


Co znajdziesz w środku? 

1. Z jaką częstotliwością w trakcie rozmów rekrutacyj
nych nasi respondenci pytani są o to, co motywuje
ich do pracy?

2. Czego w głównej mierze (poza odpowiednim wyna
grodzeniem) oczekują od swojego miejsca pracy?

3. Jaki element ogłoszenia o pracę przyciąga uwagę
Kandydatów w pierwszej kolejności?

4. Jaki rodzaj benefitu jest szczególnie ceniony przez
naszych respondentów?

s. Jaki odsetek pracodawców sprawdza stopień zado
wolenia z oferowanych benefitów/programów moty
wacyjnych np.: poprzez ankiety?

6. W jakim stopniu benefity pozapłacowe mają wpływ
na podjęcie decyzji o przyjęciu oferty pracy?
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Z jaką częstotliwością podczas rozmów rekrutacyjnych 
jesteś pytany, co motywuje Cię do pracy? 

35% 
Nigdy 

21% 
Często 15% 

Bardzo często 

/ 

�29% 
Rzadko 

Paulina Schodowska - Head of Talent Acquisition komentuje: 

Podczas procesu rekrutacyjnego nie pytamy jedynie o motywację do zmiany pracy, 
ale także o motywację do pracy na danym stanowisku. Nie dziwi więc częstotliwość zada
wania tego typu pytań podczas rozmów kwalifikacyjnych. 

W mojej opinii pracodawca, chcqc utrzymać pracownika w firmie, powinien wiedzieć, 
co go motywuje do pracy. Jeśli obydwu stronom zależy na długofalowej współpracy, 
ważne jest to, aby uczciwie podejść do tematu motywatorów. Pracodawcy powinno 
zależeć na tym, aby poznać pracownika i sposób, w jaki może go zmotywować 
do pracy. 

Paulina Schodowska 
Head of Talent Acquisition 

https://www.linkedin.com/in/paulina-schodowska/


Czego w głównej mierze (poza odpowiednim wynagrodzeniem) 
oczekujesz od swojego miejsca pracy? 

20% 

Hybrydowego 
modelu pracy 

41% 

Szefa partnera 
i coacha 

23% 

Dostępu do szkoleń 
i kursów 

16% 

Swobodnej 
atmosfery 

Paulina Schodowska - Head of Talent Acquisition komentuje: 

Nie bez powodu mówi się, że nie odchodzimy od pracodawcy, ale od szefa. 

r- Jeśli nie mamy w naszym przełożonym partnera i mentora, � 

L to ciężko o dobrą współpracę i motywację. _j 
Poza wynagrodzeniem istotne jest także dbanie o własny rozwój oraz komfort pracy. 
Kandydaci oczekują dostępu do różnego rodzaju szkoleń i kursów, a możliwość łącze
nia pracy stacjonarnej z pracą zdalną, daje pracownikom większą elastyczność. 

Atmosfera pracy jest istotna zwłaszcza dla tych pracowników, którzy pracują z biura i mają 
codzienną styczność ze swoimi współpracownikami. W końcu w pracy spędzamy więk
szość swojego czasu, więc nikt nie chciałby go tracić na 
rozgrywki, konflikty, czy przeskakiwanie kolejnych kłód 
rzuconych pod nogi. 

Paulina Schodowska 
Head of Talent Acquisition 

https://www.linkedin.com/in/paulina-schodowska/


Jaki element ogłoszenia o pracę przyciąga Twoją uwagę 
w pierwszej kolejności? 

5% 

Model pracy: 
5% 

Opis/profil działalności 
HO/biuro/hybryda 

\ / 
firmy 

34% 

Wynagrodzenie 
/benefity 

56% 

Opis stanowiska 
i wymagania 

Monika Paciorkowska-Krawców-Senior Technical Recruiter/Team Leader 
komentuje: 

C
Ponad połowa ankietowanych przyznała, że w ogłoszeniu o pracę 

na wstępie zwraca uwagę na zadania i wymagania. 

Jest to pozytywna wiadomość, ponieważ pokazuje dużą świadomość tego, po co chodzimy 
do pracy i to, że chcemy wyciągnąć z niej coś więcej dla siebie. Ważne jest, co robimy, a nie 
tylko to, że jesteśmy za to wynagradzani. 

Trochę mniejsza, ale również liczna grupa, stanowiąca 1/3 badanych, wskazała nato
miast na wynagrodzenie i benefity. To z kolei pokazuje, że równocześnie znamy swoją 
wartość i za realizowaną pracę chcemy być dobrze wynagradzani. 

Niewiele osób wybrało profil firmy i model pracy. 
Ewidentnie jest to sprawą drugorzędną podczas 
poszukiwań/wyboru nowego miejsca pracy, niemniej 
jednak z doświadczenia wiemy, że bywa czynnikiem, 
który w ostatecznym rozrachunku potrafi wpłynąć na 
decyzję kandydatów. 

Monika Paciorkowska-Krawców 
Senior Technical Recruiter/Team Leader 

https://www.linkedin.com/in/monikapaciorkowska/


Jaki rodzaj benefitu byłby przez Ciebie szczególnie ceniony? 

12% 

Darmowy żłobek/przedszkole 

40% 

Dodatkowy płatny 
urlop 

\ _/ 

5% 

Zniżki i bony zakupowe 

43% 

Dopłaty za dojazdy 
do pracy 

Antonina Zagwojska - HR Consultant/Team Leader komentuje: 

Zdaniem ankietowanych najatrakcyjniejszym benefitem są dopłaty 
za dojazdy do pracy. W obecnej sytuacji gospodarczej ta odpowiedź 

nie wydaje się zaskoczeniem. 

Wojna na Ukrainie wywołała wiele konsekwencji ekonomicznych, w tym gwałtowny wzrost 
cen paliw. W związku z tym osoby zmuszone dojeżdżać do pracy samochodem, ponoszą 
wyższe niż dotychczas koszty. Ostatecznie zostaje im zatem mniej środków na inne wydat
ki. Oczywiście, wiele osób mimo chwilowego uspokojenia sytuacji związanej z pandemią 
Covid-19, pozostało przy trybie pracy zdalnej. Jednakże duża liczba pracowników powróciła 
do pracy w trybie stacjonarnym. 

Następnym pod względem atrakcyjności benefitem był pomysł zwiększenia 
ilości odpłatnych dni urlopowych. Wskazuje to na to, że nasi respondenci 

szczególnie doceniają możliwość spędzenia wolnego czasu z rodziną, 
przyjaciółmi czy wykonywaniu swojego hobby bez uszczerbku na wypłacie. 

Na trzecim i czwartym miejscu uplasowały się takie benefity jak darmowy żłobek/przed
szkole oraz zniżki zakupowe. Bezpłatne przedszkole przyzakładowe pozwala zaoszczędzić 
pracownikowi sporą ilość pieniędzy i czasu. Jednak z tego rodzaju benefitu będą korzystać 
tylko pracownicy mający małe dzieci. Podobnie jest w przypadku zniżek i bonów zakupo
wych, które można wykorzystać tylko w wybranych miejscach. 



To automatycznie zmniejsza nam zadowoloną grupę 
docelową, dlatego też mniejsza liczba osób oddała 
na te dwa rodzaje benefitów swój głos. 

Antonina Zagwojska 
HR Consultant/Team Leader 

Czy Twój pracodawca sprawdza stopień zadowolenia 
z oferowanych benefitów/programów motywacyjnych 
np.: poprzez ankiety? 

16% 

Tak 

Antonina Zagwojska - HR Consultant/Team Leader komentuje: 

W związku z tym, że temat benefitów pracowniczych jest stosunkowo nowym 
zagadnieniem na polskim rynku pracy, 

wielu pracodawców popełnia jeden podstawowy błąd, a mianowicie stara się 
oferować pracownikom to, co najlepsze/najbardziej popularne, 

niestety nie zwracając uwagi na ich faktyczne potrzeby. 

Przypomina to sytuację, kiedy jakiś handlowiec chce sprzedać nam jakiś produkt/usługę nie 
zwracając przy tym uwagi na nasze faktyczne potrzeby. Może nawet mu się to udać, ale 
jeśli w ostatecznym rozrachunku nie będziemy zadowoleni z zakupu, zwrócimy towar lub 

https://www.linkedin.com/in/antonina-zagwojska/


nie skorzystamy z jego usług ponownie. 

[Nasze badania wykazały, że tylko 16% pracodawców sprawdza, czy oferowa� 
Lbenefity i programy motywacyjne faktycznie są atrakcyjne dla pracowników._) 

W obecnych czasach nawet za pomocą darmowych programów można stworzyć ankietę 
pozwalającą na oddanie anonimowego głosu. Sporządzenie i przeprowadzenie takiej 
ankiety zazwyczaj trwa chwilę, a może przynieść wiele wymiernych korzyści. Czy dobrą 
inwestycją dla pracodawcy jest kupno benefitów, które nie trafiają w potrzeby pracowni
ków? 

[ Zamiana nieatrakcyjnego benefitu na inny w tym samym zakresie cenowym� 
ale ciekawszy według ankietowanych, pozwoli nie tylko zwiększyć zadowolenie

L
i motywację pracowników, ale również może przyczynić się do zmniejszenia rotacji 

I w firmie lub pomoże przyciągnąć nowych kompetentnych pracowników. 
__) 

Antonina Zagwojska 
HR Consultant/Team Leader 

W jakim stopniu benefity pozapłacowe majq wpływ na podjęcie 
przez Ciebie decyzji o przyjęciu oferty pracy? 

13% 
W ogóle nie mają 

znaczenia 

36% 
W małym stopniu 

/ 

17% 
W dużym stopniu 

', 

l 34% 
W średnim stopniu 

https://www.linkedin.com/in/antonina-zagwojska/


Monika Paciorkowska-Krawców - Senior Technical Recruiter/Team Leader 
komentuje: 

Nasi respondenci w zdecydowanej większości (łącznie 87%) odpowiedzieli, że 
dodatki pozapłacowe mają dla nich jakieś znaczenie przy podjęciu decyzji o przyjęciu danej 
oferty pracy, choć tylko dla 17% mają dużą ważność. Można zatem wywnioskować, że ... 

pracownicy przyzwyczaili się, że w wielu firmach mogą liczyć na bonusy 
czy dodatki, a benefity pozapłacowe aktualnie uchodzą za pewnego rodzaju 

standard i część składową wynagrodzenia. Niemniej, w większości raczej 
to nie same benefity zdecydują o przyjęciu oferty przez pracownika. 

Monika Paciorkowska-Krawców 
Senior Technical Recruiter/Team Leader 

https://www.linkedin.com/in/monikapaciorkowska/


Dziękujemy, że poszerzasz wiedzę na temat doświadczeń Kandydatów, których możesz 
kiedyś spotkać na swojej drodze zawodowej! 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu swoich wewnętrznych procesów 
rekrutacyjnych - odezwij się do nas! Porozmawiajmy o Twoich potrzebach! 

Napisz do nas! 

A jeżeli lubisz wiedzieć więcej na temat rekrutacji inżynierów - odwiedź 
naszą bazę wiedzy, w której co tydzień dzielimy się doświadczeniem! 

Lubię wiedzieć więcej! 

Tel. (+48) 512 175 535 
E-mail: rekrutacja@bergman-engineering.com

ul. L. Petrażyckiego 57 
52-434 Wrocław, Polska

Bądź z nami na bieżąco! 

ID 

Ankiety zostały przeprowadzone na osobach pracujących w branży technicznej w Polsce 
na profilu Linkedln firmy Bergman Engineering w miesiącach maj-czerwiec. Łącznie 

w ankietach udzielono 542 odpowiedzi. 

https://bergman-engineering.pl/znajdz-inzyniera/?utm_source=mini-raport-benefity&utm_medium=ostatnia_strona&utm_campaign=kontakt_mini_raport
https://bergman-engineering.pl/baza-wiedzy/?utm_source=mini-raport-benefity&utm_medium=ostatnia_strona&utm_campaign=kontakt_mini_raport
https://www.linkedin.com/company/bergman-engineering/
https://bergman-engineering.pl/



