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Do pensji trzeba cos
Do 10 proc. wynagrodzenia
całkowitego może wynosić
wartość benefitów członka
kadry zarządzającej
Dorota
Czerwińska
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Nawet 4-5 tys. zł może
dostawać w ramach
dodatkowych świadczeń
menedżer, który zarabia
miesięcznie około 4 0 tys.
zł brutto.

Średnia wartość benefitów
wyższej kadry menedżerskiej
to 6 proc. wynagrodzenia.
— Mimo kryzysu finanso
wego wartość świadczeń utrzy
mywała się na poziomie zbliżo
nym do wcześniejszego. Fir
my rzadko rezygnowały z naj powszechniejszych benefitów,
jakopiekamedycznączyzajęcia rekreacyjne. Częściej nato
miast uszczelniały systemy
świadczeń, ograniczając licz
bę uprawnionych do ich otrzy
mywania pracownikowi moni
torując wykorzystanie świad
czeń — mówi Krzysztof Kato
lo z HRM partners.
• Dopasuj do stanowiska: Aby świadczenie petnito rolą motywacyjną, musi być dla pracownika
atrakcyjne — mówi Krzysztof Katolo z HRM partners, [FOT.WM]

Nie dla Kowalskiego
Z Ogólnopolskiego Raportu
Wynagrodzeń HRM partners

wynika, że większość świad
czeń dla top menedżerówjest
dostępna także dla pracow
ników niższych szczebli. Ale
zakres i wartość są, oczywi
ście, zupełnie inne. Najbar
dziej widać te różnice w opie
ce medycznej, ubezpiecze
niach i szkoleniach.
— Jeśli nawet te różnice się
zmniejszają, to tylko nie
znacznie i dotyczą kluczo
wych pracowników, których
firmy starają się „dopiesz
czać", oferując im pakiety
świadczeń wyróżniające ich
na tle pozostałych pracowni
ków — informuje Krzysztof
Katolo.
Opiekę medyczną zapew
nia pracownikom aż 84 proc.
firm. Przy czym w 70 proc.
przedsiębiorstw dotyczy to
wszystkich zatrudnionych.
Ale na takie świadczenia dla
dyrektorów firmy wydają po
nad 2 razy więcej niż dla spe
cjalistów i pracowników wy
konawczych.
Co czwarta najlepiej wy
nagradzająca ludzi firma
jeszcze bardziej różnicuje
wartość świadczeń medycz
nych. W przypadku dyrek

torów koszt tych świadczeń
wynosi 400-500 zl miesięcz
nie, a dla szeregowych pra
cowników i specj alistów fir
ma tylko 100 zl. W skład pa
kietu dla menedżerów wyż
szego szczebla wchodzą bo
wiem świadczenia dla rodzi
ny, hospitalizacja, opieka
medyczna za granicą, a dla
pań także położnictwo.
Polowa przebadanych
przez HRM partners przed
siębiorstw płaci również
za ubezpieczenia na życie
i od następstw nieszczęśli
wych wypadków swoich pra
cowników. I tu różnice są du
że — przeciętnie sięgają 25
proc, ale w najlepiej wyna
gradzających firmach war
tość ubezpieczeń menedże
rów jest 3-, 4-krotnie wyż
sza niż dla innych. Wynika
to z faktu, że wartość świad
czeń ubezpieczeniowych
i emerytalnych często jest
powiązana z wysokością wy
nagrodzenia.
—Aby świadczenie pełniło
rolę motywacyjną, musi być
dla pracownika atrakcyjne.
Dlatego np. polisa na życie
o wartości 50 tysięcy złotych
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może być atrakcyjna dla pra
cownika zarabiającego śred
nią krajową, ale dla menedże
ra, który zarabia 40 tysięcy
złotych już zdecydowanie
mniej — komentuje Krzysz
tof Katolo.
Inwestowanie w dyrekcję
Również na szkolenia top me
nedżerów firmy wydają
2-, 2,5-krotnie więcej niż pra
cowników wykonawczych
i specjalistów. Sporo kosztują
renomowane programy MBA
w Polsce i za granicą oraz
szkolenia typu incentive.
Menedżerowie, którzy de
cyduj ą się na pracę poza miej scem zamieszkania, mogą
niekiedy liczyć na tzw. doda
tek regionalny. Daje go 13
proc. firm. Ci na najwyższych
stanowiskach dostają jeszcze
luksusowy samochód służbo
wy, którego przeciętna war
tość to 140 tys. zł, ale co czwar
ty z najlepiej wynagradzanych
menedżerów ma do dyspozy
cji poj azd za ponad 180 tys. zł.
Przy czym służbowe auto 43
proc. dyrektorów może wy
korzystywać do celów prywat
nych, a 40 proc. partycypuje
w kosztach utrzymania wo
zu, gdy korzysta z niego pry
watnie.
Najbardziej
egalitarne
świadczenie to zajęcia sporto
we. Może dlatego jego zna
czenie maleje. Jeśli firma ta
kich zajęć nie opłaca, to lu
dzie uważają, że jest mało
atrakcyjnym pracodawcą. Ale
jednocześnie jego dostępność
nie przyciąga osób na wyższe
stanowiska.

Coraz popularniejsze są
za to rozwiązania umożliwia
jące godzenie życia zawodo
wego z prywatnym. 11 proc.
firm proponuje np. pracow
nikom dodatkowe dni płatne
go urlopu. Z możliwości ta
kiej może korzystać 83 proc.
menedżerów — zwykle dostają 4-5 dodatkowych wolnych
dni. Czasem firma dofinanso
wuje też prywatną opiekę
nad dziećmi pracowników, ale
korzyść z tego ma przede
wszystkich ona, bo dzięki te
mu może liczyć na dyspozy
cyjność menedżera.
Wciąż natomiast mało po
pularne są wPolsce tzw. sys
temy kafeteryjne, których za
leta to możliwość bardziej
motywacyjnego dostosowa
nia pakietu świadczeń do po
trzeb pracownika. Sam go
spodaruje bowiem budżetem
przeznaczonym przez firmę
na świadczenia dla niego. Ale
takie rozwiązanie stosuje
u nas tylko 7 proc. przedsię
biorstw. Przyczyną jest pra
cochłonność związaną z roz
liczaniem świadczeń, w tym
także rozliczeń podatko
wych.

ŚREDNI MIESIĘCZNY
KOSZT DZIAŁAŃ
ROZWOJOWYCH (wzł)
IQ Mediana 30
Dyrektorzy 270 500 1000
Kierownicy 200 400 650
Specjaliści 150 210 400
Pracownicy 50 160 300

ŚREDNI MIESIĘCZNY
KOSZT UBEZPIECZEŃ
ZDROWOTNYCH I NNW
(wzł)
IQ Mediana 30
Dyrektorzy 340 630 1990
Kierownicy 290 590 1200
Specjaliści 200 480 680
Pracownicy 140 410 600

ŚREDNI MIESIĘCZNY
KOSZTŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH (W ZŁ)
IQ Mediana 30
Dyrektorzy 86 160 422
Kierownicy 70 100 171
Specjaliści 59 72 100
Pracownicy 52 70 100
Źródto: Ogólnopolski
Raport Wynagrodzeń HRM partners

WARTOŚĆ WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ DLA TOP
MENEDŻERÓW (wzł)
Przeciętna wartość
świadczenia

Samochód służbowy
Ubezpieczenie
Szkolenia
Świadczenia medyczne
Zajęcia sportowe

25 proc, najlepiej wynagradzanych
menedżerów—wartość świadczenia
powyżej
140 000
180 000
630/miesiac
1990/miesiac
400/miesiac
650/miesiac
160/miesiąc
422/miesiąc
40/miesiąc
70/miesiąc

Źródło: Ogólnopolski Raport Wynagrodzeń HRM partners

