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Drodzy Czytelnicy,

w  maju prezentujemy Państwu wywiad 
z  pierwszym premierem III RP, dziś doradcą 
prezydenta RP – Tadeuszem Mazowieckim. 
Rozmowa dotyczy spraw dzisiejszych, ale tak-
że i tych z przeszłości, z okresu wielkich zmian, 
jakie przeżywała Polska w 1989 r. Tadeusz Ma-

zowiecki mówi m.in. o tym, co motywowało Polaków kiedyś i jakie są obec-
nie nasze motywacje i cele.

W  niniejszym numerze miesięcznika zamieściliśmy również tekst  
Roberta Reinfusa o mitach motywowania za pomocą premii finansowych 
oraz tekst dr. Kazimierza Sedlaka, który pisze o koncepcji Total Rewards, 
którą opracowano z początkiem XXI wieku przez Amerykańskie Stowarzy-
szenie Specjalistów ds. Wynagradzania. Autorzy tej koncepcji wyodrębnili 
pięć głównych składowych wynagrodzenia. Koncepcja łącznych korzyści 
z  pracy znacznie poszerza tradycyjne rozumienie terminu „wynagradza-
nie”. Wzbogaca je, m.in. o  takie składowe, jak działania zmierzające do 
budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy prze-
kazywanie pracownikom wyrazów uznania. Autorzy koncepcji zwracają 
w ten sposób uwagę na to, że proces wynagradzania to znacznie więcej niż 
tylko wypłacanie pensji.

Zapraszam do lektury.

Jacek Babiel
redaktor naczelny
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WARTO TAM BYĆ

Alfred Hitchcock powtarzał, że dobry film zaczyna się od 
trzęsienia ziemi. Dla polskiego świata gospodarki takim wyda-
rzeniem mógł być Raport OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development) z prognozami do 2060 r. Do-
kument ten zakłada, że Polskę w  najbliższych 50 latach czeka 
spowolnienie gospodarcze. W  połowie XXI wieku będziemy 
jednym z najstarszych społeczeństw świata – a co za tym idzie 
skazanym na wegetację, z  gospodarką przytłoczoną kosztem 
transferów koniecznych do utrzymania osób nieaktywnych za-
wodowo z przyczyn naturalnych.

Najlepszą alternatywą dla tej apokaliptycznej wizji jest zmia-
na funkcjonowania polskiej edukacji formalnej oraz rozwiązania 
dla osób aktywnych zawodowo. W Polsce od kilku lat przygoto-
wywana jest  Krajowa Rama Kwalifikacji – system standardów, 
w którym precyzyjnie określone zostaną poziomy profesjonali-
zmu w zakresie: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecz-
nych dla poszczególnych zawodów i specjalności. Rama kształ-
tować będzie wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać 
określony poziom kwalifikacji. Jej zawartość będzie modelować 
nowy system kształcenia i  rozwoju osób pracujących w  Polsce 
i  Europie. Spowoduje ukształtowanie innego niż dotychczas 
sposobu zdobywania kwalifikacji poprzez wdrożenie systemu 
ich potwierdzania. Dobrze skonstruowana i  implementowana 
Rama przyczyni się do wypracowania systemu kształcenia ade-
kwatnego do potrzeb pracodawców oraz uzyskania porówny-
walności edukacji zdobywanej w różnych krajach europejskich. 

Niepokoić może to, że zarówno społeczeństwo, jak i  pra-
codawcy nie dysponują wiedzą na temat tej reformy. Brakuje 
również merytorycznej dyskusji na temat potrzeb środowisk 
zaangażowanych w  ten proces oraz możliwości i  sposobów 
współpracy po przeprowadzonej reformie. Nie istnieje platfor-
ma wymiany informacji na temat podejmowanych już inicjatyw 
edukacyjnych spełniających wymagania Krajowej Ramy Kwa-

Kongres KWALIFIKACJE  
– jak przetrwać rewolucję edukacyjną?

lifikacji. Nieznane są przykłady i  praktyki obecne w  biznesie. 
Jednocześnie od wielu lat środowisko biznesu wskazuje na nie-
dostosowanie systemu edukacji do potrzeb pracodawców. Skut-
kuje to trudnościami w znalezieniu pracowników spełniających 
wymagania przedsiębiorstw oraz tworzeniem indywidualnych 
systemów rozwoju kwalifikacji, które odpowiadają konkretnym 
potrzebom.

Odpowiedzią na wszystkie pytania i  wątpliwości będzie 
Kongres Kwalifikacje – „Trzy środowiska – jedna sprawa”. Ce-
lem wydarzenia jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, 
koniecznych do ujęcia w  Ramie, aby spełniała ona wymagania 
biznesu i  stała się użytecznym narzędziem umożliwiającym 
optymalizację procesu rekrutacji i rozwoju pracowników.  Chce-
my dyskusji na temat Krajowej Ramy Kwalifikacji oraz potwier-
dzania kwalifikacji, zdobytych drogą pozaformalną oraz nie-
formalną. Dążymy do stworzenia platformy dla merytorycznej 
dyskusji na temat potrzeb środowisk, dla których Krajowa Rama 
Kwalifikacji ma być praktycznym narzędziem pracy oraz moż-
liwości współpracy między nimi po przeprowadzeniu reformy.

Chcemy polilogu łączącego trzy najważniejsze punkty wi-
dzenia: biznesu, edukacji, administracji. Pragniemy, by polscy 
przedsiębiorcy opowiedzieli o  problemach, jakie towarzyszą 
rekrutacji pracownika oraz o dobrych praktykach dotyczących 
wzrostu kompetencji swoich pracowników. Chcemy zobaczyć, 
jak wygląda analogiczny system w innych krajach europejskich 
oraz w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy, że dobrze wypraco-
wane rozwiązania pomogą w łatwiejszym zdobywaniu nowych 
kwalifikacji, które umożliwią efektywniejsze funkcjonowanie 
społeczeństwa oraz przedsiębiorstw. 

6-7 czerwca 2013 – Kraków
Organizator: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i  Konsultanci 
Zarządzania, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

„HR na Śniadanie” 
Każdy z  nas kojarzy ideę „obiadów czwart-
kowych” – spotkań polskich intelektualistów. 
Portal HRNews organizuje ich współczesny, 
biznesowo-towarzyski, odpowiednik – cykl 
„HR na Śniadanie”. Spotkania mają charakter 
klubu networkingowego, aktywizującego wy-
mianę doświadczeń i  sprzyjającego refleksji 
nad kondycją polskiego HR.
15 maja 2013 – Hotel Lord w Warszawie 
Organizator: HRNews.pl
Informacjie: www.HRnaSniadanie.pl
Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting
Cykl konferencji skierowany do dyrektorów 
i  menedżerów HR. Goście specjalni spotkań 
– dyrektorzy personalni koncernu Philips 
w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw-
dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human 
Resource Management, które stawiają Philips 
wśród najlepszych firm na świecie. 
23 maja 2013 – Piła
Organizator: Kontekst HR International 
Group, Philips i „Personel i Zarządzanie”
Informacje: www.hrlunchmeeting.pl

Wyzwania HR 
Po raz pierwszy w  Łodzi. Podczas konferencji 
uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie budo-
wać pożądaną markę zespołu HR w organizacji, 
usłyszą o tym jak najlepiej motywować pracow-
ników, przyjrzą się prawdom i mitom w temacie 
budowania zespołów sprzedażowych,  posłu-
chają jak zadbać o wizerunek pracodawcy.
15 maja 2013 – Hotel Holiday Inn w Łodzi
Organizator: Pracuj.pl
Informacje: www.wyzwaniahr.pl

Ogólnopolska Konferencja  Konwent HR
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane 
zagadnienia związane z  kształtowaniem za-
angażowania pracowników, nowoczesnymi 
narzędziami HR, jak i rolą działów HR w bu-
dowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na 
rynku pracy. 
13 czerwca 2013 – Hotel Mercure 
w Warszawie
Organizator: Polskie Stowarzyszenie 
Zarządzania Kadrami
Informacje: www.pszk.pl

III Konferencja Lato HR
Celem konferencji jest podnoszenie kwalifika-
cji kadr menedżerskich z zakresu wiedzy HR, 
dzielenie się doświadczeniami, prezentowanie 
nowych trendów, narzędzi i  rozwiązań dla 
branży HR. 
5 lipca 2013 – Warszawa
Organizator: Inwenta Sp. z o. o.
Informacje: www.latohr.pl

Sprostowanie:
W kwietniowym numerze miesięcznika Bene-
fit 4(16)/2013 w tekście „Personal branding” 
podaliśmy niepełną, a przez to nieprawdziwą 
informację na temat autorki tekstu. Napisali-
śmy, że Anna Szubert jest pierwszym i jak dotąd 
jedynym strategiem personal brandingu w Pol-
sce. Pełna informacja brzmi: Anna Szubert jest 
pierwszym i jak dotąd jedynym strategiem per-
sonal brandingu w Polsce certyfikowanym przez 
Reach Communications Consulting.
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Co, pana zdaniem, udało się nam, Pola-
kom, najbardziej z tych działań, które wy 
podejmowaliście w latach 80–89? 
Wydaje mi się, że Polska jest inna. Kiedy 
się patrzy na to, jak Polska się zmieniła, 
można powiedzieć, że się udało. To nie 
znaczy, że nie było błędów, ogromnych 
kosztów społecznych tych przeobrażeń, 
ale przeobrażenia demokratyczne i  go-
spodarcze nam się udały. 

Dlaczego dzisiaj, kilkanaście lat po 1989 r.,  
ludzie nie rozumieją istoty tego, co pan 
proponował wtedy nam, Polakom? 
Uważam, że to się zmienia. Obserwuję, 
że w miarę upływu czasu zrozumienie dla 
trudności, z  jakimi trzeba się było zmie-
rzyć w tamtych latach, wzrasta. Niektórzy 
oczywiście zachowują jakieś uproszczone 
tezy, ale to zrozumienie się raczej popra-
wia.

Wtedy, gdy pan zaproponował tę grubą 
linię, grubą kreskę, było więcej gratulacji 
i  życzeń z  okazji tego, że jednak jest to 
mądre rozwiązanie. A dzisiaj?

Jest jeszcze wiele 
do zrobienia

Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Jacek Babiel

Tę sprawę opisuję w mojej książce – przy-
wołuję w niej rok 1989 i lata następne. Po-
święciłem tej sprawie cały rozdział, który 
zatytułowałem Sąd nad grubą kreską i  ze 
wszystkich stron ją opukuję, więc odsy-
łam do książki.

Gdybyśmy mieli możliwość cofnięcia cza-
su, gdyby miał pan tę wiedzę, którą ma 
pan dzisiaj, przyjąłby pan propozycję 
wejścia do rządu? Zdecydowałby się pan?
W moim wieku do rządu już się nie wcho-
dzi, ale doradzać prezydentowi mogę, co 
czynię obecnie. 

Ale gdyby miał pan tę wiedzę, którą ma 
dzisiaj?
Ale nie miałem tej wiedzy wtedy i musia-
łem rozstrzygać sprawy bez niej. Gdybym 
ją miał, byłbym na pewno bogatszy. 

To pana premierostwo odbywało się w cza- 
sie kryzysowym dla Polski...
Powiedziałbym, że bardzo trudnym. Była 
ogromna inflacja i trzeba było jej przeciw-
działać. Znajdować recepty doraźne, ale 

nie utknąć w  tej doraźności, czyli robić 
reformę owocującą na długą metę.

Dzisiaj mówi się, że nie tylko Europa, ale 
w ogóle pewna część świata jest pogrążo-
na w kryzysie. Może jest tak, że my nigdy 
nie wyszliśmy z okresu transformacji?
Nie, to jest kryzys wywołany czymś in-
nym. Jest to kryzys wywołany systemem 
bankowym, życiem ponad stan. Inne są 
przyczyny tego kryzysu niż przyczyny 
tamtych trudności, które leżały w tamtym 
systemie.

Mówi Pan o rynku pracy, że on się zmie-
nił. Ale reformy, o  których Pan mówił, 
miały duży wpływ wtedy na zwolnienia 
w Solidarności. Dzisiaj obserwujemy rów-
nież masowe redukcje zatrudnienia. Jak 
to wszystko opowiedzieć ludziom? Wczo-
raj 500 osób, przedwczoraj 200, dziś 300, 
kolejne zakłady pracy znowu zwalniają, 
tak jak lata temu.
Mam nadzieję, że fundusze, które dosta-
liśmy z  Unii Europejskiej, będą służyły 
również do tworzenia nowych miejsc pra-
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Pierwszy premier 
III Rzeczypospolitej, 
poseł na Sejm kilku
kadencji, od 2010 r.

doradca Prezydenta RP
ds. polityki krajowej
i międzynarodowej.
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cy, w szczególności dla ludzi młodych. To 
nie jest tylko, jak pan wie, problem Polski. 
Bezrobocie, dotykające zwłaszcza ludzi 
młodych, jest ogromne, jak np. w Hiszpa-
nii. Oczywiście to nie znaczy, że nam jest 
łatwiej, bo u innych też są trudności. Trze-
ba zauważyć, że to nie jest spowodowane 
jakimiś naszymi przywarami czy błędami, 
a  wynika z  całej sytuacji ekonomicznej 
Europy, nawet tego zachodniego świata.

W latach 80., kiedy następowały masowe 
zwolnienia w zakładach pracy, wy – stro-
na rządowa – mieliście świadomość tego, 
że jest to wielkie zagrożenie. Potem były 
kolejne wybory i okazało się, że Aleksan-
der Kwaśniewski został prezydentem – 
i to potwierdzało falę niezadowolenia. Co 
będzie z  nami, Polakami, za jakiś czas, 
jeżeli scenariusz się powtórzy? Coraz wię-
cej ludzi nie będzie miało pracy, znowu 
nastąpi fala wyjazdów za granicę i ludzie 
będą tam szukać szczęścia, zamiast budo-
wać Polskę tutaj.
Myślę, że będziemy zmniejszać bezrobo-
cie. Prezydent Bronisław Komorowski 
uważa, że jednym z kryteriów dostosowa-
nia się Polski do wymogów strefy euro, do 
której kiedyś zapewne wstąpimy, powin-
no być zmniejszanie bezrobocia. To jest 
bardzo istotne, żeby bezrobocie z dwucy-
frowego spadło do jednocyfrowego. 

Mówi Pan młodym ludziom: weźcie się 
w  garść, wejdźcie do polityki, zacznijcie 
decydować. Niedawno Fundacja Batore-
go opublikowała wyniki badania, które 
przeprowadziło CBOS. Okazało się, że 
jedną z przyczyn absencji Polaków w wy-

borach jest brak kandydatów, na których 
moglibyśmy głosować. Co się stało z  tą 
wolnością, o którą wy walczyliście?
Wie pan, jest pewien kształt sceny poli-
tycznej, na której nie wszyscy znajdują 
takich kandydatów, których chcieliby 
widzieć. To można zmieniać, tylko trzeba 
działać w tym zakresie, żeby wyłaniać lep-
szych kandydatów.

Może pan sobie przypomnieć, co pana 
motywowało w  latach 80., w  roku 89 do 
tego, żeby iść dalej i  jednak podejmować 
wyzwania, pracować z wysiłkiem na rzecz 
Polski i Polaków?
Nadzieja, że Polska może zmienić się z kra-
ju złagodzonego totalitaryzmu, a  w  każ-
dym razie monopartyjności, w system de-
mokratyczny – to mnie motywowało.

A dzisiaj myśli pan, że Polaków motywuje 
to samo? 
Nie. Dzisiaj mamy już system demokra-
tyczny.

Niektórzy mówią ciągle, że nie.
To jest absurdalne, przecież mamy system 
demokratyczny, wolne wybory, instytucje 
demokratyczne, samorządowe, Trybunał 
Konstytucyjny, sądownictwo niezależne. 
Mówienie, że nie ma w  Polsce systemu 
demokratycznego, jest absurdem.

Chciałbym wrócić na chwilę do pana 
wypowiedzi na temat wyścigu szczurów. 
Powiedział pan, że już przestaje być tak 
widoczny, a  przynajmniej jest mniejszy 
niż w latach 90.
Ponieważ mam kontakt z moimi wnuka-
mi, zauważyłem, jak to się zaczyna zmie-
niać. Ci młodsi nie chcą już uczestniczyć 
w wyścigu szczurów i mówią – my musi-
my też mieć jakieś głębsze życie.

Życie prywatne, nie tylko praca?
To jest ich prawo. 

W  postulatach Solidarności położono 
mocny nacisk na to, co będzie działo się 
z  pracownikami. Gdyby dzisiaj wrócić 
do tej grupy, która tworzyła te postulaty, 
to większość z  was byłaby zadowolona 
z  tego, co się stało z  tymi postulatami 
w zakresie pracy?
Myśmy wyszli z  systemu, który wpraw-
dzie dawał pełne zatrudnienie, ale na bar-
dzo niskim poziomie i który gwarantował 
wszystko od państwa, ale też na bardzo ni-

skim poziomie. Aby kraj mógł rozwijać się 
dynamicznie, trzeba było wprowadzić wol-
norynkową konkurencję. Ta wolnorynko-
wa konkurencja stwarza również system 
niepełnego zatrudnienia. Ale problem po-
lega na tym, czy się z tym brakiem pełnego 
zatrudnienia stale walczy, czy nie. Często 
traktuje się tę kwestię jako taką sprawę ak-
cyjną, do której wraca się przed okresem 
wyborczym, a potem się o niej zapomina. 
Ja uważam, że to powinna być sprawa, 
która stale znajduje się w  centrum uwagi 
elity politycznej. Istnieje w  świadomości 
rządzących jako jeden z  newralgicznych 
problemów systemu wolnorynkowej go-
spodarki, który państwo demokratyczne 
w  społecznej gospodarce rynkowej musi 
starać się rozwiązywać.

Co my, młodzi Polacy, młode pokolenie, 
powinniśmy pamiętać z  tego, co wy wy-
walczyliście? Na czym się wzorować, kie-
dy nie będzie już Wałęsy, Mazowieckiego? 
Co powinno być dla nas hasłem, które bę-
dzie nas motywować do działania?
Na to pytanie staram się odpowiedzieć 
swoją książką, dając świadectwo temu, 
jak trudne były to problemy i przekazując 
pewne przesłanie polityczne. Staram się 
uświadomić, jaka jakość powinna charak-
teryzować polską politykę. Co powinno 
zapamiętać młode pokolenie? Myślę, że 
przede wszystkim to, że nastąpiła wielka 
zmiana. Niektórzy twierdzą, że sytuacja 
geopolityczna Polski jest niespotykanie 
dobra. Od wielu pokoleń nie była taka, 
sięgając pamięcią do złotego wieku. Jeden 
z socjologów powiedział mi, że ludzie ży-
jący w złotym wieku też nie wiedzieli, że 
żyją w  złotym wieku, więc może my też 
pewnych rzeczy nie widzimy, skupiając 
się na istniejących trudnościach, a dopie-
ro pokolenia, które po nas przychodzą, 
zobaczą, jak ważna dokonała się zmiana. 

Jakiś czas temu odbyła się dyskusja na te-
mat wieku emerytalnego. Zastanawiano 
się, ile lat trzeba pracować, żeby przejść 
na emeryturę, czy w  ogóle przechodzić. 
Pan już dawno temu osiągnął ten wiek. 
Co w  takim razie motywuje pana na co 
dzień do tego, żeby dalej pracować, robić 
coś w życiu, być aktywnym?
Zainteresowanie życiem publicznym 
i świadomość, że wiele jest jeszcze do zro-
bienia.

Dziękuję za rozmowę.
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Zwiększa się mobilność Polaków, którzy podróżują coraz częściej i dalej. Sporą popularnością cieszą się również weeken-
dowe wyjazdy, które dla wielu stały się sposobem na odpoczynek po tygodniu pracy oraz odskocznią od codziennej rutyny. 
Zmiany te dostrzegają pracodawcy, którzy poprzez dofinansowanie wypoczynku coraz częściej nagradzają i motywują swo-
ich pracowników.

Weekendowy wypoczynek pracowników

Pracodawcy, obserwując zachodzące zmiany oraz rosnące zapo-
trzebowanie na wsparcie wypoczynku pracowników, rozszerzają 
standardową formę dofinansowania urlopu, czyli dobrze znane 
„wczasy pod gruszą” o  nowe rodzaje benefitów turystycznych. 
Firmowe programy motywacyjne wzbogacane są o  wyjazdy 
weekendowe – opłacane w  całości lub współfinansowane przez 
zakład pracy. Pozapłacowe świadczenia tego rodzaju oferuje Gru-
pa Benefit Systems, która przygotowała dedykowany wszystkim 
zainteresowanym wypoczynkiem - Program MultiWeekend. Baza 
miejsc, w których pracownik może spędzić wolne dni zawiera wy-
selekcjonowaną grupę hoteli, pensjonatów i ośrodków turystycz-
nych na terenie całego kraju. Dzięki dostępowi do Programu oso-
by nim objęte mogą wypoczywać na łonie natury lub spędzać czas 
w dużych miastach oraz w klimatycznych miasteczkach. 

O Programie MultiWeekend opowiada Martyna Domaradz-
ka, Bussines Development Manager Travel Benefity, Grupa 
Benefit Systems.

MultiWeekend to nowy produkt przygotowany przez Benefit Sys-
tems, co warto o nim wiedzieć?
MultiWeekend to program motywacyjny, który jest odpowiedzią 
na coraz większe zainteresowanie Polaków weekendowymi wy-
jazdami na terenie kraju. Oferta Programu została przygotowana 
tak, by zapewnić jak największą różnorodność dostępnych miejsc 
z możliwością pobytów dwu i trzydniowych. Dzięki temu praco-
dawcy mogą zaoferować swoim pracownikom atrakcyjną formę 
motywacji, która sprosta ich różnorodnym oczekiwaniom i  po-
trzebom.

Do kogo skierowana jest oferta MultiWeekend oraz kto może 
z niej korzystać?
Oferta Programu dostępna jest dla przedsiębiorstw małych, śred-
nich i  dużych, specjalizujących się w  różnych branżach. Mogą 

z niej skorzystać zarówno przedsiębiorstwa posiadające Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak i te, które tego funduszu 
nie posiadają, a  zainteresowane są współfinansowaniem wypo-
czynku swoim pracownikom. Obecnie oferta Programu Multi-
Weekend dostępna jest na platformie kafeteryjnej MultiBenefit 
oraz na platformie BenefitDeals. 

MultiWeekend to nowy Program z zakresu świadczeń pozapłaco-
wych, co powinien wiedzieć o nim pracodawca, a co pracownik?
Program MultiWeekend minimalizuje nakłady finansowe, zapew-
niając maksimum korzyści zarówno pracodawcy, jak i jego pracow-
nikom. Program przygotowano tak, by spełniał oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających weekendowych turystów. Dla pracow-
ników ważne jest to, że na stronie Multiweekend.pl dostępna jest 
wyselekcjonowana lista hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczyn-
kowych. W  ramach Programu użytkownik, posiadający voucher 
MultiWeekend na pobyt dwu lub trzydniowy dla dwóch osób, 
samodzielnie dokonuje wyboru miejsca i dogodnego terminu. Co 
ważne, na stronie można sprawdzić dostępność pokoju i dokonać 
wstępnej rezerwacji, a  kontaktując się z  Centrum Rezerwacji bez 
trudu potwierdzić pobyt w wybranym terminie i miejscu.

Co zyskuje pracodawca decydujący się na MultiWeekend?
Dla pracodawców to atrakcyjne narzędzie motywacyjne, które 
wspiera jego pracowników w zachowaniu równowagi między ży-
ciem zawodowym a osobistym. Pomaga zwalczać stres, regenero-
wać siły, a przy okazji daje możliwość poznania pięknych zakąt-
ków naszego kraju. W  przypadku polityki motywacyjnej ważne 
jest zrozumienie, iż dla każdego pracownika czynnik motywacyj-
ny oznacza coś innego. Warto więc wyjść poza utarte schematy 
i zaproponować świadczenie, które zapewni pracownikom dobre 
samopoczucie, a także zwiększy ich efektywność i lojalność. 

Jolanta Jędrysek
Benefit Systems SATe
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PYTANIE DO EKSPERTA

MIROSŁAW SIWIŃSKI miroslaw.siwinski@isp-modzelewski.pl

Obciążenia publicznoprawne 
uczestników programu MultiSport 

Jakie obciążenia podatkowe powstają z  tytułu sfinansowania 
pracownikowi przez pracodawcę abonamentu MultiSport?

Abonament ten zapewnia dostęp do szeregu świadczeń 
o  charakterze sportowym dostępnych dla pracowników na 
podstawie imiennych kart. Jeżeli zatem pracodawca przewidzi 
sfinansowanie działalności sportowej w  regulaminie ZFŚS, to 
wówczas do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 380 zł  wszystkich przyznanych świadczeń z ZFŚS (art. 21 
ust. 1 pkt 67 updof1) sfinansowane świadczenia sportowe sta-
nowią przychód zwolniony pracownika i pracodawca nie musi 
pobierać zaliczki jako płatnik. Wynika to z tego, że działalność 
sportowo-rekreacyjna jest jednym z rodzajów działalności spor-
towej wprost przewidzianych w  art. 2 pkt 1 ustawy o  ZFŚS2 – 
a użytkownicy swoje świadczenia otrzymują na podstawie kart, 
których nie można, tak, jak np. bony, zakwalifikować jako znaki 
legitymacyjne wymienne za towar lub usługę.

Czy sfinansowanie karty MultiSport ze środków ZFŚS powoduje 
oskładkowanie tego funduszu?

Co do zasady dochody ze stosunku pracy podlegają oskład-
kowaniu i zwolnienia z podatku dochodowego nie mają znacze-
nia dla tego oskładkowania. Jednakże możliwość sfinansowania 
karty MultiSport z ZFŚS powoduje, iż świadczenie to moim zda-
niem również nie podlega oskładkowaniu jako przeznaczone na 
cele socjalne, na podstawie (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozpZUS3). Warto 
zwrócić uwagę, iż zwolnienie z  ubezpieczenia społecznego nie 
zawiera ograniczeń kwotowych przyznanych świadczeń, jak i co 
do formy.

Jakie jeszcze warunki musi spełnić pracodawca aby możliwe było 
finansowanie z ZFŚS?

Praktyka wskazuje, iż dodatkowo świadczenia takie powin-
ny być rodzajowo, w tym wypadku może być jako „działalność 
sportowo-rekreacyjna” przewidziane w  regulaminie ZFŚS da-
nego pracodawcy. Ponadto organy wymagają, ażeby wszelkie 
świadczenia z ZFŚS przyznawane były pracownikom z uwzględ-
nieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Sytuację 
tą można ustalić na podstawie oświadczenia pracownika, które-
go nie może on odmówić pracodawcy i dotyczyć ono musi sytu-
acji rozumianej w sposób całościowy (tj. np. dochód na członka 
rodziny), a nie wyłącznie zarobków tego pracownika.

Jak opodatkować i oskładkować świadczenia z karty MultiSport 
sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, a jak ze środ-
ków pracownika?

Karta MultiSport finansowana ze środków obrotowych 
w  zakresie nieobjętym ww. zwolnieniem (przekroczenie kwo-

ty) jest opodatkowana i oskładkowana, jak stosunek pracy i na 
pracodawcy ciążą wówczas odpowiednie obowiązki płatnicze. 
To co pracownik opłaci sam nie jest dla niego lub pracodawcy 
opodatkowane, bo nie ma dochodu.

Co z VAT?
Pracodawcy otrzymują faktury, z których mogą odliczyć po-

datek naliczony, a zatem ich nieodpłatne przekazanie pracowni-
kom jest opodatkowanym świadczeniem usług, o którym mowa 
w art. 8 ust. 2 pkt 2 uVAT4. W stanie prawnym obowiązującym 
od dnia 1 stycznia 2013 r. oznacza to, że pracodawca – jako po-
datnik VAT, może wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentu-
jącą to nieodpłatne przekazanie. Nie jest to już jego obowiązek, 
lecz wystawienie tej faktury jest pomocne dla rozliczenia VAT 
z  tego tytułu (stanowi ona dokument źródłowy do ewidencji 
VAT i  następnie deklaracji). Jednocześnie fakt naliczenia VAT 
potwierdza po stronie pracodawcy prawo do odliczenia z faktu-
ry otrzymanej za opłacenie kart MultiSport. Dla pracownika na-
tomiast fakt naliczenia VAT pozostaje bez znaczenia. Otrzymuje 
on bowiem to świadczenie jako osoba prywatna – nawet gdyby 
był podatnikiem VAT – z  czym związane jest właśnie opodat-
kowanie takiego nieodpłatnego świadczenia usług. Można by 
oczywiście próbować udowadniać, iż w przypadku  osób współ-
pracujących, rozliczających się na faktury VAT, jest to związane 
z ich czynnościami opodatkowanymi (tym bardziej, że 1 kwiet-
nia 2013 r. skreślono bezwzględny zakaz odliczania od darowizn 
zawarty w art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. b) uVAT), lecz moim zdaniem 
byłoby to ryzykowne. Dla pracowników zatem i osób współpra-
cujących naliczenie VAT pozostaje bez znaczenia – tym bardziej, 
że jest to podatek należny po stronie pracodawcy.

Mirosław Siwiński
doradca podatkowy,

prawnik, Kancelaria Prawna 
prof. Witolda Modzelewskiego

Warszawa

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
2 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.)
3 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1161 ze zm.)
4 Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.
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Zwrócono w  nich uwagę na takie 
problemy, jak sprawiedliwość wynagra-
dzania czy powiązanie płacy z indywidu-
alną wydajnością pracowników. Kolejny 
etap w rozwoju nowoczesnych systemów 
wynagradzania był związany z promowa-
niem idei elastyczności i indywidualizacji 
podejścia do płac (Milkovich, Newman, 
1987,  Borkowska, 2006). Przełom wie-
ków to z  kolei szybki rozwój koncepcji 
Total Rewards, która z roku na rok zysku-
je coraz większą popularność wśród spe-
cjalistów (WorldatWork, 2007).

Narodziny koncepcji

Mimo że przez lata ewoluowało podejście do wynagradzania, 
to w niewielkim stopniu zmieniły się cele stawiane przed systema-
mi wynagrodzeń. Zawsze było to nastawienie na maksymalizowa-
nie skuteczności tych systemów i minimalizowanie nakładów na 
wynagrodzenia. To właśnie ta powszechna potrzeba zwiększania 
efektywności firm poprzez ograniczanie kosztów stałych, takich 
jak wydatki na płace, leży u  podłoża narodzin koncepcji Total 
Rewards. Termin „łączne korzyści z  pracy” (Total Rewards) za-
domowił się w literaturze przedmiotu w latach 90., a szczególną 
popularność zyskał w pierwszej dekadzie XXI wieku. 

Narodziny koncepcji łącznych korzyści z  pracy to głównie 
efekt badań praktyków zrzeszonych w  Amerykańskim Towa-
rzystwie Specjalistów ds. Wynagradzania (American Compen-
sation Association, obecna nazwa – WorldatWork). Stwierdzili 
oni, że dotychczasowe systemy wynagradzania nie są skuteczne 
i w związku z tym należy poszukiwać nowych rozwiązań pozwa-
lających na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. W swo-
ich pracach skoncentrowali się głównie na tych aspektach zatrud-
nienia, które nie były bezpośrednio związane z wynagrodzeniem 
finansowym. Efektem jest koncepcja Total Rewards – nowy 
sposób myślenia o wynagrodzeniach i świadczeniach pracowni-
czych. Podkreśla się w niej, że korzyści, jakie czerpie pracownik 
ze stosunku pracy, nie ograniczają się tylko do środków mate-
rialnych. Oprócz pieniędzy pracownik otrzymuje wiele dodat-
kowych gratyfikacji, takich jak nabywanie nowych umiejętności 
czy możliwość swobodnego wyboru godzin pracy. Tak więc To-
tal Rewards to połączenie materialnych i  niematerialnych spo-

Total rewards – przyszłość 
systemów wynagradzania cz. I

Druga połowa XX wieku 
to okres dynamicznych 
zmian w podejściu do 

wynagradzania. Narodziło 
się w tym czasie wiele 

ciekawych koncepcji, takich 
jak koncepcja  

„płacy słusznej” (Jaques, 1961)  
czy idea „nowej płacy”  

(Lawler, 1990).

sobów budowania relacji z pracownikami 
w celu ich przyciągnięcia, zmotywowania 
i zatrzymania w firmie.

Opis koncepcji

Zgodnie z  definicją zaproponowa-
ną przez stowarzyszenie WorldatWork 
łączne korzyści z pracy to „wszystkie na-
rzędzia dostępne dla pracodawcy, które 
mogą być użyte w  celu przyciągnięcia, 
motywowania i zatrzymania pracownika”. 

Z punktu widzenia nauki jest to bardzo ogólna definicja, trud-
na do jednoznacznej interpretacji. Z punktu widzenia praktyki 
wynagradzania takie podejście ma wiele zalet, ponieważ daje 
pracodawcy dużą swobodę w wyborze „narzędzi” nagradzania. 
Ponadto definicja ta zwraca uwagę na to, że proces wynagradza-
nia nie ogranicza się tylko do rozliczeń pieniężnych. W ostatnich 
latach kwestia ta nabiera znaczenia szczególnie w  sytuacji, gdy 
firmy dążą do zatrzymywania wartościowych pracowników oraz 
w kontekście rozważań na temat budowania równowagi między 
życiem prywatnym i zawodowym. 

W dalszej części rozważań autorzy zwracają uwagę, że „łącz-
ne korzyści z  pracy (TR) zawierają wszystko to, co  pracownik 
postrzega jako wartość, a co jest efektem kontraktu zawodowego”.

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie kwestie. 
Po pierwsze, pracodawcy mogą stosować składowe wynagro-
dzenia, które nie są atrakcyjne dla pracowników i w kontekście 
tej definicji można stwierdzić, że nie są przez nich traktowane 
jako wynagrodzenie. Warto zapamiętać, że jeżeli chcemy, aby 
jakiś składnik wynagrodzenia był efektywny, upewnijmy się 
wcześniej, czy pracownik ocenia go jako wartościowy. Po drugie, 
„wynagrodzeniem” jest wszystko to, co pracownik dostrzega, 
czyli to, czego jest świadom. Jest to szczególnie ważne w proce-
sie informowania pracowników o  składowych i  wysokości ich 
wynagrodzenia. W wielu firmach istnieją składniki wynagrodze-
nia, o których pracownicy nie wiedzą lub o nich nie pamiętają. 
Z punktu widzenia tej definicji można stwierdzić, że środki prze-
znaczone na te składniki nie przyniosą oczekiwanych efektów 
motywacyjnych i zostały źle wykorzystane.

W publikacjach omawiających koncepcję Total Reward zwra-
ca się również uwagę na to, że łączne korzyści z pracy „to pieniężne 
i niepieniężne korzyści przekazywane pracownikom w zamian za 

dr KAZIMIERZ SEDLAK kazimierz@sedlak.pl
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ich czas, talent, wysiłek i wyniki”. Autorzy chcą w ten sposób zaak-
centować rolę i znaczenie pracowników w osiąganiu sukcesu firmy. 
Ponadto zwracają w tym miejscu uwagę na indywidualny i wielo-
wymiarowy charakter wynagrodzenia. Jest to bowiem rekompen-
sata przekazywana konkretnemu pracownikowi w zamian za po-
siadane przez niego umiejętności, czas i wysiłek poświęcony pracy 
oraz to, co najważniejsze, osiągnięte przez niego wyniki.

Reasumując, mimo wysokiego poziomu ogólności definicja 
łącznych korzyści z  pracy jest uniwersalna i  bardzo przydatna 
z  praktycznego punktu widzenia. Daje zarówno pracodawcy, 
jak i  pracownikowi dużą swobodę w  określaniu, czym jest dla 
nich wynagrodzenie. W ten sposób niekorzystne z teoretyczne-
go punktu widzenia stwierdzenia, takie jak „wszystkie narzędzia 
dostępne pracodawcy” czy „wszystko to, co pracownik postrze-
ga jako wartość” nabierają uniwersalnego znaczenia i  odzwier-
ciedlają bogactwo współczesnych narzędzi wynagradzania.

Jest to o tyle istotne, że głównym założeniem twórców koncep-
cji Total Rewards było dostarczenie prak-
tykom gotowych narzędzi wynagradzania 
i cel ten został w pełni osiągnięty. Wyod-
rębnili oni łącznie 155 takich narzędzi 
i  oddali je do dyspozycji specjalistów do 
spraw wynagradzania. Narzędzia te zostały 
podzielone na pięć głównych grup. W ob-
rębie każdej z  tych grup, opisującej jakąś 
składową wynagrodzenia, mamy do dys-
pozycji od 15 do 71 narzędzi, które w każ-
dej chwili możemy włączyć do firmowego 
systemu wynagradzania.

Pięć głównych składowych modelu 
łącznych korzyści z pracy to: 
1. Wynagrodzenie finansowe.
2. Świadczenia (benefity).
3. Działania zmierzające do utrzymania równowagi pomiędzy 

pracą i życiem osobistym.
4. Przekazywanie pracownikom wyrazów uznania i  informacji 

zwrotnych o wynikach pracy.
5. Nakłady na doskonalenie i rozwój oraz projektowanie ścieżek 

kariery.
Oprócz wymienionych powyżej powiązań autorzy koncep-

cji zwracają również uwagę, że proces wynagradzania jest także 
uzależniony od kultury organizacyjnej danej firmy, jej strategii 
biznesowej oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Nie 
bez znaczenia są także wzajemne relacje między pracownikami 
i pracodawcą.

Wynagrodzenie finansowe

Zgodnie z ideą koncepcji łącznych korzyści z pracy najważ-
niejszym z pięciu wymienionych wcześniej składowych modelu 
jest wynagrodzenie finansowe. Niezależnie bowiem od sposobu 
postrzegania składowych wynagrodzenia, pieniądze nadal od-
grywają najważniejszą rolę jako środek wymiany w gospodarce. 
Wynagrodzenie finansowe składa się z  trzech podstawowych 
elementów, czyli płacy zasadniczej, dodatków obligatoryjnych 
oraz płacy zmiennej. W ramach wynagrodzenia finansowego au-
torzy wyodrębnili 23 narzędzia pozwalające w praktyce realizo-
wać politykę wynagradzania firmy.

Struktura wynagrodzenia finansowego:
1. Płaca zasadnicza.
2. Dodatki obligatoryjne.
3. Płaca zmienna (Variable Pay):

– prowizje,
– premie,
– nagrody,
– wynagrodzenie odroczone (długo- i krótkoterminowe). 
Omawiając poszczególne narzędzia dostępne dla pracodaw-

ców w ramach wynagrodzenia finansowego, autorzy szczególnie 
dużo uwagi poświęcają płacy zmiennej. Ich zdaniem, w  dzisiej-
szych czasach jest to kluczowy element pozwalający na efektywne 
zarządzanie systemem wynagrodzeń. Płaca zmienna to składniki 
wynagrodzenia, które powinny być ściśle powiązane z wynikami 
osiąganymi przez pracownika i  firmę. Dzięki takim narzędziom, 
jak prowizje, premie czy nagrody, pracodawcy mają możliwość 
powiązania budżetu wynagrodzeń z wynikami firmy i jej sytuacją 

rynkową. Płaca zmienna to również ide-
alne narzędzie motywowania ze względu 
na swą elastyczność i łatwość stosowania. 
Zwraca się wręcz uwagę na to, że powin-
na to być najważniejsza składowa wyna-
grodzenia, bo tylko dzięki niej możliwe 
jest ścisłe powiązanie wynagrodzenia 
z wydajnością i osiąganymi wynikami.

Płaca zmienna często jest również 
określana jako „płaca niegwarantowana” 
czy „płaca objęta ryzykiem” (risk pay). 
Podkreśla się w ten sposób, że wszelkiego 
rodzaju zmienne składowe będą najważ-

niejszym narzędziem wynagrodzenia. Taka strategia postępowania 
umożliwi firmom prawidłowe rozłożenie kosztów między koszty 
stałe a koszty zmienne. Przewiduje się wręcz, że płaca zmienna bę-
dzie dominować wśród strategii wynagradzania, a kto jej nie będzie 
stosować, będzie przepłacać. Warto również podkreślić, że pozwoli 
to na obniżenie kosztów stałych firmy, bo znaczna część budżetu 
wynagrodzeń stanie się kosztem zmiennym. Jest to nowe podejście 
do definiowania płacy. Akcent położony jest bowiem na wydajność 
i  wyniki, a  nie na wynagrodzenie gwarantowane. Programy płacy 
zmiennej będą skupiać się na mierzalnych ilościowo i  jakościowo 
wskaźnikach, dzięki czemu zdecydowanie wzrośnie efektywność 
środków przeznaczanych na wynagrodzenia.

Świadczenia (benefity)

Druga składowa modelu to świadczenia dodatkowe (benefi-
ty). W ramach tego składnika autorzy koncepcji opisują 26 na-
rzędzi podzielonych na cztery wymienione poniżej grupy: 
1. Świadczenia wymagane przez prawo.
2. Płatne dni wolne od pracy.
3. Świadczenia emerytalne.
4. Świadczenia zdrowotne i prozdrowotne.

Jako że koncepcja Total Rewards powstała w USA, chciałbym 
w tym miejscu zwrócić uwagę na odmienne rozumienie i trakto-
wanie benefitów w USA i Polsce. W USA benefitem jest wszyst-
ko to, co nie jest wynagrodzeniem netto, w Polsce za świadczenia 
uważamy dopiero wszystkie dodatki do wynagrodzenia brutto. 
W związku z tym ubezpieczenie rentowe czy chorobowe w USA 

Warto zapamiętać, że 
jeżeli chcemy, aby jakiś 
składnik wynagrodzenia 

był efektywny, upewnijmy 
się wcześniej, czy 

pracownik ocenia go jako 
wartościowy.
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traktowane jest jako benefit wymagany przez prawo, a w Polsce 
jest tylko jednym ze składników wynagrodzenia brutto. Podob-
nie jest ze świadczeniami emerytalnymi i urlopowymi. W Polsce 
są one obowiązkowe i nie traktujemy ich jako benefitów. Warto 
o tym pamiętać w trakcie porównywania różnego rodzaju staty-
styk. Stosunkowo wysoki procentowy udział wartości benefitów 
w strukturze wynagrodzenia całkowitego w krajach anglosaskich 
w  porównaniu z  Polską w  większości jest efektem odmiennego 
podejścia do ich liczenia, a nie wynikiem faktycznych różnic.

Działania zmierzające do utrzymania 
równowagi pomiędzy pracą i życiem 

osobistym

Trzecia składowa modelu łącznych korzyści z pracy (TR) za-
wiera działania, których celem jest ułatwienie pracownikom zbu-
dowania stanu równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jest 
to najbardziej rozbudowany składnik modelu, gdyż zawiera aż 71 
narzędzi podzielonych na kilka grup. Zalicza się do nich:
1. Elastyczność środowiska pracy (ruchomy czas pracy, praca 

zdalna itp.).
2. Płatne i bezpłatne urlopy.
3. Wspieranie działań związanych ze zdrowiem i dobrym samo-

poczuciem. 
4. Wspieranie aktywności związanej z zajmowaniem się rodzi-

ną. 

5. Wsparcie finansowe związane z indywidualnymi programami 
oszczędnościowymi. 

6. Rozbudzanie i wspieranie zaangażowania społecznego.
7. Zachęcanie do kształtowania i modyfikowania kultury orga-

nizacyjnej.
Podobnie jak w przypadku benefitów, wiele z narzędzi wy-

nagradzania wymienionych w tej grupie jest specyficznych dla 
amerykańskiego rynku pracy i nie zawsze można je wykorzystać 
w  Polsce. Na przykład wiele świadczeń urlopowych w  Polsce 
jest obligatoryjnych, a  w  USA zależą one od woli pracodawcy. 
Wśród 71 składowych wynagrodzenia zaliczanych do narzędzi 
wspierających budowanie równowagi między życiem prywat-
nym i zawodowym są również takie, jak: ubezpieczenie dla pupi-
la domowego (psa/kota), pomoc w procesie adopcji czy masaż 
w  miejscu pracy. Nie są to benefity typowe dla polskich orga-
nizacji. Warto jednak zwrócić na nie uwagę, ponieważ zarówno 
ich ilość, jak i  rodzaj pokazują, w  jakim kierunku rozwijane są 
współczesne systemy wynagradzania.

Przekazywanie pracownikom wyrazów 
uznania i informacji zwrotnych 

o wynikach pracy
Docenianie pracowników i udzielanie im informacji zwrot-

nych o wynikach pracy to czwarta grupa narzędzi wynagradza-
nia wchodzących w  skład modelu TR. W  przeciwieństwie do 

reklama
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poprzedniej składowej modelu w  grupie 
tej znajduje się tylko 15 narzędzi podzie-
lonych na dwie grupy. Są to:
1. Wyrażanie dowodów uznania dla pra-

cownika. 
2. Udzielanie informacji zwrotnej o wyni-

kach oraz wspólne planowanie zadań.
Zdaniem twórców modelu wprowa-

dzenie do systemu wynagradzania firmy 
stałej praktyki polegającej na nagradzaniu 
nawet za drobne osiągnięcia może przy-
nieść duże korzyści. Warto zwrócić uwagę 
na to, że nie chodzi tylko o nagrody mate-
rialne. Równie ważne są pochwały czy listy 
gratulacyjne. Istotne jest to, aby działania 
takie weszły do codziennej praktyki firmy 
i  aby były one inicjowane głównie przez 
menedżerów liniowych. Ważne, aby pra-
cownicy mieli poczucie, że są doceniani 
za ich codzienny wysiłek i wkład wnoszo-
ny do firmy. Do działań takich zalicza się 
wszystkie formalne i nieformalne metody 
doceniania wkładu pracowników w  trak-
cie pracy. Wyrazy uznania czy pochwały 
nie muszą być powiązane z  osiągnięciem 
wcześniej ustalonych celów, w dużej części 
powinny być zachowaniami spontaniczny-
mi przełożonych, wynikającymi z bieżące-
go kontekstu pracy. Ponieważ najważniej-
sze jest tu docenienie pracownika, nagrody 
mogą być bezgotówkowe (np. pochwały 
słowne, dyplomy, kolacja z  przełożonym 
czy bilety na mecz).

Druga grupa narzędzi wynagradzania 
wchodząca w skład tej części modelu TR 
to udzielanie informacji zwrotnej o  wy-
nikach oraz wspólne planowanie zadań. 
Twórcy modelu łącznych korzyści z pracy 
uważają, iż proces łączenia indywidual-
nych celów z  celami organizacyjnymi to 
kluczowy element sukcesu organizacji, 
pozwalający zrozumieć, co i w jaki sposób 
zostało osiągnięte. Rzeczowa informacja 
zwrotna, oparta na analizie osiągnięć, 
motywuje pracowników do poprawiania 
wyników i  wpływa na ich wynagrodze-
nie. W tym ujęciu wyniki pracownika są 
sposobem wykazania jego umiejętności 
i  zdolności, co automatycznie wiąże się 
z wysokością wynagrodzenia. 

Nakłady na doskonalenie 
i rozwój oraz 
projektowanie  
ścieżek kariery

Ostatnia, piąta składowa modelu 
łącznych korzyści z  pracy (TR) dotyczy 

działań związanych z  rozwojem zawodo-
wym i kształtowaniem kariery. W ramach 
tej składowej wyodrębniono 20 narzędzi 
podzielonych na trzy grupy. Są to: 
1. Nakłady na rozwój zawodowy. 
2. Coaching i mentoring.
3. Możliwość kształtowania kariery za-

wodowej. 
W  przypadku rozwoju zawodowego 

chodzi głównie o  programy szkoleniowe 
przygotowane w celu doskonalenia prak-
tycznych umiejętności zawodowych pra-
cowników. Coaching i mentoring to z ko-
lei stwarzanie pracownikom możliwości 
uczenia się od bezpośrednich przełożo-
nych, korzystania z  wiedzy ekspertów 
czy doskonalenia swoich kompetencji 
pod okiem specjalistów. Ścieżki karier to 
zachęcanie pracowników do stawiania so-
bie coraz ambitniejszych celów zawodo-
wych. To także wspieranie ich w dążeniu 
do zajmowania coraz wyższych stanowisk 
i osiągania lepszych wyników.

W kontekście tej grupy narzędzi warto 
zwrócić uwagę na to, że nawet nakłady na 
szkolenia zawodowe są traktowane jako 
forma wynagrodzenia. Autorzy koncepcji 
wychodzą z  założenia, że dzięki nim pra-
cownicy podnoszą swoje kompetencje, 
przez co wzrasta ich wartość rynkowa. 
Ponadto są to koszty ponoszone przez 
firmę, a  ich głównym beneficjentem jest 
pracownik i w związku z tym stanowią jego 
korzyść. Z  drugiej strony należy również 
pamiętać, że programy takie są ważnym 
narzędziem w  pozyskiwaniu, motywowa-
niu i  zatrzymywaniu pracowników w  fir-
mie.

Reasumując, można stwierdzić, że pięć 
składowych łącznych korzyści z pracy (To-
tal Rewards) to praktyczny „zestaw 155 
narzędzi”, z  których każda firma wybiera 
odpowiedni dla siebie „pakiet” stanowiący 
wartość dla niej i dla pracowników. W ten 
sposób model TR staje się równocześnie 
łatwą do wykorzystania strategią wyna-
gradzania. Jeżeli akceptujemy założenie, że 
głównym zadaniem systemu wynagradza-
nia jest wspieranie celów i  strategii firmy, 
to dysponując takim zestawem narzędzi, 
zawsze będziemy w stanie dopasować sys-
tem do potrzeb każdej firmy.

dr Kazimierz Sedlak
Sedlak & Sedlak

– najstarsza polska firma doradztwa  
w zakresie HR 

Za miesiąc druga część.
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Skąd pomysł na działalność w  obszarze 
systemów kafeteryjnych?
W   2007 roku, działając jeszcze pod fir-
mą TravelPass  (w  2010 roku spółka 
zmieniła nazwę na MyBenefit), zajmo-
waliśmy się emisją i  dystrybucją bonów 
turystycznych, które firmy kupowały jako 
świadczenie pozapłacowe dla swoich pra-
cowników lub partnerów handlowych.  
Myśleliśmy wtedy o  rozszerzeniu naszej 
oferty także o  inne świadczenia – kino, 
teatr itp. W  świecie coraz bardziej on-
linowym nie za bardzo byliśmy jednak 
zainteresowani tworzeniem kolejnych 
papierowych bonów. Szukaliśmy bardziej 
nowoczesnych rozwiązań. Pod koniec 
2007 roku wzięliśmy udział w dużej kon-
ferencji benefitowej w  Londynie, gdzie 
jak się okazało, systemy elastycznych 
benefitów (flexible benefits) stają się na 
tamtejszym rynku standardem.

Więc postanowiliście skopiować angielski 
model?
Systemy prawno-podatkowe w Anglii i Pol-
sce są tak odmienne, że proste kopiowanie 
nie było możliwe. Zrozumieliśmy jednak, 
że przy wszystkich różnicach chodzi przede 
wszystkim o  danie pracownikowi możli-
wości samodzielnego wyboru najlepszych 
dla niego świadczeń. Ideą systemu kafete-
ryjnego jest właśnie to, że pracownik sam 
najlepiej wie, jakich świadczeń najbardziej 
potrzebuje. I  to, co sam wybierze, będzie 
cenił najbardziej. Gdy to już zrozumieliśmy, 
pozostawało już „tylko” przystosować sys-
tem do polskich regulacji i specyfiki. Choć-
by uwzględnić istnienie w Polsce funduszu 
socjalnego.

Czym w takim razie jest system kafeteryj-
ny w waszym rozumieniu?
To systemowe rozwiązanie, w  którym 
pracownicy mogą w jakimś zakresie sami 
decydować o  wybieranych przez siebie 
świadczeniach i  sami je zmieniać. Ale 
ponieważ firmy są różne i  różne są ich 
potrzeby i  cele, to i  systemy kafeteryjne 
różnią się pomiędzy poszczególnymi fir-

Bo ludzie mają różne potrzeby
Z Witoldem Szlachtą, prezesem MyBenefit Sp. z o.o.  

rozmowa na temat systemów kafeteryjnych, ich miejsca w polityce HR-owej firmy

mami. My sami wyróżniamy trzy podsta-
wowe wersje naszego systemu. 

Po co wprowadzać system kafeteryjny do 
firmy?
Wprowadzenie systemu to zmiana jako-
ści zarządzania świadczeniami w  firmie. 
Przede wszystkim – to danie pracow-
nikom możliwości zarządzania swoimi 
świadczeniami. System umożliwia też 
automatyzację procesów administracji 
świadczeniami i  raportowania dla HR 
– wszystkie wybory i  zmiany zapisywa-
ne są w  raportach dostępnych w  panelu 
administracyjnym. Dodatkowo system 
to  bogaty zestaw gotowych świadczeń, 
takich jak: karnet  do fitness, bilety do 
kina, teatru, na koncerty, wyjazdy week-
endowe w Polsce, wycieczki zagraniczne, 
itp.. Co ważne, z  wyjątkiem karty Mul-
tiSport wszystkie świadczenia dostępne 
są w  postaci elektronicznej – pracownik 
otrzymuje je od razu po zakupie w syste-
mie. Bez konieczności oczekiwania na ich 
dostawę. I bez konieczności pośrednicze-
nia działu HR w dystrybucji świadczeń. 

Jakie firmy powinny myśleć o  jego wpro-
wadzeniu?
Wśród naszych klientów są i  największe 

firmy w  Polsce, jak i  takie 100-osobowe. 
W  obszarze świadczeń z  ZFŚS sądzę, że 
system jest doskonałym rozwiązaniem 
dla każdej firmy, bez względu na wielkość. 
W  obszarze zarządzania świadczeniami 
abonamentowymi (opieka medyczna, 
ubezpieczenia) system kafeteryjny jest 
idealnym rozwiązaniem dla firm o  roz-
proszonej strukturze i  dużej skali za-
trudnienia. Jeśli firma posiada kilka lub 
kilkadziesiąt oddziałów w  Polsce, to im-
plementacja systemu rozwiązuje wszelkie 
problemy związane z  dystrybucją świad-
czeń i ich rozliczaniem.  Wszystkie rapor-
ty  dotyczące świadczeń są dostępne dla 
działów HR i kadr w systemie, co oznacza, 
że  zarządzanie świadczeniami staje się 
naprawdę proste.

Jak wygląda zarządzanie świadczeniami 
przez pracowników?
W naszym przypadku – każdy pracownik 
ma swoje własne konto dostępne online, 
24 godziny na dobę, na którym dokonuje 
wyborów i zmian świadczeń. Ma tam też 
opisy wszystkich świadczeń, dzięki cze-
mu np. nowy pracownik nie musi pytać 
HR o  to, jakie świadczenia ma dostępne 
i jak ma je wybrać – wszystkie informacje 
znajdzie w systemie, na swoim koncie.Te
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Menedżerowie bronią systemów pre-
miowych, gdyż uważają je za swoje pod-
stawowe narzędzia i atrybuty władzy nad 
pracownikami, nieświadomi tego, że nie 
tylko atrybuty te nie mają strategicznego 
znaczenia dla firmy, ale w wielu przypad-
kach wręcz szkodzą efektywności i wyni-
kom. 

Systemy premiowe stosowane w pol-
skich firmach są w większości znanych mi 
przypadków nieefektywne. Wiele z  nich 
działa na szkodę firmy lub co najmniej 
wbrew interesom zarządzających. Sku-
teczność biznesowa premii to fatamorga-
na. Czy tak naprawdę jest? Jeśli tak, to na czym polegają złudze-
nia, którym ulegamy? 

Poniżej przedstawiam siedem najpoważniejszych z nich, do-
tyczących wynagrodzeń i premii.

Złudzenie pierwsze

Wynagrodzenie motywuje do pracy. Nie jest to prawda. Dla-
czego ulegamy złudzeniu, że wynagrodzenie motywuje? 

Słusznie sądzimy, że pracownikowi zależy na jak najwyż-
szym wynagrodzeniu. Większość pracowników podejmuje pra-
cę ze względu na wynagrodzenie. Uważamy zatem mylnie, że 
płaca motywuje ich do pracy. Tymczasem płaca motywuje ich 
jedynie do podjęcia pracy. A to jest zupełnie co innego. Weźmy 
na przykład robotnika wykonującego proste prace budowlane. 
Zapłacono mu za pozostanie dłużej i  pracę w  nadgodzinach. 
Zgodził się pracować, bo zależy mu na wynagrodzeniu, ale praca 
nie sprawia mu żadnej przyjemności. Ten sam robotnik zamiast 
zostać w pracy, mógłby wrócić do domu i zająć się np. koszeniem 
trawnika. Do wykonania której pracy miałby większą motywa-
cję? Czy do tej, której podejmuje się za pieniądze, ale nie widzi 
w niej sensu? Czy do tej, za którą nikt mu nie płaci? To nie moty-
wacja powoduje, że robotnik rezygnuje z koszenia swojego traw-
nika i  zostaje w  pracy po godzinach, lecz pieniądze. Pieniądze 
są więc powodem decyzji o  podjęciu pracy, ale nie zwiększają 
motywacji do jej wykonywania. 

Wynagrodzenie ma oczywiście wpływ na motywację do pra-
cy. Niestety, ma wpływ destrukcyjny. Motywacja pracownika 
zależy bowiem nie od wysokości wynagrodzenia, ale od różnicy 
pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym (lub obiecanym) 
a  wynagrodzeniem oczekiwanym. Różnica pomiędzy oczeki-
waniami a  ich zaspokojeniem, nazywana w  naukach socjolo-
gicznych względną deprywacją, jest kluczem do zrozumienia 

Mity o premiach cz.I
Robert Reinfuss robert@reinfuss.pl

W dziedzinie premiowania 
funkcjonuje w Polsce 

rekordowo dużo mitów 
i złudzeń. Polityka 
wynagrodzeniowa 
ponosi tymczasem 

zasłużoną porażkę. Jako 
narzędzie zarządzania jest 

nieskuteczna. Rzetelna 
wiedza o tym  nie może się 

jednak przez te mity przebić. 

destrukcyjnego wpływu wynagrodzeń 
i  premii na motywację. To od poziomu 
niezaspokojenia bowiem zależy poziom 
motywacji, a nie – jak wielu menedżerów 
błędnie sądzi – od wysokości wynagro-
dzenia. Dla laika ta różnica jest trudna 
do uchwycenia, gdyż pojęcie poziomu 
niezaspokojenia nie jest powszechnie 
używane. Ulegamy złudzeniu, nie potra-
fiąc rozróżnić motywującego charakteru 
oczekiwań od demotywującego charakte-
ru niezaspokojenia. Oczekiwania płaco-
we są tymczasem niemal zawsze wyższe 
niż poziom ich postrzeganego zaspoko-

jenia. Czy znasz kogoś, kto uważa, że zarabia więcej, niż powi-
nien? Być może są takie osoby, ale ja dotąd ani jednej z nich nie 
spotkałem. 

Tak więc prawie wszyscy pracownicy uważają, że zarabiają za 
mało. Czy to jest motywujące? Nie. Niezaspokojenie w zakresie 
wynagrodzenia powoduje wieczną demotywację i wpływa nega-
tywnie na efektywność pracy. I tak powstaje podstawowy para-
doks polityki wynagrodzeniowej: płaca motywuje do podjęcia 
pracy, ale demotywuje do jej efektywnego wykonywania!

Doradzam obecnie wielu firmom. Niektóre z  nich płacą 
dwu-, a nawet trzykrotnie więcej niż inne na analogicznych sta-
nowiskach pracownikom. Nawet tak drastyczne różnice w wy-
nagrodzeniu nie mają większego wpływu na zaangażowanie 
pracowników. Nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś twierdził, 
że „pracuje wydajniej niż inni, bo mu bardzo dużo płacą”. Wręcz 
przeciwnie, na kiepskie płace narzeka większość.

Wynagrodzenie demotywuje do pracy. Więcej lub mniej, 
ale, poza sytuacjami ekstremalnymi, zawsze demotywuje.

Złudzenie drugie dotyczące premii

Premie motywują do osiągania lepszych wyników, ponieważ 
pracownikom zależy na pieniądzach. Jest to nieprawda. 

Złudzenie bierze się stąd, że rzeczywiście pracownikom za-
leży na pieniądzach. Uważamy więc, że – podobnie jak w przy-
padku wynagrodzeń podstawowych – będą robić wszystko, aby 
powiększyć swoją premię lub zwiększyć szanse jej osiągnięcia. 
Stawiamy więc warunki: „jeśli będziesz pracował wydajniej, to 
premia będzie większa”. Pracodawcy projektują zasady premio-
we w  taki sposób, aby wyższą premię wypłacić pracownikom 
osiągającym lepsze wyniki, tym samym licząc na poprawę wyni-
ków. Co prawda pracownicy są skłonni zrobić coś dodatkowego 
za premię, ale tylko pod warunkiem, że ta premia jest naprawdę 
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duża i w dodatku jest wypłacana natychmiast. Dlatego w miarę 
skutecznie działa mechanizm nadgodzin. Kto miał z nim do czy-
nienia, wie jednak, że nawet dwukrotnie wyższe wynagrodzenie 
nie zawsze jest wystarczające, by skłonić pracowników do dodat-
kowej pracy. 

Z  perspektywy pracowników premia wygląda bowiem 
zupełnie inaczej. Pracownikowi zależy na jej otrzymaniu naj-
mniejszym możliwym kosztem. Jeśli ten koszt jest zbyt duży, 
to pracownik zrezygnuje z premii. A premie z perspektywy pra-
cownika są niskie i na dodatek obłożone są licznymi warunkami 
i ograniczeniami, wśród których powszechnym jest odsunięcie 
wypłaty w czasie. To, co premiujemy, czyli wzrost efektywności, 
wymaga tymczasem od pracownika wyjścia ze strefy komfortu 
pracy, do jakiej przywykli, zmiany nawyków lub dodatkowego 
wysiłku, czyli poniesienia kosztu, który zazwyczaj znacznie prze-
kracza zyski z premii. Pracownicy nie są więc skłonni pracować 
efektywniej teraz po to, by kiedyś dostać „symboliczne” premie. 
Będą więc oni podejmować próby otrzymania wyższego wyna-
grodzenia, ale nie kosztem zmiany nawyków i cięższej pracy, ale 
raczej podejmując działania pozorne, takie jak manipulowanie 
danymi, produkcję lub sprzedaż pozorną (np. do hurtowni) itp. 

Premie nie tylko nie przekładają się na wzrost efektywności, 
ale powodują jej obniżanie. Spadek efektywności jest spowodo-
wany negatywnymi, często niezauważanymi skutkami ubocz-
nymi premii. Jednym z  takich mechanizmów demotywowania 
pracowników za pomocą premii jest podnoszenie przez nią 
oczekiwań płacowych. Mechanizm jest następujący: „skoro za 
dodatkowy wysiłek mógłbym dostać dodatkowe wynagrodze-
nie, to za porządną pracę też chcę premię”. Efektywność pracy 
jest więc przez pracowników ograniczana albo dlatego, że pre-
mie ich nie zadowalają („za takie pieniądze to ja się wysilać nie 
będę”) albo wprost po to, by premie wymusić. Manipulacja wy-
nikami i presja wywierana na obniżenie oczekiwań jest bowiem 
mniej kosztownym sposobem osiągnięcia premii niż podnosze-
nie wydajności. Mechanizm ten jest niedostrzegalny w indywi-
dualnych przypadkach. Nie zauważają go nawet sami pracowni-
cy.  W dużych firmach mechanizm oddziaływania pracowników 
i kadry menedżerskiej na wyniki jest na tyle skuteczny, że może 
całkowicie zatrzymać rozwój wydajności pracy. W dłuższej per-
spektywie ograniczanie efektywności jest bardziej opłacalne dla 
pracowników niż premiowana wyższa efektywność. Podnosze-

nie efektywności daje co prawda szansę na premię, ale w  kon-
sekwencji prowadzi do podnoszenia oczekiwań, redukowania 
szans na premię w przyszłości i co najważniejsze – pogarszania 
warunków pracy. 

Znam dużą firmę, która od trzech lat stosuje szczegółowo 
opracowany system premiowy. Premie są wysokie. Pomimo sto-
sowania premii wyniki od trzech lat kształtują się w  okolicach 
85 proc. norm. Z powodu złych wyników pracownicy często nie 
otrzymują premii. Wiadomo i potwierdziła to przeprowadzona 
analiza, że wyniki mogłyby być znacznie wyższe, gdyby nie  pre-
mie. Konstrukcja algorytmów i zasada współodpowiedzialności 
pracowników powodują bowiem, że mimo wysokiego poziomu 
frustracji bardziej opłaca się im nie dostać premii, niż osiągać za-
łożone w planie wyniki. Straty sięgają milionów złotych.

Dodatkowy mechanizm, który niemal całkowicie eliminuje 
zależność motywacji od premii wynikowej, polega na tym, że 
wpływ podwładnych na wyniki jest znacznie mniejszy, niż się 
wydaje przełożonym. Premiowanie więc pracowników za wy-
niki powoduje jedynie frustrację i negatywnie oddziałuje na ich 
wydajność pracy.  

Wzrost motywacji menedżerów i pracowników do osiągania 
wyników poprzez powiązanie wysokości premii z  tymi wyni-
kami jest iluzją. Niestety, ulegają jej zarówno zarządzający, jak  
i audytorzy.

Złudzenie trzecie dotyczące premii 
menedżerskich

Skorelowanie premii menedżerskich z wynikiem firmy ozna-
cza, że menedżerowie będą zwiększać produktywność zarządza-
nych zespołów. Jest to nieprawda. 

Wysokość  premii menedżerskich można łatwo uzależnić od 
wyniku.  Przekonuje to, całkowicie mylnie, zarządzających i au-
dytorów, że tym samym tworzą również odwrotną zależność, 
czyli że to wynik będzie zależał od premii. Inaczej mówiąc, ule-
gają przekonaniu, że premie spowodują, iż menedżerowie będą 
podejmować dodatkowe, krótko- i długoterminowe działania na 
rzecz rozwoju produktywności i poprawy premiowanych wyni-
ków. Ta odwrotna korelacja, niestety, niemal nigdy nie zachodzi. 

Podstawowy mechanizm, który blokuje wzrost produktyw-
ności, jest pozapłacowy. Menedżerowie zazwyczaj nie umieją 
przełożyć wyniku na działania operacyjne. Nie umieją zapro-
jektować dla siebie i  wyjaśnić podwładnym, jakie dodatkowe 
działania muszą podjąć i  jakich zmian dokonać w  sposobach 
pracy, aby zrealizować dodatkowy, premiowany wynik. Naj-
częściej ograniczają się do zwiększenia presji na podwładnych, 
bez zmiany metod dochodzenia do wyników. Wdrażając MBO, 
przekonuję się, że z taką trudnością borykają się  niemal wszyscy 
menedżerowie. 

Brak umiejętności przełożenia dodatkowych oczekiwań na 
konkretne zmiany, nazywany fachowo operacjonalizacją, nie 
wynika tylko z  braku fachowości w  sferze zarządzania. Mene-
dżerowie czasem wiedzą, jak usprawniać pracę swoich zespołów, 
ale presja premiowanego wyniku jest krótkoterminowa. Wynik 
trzeba poprawić natychmiast, a  wzrost efektywności wymaga 
zaplanowania, uzgodnienia i  długiego procesu wdrożenia. Pod 
presją wyników menedżerowie podejmują więc działania cha-
otyczne, krótkoterminowe i  często nieracjonalne w  dłuższej 

Izabela Kołpaczyńska
Projekt Manager/Koordynator Animatorów 
Centrum Nauki Kopernik

Czy to prawda, że premie nie motywują 
pracowników?

 Pracownicy chcą być przede wszystkim sprawiedliwie 
oceniani, nagradzani i awansowani. Nie wystarcza fakt, że 

system premiowania jest sprawiedliwy i konsekwentny. 
Niezbędne jest też tego rodzaju odczucie wśród pracowników. 

Nadzwyczaj demotywująca, a nawet destrukcyjna jest 
sytuacja, w której pracownicy mają wrażenie, że ich kolega jest 
niesprawiedliwie wysoko wynagradzany. Jednakże jednakowe 
premie zarówno dla obiboków, jak i osób ciężko pracujących  

są poważnym źródłem firmowej demotywacji.
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perspektywie. Najczęściej ograniczają się do zwiększenia presji 
na podwładnych i zwiększenia presji na zarządzających, aby ob-
niżać plany i oczekiwania. Wszystko to kosztem rozwoju orga-
nizacji.

Oprócz częstego braku kompetencji menedżerowie mają też 
ważne powody, aby nie poprawiać produktywności. Poprawa 
wyników wiąże się bowiem zazwyczaj z  olbrzymimi kosztami 
w sferze relacji z podwładnymi i komfortu pracy. Zmuszanie pod-
władnych do jeszcze większego wysiłku jest dla większości prze-
łożonych kosztem większym niż zyski z otrzymania ewentualnej 
premii – o  ile w  ogóle zostanie wypłacona. Menedżerowie nie 
poprawiają więc wyników pomimo zachęty premiowej, a  jeśli je 
poprawiają, to z innych niż premia powodów – dlatego, że bardzo 
chcą (mają wewnętrzną motywację) albo dlatego, że muszą.

Złudzenie czwarte

Wysokie premie są bardziej skuteczne. Jest to nieprawda z co 
najmniej trzech powodów. 

Premie często podnoszone są kosztem wynagrodzeń zasad-
niczych. Powoduje to spadek bezpieczeństwa socjalnego pra-
cowników i przekłada się na spadek subiektywnie postrzeganej 
jego wartości. Może to demotywować pracowników do podej-
mowania działań ryzykownych i niestandardowych, co w przy-
padku menedżerów i  specjalistów będzie ograniczało innowa-
cyjność i rozwój produktywności. 

Drugim powodem jest wzrost oczekiwań płacowych. No-
minalnie wysokie premie powodują, że w przypadku ich niewy-
płacenia pracownicy są niezadowoleni i to przez długi czas. Im 
wyższa premia, tym większy poziom demotywacji. Oczywiście 
wysokie, wypłacone premie zadowolą pracowników, ale, jak 
wiadomo, niezadowolonych jest zawsze więcej. Złudzenie, że 
podwyżki premii zwiększą zaangażowanie, płynie z  popełnia-
nego powszechnie błędu polegającego na niezauważaniu de-
motywującego działania wynagrodzeń: „skoro pracownicy chcą 
więcej zarabiać, to jeśli im damy wyższe premie, będą bardziej 
usatysfakcjonowani z wynagrodzenia”. Jest to nieprawda. Gdyby 
tak było, to firmom opłacałoby się bez przerwy podnosić premie 
w zamian za rosnącą produktywność. Jak wiadomo, w rzeczywi-
stości jest zupełnie inaczej. 

Trzecim powodem, dla którego nie opłaca się podnosić pre-
mii, jest subiektywne i  względne postrzeganie ich wysokości. 
Podnosząc premie, podnosimy koszty i  poprzeczkę przedsię-
biorstwu, a  nie pracownikom. To firma musi więcej zapłacić. 
Z  zasady obniża to rentowność wynagrodzeń. Wartość premii 
dla pracownika jest znacznie niższa niż koszt dla firmy. Bardziej 
motywujące działanie wyższej premii jest wątpliwe. 

Znana mi osoba powiedziała niedawno swojemu klientowi, 
że „za kwotę poniżej 10 tysięcy złotych to jej się nie chce wstać 
z łóżka”. Ta sama pani jeszcze niedawno była skłonna pracować 
miesiąc i to z pasją za wynagrodzenie poniżej średniej krajowej. 
Podnoszenie wynagrodzeń nie zwiększa motywacji i zaangażo-
wania pracowników. 

Złudzenie piąte dotyczące puli premiowej

Podział puli premiowej w zależności od osiągniętych przez 
pracowników wyników powoduje, że starają się oni osiągać lep-

sze wyniki po to, by otrzymać wyższą premię (większą część puli 
premiowej). Jest to nieprawda. 

Wiele firm w Polsce stosuje rozwiązania oparte na puli pre-
miowej, czyli zdefiniowanej z góry kwocie premii do podziału. 
Zasada puli premiowej polega na tym, że ilość pieniędzy do 
podziału jest ograniczona. System premiowy służy więc jedynie 
sprawiedliwej dystrybucji ograniczonej ilości pieniędzy do po-
działu. Pula premiowa jest dzielona według zasady: kto zapraco-
wał na więcej, dostaje większy kawałek „tortu”. 

Złudzenie polega na tym, że wydaje nam się, iż podstawo-
wą korelacją jest powiązanie efektów pracy pracownika z  wy-
sokością premii. Rzekomo pracownikowi opłaca się włożyć 
więcej wysiłku w pracę w zamian za premię. W rzeczywistości 
znacznie silniejsza jest korelacja szkody wyrządzonej współpra-
cownikom z wysokością premii. Zaszkodzić innym, np. poprzez 
podważenie ich osiągnięć lub utrudnianie im uzyskania efektów, 
jest wielokrotnie prostsze i mniej kosztowne niż wypracowanie 
własnego sukcesu. Tym bardziej, że własną premię, czyli własny 
sukces, pracownik wypracowuje kosztem premii współpracow-
ników. Konkurencja i wzajemne antagonizmy są więc naturalną 
konsekwencją takiej polityki wynagrodzeniowej i  racjonalnym 
wyborem pracowników. Stosowanie puli premiowej prowadzi 
do pogorszenia relacji w organizacji i spadku wydajności pracy. 
Negatywne skutki puli premiowej dotyczą w większym stopniu 
pracowników zdolnych, ambitnych i  rozumiejących mechani-
zmy biznesowe.

Złudzenie szóste odnoszące się do zasady 
SMART

Stawianie realistycznych targetów premiowych działa mo-
tywująco i  w  efekcie prowadzi do poprawy wyników. Teza ta 
wydaje się logiczna. Wierzą w nią niemal wszyscy. Błąd dotyczy 
jednak nie samej idei motywowania do realistycznych targetów 
(ta jest słuszna), ale przekonania, że te targety są dobrze, czyli 
realistycznie ustalone. Stosowanie powyższej zasady przez kilka 
lat powoduje bowiem naturalne obniżanie oczekiwań (targe-
tów) i  wyhamowanie naturalnego, organicznego rozwoju efek-
tywności pracy. Paradoksalnie to nie pracownicy są głównymi 
„hamulcowymi” podnoszenia wymagań. To menedżerowie 

Karolina Stołecka
Kierownik HR
Benefit Systems SA

Dlaczego benefity są lepsze niż premia 
finansowa?

 Benefity pozapłacowe to świadczenia długoterminowe, 
które są dostępne dla wszystkich pracowników, a coraz 
częściej także członków ich rodzin. W przeciwieństwie 

do premii finansowej, która z założenia jest świadczeniem 
jednorazowym, pracownik ma pewność, iż jego praca oraz 

zaangażowanie w działalność firmy będzie dodatkowo 
wynagradzana przez dłuższy czas. Świadczenia pozapłacowe 

niwelują także ryzyko związane z pojawieniem się niezdrowej 
rywalizacji między współpracownikami, co jest częstym 

zjawiskiem w podmiotach, w których formą dodatkowego 
wynagrodzenia jest premia finansowa.
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średniego szczebla i  specjaliści są odpowiedzialni za zaniżanie 
oczekiwań i  lansowanie anty-biznesowej zasady realistyczności 
celów. Są oni bowiem podwójnie zainteresowani utrzymaniem 
status quo. Po pierwsze, w trosce o relacje z podwładnymi (któ-
rych często się boją) nie są chętni do podnoszenia wymagań. Po 
drugie, ich własny interes premiowy sprzyja zaniżaniu targetów. 
W utrzymaniu status quo wspierają ich specjaliści, którzy wspól-
nie z nimi zainteresowani są tworzeniem rezerw pracochłonno-
ści. W zarządzaniu personelem często odwołują się oni do zasa-
dy SMART mówiącej o tym, że cele powinny być realistyczne. 
W założeniach teoretycznych słuszna zasada powszechnie inter-
pretowana jest jednak na szkodę przedsiębiorstwa. W  efekcie 
stawianie i premiowanie realistycznych celów (targetów) prowa-
dzi w dłuższej perspektywie do spadku efektywności organizacji 
i nierentowności systemów premiowych.

Pewna firma produkcyjna stosowała przez kilka lat rozbu-
dowany system akordowy. Normy nie były podnoszone, bo wy-
dajność delikatnie spadała, utrzymując się na poziomie około 95 
proc. System premiowy, oparty na „realistycznych celach”, spo-
wodował w tej firmie zatrzymanie organicznego rozwoju wydaj-
ności pracy i doprowadził do spadku rentowności całej firmy. Po 
zlikwidowaniu akordu przez kilka kolejnych lat produktywność 
gwałtownie rosła, odrabiając straty spowodowane systemem 
premiowym.

Gdyby osiąganie celów/targetów nie było premiowane, to 
opisane zjawisko ograniczania efektywności występowałoby 
w znacznie mniejszym stopniu. 

Złudzenie siódme

Nagrody uznaniowe są skuteczniejsze, gdyż są bardziej spra-
wiedliwe – uwzględniają bowiem więcej kryteriów niż premie 
regulaminowe. Nie jest to prawda. Nagrody uznaniowe są rze-
czywiście czasami bardziej sprawiedliwe. Ich podstawowa wada 
polega jednak na tym, że są płacone post factum. Są, być może 
sprawiedliwym, systemem dystrybucji pieniędzy pomiędzy pra-
cowników. Nie mają one jednak pozytywnego wpływu na działa-
nia i na efektywność w kolejnym okresie premiowym. Rozdzie-
lając sprawiedliwie premie, ulegamy złudzeniu, że nagrodzonych 
zachęcamy do wydajniejszej pracy, a ukaranych demotywujemy 
od nieróbstwa. W rzeczywistości jedynie zaspokajamy i to czę-
ściowo oczekiwania płacowe stworzone przez te właśnie nagro-
dy. Ponieważ jednak, zgodnie z  zasadą względnej deprywacji, 

nie zaspokoimy tych oczekiwań w  całości, to nagroda, nawet 
najsprawiedliwsza, będzie demotywować do wydajniejszej pra-
cy. Dowodzą tego powszechnie znane spadki wydajności pracy 
po wypłacie.

Jeden z  moich klientów zakończył właśnie rok awanturą 
wokół nagród rocznych. Wypłacone „sprawiedliwie” miliony 
złotych, jak co roku, zamiast poprawić atmosferę, wywołały po-
tężną falę niezadowolenia i wzajemnych niechęci. Niezadowole-
ni byli zarówno ci, którzy dostali, jak i ci, którym się nie udało.  
Pogarszająca się atmosfera w zespole i niezadowolenie niewąt-
pliwie odbiją się negatywnie na efektywności pracy i wynikach 
firmy w kolejnym roku.

Premia jak kij ma dwa końce

Złudzeń dotyczących wynagrodzeń i  premii jest znacznie 
więcej. Opisałem tu jedynie te najczęściej występujące. Wyna-
grodzenia i premie, jak każdy kij, mają dwa końce. Z jednej stro-
ny zaspokajają one oczekiwania płacowe, z drugiej jednak same 
je tworzą. W  dodatku generują je na poziomie, którego nie są 
w  stanie zaspokoić. Oferując premie, skłaniamy pracowników 

do podjęcia pracy. W bardzo krótkiej perspektywie otrzymuje-
my efekt pozytywny. Równocześnie jednak oferując premie, de-
motywujemy pracowników, pozbawiając ich satysfakcji z pracy  
i paradoksalnie także z wynagrodzenia. W dłuższej perspektywie 
efekt motywujący zanika i pozostaje jedynie demotywacja. Za-
rządzający jednak nadal ulegają złudzeniu, że poprawiają wyniki 
i „motywują” pracowników. Premie skutecznie wskazują priory-
tety i działania pożądane i je wspierają. Z drugiej jednak strony 
deprecjonują wartość zaangażowania i odbierają sens pracy, kre-
atywności i rozwojowi. Pracownik zaczyna doceniać wartość je-
dynie tego, co jest premiowane kosztem tego, co bez manipulacji 
premiowych dawałoby mu radość i satysfakcję.

Robert Reinfuss 
doradca biznesu Reinfuss Consulting

Za miesiąc druga część,
m.in. o tym czym zastąpić premie.
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Największa konferencja branżowa w Łodzi

Witold Szlachta
Prezes Zarządu
MyBenefit Sp. z o.o.

Dlaczego benefity są lepsze niż premia 
finansowa?

 W przypadku benefitów, przy odpowiednim ich 
komunikowaniu, świadomość otrzymanej wartości 

jest znacznie wyższa. Sądzę zatem, że pod względem 
motywacyjnym benefity mają istotną przewagę nad premią 

pieniężną. Szczególnie, gdy mówimy o kwocie rzędu 
100-300 zł/miesięcznie – a taka jest zazwyczaj wartość 
świadczeń otrzymywanych przez pracowników. 100 zł 

premii pieniężnej będzie praktycznie niezauważalne, dwa 
przydatne w życiu świadczenia wykorzystywane na co dzień 

– to zostanie przez pracowników docenione.

dr Kazimierz Sedlak
Sedlak&Sedlak

Czy premia jest lepsza od benefitów?
Na tak sformułowane pytanie nie ma prostej odpowiedzi. 

Wynagradzanie to proces złożony i zwykle ukierunkowany 
na zwiększanie efektywności pracy. Daje największe efekty, 
gdy jest zindywidualizowany, czyli dopasowany do potrzeb 
zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jeżeli uzyskujemy 

zamierzone efekty typu wzrost wydajności, to warto stosować 
zarówno premie, jak i benefity. Jeżeli nie ma efektów, to nie 

warto korzystać z żadnego z tych narzędzi.
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swobodę uczenia się, nabywania umie-
jętności po stronie pracownika. 

2. Dyrektywność, czyli arbitralność, po-
wtarzalność i przewidywalność w wy-
borze metody uczenia i przekazywania 
doświadczeń, a także kontrolę nad me-
chanizmem nabywania umiejętności 
po stronie pracownika oraz ewaluację 
wyników. 
Powstaje pierwsza oś modelu. Drugą 

oś, dotyczącą procedur i algorytmów oraz 
przebiegu procesu uczenia lub zmiany 
postawy, tworzą:
1. Gotowa figura, czyli uzgodniony, 

uniwersalny i  potwierdzony algorytm 
uczenia, gotowy program, model, 
procedura. Zadaniem edukatora jest 
opanowanie metody oraz zgodnie z jej 
wynikowymi kryteriami zastosowanie 
jej wobec pracownika i  nauczenie go 
założonych umiejętności.

2. Domykanie figury to swobodne do-
chodzenie do osobistych rozwiązań 
oraz subiektywnych strategii rozwo-
jowych przez samego pracownika lub 
grupę. Edukator jest towarzyszącym 
zmianie facylitatorem, który udzie-
la feedbacku dotyczącego podjętych 
przez pracownika decyzji. Efekt jest 
związany z osobistym poszukiwaniem 
i  tworzeniem nowych modeli przez 
samego zainteresowanego pracownika 
lub grupę. Rezultat ma zastosowanie 
zindywidualizowane, skuteczne w od-
niesieniu do konkretnych sytuacji.  
Powstaje oś: Procesu uczenia się i Do-
chodzenia do zmiany. Z  połączenia 
obu osi powstaje Matryca oddziały-
wań edukacyjnych. 
Lewa górna ćwiartka znajduje się 

w polu Gotowych figur i Swobody w do-
chodzeniu do umiejętności. Większość 
klasycznych metod edukacyjnych dzia-
ła według tego mechanizmu. Dany jest 
program, obszar wiedzy, zdefiniowane są 
tematy, a czasem nawet kompetencje (Go-
towa figura), natomiast sposób utrwalenia 
i  nabycia umiejętności lub kompetencji 
zależy od ucznia i nauczyciela. Obrazuje to 

W  wielu przedsiębiorstwach jednym 
z  najważniejszych problemów stojących 
przed kierownictwem, a zwłaszcza przed 
działami HR, jest zarządzanie wiedzą.

Nowych pracowników trzeba szkolić 
i rozwijać ich kompetencje, wobec bardziej 
doświadczonych stosować techniki moty-
wacyjne, angażować ich w pracę. Potrzeb-
ny jest transfer wiedzy i jej dystrybucja: od 
pracowników bardziej doświadczonych 
do osób mniej kompetentnych. Niezbęd-
ne stają się systemy sukcesji obejmujące 
kluczowe stanowiska, zwłaszcza w dużych 
firmach o skomplikowanych procedurach, 
działających w  wyspecjalizowanych bran-
żach. Osobnym zadaniem staje się wdra-
żanie zespołu działań objętych projektem 
talent management oraz systemu budo-
wania ścieżek kariery. Czasem wszystkie  
te mechanizmy są szczęśliwie połączone 
w jeden przemyślany i spójny system, po-
cząwszy od procedur wdrożenia i szkolenia  
nowych pracowników, poprzez szkolenia 
branżowe i  kompetencyjne, mechanizmy 
wyłaniania i  promowania talentów, skoń-
czywszy na programach coachingowych 
i mentoringowych. Coraz częściej również 
procesy zmierzające do powstania tak zwa-
nej organizacji uczącej się są bezpośrednio 
powiązane z mechanizmem motywowania 
finansowego, zwłaszcza wtedy, kiedy fun-
damentem funkcjonowania organizacji 
uczącej się jest metoda dobrych praktyk 
i  promocja talentów. Gdy promowani 
i  nagradzani są pracownicy najbardziej 
efektywni, osiągający najlepsze wyniki, 
a  jednocześnie najbardziej utalentowani, 
wówczas organizacja z jednej strony stabi-
lizuje procesy personalne, a z drugiej napę-
dza innowacyjność i efektywność. Bardzo 
często jednak mechanizmy związane z roz-
wojem i edukacją kadr są rozczłonkowane, 
wdrażane ad hoc, nierzadko zawieszane 
jako kosztochłonne, a  zatem jako pierw-
sze podlegają redukcji kosztów. Wówczas 
szkolenia odbywają się przypadkowo lub 
w  wyniku presji menedżera danego dzia-
łu, któremu zależy na pilnym uzupełnie-
niu jakiegoś rodzaju umiejętności załogi. 

Matryca edukacyjna
MACIEJ BENNEWICZ autor@normanbenett.pl

O  wsparciu coachingowym decyduje 
przypadek lub doraźna potrzeba. Presja 
na wyniki, w  połączeniu z  bezrobociem, 
uruchamia zachowawcze, obronne posta-
wy personelu. Długofalowo demotywuje, 
a nierzadko rozmontowuje zaangażowanie 
personelu. Efektywność gwałtownie spa-
da. W  procesach edukacyjnych powstaje 
bałagan. Nierzadko firma traci ogromne 
sumy pieniędzy wraz z  utratą talentów, 
które zdobywszy nieco doświadczania – 
odchodzą. Pozostali pracownicy pracują 
gorzej, niżby mogli. Często zdarza się rów-
nież, że szkolenia, coachingi, mentoringi, 
w  które zainwestowano spore sumy, nie 
przynoszą spodziewanego efektu, a nawet 
pogarszają sytuację. Sądzimy, że odpowie-
dzialny jest za to źle dobrany know-how, 
trener lub inny dostawca, lecz najczęstszą 
przyczyną tego stanu rzeczy jest niedosto-
sowanie narzędzia edukacyjnego do po-
trzeb określonego pracownika lub grupy 
pracowniczej.      

Matryca oddziaływań edukacyjnych 
jest modelem, dzięki któremu w  sku-
teczny sposób można uporządkować 
większość procesów edukacyjnych w or-
ganizacji. Pozwala zarówno na  definio-
wanie różnicujące odpowiednich metod,  
jak i  na dochodzenie do kompletnych 
strategii działania. Możemy dzięki niej 
odwoływać się do praktyki biznesowej, 
używanych wcześniej procedur oraz me-
todologii uczenia. Możemy elastycznie 
kreować rozwiązania w zależności od sy-
tuacji, kontekstu, potrzeb pracowników, 
organizacji, planowanej zmiany, a  także 
możliwości budżetowych. Rezultatem 
takiej strategii jest lepsze wykorzystanie 
istniejących już zasobów materialnych 
i edukacyjnych. 

Określamy na początku dwa wymiary, 
tworzące pierwszą oś metodologii ucze-
nia się: 
1. Swobodę oddziaływań, poprzez 

którą będziemy rozumieli dowolność 
metodologiczną w  przekazywaniu 
wiedzy, doświadczeń oraz umiejętno-
ści po stronie osoby edukującej oraz 
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porządkując według Matrycy edukacyjnej 
różne oddziaływania edukacyjne w firmie, 
unikamy sytuacji, w której np. doświadcze-

ni handlowcy jadą na szkolenie z negocja-
cji wraz z nowo zatrudnionymi. Wówczas 
jedni czują się sfrustrowani znaną już wie-
dzą, potrzebują treningu (mentoring) lub 
coachingu (motywacja); drudzy czują się 
przeciążeni, gdyż potrzebują wiedzy ele-
mentarnej (szkolenie podstawowe) i  dłu-
giego treningu pod okiem doświadczonej 
osoby (mentoring). Efekt – źle wydane 
pieniądze i  pogłębiająca się frustracja za-
łogi oraz przeciwskuteczność szkolenia. 
Inny przykład to skierowanie na coaching 
pracowników, którzy nie umieją lub nie 
chcą pracować. Efekt – pogorszenie wyni-
ków. Skierowanie pracownika na specjali-
styczny mentoring lub drogi coaching, gdy 
on tymczasem potrzebuje porady i  po-
kierowania własnym rozwojem (counse-
ling-doradztwo) lub zapewnienia, że jest 
chcianym w firmie talentem, skutkuje jego 
zagubieniem i utratą efektywności. 

W praktyce, bez dodatkowych przygo-
towań, można podłączyć pod mechanizm 
Matrycy różne wewnątrzfirmowe pomia-
ry (ankiety, oceny pracownicze, rozmowy 
okresowe) lub choćby wyczucie i  znajo-
mość personelu, by skutecznie dopaso-
wywać właściwe narzędzia edukacyjne do 
właściwych potrzeb oraz w odniesieniu do 
oczekiwanych rezultatów. Wówczas pozy-
tywny skutek jest natychmiastowy.

Maciej Bennewicz 
dyrektor programowy

Norman Benett Academy

ćwiartka Uczenie się, a najczęstszą metodą 
są szkolenia, wykłady, e-learning i  samo-
dzielne studiowanie literatury przedmiotu. 
Rezultatem są: wiedza lub informacje.

Kolejny obszar z połączenia Gotowych 
figur i  Dyrektywności daje nam Mento-
ring, rozumiany jako wykorzystanie goto-
wych procedur i algorytmów wraz ze ściśle 
zdefiniowaną metodą trenowania wcze-
śniej nabytych umiejętności. Mentor, jako 
bardziej doświadczony pracownik, prze-
kazuje młodszemu wiedzę, kompetencje, 
doświadczenia, a także sukcesję branżową 
ustalanymi przez organizację metodami 
i w określonym trybie. Rezultatem są lep-
sze umiejętności praktyczne.

Kolejna ćwiartka to Counselling, w któ-
rym edukator dokonuje dyrektywnych wy-
borów co do metody postępowania, opie-
rając się na istniejącym systemie. Pomaga 
on określić efekt. Natomiast wybór i dalsze 
działania leżą po stronie pracownika. Mogą 
być one swobodne i nieustrukturyzowane, 
jednak prowadzą do uzyskania rezultatu. 
Tutaj znajduje się doradztwo i zarządzanie 
ścieżką kariery. Efektem jest wybór rozwią-
zania, podjęcie dalszych działań. 

Czwarta ćwiartka (prawa górna) to 
zarówno swoboda w stosowaniu metodo-
logii edukacyjnej, jak i w dochodzeniu do 
rozwiązań. Gdy musimy dotrzeć do głęb-
szych motywacji, do źródła postawy pra-
cownika, czyli jego przekonań i wartości, 
skuteczny staje się coaching partnerski. 

Jak pracować z  Matrycą? Najpierw 
należy określić, jakiego rodzaju potrzeby 
zgłasza pracownik lub grupa (dział, sekcja, 
zespół). Następnie należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie: czy sytuacja i cele wyma-
gają podejścia proceduralnego, czyli wdro-

żenia gotowych figur, norm, obowiązków, 
procedur, których pracownik ma się na-
uczyć? Czy raczej to sami pracownicy – lub 

grupa – powinni kreować metody i rozwią-
zania najbardziej skuteczne z  ich punktu 
widzenia? Jaka forma edukacji najlepiej 
posłuży pracownikowi i  stawianym przed 
nim celom? Czy pracownik ma nabyć jedy-
nie nową wiedzę, np. wystarczy, że pozna 
obowiązujące przepisy dotyczące VAT-u? 
Wówczas wystarczające będzie szkolenie. 
Czy też powinien trenować pod okiem 
starszego kolegi prawidłowe fakturowanie? 
Wówczas można zastosować mentoring. 
Czy też, pomimo doświadczenia, zaczął 
popełniać błędy? Wówczas konieczne jest 
wprowadzenie coachingu partnerskiego. 
Czy też jego zdolności przekraczają zakres 
obowiązków? Jeśli tak, nieodzowny jest 
wówczas counselling – doradztwo, budo-
wanie ścieżki rozwoju. Istotne jest to, że 

Rys. 1. Matryca oddziaływań edukacyjnych

Rys. 2. Matryca edukacyjna. Zdobywane zasoby
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Grywalizacją (gamifikacją, gryfi-
kacją) nazywamy proces polegający 
na celowym i  świadomym zastosowa-
niu mechanizmów wykorzystywanych 
w grach – w sytuacjach, które normalnie 
nie mają nic wspólnego z  grami, w  imię 
osiągnięcia określonych celów. Technika 
ta, bazując na przyjemności, jaka płynie 
z  pokonywania kolejnych osiągalnych 
wyzwań, rywalizacji, współpracy itp., słu-
ży zwiększeniu zaangażowania grupy, do 
której taki proces został zaadresowany 
lub umożliwia efektywniejsze rozwiązy-
wanie problemów. Sprawia, że konkretna 
czynność – otrzymawszy ciekawszą opra-
wę – zyskuje w  oczach (potencjalnych) 
wykonawców na atrakcyjności oraz za-
spokaja ich pragnienia wynikające z  po-
trzeb szacunku, uznania i  samorealizacji. 
Dlatego też grywalizacja jest idealnym 
narzędziem wyzwalającym zaangażowa-
nie wybranych grup odbiorców w najroz-
maitszych dziedzinach biznesu. Nadaje 
się z powodzeniem do stosowania zarów-
no w wewnętrznych procesach przedsię-
biorstw, jak i  tych ukierunkowanych na 
zewnątrz. W ostatnich dwóch latach gry-
walizacja stała się przebojem wśród na-
rzędzi zarządzania personelem. Ponieważ 
ostatecznym celem implementacji roz-
wiązań grywalizacyjnych skierowanych 
do pracowników jest zwiększenie ich 
produktywności, dziedziny i  zakres ich 
zastosowania ograniczane są wyłącznie 
przez potrzeby, chęci i  możliwości twór-
cy „gry”. Musi być przy tym spełnionych 
wiele warunków, aby program grywaliza-
cyjny przyniósł oczekiwane efekty. Nie-
wątpliwie do kluczowych należy taka jego 
konstrukcja, aby mimo zróżnicowania 
oczekiwań i  dążeń poszczególnych jego 
uczestników pozwolił on na ich wspól-
ną pracę nad realizacją zdefiniowanego 
nadrzędnego założenia. Kluczowy w gry-
walizacji jest także stały feedback, ważne 
jest też uwzględnienie oczekiwań danej 
grupy uczestników pozwalające na skon-

Grywalizacja biznesowa

Czym jest grywalizacja 
biznesowa – wprowadzenie, 
mechanizmy, zastosowania, 

skuteczność.

PIOTR PAJEWSKI ppajewski@egamification.pl

struowanie właściwego przekazu, a  także 
stworzenie poczucia sensu podejmowa-
nych przez uczestników działań. 

Praktycznie każda działalność 
w  przedsiębiorstwie może zostać zgami-
fikowana. Szczególne bogactwo zastoso-
wań gryfikacja może znaleźć w procesach, 
za które zazwyczaj są odpowiedzialne 
działy HR lub osoby zarządzające kadra-
mi (w  przypadku mniejszych organiza-
cji). Przede wszystkim chodzi tu o nabór 
pracowników, ich kształcenie i  podno-
szenie kwalifikacji, motywowanie do 
rozszerzania kompetencji zawodowych 
oraz dzielenia się wiedzą, działania mają-
ce na celu integrację jednostek i zespołów 
oraz zwiększające przywiązanie do firmy 
i  lojalność względem niej. Mogą to być 
również wszystkie inne działania mające 
na celu podniesienie poziomu zadowole-

nia pracowników – czyli prowadzące do 
stworzenia przyjaznego otoczenia i poka-
zujące zatrudnionym, że dla firmy są oni 
najcenniejszym z  aktywów, a  nie jedynie 
trybikami w machinie (chociażby systemy 
bonusowe). Wszystkie te zastosowania 
łączy jedno – ich efektem jest stan, w któ-
rym to, co do tej pory było męczące i nu-
żące, staje się miłym zajęciem, rozrywką, 
a nawet zabawą, dzięki czemu rośnie mo-
tywacja, lojalność i zaangażowanie uczest-
ników oraz chętniej przejawiają oni inicja-

W ostatnich dwóch 
latach grywalizacja 
stała się przebojem 

wśród narzędzi 
zarządzania 
personelem.

tywę, łatwiej internalizują zmiany i  stają 
się najlepszymi ambasadorami przedsię-
biorstwa.

Jako motywatory wykorzystywane 
są przede wszystkim najprostsze mecha-
nizmy gier: punkty, poziomy, odznaki, 
rankingi, misje. Ich głównym celem jest 
pokazanie w szybki i przejrzysty sposób 
postępu: jaki jest stopień wykonania za-
dania, czy zostało ono wykonane prawi-
dłowo oraz jaką w związku z tym pozycję 
zajmuje dany uczestnik na tle innych. 
Jest to jednocześnie forma przekazywa-
nia błyskawicznej informacji zwrotnej 
tak ważnej dla uczestnika, dzięki której 
zawsze wie on dokładnie, co robi dobrze, 
a do czego powinien się bardziej przyło-
żyć. Dobrze przygotowana grywalizacja, 
wykorzystując wspomniane motywato-
ry, pobudza do zdrowego współzawod-
nictwa, jednocześnie promując współ-
pracę. 

Podstawą sukcesu grywalizacji jest 
przede wszystkim ludzka skłonność do 
rywalizacji z  innymi, porównywania się 
z nimi oraz udowadniania im swojej prze-
wagi na dowolnym polu. Jednocześnie 
jednymi z  największych wrogów czło-
wieka są nuda i  rutyna i  to one właśnie 
są odpowiedzialne za to, że motywacja 
do działania spada. W związku z tym na-
wet duże pieniądze przestają po pewnym 
czasie być wystarczającym czynnikiem 
zwiększającym czy choćby utrzymują-
cym na stałym poziomie zaangażowanie 
pracowników. Grywalizacja – jako system 
bazujący na zdrowej rywalizacji i  nagro-
dach, a nie na karach – pozwala stworzyć 
warunki, w  których motywacja pracow-
ników wzrasta. Tak oceniają to sami pra-
cownicy.

Piotr Pajewski 
Partner, Managing 

Director w Enterprise 
Gamification Sp. z o.o.
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Już ponad 135 tys. kart 
MultiSport zamawianych 

jest za pośrednictwem 
platformy internetowej 

e-MultiSport.

Benefit Systems, dostarczający benefity dla 
pracowników, stworzył narzędzie, które 
bez wątpienia można nazwać “benefitem 
dla pracodawców”. E-MultiSport - platfor-
ma służąca usprawnieniu i  automatyza-
cji procesu składania zamówień na kartę 
MultiSport cieszy się coraz większą popularnością wśród Klientów 
firmy. Stały, całodobowy dostęp do danych, jak również pełną kon-
trolę nad zamówieniami doceniło już 3,5 tys. pracodawców zatrud-
niających kilkaset tysięcy osób. 
Główną przesłanką ku stworzeniu nowego rozwiązania dedykowa-
nego jednostkom odpowiedzialnym za koordynację relacji z  Be-
nefit Systems była chęć skrócenia czasu potrzebnego do złożenia 
zamówienia oraz wyeliminowania błędów pojawiających się w trak-
cie jego realizacji. O tym, iż Elektroniczny System Obsługi Klienta 
okazał się narzędziem niezwykle praktycznym świadczy fakt, iż już 
ponad połowa Klientów realizuje zamówienia na główny produkt 
firmy właśnie za jego pośrednictwem. Tym, co zachęca do skorzy-
stania z  nowego rozwiązania jest jego dostępność – będąca skut-
kiem zaprojektowania platformy w formie strony internetowej oraz 
połączenie wielu funkcjonalności w jednym miejscu. Za pośrednic-
twem e-MultiSport, osoby odpowiedzialne za współpracę z Benefit 
Systems, mogą nie tylko składać zamówienie na karty MultiSport, 
ale mają także możliwość zgłaszania zapotrzebowania na duplikaty 
zagubionych karnetów oraz dokonania zmian na liście użytkowni-
ków.
Internetowa platforma zapewnia stały dostęp do zawartych w for-
mularzu informacji oraz umożliwia wgląd w aktualną listę użytkow-

ników korzystających z  karty. Narzędzie,  
które zastąpiło dotychczasowe rozwiązanie 
oparte na arkuszu Excel, eliminuje koniecz-
ność trzykrotnego wprowadzania każdej 
zmiany w  dotychczasowym zamówieniu. 
Sprzyja to oszczędzaniu czasu – zwłaszcza 

w przypadku firm, w których liczba osób objętych programem mo-
tywacyjnym MultiSport jest znacząca. – „Platforma e-MultiSport 
jest funkcjonalna i zarazem bardzo przejrzysta, co sprawia, że ko-
rzystanie z  niej przebiega intuicyjnie. Na podkreślenie zasługuje 
możliwość eksportu danych do plików w formatach csv, pdf i xls, co 
świetnie sprawdza się w przypadku tworzenia raportów i zestawień 
– ocenia Sylwia Szpargała, specjalista ds. personalnych w  firmie 
Polska Grupa Merchandisingowa, od ponad pół roku realizującej 
zamówienia za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Obsługi 
Klienta. – Inną przydatną funkcją jest przypomnienie o  terminie 
złożenia kolejnego zamówienia, które wyświetla się na każdej pod-
stronie, a także podsumowanie z szacunkową kwotą faktury za ko-
lejne okresy rozliczeniowe -  dodaje Sylwia Szpargała.
Pozytywną  opinię na temat platformy potwierdza badanie doty-
czące satysfakcji klientów przeprowadzone przez TNS OBOP na 
zlecenie Benefit Systems. Wykazało ono, iż ośmiu na dziesięciu 
użytkowników Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta zauważa 
usprawnienie relacji na linii zamawiający - dostawca. Niemal tyle 
samo osób (78 proc.) ocenia, iż korzystanie z platformy przyczy-
nia się do zmniejszenia błędów występujących w trakcie składania 
zamówienia, a  82 proc. użytkowników nie zauważyło żadnych 
trudności związanych z obsługą platformy. Od momentu przepro-
wadzenia badania pod koniec 2012 roku, platforma e-MultiSport 
rozbudowana została o kolejne funkcjonalności usprawniające pro-
ces składania zamówienia. Dzięki nowym rozwiązaniom, wprowa-
dzanym w odpowiedzi na potrzeby Klientów, korzystanie z e-Mul-
tiSport stało się jeszcze bardziej efektywne.
W obecnych realiach biznesowych umiejętność nawiązania współ-
pracy z  Klientem dawno przestała być gwarancją  powodzenia. 
O sukcesie firmy w coraz większym stopniu decyduje zdolność do 
nawiązywania długotrwałych i  pozytywnych relacji z  partnerami 
biznesowymi. Aby tak się stało, konieczne jest wyjście naprzeciw 
potrzebom kontrahentów oraz dostarczenie im rozwiązań, które 
usprawnią i uproszczą transakcje biznesowe, umacniając jednocze-
śnie wzajemne relacje z korzyścią dla obu stron. Platforma e-Mul-
tiSport jest takim właśnie narzędziem, i jak pokazują badania – speł-
nia swoją rolę. 

Urszula Kryczka
koordynator działu obsługi klienta,

Benefit Systems SA

Platforma internetowa 
e-MultiSport
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Era tradycyjnych karier dobiega koń-
ca. Teraz pracodawca wymaga od nas 
większej odpowiedzialności i  elastycz-
ności, w  zamian oferując to, co otrzy-
mywaliśmy do tej pory, a bywa, że nawet 
znacznie mniej. W  takich warunkach ła-
twiej utknąć w miejscu, niż pójść w górę. 
Trudno się z tym pogodzić, gdy oczekuje 
się na awans. To zdaje się tłumaczyć, dla-
czego aż 33 proc. specjalistów i menedże-
rów w ubiegłym roku zmieniło pracę (jak 
wynika z  badań przeprowadzonych na 
zlecenie firmy Antal). 

Na czym polega nowy paradygmat 
kariery? W  większym stopniu znajduje 
się ona teraz w  naszych rękach, aniżeli 
w  rękach działu personalnego. Wymaga 
to spojrzenia na siebie nie jak na obiekt na 
rynku pracy, lecz jak na osobę podejmu-
jącą samodzielne działania – podkreślają 
Werner Lanthaler i  Johanna Zugmann, 
autorzy książki Akcja Ja. Nowy sposób my-
ślenia o karierze. 

Wobec tak zarysowanej perspektywy 
pojawiają się pytania o  to, co wyróżnia 
menedżerów, którzy dostają awans oraz 
czy i jak można świadomie i „ekologicznie” 
wpływać na skrócenie drogi do awansu.

Magiczny potencjał

Poszukiwania odpowiedzi rozpoczą-
łem od wywiadów z trzema doświadczo-
nymi HR Business Partnerami. Specjaliści 
HR i liderzy zespołów, podejmując decy-
zję o  awansowaniu pracownika, starają 
się dostrzec u ludzi energię potrzebną do 
dokonania zmiany. „Gotowość do awan-
su to energia poznawcza, intelektualna 
i  emocjonalna potrzebna do wzięcia na 
siebie większej odpowiedzialności, któ-
ra zazwyczaj wiąże się z awansem” – tłu-
maczy Magdalena Bogdanowicz z  firmy 
Danone. „U kandydatów do awansowania 
widzę przede wszystkim zmianę mental-
ną i poczucie współodpowiedzialności” – 
dodaje Anna Zadrożna, coach i kierownik 

Wirtualny awans

Awansu można oczekiwać, 
można go zaplanować, ale 

nikt nie jest w stanie nam go 
zagwarantować. Najlepszą 

inwestycją w trudnych 
czasach pozostaje inwestycja 

w siebie.

TOMASZ MISIAK-NIEDŹWIADEK tomasz.misiak-niedzwiadek@enhance.pl

HR w Idea Bank. „W Unileverze – mówi 
Marta Jakowluk – na awans zasługują 
najczęściej osoby o  wysokim potencja-
le, które przez dłuższy czas przekraczają 
w widoczny sposób standardy zachowań 
na swoim stanowisku, a także średnie wy-
niki. Wśród nich są też tacy, którzy mają 
ów „magiczny potencjał”. Nie przychodzą 
do pracy z przymusu, bo pracują z pasją”. 

Pytanie: Które z twoich pasji znajdują 
odzwierciedlenie w twojej pracy? Jak mo-
żesz to robić lepiej?

Niekiedy wiedza  
nie stanowi kryterium 

Popularne powiedzenie doradców 
personalnych mówi, że pracę otrzymu-
je się w  70 proc. dzięki wiedzy fachowej 
i w 30 proc. dzięki zdolnościom społecz-
nym. Traci się ją zaś w 70 proc. z powodu 
braku zdolności społecznych i w 30 proc. 
z braku kwalifikacji merytorycznych. Bli-
sko 70 proc. kompetencji umożliwiają-
cych ponadprzeciętne wykonanie pracy 
to umiejętności społeczne, a  blisko 40 
proc. pracowników nie potrafi efektywnie 
współpracować, czyli tak dzielić się wie-
dzą i doświadczeniem, by przyczyniać się 
do rozwoju zespołu i jednostek. Zdaniem 
Daniela Golemana, autora bestsellerów 
Inteligencja emocjonalna oraz Inteligencja 
społeczna, najlepszych menedżerów wy-
różniają nie tyle umiejętności fachowe, 
ile miękkie kompetencje. Niekiedy wie-
dza merytoryczna nie stanowi w  ogóle 
kryterium wyboru kandydata do awansu. 
Eksperci wskazują w tym kontekście wła-
śnie inteligencję emocjonalną jako naj-

ważniejszy czynnik. Rozumiana jest ona 
jako umiejętność zarządzania emocjami 
własnymi oraz innych, jako dojrzałość 
i  umiejętność rozpoznawania potrzeb 
oraz interesów różnych stron, a  także 
zdolność do komunikacji i  współpracy. 
Osoby, które cechuje wysoka inteligencja 
emocjonalna, najczęściej awansują wy-
soko w  hierarchii zawodowej, ponieważ 
potrafią współpracować z innymi, a co za 
tym idzie również skuteczniej oddziałują 
na otoczenie, by osiągać swoje cele. 

Pytanie: Jak oceniasz swoje miękkie 
kompetencje na tle zespołu czy działu? 
Czego potrzebujesz?

Energia, a nie wysiłek 

A  co, jeśli starania nie przynoszą za-
mierzonych rezultatów i ciągle tkwimy na 
tym samym stanowisku? Wtedy rzeczywi-
ście konieczna może się okazać radykalna 
zmiana. Poziom niezbędnej do awansu 
energii wyznacza skala wyzwania, zakres 
zadań, ale też kultura organizacyjna.

„Często spotykam ludzi, których coś, 
na przykład styl przywództwa bezpośred-
nich przełożonych, blokowało w  jednej 
organizacji, a  rozkwitali w  innej firmie, 
w  innym zespole”  – mówi Magdalena 
Bogdanowicz. Dlatego czasem trzeba 
zmienić środowisko, żeby rozkwitnąć. 
W największym stopniu i najczęściej jed-
nak naszą energię do awansu blokujemy 
my sami, z  powodu lęku, niewiary we 
własne siły lub z  lenistwa programując 
się na porażkę lub unikając wyzwań czy 
trudności. 

Robert K. Cooper, międzynarodowy 
doradca ds. zarządzania w organizacjach, 
podkreśla, że nie chodzi o  to, jak bardzo 
się starasz czy jak długo pracujesz. Cho-
dzi o to, w jaki sposób bez wysiłku spra-
wiasz, że więcej właściwych zadań zostaje 
zrobionych. Nie wystarczy być zajętym, 
ważne jest to, czym jesteśmy zajęci. Zgub-
ne okazuje się też myślenie, że im więcej 
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osób wokół nas jest szczęśliwych, tym 
lepiej dla nas. Amerykański dziennikarz 
Herbert Bayard Swope napisał: „Nie po-
trafię podać przepisu na sukces, ale mogę 
podać przepis na porażkę: starać się za-
wsze wszystkich zadowolić”. 

Pytanie: Co ci przychodzi bez wysił-
ku i daje przyjemność? Jak to robisz?

Najlepsi biorą sprawy 
w swoje ręce

Wyobraź sobie, że jesteś akcją „Ja” 
– papierem wartościowym, który firma 
chce kupić lub utrzymać w  swoim port-
felu. Do takiej koncepcji przekonują kon-
sultanci Werner Lanthaler i Johanna Zug-
mann. Ich definicja akcji „Ja” zakłada, że 
masz wartość rynkową, możesz ją w świa-
domy sposób podwyższać. Masz znaczny 
wpływ na ocenę tej wartości w  oczach 
innych, a  żeby odnieść sukces, powinie-
neś w czasie nauki i w życiu zawodowym 
działać tak jak w warunkach rynku. Masz 
stać się zarządzającym swoim „Ja”, żeby 
odnosić sukcesy. Na pierwszym miejscu 
postaw świadomość własnych kompeten-
cji i  swoją wartość rynkową oraz jawne 
komunikowanie się z  akcjonariuszami, 
by zwiększyć popyt na akcję „Ja”. Lantha-
ler i Zugmann zachęcają, byś codziennie 
poszerzał sieć swoich kontaktów, zgod-
nie z prostą zasadą: poznawaj codziennie 
nowego człowieka. Ponadto autorzy tej 
koncepcji rozróżniają pięć typów akcji 
„Ja”. Są to: wizjonerzy, klasyczne kariery, 
mistrzowie sieci (komunikatorzy), top 
przedsiębiorcy/top menedżerowie i  sa-
morealizatorzy, dla których życie i  pracę 
wypełnia ta sama pasja. Po przeanalizo-
waniu 500 różnych karier mniej i bardziej 
rozpoznawalnych osób (m.in. Steve’a Job-
sa czy Magdaleny Gessler) Lanthaler 

i Zugmann zaproponowali test, który zli-
cza punkty pozwalające określić wartość 
akcji „Ja”. 

To suma wiedzy (W) i  inteligencji 
emocjonalnej (IE) przemnożona przez 
innowacyjność, czyli:

(W + IE) x I = indeks akcji „Ja” 
Pytanie: (w  dużym uproszczeniu) 

Jakie ty byś sobie przypisał wartości np. 
w skali od 1–10, które można by podstawić 
do tego wzoru? Czego się dowiadujesz?

Stawianie się, a nie awans

Źródłem angielskiego słowa „chan-
ge” (zmiana) jest staroangielskie słowo 
„cambium”, które oznacza „stawanie się”. 
W  każdej chwili każda z  bilionów ko-
mórek twojego ciała wzrasta lub umiera. 
Nic nie pozostaje takie samo, niezależnie 
od tego, jak bardzo się starasz. Jak mówi 
biolog George Land, natura komórki, po-
dobnie jak to, co nazywamy naturą czło-
wieka, nie jest czymś, co jest, lecz czymś, 
co zawsze się staje. „Niezależnie od tego, 
kim jesteś i od tego, przed jakimi zmiana-
mi stoisz, twoją wielką mocą na każdym 
zakręcie i  w  każdej chwili twojego życia 

oraz pracy jest kształtowanie tego, kim 
się stajesz” – twierdzi Robert K. Cooper. 
Nie wierz zawsze, gdy mówią, że nie je-
steś jeszcze do czegoś gotów. Tak napraw-
dę nigdy nie jesteśmy gotowi, tylko cały 
czas stajemy się gotowi. Zatem awans 
nie powinien być celem samym w sobie. 
Ważniejsza jest droga, którą podążasz, na 
której „stajesz się” każdego dnia. Wiąże 
się z nią zmiana świadomości wynikająca 
z ustawicznego poszerzania perspektywy 
i  uczenia się nowych rzeczy. W  niepew-
nych czasach lepiej pójść drogą nakiero-
waną na ustawiczny rozwój, bo to, co gro-
madzimy i budujemy w głowie, to kapitał, 
którego nikt nam nie odbierze, kapitał, 
który oprze się dekoniunkturze.  Ta droga 
to wirtualny awans, dzięki któremu twoja 
wartość w  oczach pracodawcy wzrośnie 
i – o czym jestem przekonany – wkrótce 
zaprocentuje.

Pytanie: Kim chcesz się stać? Co 
więcej dzięki temu osią-
gniesz?

Tomasz  
Misiak-Niedźwiadek

coach menedżerów po awansie
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Obiecaliśmy się skontaktować w  spra-
wie wspólnego projektu. W tym momencie 
kończy się oddziaływanie osobistej perswa-
zji i  ulatuje charyzma nowego znajomego. 
Podczas spotkania twarzą w  twarz mógł 
on w  czasie rzeczywistym odbierać nasz 
feedback dotyczący jego zachowania. Jeśli 
nadążaliśmy za jego wypowiedziami, mógł 
mówić szybciej. Jeśli mieliśmy problem ze 
zrozumieniem stosowanej przez niego ter-
minologii, musiał dostosować do nas swój 
komunikat. Ale wszystko to przebiegało 
w warunkach pełnej interaktywności w cza-
sie rzeczywistym. Teraz, kiedy siedzimy 
przed monitorem, dokonujemy chłodnej 
analizy tamtego spotkania i wrażenia, jakie 
wywarła na nas tamta osoba. Bez jej udzia-
łu. Czy faktycznie jest ona bezbronna i nie 
może wpłynąć już na nasze zdanie?

Procesy oceniania drugiej osoby za-
chodzą w  nas podświadomie, automa-
tycznie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z  tego, ile informacji nasz mózg zbiera 
i  przetwarza jednocześnie. Będąc na spo-
tkaniu, rejestrujemy ubiór adwersarza, ton 
głosu, mimikę, gestykulację. Na podstawie 
interakcji z wcześniej spotkanymi osobami 
wyłapujemy cechy, które upodabniają go 
do członka naszej rodziny lub przyjaciółki 
ze szkolnej ławki. Zupełnie jak w schema-
cie Roberta Cialdiniego, który pisał o na-
śladownictwie dźwięków matki przez małe 
ptaki. Lubimy to, co już znamy, więc auto-
matycznie szukamy takich cech w drugiej 
osobie, szczególnie, że kojarzenie kogoś 
z  przyjemnymi wspomnieniami wpływa 
na to, czy darzymy go sympatią, czy nie.

Wracając do interakcji sprzed ekra-
nu komputera, możemy porównać nasze 
wrażenia ze spotkania z  tym, co ta osoba 
reprezentuje sobą, kiedy jest fizycznie nie-
obecna: wizytówką, stroną internetową, 
profilem w  serwisie społecznościowym 

Budowanie personal 
brandingu w Internecie

MICHAŁ TALAREK

Wszyscy znamy ten 
moment. Siadamy przed 

komputerem z wizytówką 
w ręku wręczoną nam 

przez nowo poznaną osobę 
na bankiecie. Pamiętamy 
jeszcze jej twarz, wiemy, 

czym się zajmuje, ponieważ 
opowiedziała nam pokrótce 
o swojej pracy w tzw. mowie 

windowej.

czy wynikami w  wyszukiwarce. Zaczyna-
my oczywiście od oceny wizytówki. Czy 
jest gustowna, przemyślana, czy też pierw-
sza lepsza wybrana z szablonu. Znaczenie 
może mieć też to, czy nazwisko jest łatwe 
do zapamiętania, czy kojarzy się z  czymś 
nieprzyjemnym. Nawet to buduje naszą 
markę i rozpoznawalność. Na kursach mó-
wią nam, byśmy zwracali się do ludzi po 
imieniu i  uczyli się szybko zapamiętywać 
ich nazwiska. Mnemotechniki służą nam 
pomocą choćby przez proces skojarzeń. 
Skojarzmy kogoś przypadkowo z  niezbyt 
przyjemnym zwierzakiem, a już do końca 
życia będziemy go w nim widzieć.

Już nawet sam adres e-mailowy bran-
duje nasz wizerunek. Adresy poczty na 
darmowych kontach portalowych Onetu 
czy Interii są dobre dla licealistów lub do 
kontaktów prywatnych, szczególnie jeśli 
towarzyszą im wymyślne przydomki. Czy 
osoba chwaląca się prowadzeniem poważ-
nego biznesu budzi naszą wiarygodność, 
jeśli adres jej poczty to loczki_24@poczta.
onet.pl lub gmina-12@wp.pl? Pod koniec 
ubiegłego wieku osoby posiadające własny 
e-mail mogły budzić podziw, ale współ-
cześnie Internet jest tak wszechobecny 
i prosty w obsłudze, że wykupienie własnej 
domeny stało się standardem. Gmail jest 

wciąż trendy, ale na rynek wszedł właśnie 
Outlook.com – nowa odsłona usługi Mi-
crosoftu skierowana nie tylko dla przedsię-
biorców. Należy pamiętać, że poczta e-mail 
to nie tylko sposób odbierania i wysyłania 
listów, ale również komunikat na nasz te-
mat zawarty w stopce. Facebook i Google, 
forsując politykę jawności informacji, na-
kłonił nas do stosowania w adresach praw-
dziwych imion i nazwisk, co tylko umacnia 
biznesową wiarygodność. Jeśli mamy zdję-
cie profilowe w serwisie Google+, to obok 
naszego nazwiska i  tematu wiadomości 
w skrzynce odbiorczej adresata pojawi się 
też nasze zdjęcie. Jeśli jest świadomie wy-
brane, z  pewnością wzmocni nasz profe-
sjonalizm.

Nie będę pisać o  e-mailowym savo-
ir-vivre, który zasługuje na oddzielną 
wzmiankę, bo zakładam, że nie zamierza-
my spamować naszych nowo poznanych 
znajomych. Etykieta wymaga, by najpóź-
niej w  ciągu jednej doby wysłać e-mail 
z  podziękowaniem za spotkanie. Jeśli 
mamy chwilę czasu, możemy sprawdzić, 
jak wygląda działalność interesującej nas 
osoby, wpisując jej nazwisko do wyszuki-
warki. Nie wątpię, że niejeden wynik może 
nas zaskoczyć, budując niespójny obraz. 
W  końcu sprowadzamy wspomnienie ży-
wej, poruszającej się i  reagującej trójwy-
miarowej osoby do kilkunastu wycinków 
z  jej „internetowej działalności”. W  tym 
momencie możemy dojść do niepokojące-
go wniosku, że także nasz wirtualny obraz 
może być dla innych równie niespójny. 

Personal branding, czy to w Internecie, 
czy w żywym środowisku, jest sztuką nie-
ustannego budowania swojej marki. Nie-
ważne, jak późno zaczniemy, ważne jest, 
żeby nie przestawać się doskonalić.

Michał Talarek
koordynator projektów medialnych



 CO ZROBIŁBYŚ W TAKIEJ SYTUACJI? 

Poznaj narzędzia, dzięki którym stworzysz 
skuteczną strategię w oparciu o dostępne 
technologie. Dowiedz się, jak dzięki nim 
zwiększyć zysk – w  każdej branży.

Wyobraź sobie: stoisz na czele działu marketingu średniej wielkości fi rmy. 
Głównym kanałem sprzedaży jest internet. Tymczasem masz świadomość, że: 

→ system jest wadliwy
→ zamówienia nie są realizowane
→  kolejna kampania, na którą naciskają właściciele, 

nie ma szans się powieść
→  jedyna osoba, która zna system od podszewki 

i mogłaby Ci pomóc odeszła z pracy 
i nie ma zamiaru zaangażować się ponownie…

Opanuj chaos. Zdobądź przewagę.
 IT się liczy. 

Zamów książkę lub audiobook w nowym sklepie internetowym HBRP:  

www.sklep.hbrp.pl

 CO ZROBIŁBYŚ W TAKIEJ SYTUACJI? 

Poznaj narzędzia, dzięki którym stworzysz 
skuteczną strategię w oparciu o dostępne 
technologie. Dowiedz się, jak dzięki nim 
zwiększyć zysk – w  każdej branży.

Reklama_HBR On_technologie.indd   1 4/12/13   1:19 PM



28

PRAWO

Aby utrzymać konkurencyjność 
wobec innych przedsiębiorstw, duże 
podmioty gospodarcze w  okresie spo-
wolnienia gospodarczego bardzo często 
zmuszone są do restrukturyzacji polega-
jącej na redukcji zatrudnienia. Jednakże 
aby uniknąć niepotrzebnych sporów są-
dowych z  pracownikami oraz związkami 
zawodowymi i  wypełnić wymagania wy-
nikające z  przepisów szczególnych (np. 
ustawa o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy), tworzone są progra-
my dobrowolnych odejść polegające na 
dobrowolnym rozwiązaniu przez strony 
umowy o  pracę w  zamian za odszkodo-
wanie oraz różnego rodzaju dodatkowe 
świadczenia.

Większość świadczeń jest wypłacana 
w czasie trwania stosunku pracy, gdzie nie 
ma wątpliwości, iż pracodawca jest płatni-
kiem podatku dochodowego od tak wypła-
canych świadczeń. Jednakże bardzo często 
programy dobrowolnych odejść zakładają 
wypłatę lub sfinansowanie świadczenia po 
ustaniu stosunku pracy, a samo świadcze-
nie wynika de facto z rozwiązania stosun-
ku pracy. W  tym przypadku wątpliwości 
budzi to, czy podmiot dokonujący powyż-

Opodatkowanie szkoleń 
organizowanych dla byłych 

pracowników w ramach programu 
dobrowolnych odejść

PAWEŁ CELIŃSKI

szych świadczeń jest płatnikiem podatku 
dochodowego i  ciąży na nim obowiązek 
pobrania zaliczki na podatek dochodowy. 
Przed podobnym dylematem stanęła duża 
spółka z branży energetycznej, która w ra-
mach programów dobrowolnych odejść 
oprócz odszkodowania zaproponowała 
swoim pracownikom refundację kosztów 
szkoleń w  zakresie doskonalenia zawodo-
wego do kwoty 2000 zł, o ile przedłożenie 
faktur dokumentujących poniesiony koszt 
nastąpi w ciągu trzech miesięcy (pierwszy 
Program) i  sześciu miesięcy (drugi Pro-
gram) od daty rozwiązania stosunku pracy. 
Spółka zapytała wprost, czy zrefundowa-
nie kosztów szkoleń byłym pracownikom 
stanowi dla nich przychód z  innych źró-
deł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – dalej 
ustawa o  PIT) i  czy na spółce ciąży obo-
wiązek sporządzenia informacji PIT-
-8C o  wypłaconych kwotach refundacji. 
W  związku z  zapytaniem Minister Finan-
sów – Dyrektor Izby Skarbowej w  Łodzi 
wydał interpretację indywidualną (sygn. 
IPTPB1/415-626/12-4/KO), w  której 
uznał stanowisko spółki za właściwe, wska-
zując, iż na spółce w  związku z  wypłatą 

kwoty refundacji kosztów szkolenia nie 
będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych, lecz jedynie obowiązek sporządzenia 
informacji PIT-8C. Powyższy sposób in-
terpretowania przepisów jest trafny, gdyż 
skoro spółka dokonuje wypłaty byłym 
pracownikom, to nie może ciążyć na niej 
obowiązek płatnika. Mimo że powyższa 
interpretacja nie dokonuje analizy przepi-
sów szczególnych (tj. ustawy o  promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy), 
należy uznać, iż został w  niej zaprezento-
wany właściwy sposób interpretowania 
przepisów prawa podatkowego. Trzeba 
jednak zaznaczyć, iż przepisy ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
zawierają zwolnienia dla szkoleń finanso-
wanych przez pracodawcę (art. 21 ust. 1 
pkt 90 ustawy o PIT) lub przyznanych na 
podstawie ustawy o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy (art. 21 ust. 1 
pkt 118 ustawy o  PIT). W  analizowanej 
sytuacji refundacja kosztów szkoleń od-
bywała się już nie przez pracodawcę, lecz 
przez byłego pracodawcę. 

W związku z powyższym sfinansowa-
nie kosztów szkoleń byłym pracownikom 
na podstawie programu dobrowolnych 
odejść stanowi dla podatnika, zgodnie 
z  art. 20 ust. 1 ustawy o  PIT, przychód 
z tzw. innych źródeł i na podmiocie finan-
sującym – byłym pracodawcy – nie ciąży 
obowiązek pobrania zaliczki na podatek 
dochodowy.

Paweł Celiński
pracownik administracji 

podatkowej
członek Okręgowej  Izby 

Radców Prawnych  
w ToruniuFo
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W przypadku śmierci pracownika pra-
codawca jest zobowiązany zgodnie z  art. 
93 § 1 ustawy z  26 czerwca 1974 r. Ko-
deksu pracy do wypłaty rodzinie zmarłe-
go odprawy pośmiertnej. Świadczenie to 
przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła w cza-
sie trwania stosunku pracy, jak również 
w okresie pobierania po jego rozwiązaniu 
zasiłku z  tytułu niezdolności do pracy 
wskutek choroby. Jego wysokość jest uza-
leżniona od długości okresu zatrudnienia 
pracownika u  danego pracodawcy i  wy-
nosi odpowiednio równowartość jedno-
miesięcznego wynagrodzenia dla rodzin 
pracowników zatrudnionych krócej niż 
10 lat trzymiesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli zatrudnienie wynosiło co najmniej 
10 lat oraz sześciomiesięcznego wynagro-
dzenia, gdy pracownik był zatrudniony 
przez co najmniej 15 lat. Dodać należy, 
że odprawa pośmiertna nie przysługu-
je członkom rodziny, jeżeli pracodawca 
ubezpieczył pracownika na życie, a  od-
szkodowanie wypłacone przez instytucję 
ubezpieczeniową nie jest niższe niż od-
prawa pośmiertna przysługująca zgodnie 
art. 93 § 1 Kodeksu pracy. Pracodawca zo-
bowiązany jest pokryć różnicę w sytuacji, 
gdy odszkodowanie jest niższe. Z punktu 
widzenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych odprawa pośmiertna stano-
wi przychód. Jednakże na podstawie art. 
21 u. 1 pkt 7 ustawy z  26 lipca 1991 r. 

Odprawa pośmiertna w podatku 
dochodowym od osób fizycznych

PIOTR RASZKE

o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych jest on zwolniony z  konieczności 
odprowadzenia z  tego tytułu podatku. 
Co za tym idzie, na pracodawcy nie ciąży 
obowiązek obliczenia i  poboru podatku 
dochodowego od tego świadczenia, jak 
również nie jest on obowiązany do prze-
kazania imiennej informacji o wysokości 
osiągniętego przychodu dla podatnika 
i  urzędu skarbowego. Wątpliwości może 
budzić sytuacja, gdy pracodawca decy-
duje się na wypłatę odprawy pośmiertnej 
w  wysokości wyższej niż przewidziana 
w  Kodeksie pracy. Taka sytuacja była 
przedmiotem interpretacji indywidualnej 
z  2 października 2012 r. wydanej przez 
Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie 
(IPPB2/415-661/12-2/MK). 

Spółka będąca wnioskodawcą przyjęła 
inne zasady przyznawania i ustalania wyso-
kości świadczenia wypłacanego rodzinom 
po śmierci pracownika, w związku z zasto-
sowaniem tzw. programu globalnej polity-
ki świadczeń emerytalnych. Wynikało to 
z członkostwa w międzynarodowej grupie 
spółek działającej w branży farmaceutycz-
nej. We wniosku wskazano, że odprawa 
pośmiertna przysługująca na podstawie 
Kodeku pracy nie została wypłacona, po-
nieważ nie zostały spełnione przesłanki 
do otrzymania takiego świadczenia, a wy-
sokość odprawy pośmiertnej wypłaconej 
w  ramach programu stosowanego przez 

spółkę przewyższa kwotowo limity prze-
widziane dla wypłaty odprawy pośmiert-
nej w Kodeksie pracy. Zdaniem wniosko-
dawcy świadczenie będące przedmiotem 
interpretacji powinno korzystać ze zwol-
nienia, gdyż zawężenie działania art. 21  
u. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych wyłącznie do odpraw 
pośmiertnych zastrzeżonych w  Kodeksie 
pracy prowadziłoby do nałożenia na pra-
codawcę obowiązku podatkowego na pod-
stawie wykładni prawa, a nie przepisu pra-
wa, co z  kolei jest niedopuszczalne przez 
wzgląd na brzmienie art. 217 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, nakazującego 
nakładanie podatków tylko w drodze usta-
wy. Ponadto wskazano, że przepis ustana-
wiający zwolnienie nie odwołuje się do 
regulacji zawartych w Kodeksie pracy. Or-
gan podatkowy uznał stanowisko spółki za 
właściwe, potwierdzając tym samym pra-
wo do stosowania zwolnienia w odniesie-
niu do odpraw pośmiertnych wypłacanych 
na innych zasadach niż te przewidziane 
w Kodeksie pracy, co tym samym pozwa-
la pracodawcom na kształtowanie polityki 
świadczeń emerytalnych w sposób jak naj-
bardziej korzystny dla pracownika.

Piotr Raszke
doradca podatkowy

pracownik administracji podatkowej

reklama
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BOGDAN ŚWIĄDER

Opodatkowaniu podlegają wszelkie-
go rodzaju dochody, z  wyjątkiem zwol-
nionych od podatku, które wskazano 
w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz 
dochodów, od których zaniechano pobo-
ru podatku. Jeżeli osoba fizyczna uzysku-
je dochody z  więcej niż jednego źródła, 
przedmiotem opodatkowania w  danym 
roku jest suma dochodów z  wszystkich 
źródeł przychodów. W  przypadku wy-
konywania określonych czynności na 
podstawie umowy o  pracę lub umowy 
zlecenia (o dzieło) do poboru zaliczek na 
PIT zobowiązani są płatnicy, czyli osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, zwane zakładami pracy oraz 
zleceniodawcy.

Osoba fizyczna ma obowiązek roz-
liczenia nieodpłatnych świadczeń, które 
stanowią przychód. Jednak sposób opo-
datkowania otrzymanych, np. od stowa-
rzyszenia, firmy, instytucji nieodpłatnych 
usług zależy od źródła przychodów, do 
których takie świadczenia będą zaliczone.

Przedsiębiorca sam 
rozlicza podatek

W  tym przypadku nie będzie obo-
wiązku pobierania zaliczki na podatek od 
osób prowadzących pozarolniczą działal-
ność gospodarczą. W związku z uzyskiwa-
niem (otrzymywaniem) przez nich nie-
odpłatnych świadczeń stanowić to będzie 
dla nich przychód z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. Wyklucza to również 
obowiązek składania przez płatnika (na 
formularzu PIT-8C) informacji o  przy-
chodach z innych źródeł oraz niektórych 
dochodach z kapitałów pieniężnych (zob. 
interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycz-
nia 2011 r. nr IBPBI/1/415-1110/10/
WRz).

Firma powinna opodatkować benefity 
przekazane pracownikowi

Rozliczenie nieodpłatnych 
świadczeń, które otrzymuje 

osoba fizyczna, zależy 
od tego, czy prowadzi 

działalność gospodarczą, czy 
pracownik jest zatrudniony 

na etacie lub wykonuje 
zlecenie.

W przypadku gdy, osoba fizyczna jest 
członkiem stowarzyszenia i z  tego tytułu 
otrzymuje nieodpłatne świadczenia, to 
powstaje przychód z innych źródeł, okre-
ślony w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 
ustawy o PIT.

W  tej sytuacji stowarzyszenie (fun-
dacja) nie ma obowiązku obliczania i po-

boru zaliczek na podatek dochodowy, ale 
powinno sporządzić imienną informację 
PIT-8C, którą przekazuje do końca lutego 
następnego roku podatnikom oraz urzędo-
wi skarbowemu. Kwotę wykazaną w tej in-
formacji członek stowarzyszenia powinien 
uwzględnić w  swoim rocznym zeznaniu 
łącznie z  innymi dochodami (przychoda-
mi) opodatkowanymi według skali.

W  sytuacji, gdy osoba fizyczna, tj. 
członek stowarzyszenia lub osoba zatrud-
niona w  firmie otrzymuje nieodpłatne 
świadczenie w związku z zawartą umową 
o pracę, to uzyskuje przychód ze stosunku 
pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy 
o PIT. Pracodawca jako płatnik powinien 
dodać to do innych przychodów uzyska-
nych przez tę osobę w  danym miesiącu 
i od łącznej kwoty pobrać miesięczną za-

liczkę na podatek dochodowy ze stosun-
ku pracy.

Podobnie będzie, gdy członek stowa-
rzyszenia otrzymuje nieodpłatne świad-
czenie w związku z powołaniem do skła-
du zarządu tego stowarzyszenia (osoby 
prawnej) lub wykonuje inne czynności 
na podstawie  umowy zlecenia lub o dzie-
ło. Odpowiednio będzie to kwalifikowa-
ne jako przychód z  tytułu działalności 
wykonywanej osobiście, o  której mowa 
w  art.  13 pkt 7 lub art. 13 pkt 8 ustawy 
o PIT. Płatnik powinien pobrać miesięcz-
ną zaliczkę na podatek dochodowy na 
podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.

Płatnik wystawia 
informację roczną

W  przypadku umowy zlecenia 
(o dzieło) oraz umowy o pracę podatnik 
otrzyma do końca lutego przyszłego roku 
informację PIT-11, w której powinna być 
uwzględniona kwota zaliczki pobranej od 
nieodpłatnych świadczeń.

Jeżeli przedmiotem świadczeń, o któ-
rych mowa w  art. 13 pkt 2 i  4–9 ustawy 
o  PIT nie są pieniądze, podatnik jest 
obowiązany wypłacić płatnikowi kwotę 
zaliczki przed udostępnieniem świadcze-
nia (zob. wyrok WSA w  Gdańsku z  20 
października 2009 r. sygn. akt I  SA/Gd 
581/09).

Podstawa prawna:
Art. 8, art. 62a, art. 26a, art. 30  ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
Art. 9, art. 12, art. 13 pkt 2 i pkt 4–9, art. 31, 
art. 38, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r.  
o  podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

Bogdan Świąder 
doradca podatkowy

Osoba fizyczna ma 
obowiązek rozliczenia 

nieodpłatnych 
świadczeń, które 

stanowią przychód.
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Pracownicy mobilni, którzy wyko-
rzystują własny samochód do celów służ-
bowych,  mogą otrzymać zwrot kosztów, 
które ponieśli w trakcie odbywania dele-
gacji służbowej. Od 1 marca 2013 r. regu-
luje to nowe rozporządzenie ministra pra-
cy i  polityki społecznej. W  stosunku do 
obowiązujących do końca lutego dwóch 
rozporządzeń wprowadzono wyższe limi-
ty należnych kwot oraz uściślono niektó-
re definicje (np. niezbędnych wydatków, 
do których odsyła ustawa o PIT, jako na-
leżności zwolnionych z podatku). 

Wydatki w podróży 
służbowej

Pracownikowi, który w czasie podró-
ży krajowej lub podróży zagranicznej 
miał inne niezbędne wydatki związa-
ne z  tą podróżą, określone lub uznane 
przez pracodawcę, zwraca się je w udo-
kumentowanej wysokości. Co prawda 
jest to zwrot pieniędzy, które wcześniej 
wydała zatrudniona osoba, ale ustawa 
o PIT traktuje to jako pewnego rodzaju 
benefit, który stanowi przychód ze sto-
sunku pracy. W  nowym rozporządzeniu 
uściślono, że  wspomniane niezbędne wy-
datki obejmują opłaty za bagaż, przejazd 
drogami płatnymi i  autostradami, postój 
w  strefie płatnego parkowania, opłaty za 
miejsca parkingowe oraz inne niezbędne 
wydatki, wiążące się bezpośrednio z  od-
bywaniem podróży krajowej lub zagra-
nicznej.

Wcześniej nie było wyszczególnie-
nia w  przepisach, jakie przykładowo są 
to koszty podróży służbowej. W  związ-
ku z  tym podatnicy musieli występować 
z wnioskiem o interpretacje, aby uzyskać 
pewność, że postępują właściwie, nie 
opodatkowując zwracanych kwot.

Organy podatkowe zazwyczaj po-
twierdzały, że zwrot opłat za  parkingi 

Koszty poniesione w delegacji są 
zwolnione z podatku PIT

BOGDAN ŚWIĄDER

Osoby, które odbędą podróż 
służbową i otrzymają 

zwrot związanych z tym 
wydatków, nie zapłacą 

podatku. Oddelegowanym 
pracownikom to 

uprawnienie jednak nie 
przysługuje.

i  autostrady, związanych z  wykorzysta-
niem w  podróży służbowej samochodu 
prywatnego, jest zwolnionym przycho-
dem pracownika (np. interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w  Warszawie z  11 października 2012 r., 
nr IPPB4/415-618/12-2/MP lub inter-
pretacja indywidualna Dyrektora Izby 

Skarbowej w Bydgoszczy z 15 paździer-
nika 2012 r., nr. ITPB2/415-676/12/
IL). Wydawane interpretacje dotyczyły 
przeważnie osób będących pracowni-
kami i powoływały jako podstawę zwol-
nienia art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy 
o  PIT (np. interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w  Poznaniu 
z 6 maja 2011 r. nr ILPB1/415-161/11-
4/AP).

Rozliczenie 
zleceniobiorców

Zwrot wydatków osobom niebędą-
cym pracownikami (np. wykonującym 
zlecenie w  ramach własnej działalno-
ści) z  tytułu odbytych podróży w  celu 

30 zł wynosi dieta za 
dobę krajowej podróży 

służbowej.

realizacji zlecenia stanowi natomiast 
podlegający opodatkowaniu przychód 
z  działalności gospodarczej. Jednak na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) 
ustawy o  PIT ustawodawca dopuścił 
możliwość zwolnienia tego przychodu 
z  opodatkowania. Dotyczy to przypad-
ków, gdy dany przedsiębiorca zatrudniał 
osoby prowadzące działalność gospo-
darczą i  w  umowie o  współpracy zobo-
wiązał się do zwrotu kosztów wyjazdów 
w związku ze świadczeniem usług w za-
kresie zleconym (miejscem pracy zlece-
niobiorców – handlowców będzie obszar 
całego kraju). Zwrot odbywa się na pod-
stawie rachunków, faktur i innych doku-
mentów potwierdzających poniesione 
koszty, obejmujące np. ceny noclegów, 

przejazdów lub kupno paliwa z tytułu 
udostępnienia samochodu należącego 
do zleceniodawcy. Udostępnienie na 
podstawie umowy o korzystaniu z  sa-
mochodów służbowych osobie prowa-
dzącej działalność gospodarczą wiąże 
się ściśle z realizacją zlecenia. 

O  możliwości zwolnienia takich 
należności z PIT wspomina, m.in. Dy-

rektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z  30 stycznia 
2013 r. nr IPPB1/415-1373/12-2/IF). 
Argumentem przemawiającym za zwol-
nieniem z  podatku PIT jest to, że w  art. 
21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy posłużono 
się terminem „podróż” bez określenia 
„służbowa”. Oznacza to, że zakres tego 
zwolnienia jest szerszy, gdyż nie ograni-
cza się jedynie do podróży służbowych, 
ale do wszelkich podróży osób niebę-
dących pracownikami, pod warunkiem, 
że wypłacone diety i  inne należności nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów świadczeniobiorców oraz 
zostały poniesione, np. w celu osiągnięcia 
przychodów, jak określa to art. 21 ust. 13 
ustawy o PIT.  



Oddelegowanie pracowników

Inaczej rozliczany jest natomiast zwrot kosztów, które 
poniósł pracownik oddelegowany, czyli ten, który formalnie 
nie odbywa podróży służbowej. Oddelegowanie nie wiąże 
się z podróżowaniem, a jest czasową zmianą miejsca pracy. 

Zwrot pracownikowi wydatków (kosztów noclegu, opłat 
parkingowych), jakie miał podczas wyjazdu prywatnym sa-
mochodem, związanego z wykonywaną pracą, który nie jest 
podróżą służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 
stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatko-
waniu (zob. wyrok WSA w Krakowie z 8 maja 2012 r., sygn. 
akt I SA/Kr 299/12).

W przypadku delegacji, na podstawie z art. 775 Kodeksu 
pracy, należy ją udokumentować poleceniem podróży służ-
bowej, zawierającym informacje: skąd i  dokąd jedzie pra-
cownik, kiedy, w jakim celu. Przy oddelegowaniu pracowni-
ka na co najmniej trzy miesiące (np. z Warszawy do oddziału 
w Poznaniu, gdzie będzie wykonywał dotychczasowe obo-
wiązki) pracodawca powinien sporządzić wypowiedzenie 
zmieniające warunki pracy. W  sytuacji krótszego oddele-
gowania pracownika przepisy nie przewidują szczególnej 
formy udokumentowania wyjazdu. Pracodawca nie ma też, 
jak przy podróży służbowej, obowiązku wypłaty należności 
wynikających ze wspomnianego rozporządzenia ministra 
pracy i  polityki społecznej. Jeżeli jednak zwróci oddelego-
wanemu pracownikowi np. diety, stanowi to dodatkowe wy-
nagrodzenie objęte PIT. 

Podstawa prawna:
Art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
ze zm.)
Par. 1–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z  29 stycznia 2013 r. w  sprawie należności przysługu-
jących pracownikowi zatrudnionemu w  państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej (DzU. z 2013 r., poz. 167)

Bogdan Świąder
doradca podatkowy

Kwota zwróconych 
pracownikowi wydatków 
związanych z wyjazdem 
służbowym, niebędącym 

podróżą służbową, stanowi 
przychód ze stosunku pracy.

ZAREJESTRUJ SIĘ
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DOROTA WALERJAN dorota.walerjan@hoganlovells.com

Stosownie do § 8 ust. 2 Rozporządze-
nia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 
grudnia1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy na stanowiskach wypo-
sażonych w  monitory ekranowe (dalej 
rozporządzenie), pracodawca jest obo-
wiązany zapewnić pracownikom okulary 
korygujące wzrok, zgodnie z  zaleceniem 
lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycz-
nych przeprowadzonych w ramach profi-
laktycznej opieki zdrowotnej, w  zakresie 
i  na zasadach określonych w  odrębnych 
przepisach, wykażą potrzebę ich stosowa-
nia podczas pracy przy obsłudze monito-
ra ekranowego. Obowiązek zapewnienia 
okularów przez pracodawcę powinien 
być realizowany w  odniesieniu do pra-
cowników użytkujących w  czasie pracy 
monitor ekranowy co najmniej przez 
połowę dobowego wymiaru czasu pracy  
(§ 2 pkt 4 rozporządzenia). 

Zakres zwolnienia

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, wolne od podatku dochodowego są 
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te 
świadczenia, przysługujące na podstawie 
przepisów o  bezpieczeństwie i  higienie 
pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wy-
nikają z  odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie 
tych ustaw. Za odrębne przepisy należy 
uznać, m.in. powołane regulacje rozpo-
rządzenia. 

Należy jednocześnie wskazać, że obo-
wiązujące przepisy nie wskazują formy 
zapewnienia pracownikowi zaleconych 
okularów. Zatem trzeba się zgodzić, że 
decyzja w ww. zakresie leży w gestii pra-
codawcy. 

Powyższe wnioski potwierdził mi-
nister finansów w  interpretacji ogólnej 

Podatkowe 
konsekwencje zakupu 

okularów dla pracownika

z  16 marca 2011 r., nr DD3/033/30/
CRS/11/95 i  wyjaśnił, że dopuszczal-
ne jest zarówno (a) otrzymanie przez 
pracownika od pracodawcy zaleconych 
okularów korygujących wzrok, jak i  (b) 
dokonanie przez pracownika (w porozu-
mieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych 
okularów i  otrzymanie zwrotu poniesio-
nych na ten cel kosztów udokumentowa-
nych fakturą wystawioną na pracownika. 
Zdaniem ministra, w  tym drugim przy-
padku „zasadne jest ustalenie przez pra-
codawcę kwoty przeznaczonej na oma-
wiane okulary i  poinformowanie o  tym 
zainteresowanych pracowników. Należy 
mieć jednak na uwadze, że wysokość 
środków finansowych, jakie pracodawca 
przeznacza na okulary, powinna być tak 
skalkulowana, aby umożliwiała zakup 
okularów korygujących wzrok zgodnych 
z zaleceniem lekarza”.

Warto wskazać, że w opinii ministra, 
wydanej po konsultacji z  Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej, istnieje także 
możliwość korzystania z  przedmiotowe-
go zwolnienia podatkowego w  przypad-
ku, gdy pracodawca zapewnia pracowni-
kowi zamiast okularów szkła (soczewki) 
kontaktowe – pod warunkiem, że stoso-
wanie przy obsłudze monitora właśnie 
szkieł (soczewek) kontaktowych zaleci 
pracownikowi lekarz specjalista.

Nie ulega wątpliwości, że podstawo-
wym warunkiem zastosowania zwolnie-
nia z podatku jest zaświadczenie wydane 
przez lekarza specjalistę. Takie stanowi-
sko prezentują powszechnie organy po-
datkowe, które wskazują, że  „kwestią za-
sadniczą jest, aby pracownik – względem 
którego stwierdzono, na podstawie badań 
okulistycznych przeprowadzonych w  ra-
mach profilaktycznej opieki zdrowot-
nej, potrzebę stosowania przy obsłudze 
monitora okularów korygujących wzrok 
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– został zaopatrzony w  okulary zgodne 
z  zaleceniem lekarza, tj. o  określonych 
parametrach (odpowiednich do stanu 
wzroku pracownika), przeznaczone do 
pracy przy monitorze” (tak rozstrzyga 
minister finansów w  interpretacji z  10 
stycznia 2012 r., sygn. DD3/033/179/1/
CRS/10/PK-1244). W  innej inter-
pretacji z  4 kwietnia 2012 r. (sygn. 
IBPBII/1/415-1063/11/MK) Dyrektor 
IS w  Katowicach uznał, że zastosowanie 
zwolnienia jest możliwe w  przypadku 
łącznego spełnienia następujących prze-
słanek:
a) badania okulistyczne przeprowadzo-

ne w  ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej wykażą potrzebę stoso-
wania okularów korygujących wzrok 
podczas pracy przy obsłudze monitora 
ekranowego, co potwierdzi aktualne 
zaświadczenie lekarza medycyny pra-
cy;

b) zakup udokumentowany jest fakturą 
– bez znaczenia jest, czy fakturę wy-
stawiono na pracownika, czy na praco-
dawcę;

c) pracownicy użytkują monitor ekrano-
wy co najmniej przez połowę dobowe-
go wymiaru czasu pracy.

Koszt uzyskania 
przychodów

Pracodawca, pokrywając koszty oku-
larów swoich pracowników, wypełnia 
obowiązki nałożone odrębnymi przepi-
sami i tym samym ponosi koszty związa-
ne z  prowadzonym przedsiębiorstwem: 
wydatki są ponoszone przez pracodawcę 
w  celu zapewnienia pracownikom bez-
piecznych warunków pracy. W  konse-
kwencji pracodawca jest uprawniony 

do zaliczenia wydatków tego rodzaju do 
kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak uwzględnić sposób 
zapewnienia pracownikowi okularów, 
w  szczególności w  sytuacji, gdy faktura 
za okulary wystawiana jest na pracodaw-
cę, który jednak pokrywa jedynie część 
jej wartości – do wysokości przyznane-
go pracownikowi limitu – zaliczeniu do 
kosztów pracodawcy będzie podlegać 
tylko część kwoty z  faktury. Jakkolwiek 
pewne wątpliwości budzi sposób rozli-
czenia takiej faktury, to, moim zdaniem, 
przyznany pracownikowi limit pracodaw-
ca powinien odnieść do wartości brutto 
faktury. Tym samym za koszt uzyskania 
przychodów pracodawca uzna tylko tę 
część limitu, która jest alokowana na kwo-
tę netto z faktury. 

Rozliczenie podatku VAT

Istotne wątpliwości budzi opisana 
wyżej sytuacja w  odniesieniu do moż-
liwości rozliczenia przez pracodawcę 
podatku VAT zawartego w  fakturze do-
kumentującej zakup okularów (faktura 
wystawiona na pracodawcę).

Zgodnie z podstawową zasadą okre-
śloną w  art. 86 ust. 1 ustawy o  podat-
ku od towarów i  usług, podatnikowi 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o  kwotę podatku 
naliczonego w zakresie, w jakim nabyte 
towary i  usługi są wykorzystywane do 
wykonywania czynności opodatkowa-
nych. Zastosowanie powyższego prze-
pisu w omawianej sytuacji prowadzi do 
wniosku, że jeśli faktura dokumentują-
ca zakup okularów wystawiona jest na 
pracodawcę prowadzącego działalność 
opodatkowaną, to nie ma przeszkód, 

aby rozliczył on cały podatek VAT za-
warty w takiej fakturze.

Niestety, z  jednolitych w  tym tema-
cie interpretacji organów podatkowych 
wynika, że w opisanych okolicznościach 
kwotę podatku VAT podlegającą od-
liczeniu należy ustalić w  proporcji do 
kosztów zwracanych pracownikowi, 
czyli kosztów rzeczywiście poniesionych 
przez pracodawcę. Przykładowo, w  pi-
śmie z 28 marca 2012 r. wydanym przez 
IS w Łodzi, sygn. IPTPP1/443-3/12-4/
MW, czytamy: „podatek VAT podlega 
odliczeniu w proporcji do kosztów zwra-
canych pracownikowi, czyli kosztów 
poniesionych przez wnioskodawcę. Tak 
więc, jeśli wnioskodawca pokrywa 100% 
kosztów związanych z zakupem (w przy-
padku faktury wystawionej na kwotę 
niższą lub równą określonemu limito-
wi), może odliczyć cały VAT wynikający 
z faktury, jeśli zaś pokrywa jedynie część 
(do wysokości przyjętego limitu), to 
dokonuje odliczenia odpowiedniej czę-
ści podatku do wysokości dokonanego 
zwrotu”.

W  cytowanej interpretacji brak jest, 
niestety uzasadnienia stanowiska orga-
nu. Natomiast część doktryny uzasadnia 
podobne stanowisko poprzez wskaza-
nie, że „wydatek w części pokrytej przez 
pracownika nie jest związany z zakupem 
towarów i  usług wykorzystywanych do 
wykonywania czynności opodatkowa-
nych”. Moim zdaniem jednak powyższe 
uzasadnienie jest niewystarczające i kon-
trowersyjne.

Dorota Walerjan
counsel, doradca podatkowy,

kancelaria Hogan Lovells
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WYWIAD

Czy jest sens szukania porozumienia pomiędzy pracownikami 
korporacji a ofertą jaką daje Krav Maga?  
Jak wszyscy mamy na co dzień kontakt z ludźmi. Zgodnie z teo-
riami takimi jak np. piramida Maslowa, jedną z  podstawowych 
potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa. Krav Maga daje studen-
tom możliwość nauczenia się, w jaki sposób przygotować się do 
sytuacji stresujących, być bezpiecznym, czy to w  sytuacji kiedy 
się z  kimś kłócimy, popadamy w  konflikt, czy w  sytuacji fizycz-
nej przemocy. To jest bardzo ważne, szczególnie w  sytuacjach 
ekstremalnych związanych z wysokim poziomem stresu. Jednym 
z najważniejszych elementów ludzkiego zachowania jest kontrola 
własnych emocji, myśli przez pryzmat tego, co robimy. Chociażby 
dlatego, że się kontrolujemy, jesteśmy jak komputer, który lepiej 
funkcjonuje. 

Ale musimy się tego kontrolowania nauczyć.
Interakcja, współpraca z nauczycielem daje właśnie taką wiedzę, 
niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni jej potrzebujemy. Uczymy 
się najpierw od naszych instruktorów, nauczycieli, dopiero później 

Świadomość, stres i umiejętności

praktykujemy. Są ludzie, którzy naturalnie rodzą się z lepszą kon-
trolą tego, co robią, a są tacy, którzy mają troszeczkę mniej takich 
zdolności, ale niezależnie od tego z  jakiego poziomu zaczniemy, 
zawsze możemy być lepsi. Przede wszystkim każda konfrontacja, 
konflikt czy sytuacja przemocy odbywa się na poziomie mental-
nym.
Ważne są też umiejętności taktyczne, strategiczne i fizyczne zwią-
zane z  technikami Krav Maga. Naturalnie w pracy w większości 
przypadków nie zdarza nam się konfrontacja fizyczna, lecz na 
poziomie mentalnym. Reakcja na stres mentalny jest jednak czę-
sto fizyczna: pocą się nam ręce, podnosi się puls, denerwujemy 
się, zmienia się język ciała, często tracimy kontrolę nad sytuacją, 
pokazujemy naszą słabość przez to, że mentalnie sobie z tym nie 
radzimy. 

A nazwanie menedżera wojownikiem to takie kwalifikowanie pra-
cownika jako żołnierza, kogoś kto musi walczyć?
Życie polega na tym, że zawsze zdarzają się nam konfrontacje. 
W  trakcie tych konfrontacji, by nie być na pozycji przegranego, 
powinniśmy zachowywać się jak wojownicy. 

Wspominał pan o książce Paulo Coelho.
Paulo Coelho napisał książkę Wojownik światła, w której narrator 
patrzy na życie jak na bitwę. Spójrzmy na menedżera nie jak na 
żołnierza, tylko jak na kogoś kto jest generałem-przywódcą ze-
społu. Ten cały oddział i jego przywódca-generał mają misję do 
wykonania. W trakcie tych misji zdarzają się przeszkody i pro-
blemy, konfrontacje, muszą nauczyć się współpracować jako ze-
spół, a także jako zespoły między sobą, np. dowódca naziemny, 
który dyryguje flotą latającą, daje zły rozkaz i  ich siedziba zo-
staje zbombardowana. Na tej samej zasadzie zespoły w organi-
zacji muszą ze sobą współpracować. Oczywiście są konkurenci, 
czasem nawet wrogowie na rynku. Często jest to zdrowa kon-
kurencja, która pomaga, motywuje wszystkich. Czasami jest 
to organizacja nieuczciwa, która w  nieuczciwy sposób próbuje 
przeszkadzać i konkurować, np. przez wysyłanie szpiega do kon-
kurencyjnej firmy. Kiedy mówię o  wojowniku, mam na myśli 
kogoś, kto potrafi kontrolować własny stan emocjonalny, panuje 
nad zespołem, w  ekstremalnie stresujących sytuacjach potrafi 
podejmować właściwe decyzje. 

Czy Krav Maga pozwala być lepszym menedżerem?
Krav Maga jest systemem związanym z taktyką, techniką, strate-
gią i treningiem mentalnym, który uczy nas przede wszystkim jak 
radzić sobie z samym sobą w konfrontacji. Krav Maga jako system 
pokazuje bardzo silne korelacje pomiędzy konfliktami, które na-
potykamy w wymiarze fizycznym i mentalnym w walce a konflik-
tami które pojawiają się w życiu zawodowym, np. pozwala zrozu-
mieć, co oznacza sytuacja, kiedy obie strony wygrywają. Zarówno 
dla tej osoby, jaki  jej zespołu czy organizacji. W Krav Maga cel jest 

Z głównym instruktorem i przewodniczącym Krav Mega Global Eyal Yanilov’em rozmawia Jacek Babiel

Eyal Yanilov, 
współtwórca systemu 

Krav Maga, twórca 
programu szkoleń 

i główny prowadzący.
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taki, aby stać się lepszym, a nie zrobić sobie nawzajem krzywdę,  ja 
staję się lepszy i mój partner również.

Dlaczego Krav Maga, a nie Kung-Fu, Aikido, Karate, wszystkie te 
sztuki uczą kontroli umysłu nad ciałem. Czym na ich tle wyróżnia 
się Krav Maga? 
Przede wszystkim są to też dobre systemy. 

Czy możemy opisać w  dwóch zdaniach na czym polega Krav 
Maga, bez oglądania jej i ćwiczenia na sali ?
Jest to techniczny i taktyczny system, jak radzić sobie z konfronta-
cjami na wszelkich poziomach, w przestrzeni samoobrony, walki 
wręcz i ochrony osób trzecich. 

Dowiedziałem się, że Krav Maga  nie jest zaliczana do sztuk walki 
ani dyscyplin sportowych, w takim razie czym jest?
Jest systemem,  który opisałem wcześniej. Jest w niej aktywność 
fizyczna, bo ćwiczymy, ale nie ma żadnych zawodów, są cele 
i wymagania. Uczy nas, szczególnie osoby, które są na początku 
tej drogi, jak unikać sytuacji zagrożenia, sytuacji konfliktu. Jeżeli 
zdarza się już taka sytuacja, to jak ją deeskalować, a nie pogłębiać, 
rozwijać ten konflikt.

Jedną z zasad jest, że jak zlokalizujesz niebezpieczeństwo, to od-
dal się z miejsca, gdzie to niebezpieczeństwo występuje. To przeci-
wieństwo mówienia menedżer-wojownik. 
Ten wojownik ma wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie 
do sytuacji. 

Czy uważa pan, że stres jest czymś, co nam pomaga w życiu czy 
przeszkadza?
Patrząc na to z biologicznego punktu widzenia stres jest jednym 
z elementów, które pozwalają nam przetrwać .   

Ale w  takiej stresowej sytuacji trudno jest mówić o  świadomości 
swojej słabości, czy chodzi o to, żeby za pomocą Krav Magi zna-
leźć ten stan w  czasie stresu, który pozwala nam na znalezienie 
przewagi czy znalezienie tego miejsca, kiedy się wycofać? Czy 
świadomość słabości, tego że fizycznie i psychicznie jestem słaby, 
a mój przeciwnik jest lepszy, mi pomaga?
Krav Maga i  trening daje nam narzędzia. Kiedy mamy narzę-
dzia i  praktykujemy, zaczynamy zdobywać pewne umiejętności. 
W  momencie, w  którym widzimy problem, zaczynamy go oce-

niać, czy mamy wejść w tę konfrontację, czy mamy jej uniknąć i się 
wycofać. Wyćwiczony umysł jest czysty, dzięki czemu podejmuje-
my lepsze decyzje.

Szkolił pan wielu ludzi, którzy zajmowali się ochroną innych. Spo-
tyka się pan również z  żółtodziobami, którzy zaczynają od po-
czątku. Czy uważa pan, że lepiej poświęcać swoje bezpieczeństwo 
innym, czy lepiej uczyć się tego, żeby samemu być niezwyciężonym 
albo umieć się obronić? 
Jeżeli spojrzymy na daną osobę, jest pan żonaty, chciałby pan 
chronić żonę? – oczywiście zależy to od ubezpieczenia (śmiech). 
W życiu są przynajmniej dwie osoby, które oddałyby swoje życie 
za kogoś, np. rodzice. Są osoby, które powiedziałyby, że mogą po-
święcić się, żeby ochronić  przyjaciela, żonę, dziecko. W  chwili, 
kiedy zdecydujemy się na to, żeby ochronić kogoś, na kim nam za-
leży, stawiamy się w sytuacji niebezpieczeństwa. Uczyłem kiedyś 
na takim kursie ochrony VIP grupę osób z dużego banku z Mo-
skwy. Powiedzieli, że gdy są to w miarę rozwiązywalne problemy 
i zagrożenia, to jak najbardziej włączą się do tej akcji, ale jak zoba-
czą kałasznikowa to uciekną, bo firma nie płaci im aż tyle, żeby ry-
zykować. Ale jednostki specjalne, które uczymy na całym świecie, 
które chronią rząd, ważne osoby i organizacje, są uczone tego jak 
zachować się w sytuacji, kiedy mierzy ktoś do nas z broni. Trening 
uczy ich tego, jak podjąć decyzję, żeby zaryzykować swoje życie. 
Ponad 90 procent osób szkolonych w tak profesjonalny sposób, 
na takim poziomie, zaryzykuje swoje życie w takiej sytuacji. Są tak 
silnie mentalnie wyszkoleni.

Jak długo trzeba ćwiczyć, by przejść do stopnia, stać się częścią 
tych 90 procent i zacząć podejmować ogromne ryzyko.
W Izraelu po wojsku, które jest obowiązkowe, żołnierze, którzy de-
cydują się na służbę w ochronie, przechodzą kolejne 3-miesięczne 
szkolenie. Przy okazji jedną z technik, jaką używamy na tych kur-
sach, jest technika wizualizacji, że chronią swoją bliską osobę.

A co z menedżerami ?
Jednym z naszych modułów podczas warsztatów z menedżerami 
jest budowanie siły zespołu. W trakcie tego szkolenia, tej fizycznej 
jego części, robimy ćwiczenia z ochrony osób trzecich. Menedżer 
w dużym stopniu musi chronić swój zespól, organizację dla której 
pracuje.

Dziękuję za rozmowę
reklama
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NATALIA i KRZYSTOF MINGE hipokampus@hipokampus.pl

A  szkoda, bo w  dzisiejszym świecie 
niemal każdy pracownik wykonujący pra-
cę inną niż fizyczna musi każdego dnia 
obcować z  ogromną ilością informacji, 
spośród których większość jest niepraw-
dziwa, nieistotna lub całkowicie zbędna, 
jednak bardzo często odróżnienie jed-
nych od drugich przed zapoznaniem się 
z  całością jest niemożliwe. Powoduje to 
ogromną stratę czasu pracownika, a co za 
tym idzie – pieniędzy pracodawcy.

Szybkie czytanie nie polega na udo-
skonaleniu dotychczasowej umiejętności 
czytania – różnica pomiędzy czytającym 
w  średnim tempie uczniem podstawów-
ki a  pochłaniającym książki naukowcem 
czytającym klasycznie nie jest duża. Ten 
pierwszy może czytać w tempie około 100 
słów na minutę, ten drugi nie więcej niż 
300. Szybkie czytanie jest zupełnie nową 
umiejętnością, wymagającą zmiany stoso-
wanej dotychczas techniki czytania. Re-
kordziści potrafią w ten sposób pochłaniać 

Szybkie czytanie się opłaca

Szybkie czytanie jest 
umiejętnością, o której 

niemal każdy słyszał, lecz 
mało kto potrafi się nią 

posługiwać.

dziesiątki tysięcy słów na minutę, osoba 
przeciętna z łatwością osiągnie tysiąc.

Różnica pomiędzy czytaniem klasycz-
nym a  szybkim polega na świadomym 
udoskonaleniu sposobu postrzegania. Po 
pierwsze, czytając w ten sposób, obejmuje 
się wzrokiem nie jeden wyraz, ale całą ich 
grupę – najczęściej dąży się do tego, by być 
w stanie dostrzec, a zatem przeczytać, pół 
linijki na fiksację, czyli zatrzymanie oka. 
W  tym celu konieczne jest poszerzenie 
pola widzenia. Kolejnym udoskonaleniem 
pracy oka jest redukcja regresji, czyli cofa-
nia się oka do wyrazów wcześniej przeczy-
tanych. Trzecią spośród najważniejszych 
umiejętności jest usunięcie wewnętrznego 
lektora – osoby, która wewnątrz głowy gło-
śno czyta tekst, po którym wodzimy wzro-

kiem. Efektem tego jest zmiana sposobu 
rozumienia tekstu – przestajemy używać 
do tego celu metody słuchowej – relatyw-
nie powolnej i ograniczonej, a zaczynamy 
korzystać z metody wzrokowej, której po-
jemność jest praktycznie nieograniczona. 
Osoby, które lubią rozkoszować się czyta-
niem i  obawiają się, że nowe umiejętno-
ści odbiorą im przyjemność lektury, nie 
muszą się martwić. Jeśli ktoś umie czytać 
szybko, nie traci wcześniejszych możliwo-
ści, podobnie jak umiejętność szybkiego 
biegania nie wyklucza możliwości powol-
nego spacerowania.

Wszystkie te umiejętności nie pojawią 
się jednak bez co najmniej kilkutygodnio-
wego, rzetelnego treningu pod okiem do-
świadczonego trenera – do nowego spo-
sobu pracy z tekstem przyzwyczaić trzeba 
bowiem nie tylko oczy, ale także mózg.  
Kursy takie, szczególnie skierowane do 
pracowników biznesu, podczas których 
trener nawet codziennie odbywa zajęcia 
i trening z pracownikami, nie są tanie. Ten 
sposób nauki jednak gwarantuje sukces, 
a koszty zwracają się w niedługim czasie. 
Pracownicy potrafiący czytać cztery razy 
szybciej, a także posiadający umiejętność 
pracy z  tekstem na kilka różnych sposo-
bów – od „skimirowania”, czyli ogólnego 
przeglądania tekstu w celu uzyskania po-
bieżnej orientacji, po szczegółową, choć 
szybką lekturę, będą potrafili zapoznać 
się z  korespondencją, raportami czy no-
wościami rynkowymi o  wiele szybciej. 
Łatwiej będzie im też selekcjonować in-
formacje i  odrzucać niepotrzebne treści 
bez konieczności lektury każdego tekstu. 
Oznacza to znaczne podniesienie wydaj-
ności i zwiększenie ilości czasu, jaki mogą 
poświęcić na generowanie zysków.

Dodatkowym plusem kursów szyb-
kiego czytania jest to, że nigdy nie ograni-
czają się one wyłącznie do przekazywania 
tej jednej umiejętności. Prawie wszystkie 
dostępne na rynku kursy obejmują rów-
nież ćwiczenia poprawiające koncentrację, Fo
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a  także pomagające osiągnąć stan relaksu 
nawet w najbardziej stresujących momen-
tach. Pomagają też opanować gonitwę my-
śli. Dzięki temu pracownicy mają szansę 
uzyskiwać lepsze wyniki w  negocjacjach 
i  podczas realizacji innych zadań, które 
wymagają szybkiego reagowania. 

Kolejną kompetencją, która niezbęd-
na jest do opanowania szybkiego czy-
tania, jest poprawa funkcjonowania pa-
mięci. Zwykle zajęcia nie ograniczają się 
wyłącznie do pracy nad pamięcią krótko-
trwałą i operacyjną, ale skupiają się rów-
nież na nauczaniu mnemotechnik, które 
pozwalają na przenoszenie do pamięci 
długotrwałej dużych ilości informacji 
w  sposób sensowny, powiązany i  prak-
tycznie bezbłędny. Dzięki temu można 
zmniejszyć ilość spraw, które ulegają za-
pomnieniu, ale także wyćwiczyć umiejęt-
ność przemawiania czy negocjowania bez 
odwoływania się do notatek.

Niemałym ułatwieniem jest też umie-
jętność stosowania notatki nielinearnej, 
czyli tzw. map myśli. Pozwalają one na wy-
konywanie szybkich, lecz szczegółowych 

notatek zorganizowanych wokół tego, co 
najważniejsze. Są one otwarte, dzięki temu, 
mimo pozornego chaosu, zawsze panuje 
w  nich porządek i  zawsze jest miejsce na 
dopisanie nowej informacji czy pomysłu. 
Pozwalają one z  jednej strony na szybkie 
notowanie i powracanie do wcześniejszych 
informacji, a z drugiej – na organizowanie 
już posiadanej wiedzy i odnajdywanie nie-
znanych dotąd powiązań, a co za tym idzie 
także nowatorskich pomysłów i rozwiązań.

Korzyści z  takiego kursu czerpie też 
pracodawca, którego pracownicy potrafią 
szybciej czytać i przetwarzać informacje, 
a  także łączyć je w  niespodziewany spo-
sób, są bardziej skupieni i  mniej podat-
ni na działanie stresu, a  co za tym idzie 
– osiągają lepsze wyniki. Warto jednak 
przyjrzeć się nieznanym dotąd powiąza-
niom – temu, co zyskuje również pracow-
nik. Możliwość szybszego segregowania 
informacji i  zapoznawania się z  tymi, 
które są rzeczywiście ważne, pozwoli mu 
zaoszczędzić czas, dzięki czemu nie bę-
dzie on zmuszony pozostawać w  pracy 
po godzinach oraz brać jej do domu, co 

może prowadzić do poprawy jego życia 
osobistego. Również umiejętność radze-
nia sobie ze stresem czy kompetencje 
pamięciowe mogą zostać wykorzystane 
w niemal każdej życiowej sytuacji. 

Kluczem do powodzenia kursu jest 
świadomość obu stron, że codzienny, 
dość męczący trening jest wstępem do 
ułatwienia sobie życia zarówno osobi-
stego, jak i  zawodowego. Podstawowym 
zadaniem pracodawcy, zanim zdecyduje 
się zainwestować w  nowe kompetencje  
pracowników, jest zachęcenie ich do ćwi-
czeń, gdyż jest to niezawodny sposób na 
sukces.

Natalia i Krzysztof Minge 
autorzy książki „Techniki samorozwoju,  

czyli jak lepiej zapamiętywać  
i uczyć się szybciej”, 
właściciele Poradni  

Psychologicznej Hipokampus  
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BURZA

LOKOMOTYWA

reżyseria: Igor Gorzkowski
występują: Henryk Talar, Wiktoria Gorodeckaja

Reżyser podąża tropem pięciu postaci z szekspirowskiej „Bu-
rzy”. Kameralna forma przedstawienia skupia intrygę całego 
dramatu jak w soczewce, a wypreparowane fragmenty tekstu 
tworzą okazję do wnikliwego studium relacji córka-ojciec oraz 
wypróbowywania granicy pomiędzy iluzją i rzeczywistością. 
Bohaterowie „Burzy” przypominają osobliwości rodem z fil-
mów Federico Felliniego. Bliżej im do aktorów z jarmarcznej 
budy teatralnej niż potomków rodziny królewskiej. Wszyscy 
podlegają reżyserskiej wizji Prospera, a ta często bywa zaska-
kująca i nieprzejednana.  W scenariuszach stworzonych przez 
starego maga opiekuńczość miesza się z zaborczością, a bez-
warunkowa miłość z pokusą kontroli. Wyspa przestaje być 
wyspą. Realność traci kształty i kontury. 

www.teatrochoty.pl
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OŻENEKreżyseria: Iwan Wyrypajew 
występuje: Karolina Gruszka, Maria Kania, Monika 
Pikuła, Marcin Bosak, Jakub Kamieński, Łukasz 
Lewandowski, Modest Ruciński i inni 

Dwaj Rosjanie i Teatr Studio. Komedia Gogola w inscenizacji 
najgłośniejszego dramaturga ostatniej dekady. Wyrypajew po raz 
pierwszy w Polsce wystawi tekst nie swojego autorstwa. „Ożenek” 
to historia trudnego wyboru: tak zwanej „panny na wydaniu” - 
któremu z czterech kandydatów oddać serce z posagiem? - i tak 
zwanego „starego kawalera” - czy warto rezygnować ze świętego 
spokoju dla małżeńskiego pożycia? Gogol to nie tylko wnikliwy 
obserwator ludzkich postaw i zachowań. Jako jeden z pierwszych 
dostrzegł i wyraził w swoich dramatach absurd ludzkiej egzysten-
cji – jej mozół i jałowość. Ale nie tylko. Być może „Ożenek” to 
sztuka, z ducha prawosławnej Cerkwi, mistyczna... 

www.teatrstudio.pl
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reżyseria: Piotr Cieplak 
występują: Eliza Borowska, Andrzej Mastalerz, 
Sławomir Pacek 

Kiedy wszyscy domownicy idą już spać, budzą się Oni – 
małe istoty zamieszkujące nasze mieszkania. Dla nich łyżka 
do butów to zjeżdżalnia, a wieszak na ubrania to cel dalekiej 
wyprawy. Marzą, śmieją się, kłócą, smucą i… bawią w  teatr. 
Mądry, dowcipny spektakl Piotra Cieplaka jest w całości opar-
ty na najpopularniejszych wierszach Juliana Tuwima. W bra-
wurowym wykonaniu znane wiersze – Lokomotywa, Pan 
Hilary, Ptasie radio czy Zosia Samosia - zyskują nowe, zaska-
kujące brzmienie.

www.powszechny.com

w teatrze
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Reżyseria:
Marcin Solarz

Występują:
Katarzyna Herman

Karolina Chapko
Paulina Chapko
Artur Żmijewski

Ewa Skibińska

Reżyseria:
Derek Cianfrance

Występują:
Ryan Gosling
Eva Mendes

Bradley Cooper
Rose Byrne

Emory Cohen
Ray Liotta

Film, który pokazuje jak nieprawdopodobną siłę potrafi w sobie 
znaleźć człowiek, gdy los wystawia go na wielką próbę.

Przypadkowe spotkanie dwóch bardzo podobnych do siebie na-
stolatek prowadzi je do odkrycia nieprawdopodobnej pomyłki 
sprzed lat. Historia sióstr podmienionych w jednym ze szpitali, 
nagłośniona przez media wzbudziła ogromne emocje. Wstrzą-
snęła życiem dwóch rodzin, które od tego momentu nie było już 
takie samo…  Nowe życie odnalezionych po latach sióstr, szyb-
ko okaże się mieć pozornie słodki smak. Ile warte jest poznanie 
prawdy?   Czy miłość może rozgrzeszyć wszystkie nasze działa-
nia? Czy obu rodzinom uda się wyjść zwycięsko z próby, którą 
zgotował im los? 
 
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Historia, która 
nie miała prawa się zdarzyć.

„Drugie oblicze” to epicki dramat kryminalny ukazujący nie-
rozerwalną więź pomiędzy ojcami i  ich synami. Rozgrywający 
się na przestrzeni piętnastu lat, wielowymiarowy dramat, który 
opowiada o  losach czterech mężczyzn, reprezentujących dwa 
pokolenia różnych rodzin, próbujących radzić sobie z grzechami 
swoich ojców i wychować własne dzieci tak, by nie musiały cier-
pieć z powodu pozostawionego im dziedzictwa. Kiedy wszystko 
zaczyna iść nie po ich myśli, jedynym azylem jest miejsce daleko 
za sosnami…
Opowiada o  kwestii dziedziczenia różnych spraw po naszych 
rodzicach, o tym z czym się rodzimy i co po sobie zostawiamy. 
Opowiada o  dokonywanych przez nas wyborach oraz o  tym, 
w jaki sposób naznaczają one życie kolejnych pokoleń naszych 
potomków. 

OSZUKANE

DRUGIE OBLICZE

w kinie
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Aktywność twórcza a pracoholizm. 
Jak utrzymać kapitał kreatywności 
pracowników?

Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja 
Winnicka-Wejs
Wydawnictwo Difin
Cena: 50,00 zł

Autorzy skonstatowali, iż tworzywem aktywności 
twórczej jest wiedza poddająca się kształtowaniu 

i transformowaniu w konkretne produkty, a duże zaangażowanie pracowników 
w pracę, odczuwanie przymusu pracy i satysfakcji z pracy jest pożądane z punk-
tu widzenia organizacji. Jednak pewien specyficzny układ wymienionych cha-
rakterystyk aktywności twórczej prowadzi do zachowań nieefektywnych i swo-
istego „nadużycia” zasobu ludzkiego.

Biblia sprzedaży

Arkadiusz Bednarski
Wydawnictwo Onepress (Helion)
Cena: 79,90 zł

Handlowa prawda objawiona.
Na początku było słowo. Słowo, które stało się 
narzędziem do opisu materii. I zobaczył sprze-
dawca, że słowo jest dobre nie tylko do opisu 
świata. Słowo wraz z ciałem — mową ciała — 

stało się podstawą jego warsztatu pracy. I zaczął on poszukiwać nowych 
dróg dotarcia do klienta. I znalazł te drogi. Zebrał je i opisał w Pięcio-
księgu Biblii sprzedaży, by służyły po wsze czasy kolejnym pokoleniom.

Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji 
i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne 
i komunikacyjne

pod redakcją Aleksandra Binsztoka
Wydawnictwo MARINA
Cena: 54,00 zł 

Obserwując życie społeczne, często spotykamy się z tym, że słowa: 
„negocjacje” i „mediacje” dla wielu ludzi brzmią podobnie, a często wręcz oznaczają dla nich to 
samo. Książka ta ma zatem wskazać na faktycznie istniejące podobieństwa i różnice występujące 
między tymi dwiema metodami rozwiązywania sporów. Z powyższym koresponduje także fakt, 
iż o negocjacjach napisano już wiele książek, o mediacjach zaś zdecydowanie mniej, co w struk-
turze tej publikacji szalę przeważa na korzyść tych drugich. 
Książka podzielona została na trzy części. Pierwsza dotyczy specyfiki pracy mediatorów i nego-
cjatorów,  druga  odnosi się  do zagadnień związanych stricte z komunikacją w mediacjach i ne-
gocjacjach, trzecia  zaś poświęcona jest tematyce konfliktu i stresu w mediacjach i negocjacjach. 

Pieniądze to nie wszystko. Rola benefitów  
w procesie wynagradzania

Joanna Kłosowska
Wydawnictwo Sedlak & Sedlak
Cena: 35,24 zł

Pierwsza w Polsce książka w całości poświęco-
na tematyce wynagradzania za pomocą bene-
fitów. Stanowi kompendium wiedzy z  zakresu 
świadczeń dodatkowych. Prezentuje kluczowe 

dla problematyki modele teoretyczne, zawiera opis najnowszych tren-
dów, rozwiązań i technologii. Bogato ilustrowana przykładami z prak-
tyki polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Kształtowanie wynagrodzeń

Pål Carlsson
Wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o.
Cena: 39,90 zł

Kształtowanie wynagrodzeń to praktyczny porad-
nik dla pracodawców i kadry kierowniczej, który 
podpowiada, jak stworzyć system wynagrodzeń, 
z którego zadowolony będzie zarówno pracodaw-

ca, jak i pracownicy. System ten uwzględnia różnice w zakresach obo-
wiązków i wynikach pracy, i jednocześnie wspiera realizację celów i idei 
handlowej przedsiębiorstwa.

Rozmowy z Karolcią czyli coaching przy 
herbacie

Maciej Bennewicz
Wydawnictwo Studio Emka
Cena: 44,90 zł

W  swoim kolejnym poradniku coachingowym – Ma-
ciej Bennewicz przekonuje, że zabiegani dorośli, 
w  rutynie codziennych obowiązków, najlepszą lek-
cję mogą otrzymać od ludzi, którzy życia dopiero się 
uczą. Dziecko jest bowiem uważnym obserwatorem, 

reagującym sprzeciwem na najmniejsze przekłamania, elementy hipokryzji lub 
braku wiarygodności dorosłych. Dyskurs pozwala zrozumieć idee coachingu, 
mechanizmy własnego oporu i zmiany oraz dokonać świadomej oceny własnej 
postawy.

Jak unikać błędów, oddalać zmartwienia  
i przezwyciężać stres

Dale Carnegie
Wydawnictwo Studio Emka
Cena: 29,00 zł

Ponadczasowe rady Dale Carnegie zawarte w  niniejszej 
książce, pozwolą każdemu przyjrzeć się z odpowiednim 
dystansem wielu sprawom, które nas martwią oraz prze-
analizować problemy, których źródło często tkwi zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pokażą, jak pora-

dzić sobie ze stresem, uniknąć „wypalenia” oraz rozwinąć i utrzymać pozytywne na-
stawienie, które umożliwi konstruktywne myślenie i działanie. Nigdy nie będziemy 
całkowicie wolni od zmartwień, ale możemy zminimalizować ich negatywny wpływ 
i zacząć pozytywnie działać, zamiast bezczynnie przyglądać się problemom. 

Zasady wywierania wpływu na ludzi.  
Teoria i praktyka. Komiks

Robert Cialdini
Wydawnictwo Onepress (Helion)
Cena: 29,90 zł

Czy można zmienić książkę naukową w komiks? 
Jak najbardziej. Skoro jeden obraz wart jest wię-
cej niż tysiąc słów, to komiks może okazać się 
prawdziwą skarbnicą treści. Jeśli jesteś już wy-

znawcą nauk Cialdiniego i miłośnikiem jego książki Wywieranie wpły-
wu na ludzi, z pewnością docenisz formę, w jaką ujęta została esencja 
trzydziestoletnich badań nad psychologią wpływu. 
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14 czerwca – Gdańsk
20 września – Katowice
27 września – Kraków
11 października – Gdańsk

25 października – Łódź
22 listopada – Warszawa
6 grudnia – Poznań

UDZIAŁ W KONGRESACH JEST BEZPŁATNY www.kongresprawapracy.pl

Nasi ludzie – Twój sukces

GRUPA MOST WANTED!

DORADZTWO PERSONALNE
SEARCH & SELECTION
EXECUTIVE SEARCH
KAMPANIE REKRUTACYJNE Z PRESELEKCJĄ

ROZWÓJ I OCENA
ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY/GRUPOWY
SYSTEMY OCEN OKRESOWYCH
DIAGNOZA POTENCJAŁU KANDYDATÓW
SZKOLENIA OTWARTE, ZAMKNIĘTE

AUDYT KADROWO–PŁACOWY
OUTSOURCING KADROWY
PRACOWNICY TYMCZASOWI

•
•
•

•
•
•
•
•

ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU PRAWA PRACY JEST GRUPA MOST WANTED! HR 
CONSULTING GROUP, OD 15 LAT WSPIERAJĄCA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH KLIENTÓW W ZAKRESIE 
REKRUTACJI I SELEKCJI PERSONELU ORAZ DORADZTWA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 
LUDZKIMI.

15 lat
na rynku
usług HR

www.mostwanted.pl 
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Gdańsk

17 
maja 2013 r.

Poznań
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