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WYKAZ ŚWIADCZEŃ UJĘTYCH W BADANIU 

 

Na potrzeby badania stworzono listę 79 benefitów pracowniczych pogrupowanych  

w 18 kategorii: 

BENEFITY OFEROWANE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ (SYSTEM KAFETERYJNY)  

    

OPIEKA ZDROWOTNA   
dodatkowy pakiet opieki medycznej 

opieka stomatologiczna  
prywatne leczenie szpitalne  
prywatne porody    

możliwość leczenia w dowolnej placówce 

poradnictwo psychologiczne  

    

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA   
konsultacje dietetyka  
profilaktyka kardiologiczna, onkologiczna, itp.   

    

PREFERENCYJNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  

ubezpieczenie na życie  
ubezpieczenie NNW  
ubezpieczenie majątkowe  
ubezpieczenie podróży zagranicznych 

ubezpieczenie samochodu  
ubezpieczenia związane z kryzysem  

    

EMERYTURY    
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) 
Pracowniczy Program Kapitałowy (PPK) – pracodawca opłaca także składkę pracownika 
lub dodatkową składkę pracodawcy  
 
DORADZTWO    

prawne    

podatkowe   

finansowe   

    

REKREACJA I WYPOCZYNEK   
wczasy pod gruszą   

karnety na siłownie/do klubów fitness 

imprezy integracyjne  
firmowe zespoły sportowe   
strefa relaksu w miejscu pracy  
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bilety do parków rozrywki, parków linowych, ogrodów zoologicznych itp. 

dofinansowanie wypożyczenia rowerów miejskich 

    

KULTURA     

bilety do kin, teatrów, muzeów 

bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne  

bilety na wydarzenia sportowe 

    

ROZWÓJ PRACOWNIKA   
finansowanie dodatkowej edukacji (studia) 

szkolenia, kursy zawodowe  
udział w konferencjach branżowych 

poradnictwo zawodowe mentoring/coaching 

dostęp do płatnych portali edukacyjnych 

członkostwo w płatnych organizacjach branżowych 

szkolenia językowe   

szkolenia i kursy hobbystyczne  

    

ŚWIADCZENIA PRORODZINNE   
program powrotu do pracy po urodzeniu dziecka 

firmowe przedszkole i żłobek  
dofinansowanie przedszkola/żłobki/kolonie 

wyjazdy dla dzieci   

programy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci pracowników 

dopłaty do wyprawki szkolnej  
usługi i artykuły dla właścicieli zwierząt  

    

KARTY, BONY, PREZENTY   
karta przedpłacona   

zestawy prezentowe  
bony papierowe   

karty podarunkowe do konkretnych sklepów  

    

ZNIŻKI NA FIRMOWE PRODUKTY I USŁUGI  

zniżki na firmowe produkty i usługi   

deputaty    

    

CZAS PRACY    

praca zdalna    

elastyczny czas pracy  
dodatkowe dni wolne od pracy  

    

DOJAZD DO PRACY    

zwrot kosztów dojazdów  
firmowy transport (np. w postaci autobusu dowożącego do pracy) miejsce parkingowe 
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UDOGODNIENIA ŻYCIOWE   
usługi pralni   

opieka nad zwierzętami domowymi 

usługa concierge    

niania na godziny dzieci w pracy (bawialnia)  

    

WYŻYWIENIE    

stołówka firmowa/dopłaty do posiłków 

kawa, herbata itp.   

owoce, przekąski   

tematyczne dni typu pizza day, sushi day itp. 

catering „pudełkowy”/dietetyczny  

    

NARZĘDZIA PRACY DO UŻYTKU PRYWATNEGO  

samochód służbowy do użytku prywatnego 

telefon służbowy do użytku prywatnego 

komputer służbowy do użytku prywatnego 

internet mobilny do użytku prywatnego 

możliwość nabycia zamortyzowanych narzędzi pracy po preferencyjnej cenie 

    

BENFITY ON-LINE    

zakupy pierwszej potrzeby (np. dostarczanie produktów spożywczych) 

posiłki na dowóz (np. pyszne.pl) 

zakupy ogólne (np. Zalando, allegro) 

treningi sportowe on-line  
dostęp do filmów i seriali (np. VOD, Netflix) 

telemedycyna    
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Koszt raportu 

 

raport w wersji excel 2 000 PLN + 23% VAT 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości 

zapraszamy do kontaktu: 

 

 

Karolina Jurczak 

tel.: (12) 625 59 31 

e-mail: jurczak@wynagrodzenia.pl 

 

 

Redakcja portalu wynagrodzenia.pl 

tel.: (12) 625 59 42 

e-mail: redakcja@wynagrodzenia.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


