
EWOLUCJA BENEFITÓW
A POTRZEBY
POSZCZEGÓLNYCH
GRUP PRACOWNIKÓW



Przygotowaliśmy poradnik, który pomoże każdemu menadżerowi we 
wdrożeniu benefitów pracowniczych. Dopasowanie konkretnych 
świadczeń, które będą realizowały swój cel, zależne jest od dobrego 
rozumienia, jakiej grupie pracowników mają służyć. Wzięliśmy pod 
uwagę potrzeby różnych generacji i warunków pracy, a także wartości, 
które są szczególnie ważne dla danego pokolenia.

W ostatnim czasie sytuacja zawodowa - spowodowana pandemią -  
uległa zmianie i zwiększył się udział pracy zdalnej, w wielu firmach 
wymaga szczególnej komunikacji na linii menadżer-pracownik. Na 
końcu ebooka znajdziesz specjalny dodatek, który pomoże Ci we 
wdrożeniu wyjątkowych benefitów, które możesz zastosować w ze-
spole pracującym w trybie home office.

Przy niektórych poradach zamieściliśmy ikony, które opisują ich 
szczególny charakter:

„Dobrany indywidualnie” – Pracownicy i organizacje są różne, co przekłada się na 
odmienne oczekiwania wobec systemów benefitowych. Warto zastanowić się nad 
wdrożeniem spersonalizowanych rozwiązań, które oznaczyliśmy ikoną „dobrany 
indywidualnie”. Benefity bez tej ikony pasują do każdego pracownika np. opieka 
zdrowotna.

„Bezpłatny benefit” – Świadczenia pozapłacowe zazwyczaj wiążą się z dodatkowymi 
kosztami dla pracodawcy. Niektóre benefity nie wymagają nakładów finansowych, 
dlatego wyróżniliśmy je specjalną ikoną.

„Szczególnie ważny”  – Benefity z tą ikoną wydają się nam szczególnie warte wdro-
żenia dla konkretnej generacji.

„Inspiracja z innych rynków”  – Niektóre z zaproponowanych rozwiązań są inspiracją 
z zagranicznych rynków. USA, Japonia oraz Indie coraz częściej wdrażają nieszablo-
nowe świadczenia np. urlop na złamane serce.
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To dzisiejsi 50-70 latkowie, często na kilka lat przed emeryturą. Wychowywanie w czasie 
powojennego wyżu demograficznego spowodowało, że te osoby cenią sobie stabilizację. 
Ciężka praca, niełatwe warunki ukształtowały ich podejście do pracy. Często są to osoby, które 
większość życia  zawodowego spędziły w jednej firmie. Zazwyczaj są przyzwyczajeni do kon-
kretnych warunków pracy, nie przepadają za zmianami, są lojalni i oczekują również tego od 
swoich szefów. Baby Boomers wierzą, że tylko za ciężką pracą stoi sukces, dlatego osoby z tego 
pokolenia są szczególnie narażone na pracoholizm.

Baby Boomers prawdopodobnie znają te pierwsze świadczenia pozapłacowe, które były w 
naszym kraju. Pamiętają wczasy pod gruszą, czy paczki świąteczne.  Należy pamiętać, że w tej 
grupie jest wielu przedstawicieli kadry menadżerskiej, dla których ważne będą benefity świad-
czące o statusie społecznym i komforcie.

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania benefitów dla tej grupy?

● Chęć stabilizacji i pewności zatrudnienia 
● Duże doświadczenie zawodowe 
● Poświęcenie jednej firmie przez wiele lat

Kto? Osoby urodzone w latach 1946-1964.

NAJSTARSI, CZYLI BABY BOOMERS
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1. Opieka zdrowotna własna i dla rodzin – założone abonamenty 
w poradniach medycznych

2. Ubezpieczenie na życie

3. Zapomoga w sytuacjach losowych – specjalny fundusz w razie pogorszenia 
sytuacji życiowej czy materialnej

4. Opłacanie fizjoterapii – dodatkowe świadczenia na konsultacje i usługi 
u fizjoterapeuty

5. Dofinansowanie do wczasów

6. Voucher do odnowy biologicznej – bon wartościowy do wykorzystania w SPA 

7. Vouchery na czas spędzony z rodziną, z wnukami np. rodzinny obiad, weekend 
poza miastem

8. Wyposażenie miejsca w pracy w komfortowe zastosowania – biurko 
do pracy na stojąco i siedząco, ergonomiczne krzesło

9. Dofinansowanie paliwa do samochodu – karta paliwowa lub zwrot kosztu 
za fakturę za paliwo

10. Udział w konferencjach, wydarzeniach zawodowych

11. Dofinansowanie kursów i szkoleń

12. Dodatek finansowy do pogrzebów (Japonia)

13. Wypłata wynagrodzenia po zmarłym członku rodziny – jego rodzinie (USA)

14. Prezent z okazji ważnego wydarzenia – upominek na urodziny, zamknięcia 
roku, rocznice w pracy Boże Narodzenie

DLA WSZYSTKICH OSÓB Z POKOLENIA BABY BOOMERS WAŻNE BĘDĄ 
TAKIE ŚWIADCZENIA, JAK:
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1. Ekskluzywna opieka medyczna – zwrot kosztów leczenia w klinikach 
na całym świecie, refundacja badań, wizyt kontrolnych

2. Opieka stomatologiczna 

3. Laserowa korekta wad wzroku

4. Voucher do odnowy biologicznej

5. Samochód służbowy – sfinansowanie kupna auta służbowego

6. Home office – możliwość pracowania z domu

7. Własny Concierge – finansowanie pomocnika, czy potocznie człowieka 
do zadań specjalnych

8. Dodatkowe sesje coachingowe z szefem

9. Udział w zyskach firmy – innowacyjne firmy często proponują swoim 
pracownikom część akcji

10. Dodatkowe dni urlopowe – odpłatne dni urlopowe niewynikające 
z umowy zatrudnienia

11. Osobisty doradca, psycholog (Indie)

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PROPONUJEMY TAKIE ŚWIADCZENIA, JAK:
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Pokolenie X to de facto synowie i córki Baby Boomersów, potocznie mówi się o nich jako poko-

lenie PRL-u. Szacuje się, że wśród tej grupy jest największa liczba osób z wyższym wykształce-
niem – blisko dwukrotnie więcej, niż w pokoleniu ich rodziców. 

To pokolenie, które wychowywało się w niepewności pod względem politycznym, historycz-
nym i gospodarczym. Uczestniczenie w przemianie ustrojowej w Polsce sprawiło, że to pokole-
nie ceni sobie stabilną pracę i wysokie wynagrodzenie, które zapewniają rodzinom pokolenia X 
pewną pozycję. Polskie „Iksy” identyfikują się z firmą, w której są zatrudnieni, a w wyznawanych 
wartościach wysoko stawiają tradycję oraz bezkonfliktowość. Są lojalnymi pracownikami i 
unikają kłótni, nie lubią zmian oraz nie boją się ciężkiej pracy.

Wyżej od poprzedniego pokolenia – Baby Boomers stawiają rolę wolnego czasu. Coraz mniej 
chcą wiązać go z pracą, a wolny czas jest dla nich swoistą nagrodą za dobrze wykonane obo-
wiązki. Dodatkowe dni urlopowe, czy dofinansowanie wakacji, będą dla tej grupy skutecznym 
narzędziem motywacji.

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania benefitów dla tej grupy?

● Wysoka jakość pracy 
● Stałe i pewne wynagrodzenie 
● Szczególnie istotny wolny czas

Kto? Osoby urodzone w latach 1965-1979.

POKOLENIE X



1. Opieka zdrowotna własna i dla rodzin – założone abonamenty w poradniach 
medycznych

2. Zapomoga w sytuacjach losowych – specjalny fundusz w razie pogorszenia 
sytuacji życiowej czy materialnej

3. Karta przedpłacona do sklepów

4. Karta na siłownię

5. Masaże biurowe – program well-being w zaciszu biura

6. Wyposażenie miejsca w pracy w komfortowe zastosowania 
– ergonomiczne krzesło, piłka, biurko do pracy na stojąco i siedząco

7. Możliwość przyjścia do pracy z psem

8. Karta prezentowa do serwisu prezentów przeżyć

9. Długi urlop rodzicielski

10. Rabaty do sklepów – pracownicze stałe zniżki do sieci sklepów

11. Bilety do parków rozrywki, parków linowych, ogrodów zoologicznych

12. Prezent z okazji ważnego wydarzenia – upominek na urodziny, zamknięcia 
roku, rocznice w pracy Boże Narodzenie
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DLA WSZYSTKICH OSÓB Z POKOLENIA X WAŻNE BĘDĄ TAKIE 
ŚWIADCZENIA, JAK:
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1. Ekskluzywna opieka medyczna – zwrot kosztów leczenia w klinikach 
na całym świecie, refundacja badań, wizyt kontrolnych

2. Przedszkole lub żłobek dla dzieci pracowników

3. Dodatkowe sesje coachingowe z szefem

4. Profesjonalna sesja zdjęciowa

5. Programy do walki o dobrą sylwetkę – sfinansowanie programu 
dietetycznego (Meksyk)

6. Urlop na odnowę biologiczną – Botox Leave, czyli dodatkowe świadczenia 
na zabiegi upiększające (Wielka Brytania)

7. Jacht morski (USA)

8. Ciche pokoje – specjalne miejsca do pracy projektowej wymagającej 
skupienia

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PROPONUJEMY TAKIE ŚWIADCZENIA, JAK:
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Pokolenie Y nazywa się również millenialsami. Według szacunków, do 2025 roku aż 75% 
pracowników na rynku będą stanowili przedstawiciele właśnie tej grupy. 

Od wysokiej pensji pokolenie Y bardziej ceni sobie możliwość realizacji w pracy i jednoczesnego 
pogłębiania pasji. Na tle innych grup millenialsi cenią sobie wolność i czas prywatny, dlatego 
niechętnie pracują w nadgodzinach. Osoby z tego pokolenia kochają nowe wyzwania i ambitne 
cele, dlatego nuda może okazać się destruktywna w ich życiu zawodowym. W większości mille-
nialsi traktują życie zawodowe jako narzędzie pozwalające na rozwój życia prywatnego. Szczę-
ście po pracy okazuje się bardziej wartościowe od tego zawodowego, dlatego w pracy nie chcą 
być ograniczani.

Uważa się, że to pokolenie ma duże wymagania wobec pracodawcy – chcą się doszkalać na 
koszt firmy, otrzymywać dodatkowe benefity oraz nienormowany czas pracy. Niezwykle ważne 
dla tej grupy są świadczenia pozapłacowe. Wg badań Nationale-Nederlanden, przy podejmo-
waniu decyzji o zatrudnieniu w nowej firmie najważniejsze dla millenialsów, zaraz po wynagro-
dzeniu, są odległość biura od miejsca zamieszkania oraz perspektywa szkoleń i zdobywania 
nowych kompetencji.

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania benefitów dla tej grupy?

● Pragnienie elastyczności godzin i miejsca pracy
● Niezależność, brak barier i ograniczeń
● Inwestowanie w rozwój

Kto? Osoby urodzone w latach 1980-1990. 

POKOLENIE Y



1. Opieka zdrowotna własna i dla rodzin – założone abonamenty w poradniach 
medycznych

2. Home office – możliwość pracowania z domu

3. Możliwość przyjścia do pracy z psem

4. Wsparcie „Buddy’ego” – opieka doświadczonego opiekuna na czas onboardingu

5. Nieformalny dress code – możliwość przyjścia do pracy w casualowym stylu

6. Wyjazdy integracyjne – zorganizowane integracje całej firmy 
lub poszczególnych działów

7. Owocowe dni

8. Ogródek przy siedzibie firmy – sezonowy kącik do relaksu z leżakami 
i ciepłym wystrojem

9. Dłuższe przerwy w trakcie pracy – godzinne przerwy wliczone w czas pracy

10. Udział w konferencjach, wydarzeniach zawodowych

11. Dofinansowanie posiłków

12. Urlop na złamane serce – dodatkowe dni urlopowe na wypadek trudnych 
sytuacji w związku pracownika (Japonia)

13. Wolny dzień z okazji urodzin

14. Prezent z okazji ważnego wydarzenia – upominek na urodziny, 
zamknięcia roku, rocznice w pracy, Boże Narodzenie
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DLA WSZYSTKICH OSÓB Z POKOLENIA Y WAŻNE BĘDĄ TAKIE 
ŚWIADCZENIA, JAK:
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1. Ekskluzywna opieka medyczna – zwrot kosztów leczenia w klinikach 
na całym świecie, refundacja badań, wizyt kontrolnych

2. Finansowanie realizacji własnych projektów – specjalny budżet na własne 
projekty, których koszt zostanie (w całości lub częściowo) pokryty 
przez pracodawcę

3. Opieka stomatologiczna 

4. Pożyczka na mieszkanie na preferencyjnych warunkach

5. Hotel lub fryzjer dla psa

6. Samochód służbowy – sfinansowanie kupna auta służbowego

7. Dodatkowe sesje coachingowe z szefem

8. Profesjonalna sesja zdjęciowa

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PROPONUJEMY TAKIE ŚWIADCZENIA, JAK:
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Najmłodsza generacja, czyli pokolenie Z, dopiero wchodzi na rynek pracy. Osoby z tego pokole-
nia nie chcą, aby praca kolidowała z ich życiem prywatnym. Młodzi ludzie są bardziej odważni 
od swoich rodziców, czy dziadków. Nie czują strachu przed wyjazdem w nieznane, poznawaniu 
nowych ludzi, czy przed podjęciem nowej pracy. Z otwartością i elastycznością idą w parze 
precyzyjne oczekiwania wobec pracodawcy.

Czynnikami bezpośrednio oddziaływującymi na stosunek do pracy tej generacji są stała obec-
ność w wirtualnym świecie oraz globalizacja kultury. Dorastanie w cyfrowej erze stworzyło w 
pokoleniu Z przeświadczenie, że świat, którym żyją ich obserwuje. Stargetowane reklamy, sper-
sonalizowane treści, czy rekomendacje miejsc do odwiedzenia nie są dla „Zetek” niczym nad-
zwyczajnym, a wręcz oczekiwanym. To pokolenie ceni spersonalizowane rozwiązania, dlatego 
podczas wyboru benefitów dla tej grupy warto rozważyć te, które podkreślą indywidualność i 
niezależność każdego z pracowników.

Generacja Z to pokolenie zdecydowanie bardziej mobilne niż pokolenie Y, przez co oczekują od 
pracodawcy pełnej swobody w działaniu oraz elastyczności w takich aspektach, jak miejsce, 
czas oraz forma wynagrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania benefitów dla tej grupy?

● Chęć rozwoju i poszerzania kompetencji 
● Otwartość na nowe rozwiązania
● Dobra atmosfera jako kluczowy element w pracy

Kto? Osoby urodzone po 1990 roku.

POKOLENIE Z



1. Lunch integracyjny finansowany przez pracodawcę

2. Bonusy za dojazd do pracy na rowerze – ustalenie stawki za każdy 
przejechany kilometr w drodze praca-dom

3. Pokoje snu lub krzesła Energy Pod (USA)

4. Krótszy piątek – możliwość opuszczenia biura po godzinie 13.00 
bez konieczności odrabiania godzin

5. Pokoje gier – tzw. chillout room, gdzie pracownicy znajdą gry planszowe 
lub gry na konsolę

6. Elastyczny czas pracy – możliwość regulowania sztywnych ram pracy

7. Bilety do parków rozrywki, parków linowych, ogrodów zoologicznych

8. Karta na siłownię

9. Masaże biurowe – program well-being w zaciszu biura

10. Prezent z okazji ważnego wydarzenia – upominek na urodziny, 
zamknięcia roku, rocznice w pracy Boże Narodzenie

11. Urlop na złamane serce – dodatkowe dni urlopowe na wypadek trudnych 
sytuacji w związku pracownika (Japonia)
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DLA WSZYSTKICH OSÓB Z POKOLENIA Z WAŻNE BĘDĄ TAKIE 
ŚWIADCZENIA, JAK:

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PROPONUJEMY TAKIE ŚWIADCZENIA, JAK:

1. Pokrycie kosztów wesela (USA)

2. Auto Detailing – voucher na kompleksowe czyszczenie i renowację auta

3. Profesjonalna sesja zdjęciowa

4. Przedszkole lub żłobek dla dzieci pracowników

5. Pożyczka na mieszkanie na preferencyjnych warunkach

6. Dodatkowe dni urlopowe – odpłatne dni urlopowe niewynikające 
z umowy zatrudnienia
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Ramy czasowe dla konkretnych pokoleń mogą być ruchome – zależą często bowiem od kraju i 
przyjętego podziału. Do danego pokolenia przypisywane są cechy grupy, należy jednak pamię-
tać, ze nie każdy przedstawiciel danej generacji przejawiają ogólne zachowania.

Pokolenie C nie ma charakteru demograficznego. Nie tworzy go data urodzenia, ale zbiór cha-
rakterystycznych cech – mogą należeć tu zetki, igreki czy inne przedstawiciele pozostałych 
pokoleń. Nazwa „Pokolenia C” pochodzi od „connect, communicate, change”. Kto należy do tej 
grupy? To osoby, które są stale przyłączone do Internetu oraz wykorzystujące social media do 
komunikacji prywatnej i zawodowej. Wysokie digitalne komeptencje sprawiają, że znaczenie 
tego pokolenia na rynku rośnie.

Generację C cechuje duża mobilność i elastyczność. To, co najbardziej wyróżnia to pokolenie 
jest podejście do trudności – przyłączeni nie dostosowują się do problemów, tylko szukają dla 
nich rozwiązań. Motywacją dla pokolenia C jest poczucie swobody i możliwość samorealizacji. 
Gdy te potrzeby zostaną odpowiednio spełnione, w zamian firmy otrzymują potencjał innowa-
cyjności, który może okazać się decydującym czynnikiem w drodze do rozwoju firmy.

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania benefitów dla tej grupy?

● Chęć nowych technologii w pracy
● Nastawienie na rozwiązywanie problemów
● Elastyczność godzin i miejsca pracy

Kto? Pokolenie Y, Z – wiek nie gra roli, tzw. przyłączeni.

POKOLENIE C



1. Ekskluzywna opieka medyczna – zwrot kosztów leczenia w klinikach 
na całym świecie, refundacja badań, wizyt kontrolnych

2. Dodatkowe dni urlopowe – odpłatne dni urlopowe niewynikające z umowy 
zatrudnienia

3. Programy do walki o dobrą sylwetkę – sfinansowanie programu dietetycznego 
(Meksyk)

4. Urlop na odnowę biologiczną – Botox Leave, czyli dodatkowe świadczenia 
na zabiegi upiększające (Wielka Brytania)

5. Osobisty doradca, psycholog (Indie)

6. Ciche pokoje – specjalne miejsca do pracy projektowej wymagającej skupienia

7. Samochód służbowy – sfinansowanie kupna auta służbowego

8. Finansowanie realizacji własnych projektów – specjalny budżet na własne projekty, 
których koszt zostanie (w całości lub częściowo) pokryty przez pracodawcę

1. Krótszy piątek – możliwość opuszczenia biura po godzinie 13.00 
bez konieczności odrabiania godzin

2. Zakup roweru – sfinansowanie roweru po indywidualnym omówieniu potrzeb

3. Pokoje snu lub krzesła Energy Pod (USA)

4. Wsparcie „Buddy’ego” – opieka doświadczonego opiekuna na czas onboardingu

5. Nieformalny dress code – możliwość przyjścia do pracy w casualowym stylu

6. Dofinansowanie kursów i szkoleń

7. Home office – możliwość pracowania z domu

8. Karta prezentowa do serwisu prezentów przeżyć

9. Karta na siłownię

10. Prezent z okazji ważnego wydarzenia – upominek na urodziny, 
zamknięcia roku, rocznice w pracy Boże Narodzenie
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DLA WSZYSTKICH OSÓB Z POKOLENIA C WAŻNE BĘDĄ TAKIE 
ŚWIADCZENIA, JAK:

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PROPONUJEMY TAKIE ŚWIADCZENIA, JAK:
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Wiele sytuacji zmusza nas do podjęcia pracy zdalnej. Szczególnie dla młodszych pokoleń, które 
możliwość pracowania z domu już samą w sobie traktują jak dodatkowy wymiar bonusu po 
stronie pracodawcy. Te propozycje benefitów możesz wykorzystać również jako benefit dla 
freelancerów oraz jako podziękowania za współpracę dla firm zewnętrznych.

W sytuacji, gdy nasi pracownicy nie pojawiają się w biurze, daremne okazują się wcześniej 
wprowadzone benefity, jak możliwość przychodzenia do pracy z psem, owocowe dni, czy 
nieformalny dress code. Jak możemy docenić naszych pracowników na odległość?

SPECJALNY DODATEK NA CZAS PRACY ZDALNEJ

1. Częsty kontakt i docenienie od szefa – Feedback jest istotnym elementem efektywnej pracy. 
Warto powiedzieć swojemu pracownikowi „Dziękuję” za zrealizowany projekt. Wystarczy 
rozmowa telefoniczna, rozmowa video, słowo wsparcia i docenienia. Bycie zauważonym i 
docenionym w pracy jest często traktowane jako domyślne narzędzie motywacji. W pracy zdal-
nej jest to szczególnie ważne, dlatego wymieniliśmy docenienie przez szefa jako odrębny bene-
fit.

2. Wspólne oglądanie filmu z zespołem – W sytuacji, gdy nie macie możliwości wspólnego 
wyskoczenia do kina, skorzystajcie z dobrodziejstw technologii. Wspólne oglądanie filmów 
oferuje m.in. Netflix, podczas seansu będziecie w stałym kontakcie.

3. Wirtualna integracja zespołu – Taką możliwość oferują pokoje w Hangout, które można 
zostawić otwarte. Pracownicy mogą opuszczać pokój, wracać do niego, a także umawiać się na 
wirtualną integrację w konkretnym terminie.
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4. Sfinansowanie wirtualnego obiadu – W sytuacji, gdy niemożliwe jest wspólne wyjście do 
restauracji możesz rozważyć sfinansowanie wirtualnego obiadu dla pracowników, którzy będą 
połączeni przez komunikator internetowy.

5. Dofinansowanie kursu, szkolenia, nauki języka – Praca z domu oznacza zaoszczędzony czas 
na dojazdy, który możesz wykorzystać na rozwój kompetencji. Pojawia się przestrzeń na sfinan-
sowanie nauki języka, udziału w webinarze, czy szkoleniu.

6. Abonament na rozrywkę – Netflix, eprenumerata ulubionego magazynu, czy ebooki i audio-
booki okażą się zbawienne, gdy chcemy pokazać, że troszczymy się o pracownika nawet pod-
czas jego pracy zdalnej.

7. Vouchery prezentowe na kreatory – Istnieje wiele możliwości na docenienie pracownika 
podczas pracy zdalnej. Jedną z nich są kreatory, czyli możliwość stworzenia własnych ubrań, 
torebki, cotton balls, a nawet własnego filmu, czy biżuterii.

8. Voucher na dostawę posiłków do domu – Dobrze znane dofinansowania do posiłków 
możemy zamienić na wirtualny voucher, który zapewni dostawę do domu pracownika.

Ewolucja benefitów spowodowała ogromne zróżnicowanie wśród propozycji pracodawców. 
Czasy, kiedy dodatkowym benefitem była tylko opieka medyczna, powoli odchodzą do 
lamusa. Świadome  firmy, szukają nowych i spersonalizowanych rozwiązań, które podkreślą, 
że widzimy rolę pracownika w tworzeniu firmy, a za każdym działaniem kryje się zaangażowa-

nie, które należy docenić.
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1. Częsty kontakt i docenienie od szefa

2. Opieka zdrowotna własna i dla rodzin – założone abonamenty w poradniach medycznych

3. Ekskluzywna opieka medyczna – zwrot kosztów leczenia w klinikach na całym świecie, 
refundacja badań, wizyt kontrolnych

4. Ubezpieczenie na życie

5. Zapomoga w sytuacjach losowych – specjalny fundusz w razie pogorszenia sytuacji życiowej 
czy materialnej

6. Udział w zyskach firmy – innowacyjne firmy często proponują swoim pracownikom część 
akcji

7. Finansowanie realizacji własnych projektów – specjalny budżet na własne projekty, których 
koszt zostanie (w całości lub częściowo) pokryty przez pracodawcę

8. Udział w konferencjach, wydarzeniach zawodowych

9. Laserowa korekta wad wzroku

10. Wsparcie „Buddy’ego” – opieka doświadczonego opiekuna na czas onboardingu

11. Nieformalny dress code – możliwość przyjścia do pracy w casualowym stylu

12. Voucher do odnowy biologicznej – bon wartościowy do wykorzystania w SPA

13. Dofinansowanie kursów i szkoleń

14. Dofinansowanie do wczasów

15. Wyjazdy integracyjne – zorganizowane integracje całej firmy lub poszczególnych działów

16. Dofinansowanie paliwa do samochodu – karta paliwowa lub zwrot kosztu za fakturę za 
paliwo

17. Samochód służbowy – sfinansowanie kupna auta służbowego

18. Owocowe dni

19. Elastyczny czas pracy – możliwość regulowania sztywnych ram pracy

20. Home office – możliwość pracowania z domu

21. Możliwość przyjścia do pracy z psem

22. Dofinansowanie posiłków 

23. Karta prezentowa do serwisu prezentów przeżyć

24. Karta przedpłacona do sklepów

25. Karta na siłownię

OTO LISTA WSZYSTKICH BENEFITÓW, KTÓRE OPISALIŚMY 
W TYM PORADNIKU:
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26. Przedszkole lub żłobek dla dzieci pracowników

27. Własny Concierge – finansowanie pomocnika, czy pot. człowieka do zadań specjalnych

28. Lunch integracyjny finansowany przez pracodawcę

29. Dodatkowe sesje coachingowe z szefem

30. Wyposażenie miejsca w pracy w komfortowe zastosowania – ergonomiczne krzesło, piłka, 
biurko do pracy na stojąco i siedząco

31. Masaże biurowe – program well-being w zaciszu biura

32. Dodatkowe dni urlopowe – odpłatne dni urlopowe niewynikające z umowy zatrudnienia

33. Pożyczka na mieszkanie na preferencyjnych warunkach

34. Długi urlop rodzicielski

35. Profesjonalna sesja zdjęciowa

36. Auto Detailing – voucher na kompleksowe czyszczenie i renowację auta

37. Ogródek przy siedzibie firmy – sezonowy kącik do relaksu z leżakami i ciepłym wystrojem

38. Pokoje gier – tzw. chillout room, gdzie pracownicy znajdą gry planszowe lub gry na konsolę

39. Hotel lub fryzjer dla psa

40. Opieka stomatologiczna

41. Programy do walki o dobrą sylwetkę – sfinansowanie programu dietetycznego (Meksyk)

42. Urlop na złamane serce – dodatkowe dni urlopowe na wypadek trudnych sytuacji w związ-
ku pracownika (Japonia)

43. Dodatek finansowy do pogrzebów (Japonia)

44. Urlop na odnowę biologiczną – Botox Leave, czyli dodatkowe świadczenia na zabiegi 
upiększające (Wielka Brytania)

45. Jacht morski (USA)

46. Pokoje snu lub krzesła Energy Pod (USA)

47. Wypłata wynagrodzenia po zmarłym członku rodziny – jego rodzinie (USA)

48. Pokrycie kosztów wesela (USA)

49. Osobisty doradca, psycholog (Indie)

50. Wolny dzień z okazji urodzin

51. Opłacanie fizjoterapii – dodatkowe świadczenia na konsultacje i usługi u fizjoterapeuty

52. Bonusy za dojazd do pracy na rowerze – ustalenie stawki za każdy przejechany kilometr w 
drodze praca-dom

53. Dłuższe przerwy w trakcie pracy – godzinne przerwy wliczone w czas pracy
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Opracowane przez: Katalog Marzeń, 
serwis oferujący vouchery na przeżycia

www.katalogmarzen.pl

54. Krótszy piątek – możliwość opuszczenia biura po godzinie 13.00 bez konieczności odrabia-
nia godzin

55. Zakup roweru – sfinansowanie roweru po indywidualnym omówieniu potrzeb

56. Rabaty do sklepów – pracownicze stałe zniżki do sieci sklepów

57. Prezent z okazji ważnego wydarzenia – upominek na urodziny, zamknięcia roku, rocznice 
w pracy Boże Narodzenie

58. Bilety do parków rozrywki, parków linowych, ogrodów zoologicznych

59. Ciche pokoje – specjalne miejsca do pracy projektowej wymagającej skupienia

60. Wirtualna integracja zespołu


