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3. Czy Twoja �rma oferuje karty lunchowe lub do�nansowania do posiłków?
4. Jakie bene�ty cenisz najbardziej w aktualnej ofercie pracodawcy?
5. Jakie świadczenia dodałbyś do aktualnej oferty bene�towej?
Wskaż formę zatrudnienia
Wybierz swoje stanowisko:
Podaj liczbę zatrudnionych w �rmie:
Branża:
Lokalizacja �rmy - województwo (miejsce w którym najczęściej pracujesz)
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Rozdział 1.

Wstęp

Poniżej przedstawione zostały wyniki badania Bene�ty pracownicze 2022/2023

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Bene�tów 2022 przygotowanym
przez Klub Compensation & Bene�ts Uczelni Łazarskiego we współpracy z �rmą
Edenred Polska i ProPeople.

Ankieta składa się z 5 pytań i jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 3 minuty.

Wyniki raportu będą dostępne na stronie www.edenred.pl oraz www.cbhr.pl.

1. Proszę określić poziom zadowolenia z aktualnej oferty bene�towej.
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W sumie: 1555 wypełnień



2. Jak postrzegasz bene�ty? Jakie mają dla Ciebie znaczenie? Wskaż w jakim
stopniu zgadzasz się z poniższymi twierdzeniami.
Proszę wybrać jedną odpowiedź w wierszu

W sumie: 1555 wypełnień

Odpowiedź Nie, nie
zgadzam się Raczej nie Raczej tak Tak, zgadzam się Średnia

Bene�ty są dla mnie ważne
1.41% (22) 4.63% (72) 33.83% (526) 60.13% (935) 3.53

Dobrze znam ofertę
bene�tową

3.09% (48) 18.01% (280) 52.60% (818) 26.30% (409) 3.02

Są dobrze dobrane do
moich potrzeb

6.82% (106) 28.17% (438) 50.16% (780) 14.86% (231) 2.73
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3. Czy Twoja �rma oferuje karty lunchowe lub do�nansowania do posiłków?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

Tak
44.63%

694

Nie
55.37%

861

W sumie: 1555 wypełnień



4. Jakie bene�ty cenisz najbardziej w aktualnej ofercie pracodawcy?
Wskaż 5 najważniejszych dla Ciebie świadczeń.

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

Pakiet opieki medycznej
79.09%

1229

Ubezpieczenie na życie
52.45%

815

Do�nansowanie do edukacji (Do�nansowanie do szkoleń)
18.47%

287

Karta sportowa
48.01%

746

Do�nansowanie posiłków (dodatkowe pieniądze przekazane na
zakup posiłków gotowych w trakcie pracy przez pracodawcę co
miesiąc)

34.88%
542

Pracowniczy program emerytalny
26.06%

405

Wsparcie psychologiczne
5.60%

87

Bony prezentowe
53.99%

839

Dodatkowe dni wolne od pracy
27.35%

425

Praca zdalna
39.38%

612

Dopłaty do wydatków związanych z pracą zdalną np. prąd,
internet, wyposażenie biura

10.42%
162

Imprezy, wyjazdy integracyjne
26.77%

416

Do�nansowanie opieki nad dziećmi
7.08%

110

Przedłużony urlop rodzicielski
2.25%

35



Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

Pożyczki pracownicze
18.53%

288

Do�nansowanie dojazdów do pracy
12.68%

197

Samochód służbowy
25.35%

394

Inne
11.65%

181

W sumie: 1554 wypełnieńOdpowiedzi otwarte w załączniku nr 1



5. Jakie świadczenia dodałbyś do aktualnej oferty bene�towej?
Wskaż maksymalnie 5.

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

Pakiet opieki medycznej
15.31%

238

Ubezpieczenie na życie
13.70%

213

Do�nansowanie do edukacji (Do�nansowanie do szkoleń)
19.42%

302

Karta sportowa
10.80%

168

Do�nansowanie posiłków (dodatkowe pieniądze przekazane na
zakup posiłków gotowych w trakcie pracy przez pracodawcę co
miesiąc)

26.88%
418

Pracowniczy program emerytalny
12.93%

201

Wsparcie psychologiczne
13.18%

205

Bony prezentowe
30.16%

469

Dodatkowe dni wolne od pracy
39.16%

609

Praca zdalna
11.51%

179

Dopłaty do wydatków związanych z pracą zdalną np. prąd,
internet, wyposażenie biura

31.90%
496

Imprezy, wyjazdy integracyjne
20.06%

312

Do�nansowanie opieki nad dziećmi
16.59%

258

Przedłużony urlop rodzicielski
6.43%

100



Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

Pożyczki pracownicze
24.57%

382

Do�nansowanie dojazdów do pracy
33.25%

517

Samochód służbowy
19.42%

302

Inne
6.11%

95

W sumie: 1555 wypełnieńOdpowiedzi otwarte w załączniku nr 2



Metryczka

Wskaż formę zatrudnienia
Proszę wybrać jedną odpowiedź.

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

pracownik (umowa o pracę)
95.69%

1488

zleceniobiorca (umowy cywilno-
prawne, np.: zlecenie)

1.22%
19

stały współpracownik (B2B)
2.38%

37

pracownik zatrudniony przez
agencję

0.71%
11

W sumie: 1555 wypełnień

Wybierz swoje stanowisko:

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

kierownik (manager)
22.64%

352

specjalista (white collars)
57.62%

896

pracownik �zyczny (blue collars)
19.74%

307

W sumie: 1555 wypełnień



Podaj liczbę zatrudnionych w �rmie:
Proszę wybrać jedną odpowiedź.

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

mała �rma: do 100 pracowników
11.64%

181

średnia �rma: 100 - 500
pracowników

27.65%
430

duża �rma: pow. 500 pracowników
60.71%

944

W sumie: 1555 wypełnień



Branża:
Proszę wybrać jedną odpowiedź.

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

przemysł
17.68%

275

budownictwo
4.37%

68

logistyka i transport
7.97%

124

telekomunikacja, IT
11.32%

176

handel
22.77%

354

�nanse i ubezpieczenia
6.69%

104

edukacja, oświata, kultura i sztuka
1.61%

25

farmacja i medycyna
10.10%

157

turystyka, hotelarstwo,
gastronomia

1.74%
27

administracja państwowa i wymiar
sprawiedliwości

1.03%
16

centra usług wspólnych (SSC, BPO,
etc.)

3.15%
49

inne
11.58%

180

W sumie: 1555 wypełnieńOdpowiedzi otwarte w załączniku nr 3



Lokalizacja �rmy - województwo (miejsce w którym najczęściej pracujesz)

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

dolnośląskie
9.20%

143

kujawsko – pomorskie
3.41%

53

lubelskie
2.38%

37

lubuskie
1.03%

16

łódzkie
5.40%

84

małopolskie
7.52%

117

mazowieckie
32.48%

505

opolskie
1.61%

25

podkarpackie
1.93%

30

podlaskie
1.99%

31

pomorskie
7.46%

116

śląskie
11.13%

173

świętokrzyskie
1.22%

19

warmińsko-mazurskie
1.29%

20



Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

wielkopolskie
8.81%

137

zachodniopomorskie
3.15%

49

W sumie: 1555 wypełnień



Załączniki



Załącznik 1 (odpowiedzi do pytania nr 4)

Inne

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

brak (7 odpowiedzi)

Żadne (4 odpowiedzi)

Szkolenia (3 odpowiedzi)

Brak innych (2 odpowiedzi)

wczasy pod gruszą (2 odpowiedzi)

karta przedpłacona Edenred

Uniwersytet w Toruniu nie proponujenuje nic innego , niestety :(. nic innego,

brak bene�tów

bo nie mam zadnych �rma nie daje mi nic

zwrot wydatków biurowych

Rowerowo

błąd w ankiecie, brak możliwości zaznaczenia tylko 1 opcji. (zgodnie z prawdą)

Zniżki pracownicze

u nas nie ma niczego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nie możgę wybrać więcej więc wpiszę tu: Praca zdalna, pożyczki pracownicze, do�nansowanie dojazdów do pracy lub samochód
służbowy, do�nansowanie szkoleń/szkół,

konkursy wewnętrzne

Do�nansowanie do okularów

Zdaję się, że mój pracodawca nie ma bene�tów w ofercie, a przynajmniej ja o nich nic nie wiem...

Rabaty

paczki produktowe

miejsce garażowe

Żaden - pytanie dziwnie sformułowane. Co jeśli takich bene�tów brak lub nie są one dla mnie cenne. Czy praca zdalna to bene�t?

do�nansowanie do zakupu okularów

konkursy z nagrodami

zaznaczam to, bo wymaganych jest 5 odpowiedzi, a pracodawca obecnie oferuje tylko 4 z wymienianych na tej liście



-

nie mamy innych bene�tów

Innych brak bądź są niedostępne dla wszystkich pracowników

Darmowa kawa :)

Możliwośc otrzymania dodatkowej premii

więcej nie mamy - dlaczego mam wpisywać 5?! bez sensu

do�nansowanie wypoczynku dla dzieci, do�nansowanie mojego wypoczynku,

nie doceniam innych, tylko te 4

Owoce i zdrowe przekaski w biurze (codziennie)

ryczałt za uzytkowanie samochodu prywatnego

Premie �nansowe

Do�nansowanie wypoczynku

ruchomy czas pracy

szkolenia podwyższenia kompetencji

Dopłata do wczasów

Paliwo do samochodu

Brak innych bene�tów, gdyż z wymienionych pracodawca nie oferuje tylu, ile należy zaznaczyć. Z uwagi na fakt, iż nie wskazanie 5
nie pozwala przejść dalej, zaznaczyłem losowo.

Brak więcej

karty podarunkowe przedpłacowe

paczki dla dzieci

Do�nansowanie do wypoczynku, do�nansowanie kolonii dla dzieci

Nie ma więcej

Karty zakupowe

Wczasy pod grusza

Do�nansowanie pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy

Mamy 4 bene�ty, samochód tylko dla dyrektorów.

Moja �rma nie oferuje żadnych bene�tów

Obecnie jestem samozatrudniony pracuje w Londynie

do�nansowanie do urlopu (wczasy pod gruszą)



wyjazdy weekendowe

SPORT i Kultura

nie ma

.

młody dynamiczny zespół

więcej bene�tów nie ma w mojej pracy

AKCJE

Nie za wczasy płacone z funduszu socjalnego

różne różności

Lekcje angielskiego

Do�nansowanie kolonni dla dzieci

Karta przedpłacona

Mało

Enderned

Do�nansowanie zakupu okularów

Internet

Nie posiadam

karta płatnicza

Brak bene�tów typu fczasy pod grusza 13 pensja

elastyczny czas pracy

....

nie ma więcej bene�tów

Do�nansowanie do wyjazdw rekreacyjnych

karta współ�nansowana EDENRED

Wyjazdy zagraniczne

godziwa pensja plus podwyżki

Nie wiem, ponieważ niewiele z w/w rzeczy oferuje mój zakład pracy

Karta podarunkowa

?



nie ma innych

Nie mam żadnych

Nie ma nic

Karta na święta

Nieopodatkowane bene�ty

nie dotyczy (po prostu wymuszacie zaznaczenie 5 opcji a ja nie mam zadnej do wskazania)

Karta lunchowa, z możliwością kupowania półproduktów w sklepach

Jeśli zaznaczę 5 bene�tow to zaznaczę wszystkie jakie mam, a nie tylko te co cenię

mój pracodawca nie ma żadnego z tych bene�tów

sprzęt

Ass

Karty lunchowe

Napoje, upominki świąteczne, do�nansowanie wypoczynku

zadne

Dostęp do płatnych platform, możliwość darmowego wyjazdu do apartamentu w Hiszpanii

Miejsce parkingowe

Święty spokój

kawa za darmo

PGG Family



Załącznik 2 (odpowiedzi do pytania nr 5)

Inne

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Nie wiem (2 odpowiedzi)

Innego dostawce bene�tow, aktualny ma bardzo ubogą oferte gdzie mozna wykorzystac środki ZFSS(medicoverbene�ts.pl)

chyba napisalem ze u nas nie ma niczego/ macie zła ankiete

Premie

Dodatek do paliwa

Do�nansowanie kolonii czy wyprawki szkolnej dla dziecka niezależnie od wysokości wynagrodzenia,

Telefon komórkowy, 7 godzinny dzień pracy

nic, bo oferta ma juz tyle opcji, że i tak nie jestem w stanie skorzystać nawet z 50%

krótszy tydzień pracy

Plastykowa karta lunchowa

Owoce i zdrowe przekaski w pracy (codziennie)

karnet na basen

Bilety na imprezy sportowe

Wszystko powyższe poza przedłużonym urlopem rodzicielskim już jest zapewnione przez pracodawcę.

wczasy pod gruszą

Do�nansowanie np do zakupu okularów dla dziecka .. niestety spełnienie wymagań jest nierealne a udowadniać ze życie drogie
jest bez sensu

Do�nansowanie do pasji poza prasowych

wszystko mamy w swojej ofercie

brak

Wakacje dla dziecka

do�nansowanie do paliwa

do�nansowanie na wakacje dla rodzin lub dzieci

Tzw. wczasy pod gruszą - do�nansowanie do wakacji

praca w 100% zdalna z każdego miejsca na ziemi

Programy wsparcia dla mniejszości etnicznej prowadzącej własna działalność gospodarczą jako osoby samozatrudnienione. Ulgi
podatkowe i szkolenia podwyższające kwali�kacji zawodowe w języku ojczstym.



bilety

do�nansowanie urlopu (wczasy pod gruszą)

inne

medicover dla emerytów

koncerty, kino, teatr, wystawy, muzea, ogólnie kultura i sztuka

Dodatek Do Pozwoleń wędkarskich zamiast multisport, lepsze bony zamiast drogich imprez np.

Do�nansowanie do imprez kulturalnych, np. Kino, Teatr

Dodatkowy urlop jak dla nauczycieli

Do�nansowanie do wczasow

takie i owakie

Do� amsowanoe wczasów z dziećmi

Fizjpterapie

Wycieczki

13sta wypłata do�nansowanie do wypoczynku

Do�nansowanie urlopu (tzw. wczasy pod gruszą)

bony świąteczne od ponad 10 lat bez zmian

Wolontariat

13 pensja , wczasy pod grusza

Do�nansowanie do nauki języków

Bilety do np. Energylandii lub teatru

Wszystkie zaznaczyłem

Do�nansowanie do wakacji pracowniczych

Kursy językowe

Wysyłanie pieniędzy luncjowych ostatniego dnia miesiąca przed weekendem

opieka stomatologiczna

Do�nansowanie kursów językowych

Dodatek stażowy (wysługa lat)

szerszy paletę usług, które wpływają na wolny czas



Załącznik 3 (odpowiedzi do pytania nr 9)

inne

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

media (13 odpowiedzi)

Energetyka (11 odpowiedzi)

motoryzacja (9 odpowiedzi)

produkcja (6 odpowiedzi)

Ochrona (4 odpowiedzi)

Usługi (4 odpowiedzi)

nieruchomości (3 odpowiedzi)

Rolnictwo (3 odpowiedzi)

automotive (2 odpowiedzi)

Biuro projektowe (2 odpowiedzi)

ochrona mienia

P

HVAC

jednostka samorządu terytorialnego

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

Przemysł samochodowy

Produkcja i handel żywnością

Księgowość

dział produkcji,słodyczy

PRODUKCJA JEDZENIA

Pakowacz

usługowa

Dźwigi windy

reklama

Audyt, consulting, podatki.

Usługi MRO



Wodociągi

Poczta

organizacja pracodawców

Zakład energetyczny

usługi laboratoryjne

fabryka słodyczy

sprzedaż usług i produktów

Administracja państwowa w Urzędzie

marketing i PR

agencja pracy

fundacja - opp

produkcja żywności

konsulting

�rma doradcza

automotiw

produkcyjna

food processing

ciepłownictwo

transport

Energia Odnawialna

Spozywcze

I

sztuka i kultura

bankowość, MŚP

transport kolejowy

produkcja papieru

Usługa Mechanik

agencja e-commerce

Hutnictwo



wydawnictwo

Konsultant wsparcia technicznego

Przemysł energetyczny

Kosmetyczka

HR

Obsługa klienta w sprawie zakupów internetowych

Szkutnictwo

nadzór techniczny, technik

administracja samorządowa-drogownictwo

Inżynieria

Projektowanie, konsulting

Consulting - inżynieria i projektowanie

Handel Motoryzacja

Magazyn unternet

przedsiebiorstwo wywozu odpadów

Farmacja

Reklama i marketing

Labolatorium

Gastronomia. Barista, szkolenia z kaw.

Przekąski

ochrona przyrody

Wielkopolskie

referent

Marketing i sprzedaż

przemysł spożywczy

Usługi B2B

Bankowość

Administracja samorządowa

FM



Produkcja wędlin

Serwis maszyn budowlanych

Retail

Spożywczy

Branża energetyczna

usługi biur rachunkowych

usługi doradcze

Magazyn

Pracownik ochrony

Farming/agriculture


