenia bardzo praktycznego.

Zaangażowanie zamiast 
przykrego obowiązku. 
Nowe sposoby zarządzania 
efektywnością pracowników
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W   obliczu tych wyzwań mocno ewoluowała rola menedżera 
i działów HR, przyspieszono też wdrażanie rozwiązań 

cyfrowych. W związku ze stanem epidemicznym i kryzysem ekono-
micznym, konieczność dostosowywania się do szybkozmiennych 
i nieprzewidywalnych warunków będzie stałą, którą trzeba zaakcep-
tować. W tej sytuacji warto korzystać z rozwiązań, które mogą oka-
zać się pomocne, jeśli nie kluczowe w funkcjonowaniu organizacji.

Rola menedżera  
i modele zarządzania efektywnością

W dyskusji o zachodzących zmianach podkreślana jest kluczowa rola 
menedżera. Skupiając się na najważniejszych cechach pracy na tym 
stanowisku na pewno warto wymienić trzy podstawowe formy jego 
działania: interpersonalną, informacyjną i decyzyjną. 

Praca zdalna wyeksponowała jak ważny jest ten pierwszy 
element. Kluczowe zadanie menedżera – zwiększanie konkurencyj-
ności i siły rynkowej przedsiębiorstwa – zostało niezmienne od lat, 
jednak jego umiejętności miękkie, wyjście poza schematy, nawiązy-
wanie lepszej, bliższej relacji z pracownikami stało się podstawą 
do zachowania odpowiedniego balansu pomiędzy pracą, a życiem 
prywatnym pracowników. Menedżer nowej rzeczywistości musi 
zwracać jeszcze większą uwagę na wellbeing pracownika, i wpro-
wadzać nowe metody zarządzania jego efektywnością – nie w celu 

kontroli, ale znalezienia lepszego sposobu motywacji, czy likwidacji 
przeszkód uniemożliwiających wykonywanie obowiązków w nowej 
rzeczywistości.

Na obecną chwilę w firmach dominują cztery sposoby podejścia 
do zarządzania wydajnością. Metoda tradycyjna – najmniej 
efektywna – zakłada jedną, roczną rozmowę podsumowującą z pra-
cownikiem i rozlicza go ze zrealizowanych, również rocznych celów. 

Drugi sposób to tzw. rytm bębna, w którym menedżer przeprowa-
dza regularne – kwartalne, motywacyjne rozmowy z pracownikiem 
i rozlicza go z bieżących działań. 

Trzeci model zarządzania nazywany jest hybrydowym. Łączy 
on wymóg jednej obowiązkowej rozmowy rocznie, z dodatkowymi 
spotkaniami w zależności od zapotrzebowania obu stron. Ich celem 
ma być wypracowanie relacji i zaufania, oraz wzajemnego zrozumie-
nia potrzeb. Menedżerowie wspierani są przez dział HR w zakresie 
przekazywania informacji zwrotnych oraz znaczenia celów i kluczo-
wych rezultatów. 

Czwarty sposób to podejście swobodne oparte na braku 
obowiązkowych elementów, wymagające wysokiej świadomości 
metody, doświadczenia i umiejętności kierowników. Jak wynika 
z badań, najlepiej sprawdza się model hybrydowy. Wymaga ona 
jednak dojrzałości kadry kierowniczej.
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mobilnego. Pozwala na szybkie przekazywanie informacji zwrotnej, 
oraz oferuje wydajne podejście do badania zaangażowania poprzez 
krótkie cykliczne ankiety typu „puls”. Zapewnia też sprawdzony 
schemat indywidualnych rozmów kontrolnych.

Jak sugeruje sama nazwa produktu, Unit4 Talent Management 
ułatwia inwestycję w rozwój pracowników. Zaawansowana analityka 
behawioralna pozwala wizualizować w jaki sposób ewoluuje rozwój 
talentów, zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej. 
Dedykowane analizy pozwalają zrozumieć szerszy obraz i podejmo-
wać, oparte na danych decyzje mające na celu dalszy rozwój organi-
zacji. Na platformie możliwe jest też planowanie i tworzenie kursów.

Technologia na pomoc

Aby dobrać odpowiedni model zarządzania wydajnością, musi 
zmienić się przede wszystkim podejście do oceny pracowników. 
Ewaluacja nie może być obowiązkiem do odhaczenia na liście, 
ale jednym z najważniejszych elementów współpracy opartym 
na właściwej metodologii. Tu z pomocą przychodzą systemy 
wspierające procesy kadrowo-płacowe i platformy takie jak  
Unit4 Talent Management.

Unit4 Talent Management pozwala na prowadzenie przejrzystej 
komunikacji menedżera z pracownikiem z poziomu urządzenia 
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Thomas De Meyer, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Europabank 
dodaje, że „najważniejszym aspektem pracy z narzędziem jest fakt, 
że komunikacja w zespołach, odbywa się w bardziej wydajny sposób 
i zwiększa się też stopień zaangażowania i retencji pracowników”. 

Z kolei Sara Goris z firmy Keyrus zauważyła, że „pracownicy prowadzą 
o wiele więcej rozmów, a prowadzone przez managerów i HR działania 
następcze są bardziej sprawne i odbywają się szybciej niż przedtem”.

Pracownik na pierwszym miejscu
Aby narzędzia i rozwiązania IT mogły wnieść oczekiwaną wartość 
do organizacji należy pamiętać, że są one po to, aby stworzyć przyja-
zne środowisko pracy pracownikom. Dlatego pracowników – użyt-
kowników technologii, powinno traktować się jak klientów, z któ-
rymi współpraca jest efektywna wtedy, kiedy dobrze się ich rozumie 
i zna ich potrzeby. •

Ważne jest też to, że cała komunikacja pomiędzy menedżerem 
a pracownikiem oparta jest o przejrzyste cele przedsiębiorstwa, 
zespołu a także indywidualne dążenia. Jest to korzystne również 
dla działów HR, które mogą wspierać managerów w decyzjach 
dotyczących talentów i monitorować poziom zaangażowania całej 
organizacji. Jedną z najistotniejszych cech platformy jest pełna 
transparentność wiedzy i informacji pomiędzy wszystkimi podmio-
tami – pracownikiem, menedżerem, a działem HR, co ułatwia funk-
cjonowanie całej organizacji.

Jak wskazują użytkownicy Unit4 Talent Management „przede 
wszystkim daje możliwość swobodnego wypowiedzenia się lub sko-
mentowania sytuacji w firmie, bez konieczności ujawniania swojej 
tożsamości. To szczególnie ważne dla mniej otwartych osób lub 
czujących się mniej pewnie w bezpośredniej rozmowie. Dla mene-
dżera dużego zespołu, to sposób na dowiedzenie się o sprawach, 
które do niego nie docierały”. 

Katarzyna Jaśniewicz
Product Manager, Teta HR (Unit4 Polska)
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Koronawirus destabilizuje cały świat. Wielu przedsiębiorców znalazło się 
w trudnej sytuacji finansowej i walczy o utrzymanie się na rynku, a pracownicy 

obawiają się nie tylko zachorowania, ale też utraty pracy. Jeśli Twoja firma radzi 
sobie w tych okolicznościach, kluczowe jest zapewnienie pracownikom bezpie-
czeństwa. Jednym z takich sposobów jest grupowe ubezpieczenie na życie.

Polisa to przejaw troski
Grupowe ubezpieczenie na życie to ważny bonus dla pracowników, ale też do-
bre narzędzie dla pracodawców, którzy chcą okazać dbałość o pracowników i ich 

W sytuacji, gdy zmagamy 
się z epidemią i jej 
konsekwencjami zdrowotnymi, 
społecznymi i gospodarczymi, 
dobry pracodawca nie 
powinien zapomnieć o swoich 
pracownikach.

Polisa na życie pomoże 
zadbać o pracowników 
również w czasie pandemii
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zdrowie. Dzisiaj, w trudnych warunkach, taki gest nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia 
wypłatę świadczenia w razie śmierci pracownika, a jeśli ma on 
umowy dodatkowe – także w przypadku poważnej choroby 
czy pobytu w szpitalu. Zapewnia też wypłaty w przypadku 
uszczerbków na zdrowiu czy śmierci bliskich pracownika. 
Ubezpieczenie do pożądany przez pracowników benefit.

Z badań przeprowadzonych przez Ipsos na zlecenie Unum Życie 
wynika, że oprócz podstawowego ochronnego ubezpieczenia 
na życie, duże zainteresowanie wśród pracowników wzbudzają 
również inne dodatkowe ubezpieczenia – około 60% respon-
dentów byłoby chętnych z nich skorzystać.

Warto podkreślić, że jeśli zakres ochrony obejmuje poważne 
zachorowanie czy pobyt w szpitalu, ubezpieczony otrzyma 
wypłatę niezależnie od tego, czy choroba będzie na skutek pan-
demii czy nie. Ma to ogromne znaczenie teraz, gdy ludzie boją 
się nie tylko problemów zdrowotnych, ale także obawiają się 
o swój byt w razie dłuższej niezdolności do pracy.

Niezależnie od tego, czy drzwi przedsiębiorstw są zamknięte 
na czas walki z pandemią, czy może pracownicy kontynuują pracę 
z domu, bądź firmy funkcjonują w niezmienionej formie, tak samo 
wszyscy martwimy się o pracowników, ich zdrowie i bezpieczeń-
stwo. Nieprzerwanie wspieramy firmy w tej trosce. Nasze polisy 
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zakłady ubezpieczeń wiele czynności wykonywały z użyciem nowo-
czesnych technologii, bez konieczności osobistych spotkań z klien-
tami. Elektroniczny obieg dokumentów i bezgotówkowe wypłaty 
świadczeń od dawna są regułą w tej branży.

Teraz, kiedy musimy unikać rozprzestrzeniania koronawirusa, zdalna 
obsługa jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu, ale ubezpieczyciele 
idą jeszcze dalej i upraszczają wszystkie procedury. Znacznie prościej 
jest przystąpić do ubezpieczenia grupowego, a pracodawcy mają 
do dyspozycji narzędzia, które pomagają im w czynnościach związa-
nych z ubezpieczeniem na życie dla ich pracowników.

Nieprzerwanie procesujemy i wypłacamy należne świadczenia. 
Pracujemy zdalnie zapewniając bezpieczeństwo naszym pracownikom, 
od których zależy obsługa naszych klientów. Pracodawcy, którzy skorzy-
stali z naszej oferty mają dostęp do zdalnych narzędzi Portalu i Aplikacji 
wdrożeniowej, dzięki którym pracownik może przystąpić do ubezpiecze-
nia bez konieczności składania papierowego wniosku, może dokonywać 
aktualizacji i zmian w swoim ubezpieczeniu, jak również złożyć wniosek 
o wypłatę świadczenia – podkreśla Joanna Grudnik z Unum Życie. •

ubezpieczeń grupowych obejmują ochroną śmierć i pobyty w szpitalu 
spowodowane koronawirusem. Osobom ubezpieczonym umową do-
datkową na wypadek pobytu w szpitalu przysługuje świadczenie w razie 
hospitalizacji, której przyczyną było leczenie lub diagnostyka w kierunku 
koronawirusa, nawet jeśli diagnoza wykluczyła zakażenie – tłumaczy 
Joanna Grudnik, dyrektor departamentu ubezpieczeń grupowych 
w Unum Życie.

Ubezpieczyciele cały czas pracują
Pandemia nie spowodowała zawieszenia pracy zakładów ubezpie-
czeń, które teraz, w niełatwych dla wszystkich okolicznościach, tym 
bardziej starają się pomagać ubezpieczonym. Towarzystwa ubez-
pieczeniowe przez cały czas informują, odbierają zapytania, realizują 
świadczenia. W tej pracy nie ma przestojów, gdyż istotą branży jest 
pomoc klientom wtedy, gdy jej potrzebują.

Obecnie priorytetem jest obsługa klientów w taki sposób, żeby 
nie musieli wychodzić z domu. Dlatego wszędzie tam, gdzie to 
możliwe, działa obsługa zdalna. Jeszcze zanim zapanowała epidemia, 
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Indywidualne podejście do Pracownika  w modelu Grupowym
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Poznaj nas i nasze wydarzenia, porozmawiajmy.  
Do zobaczenia na meetandgrow.pl

Koronawirus pokazał nam, 
jak ważna jest możliwość spotkania

Zamknięci w domach, w trosce o zdrowie i przyszłość swoją i bliskich, tęskniliśmy za kontaktem z drugim 
człowiekiem. Wspominaliśmy grilla u rodziców, wyjazdy na konferencje, wyjścia z przyjaciółmi, a nawet: 

rozmowy z fryzjerem... Jednocześnie uczyliśmy się tego, jak dobrze wypaść na spotkaniu online.

Jako organizator Kongresu Kadry wiemy co nieco o tym, jak ważne są spotkania. Dlatego nawet 
w czasach niepewności wciąż chcieliśmy ze sobą rozmawiać. Nasze wydarzenia organizowaliśmy  

w formule online. Łączyliśmy, umożliwiając wymianę doświadczeń.

Nie wiemy co przyniesie przyszłość. Jako eksperci od spotkań jesteśmy jednak pewni,  
że jeszcze mocniej niż kiedykolwiek chcemy łączyć ludzi.

http://meetandgrow.pl

