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Benefity

( z pl.) Grupa Zakupowa pracodawcy tworzona w celu
dania pracownikom dóbr lub usług w wyjątkowo

korzystnych cenach

Czym są benefity?  

Benefity

(z łac. bene – dobrze, facere – czynić) 
ogólne określenie dodatkowego świadczenia 

pracodawcy dla pracownika.

Czy to jest benefit?
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Krótka historia benefitów

1889

XIX wiek

po 1945 r

PRL

2003

2011Otto von Bismarck 
wprowadza w 

Niemczech pierwszy 
na świecie system 

emerytalny

Pierwsze benefity w 
postaci kredytów na 

preferencyjnych 
warunkach bądź 

zapomóg

Pojawiły się 
świadczenia 

pozapłacowe: 
ubezpieczenie na 
życie oraz płatny 

urlop

Pandemia COVID
i co dalej…?

Wprowadzenie na 
rynek polski 

najpopularniejszej 
karty do klubów 
fitness i siłowni 

(Multisport)

Dodatki do pensji, 
czyli przywileje
pracownicze: 

deputat węglowy, 
darmowe bilety na 

przejazdy PKP, 
paczki żywnościowe

Pierwsza na rynku 
polskim platforma 

kafeteryjna

od XII wieku

Prawo i przywileje 
rycerskie 2020
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Żeby zwiększyć zaangażowanie 
pracowników polscy przedsiębiorcy wydali:

• w 2018 roku - 12 miliardów PLN

• w 2019 roku - 13 miliardów PLN

Benefity dużo ważą

Źródło: Benefit Systems

• Kryzys gospodarczy i kryzys pracy w 2020 r. 
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Przykład – wpływ pandemii na rynek pracy w USA

Źródło: https://tenor.com/view/joblessness-us-weekly-initial-jobless-graph-adjusted-gif-16784533

https://tenor.com/view/joblessness-us-weekly-initial-jobless-graph-adjusted-gif-16784533
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Działania podjęte w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we 
wczesnej fazie pandemii

Źródło: Badanie Sedlak&Sedlak COVID-19

68%

zawieszenie / ograniczenie projektów doradczych

zawieszenie / ograniczenie szkoleń

25%

zawieszenie lub rezygnacja z rekrutacji nowych pracowników

zawieszenie / ograniczenie współpracy z agencjami pracy tymczasowej

zawieszenie / ograniczenie działań zw. z employer brandingiem

nie podjęto żadnych dodatkowcyh działań

zawieszenie / ograniczenie procesów oceny kompetencji

61%

36%

34%

14%

12%
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Zmiany w polityce benefitowej

Wsparcie psychologiczne pracownika

Dodatkowe szkolenia wewnętrzne

17%

Dodatkowe dni wolne

Dofinansowanie do dojazdów do pracy

Prywatna opieka medyczna

Szkolenia i rozwój

Dofinansowanie do nauki języków obcych

Ubezpieczenie na życie

Zajęcia dla dzieci

Skrócone godziny pracy

50%

33%

25%

17%

8%

8%

8%

8%

8%

O jakie benefity firmy powiększyły swój pakiet 
w trakcie pandemii?

Źródło: Badanie Manpower i Hrlink (październik 2020)

Ubezpieczenie na życie

10%

24%

Dofinansowanie do studiów

Karta uprawniająca do korzystania z obiektów sportowych

Dodatkowe szkolenia wewnętrzne

Szkolenia i rozwój

Dofinanzowanie do nauki języków obcych

Prywatna opieka medyczna

Dofinansowanie do dojazdów do pracy

Skrócone godziny pracy

72%

31%

17%

14%

7%

3%

3%

Z jakich benefitów firmy zrezygnowały w 
trakcie pandemii?
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Najważniejsze benefity a potrzeby człowieka - czego potrzebują 
pracownicy?
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Jesteśmy wdzięczni za waszą obecność i za wszelkie benefity


