
Celem artykułu jest przedstawienie wiodących tendencji w kształtowaniu systemów 
wynagradzania z uwzględnieniem zmian wywołanych przez globalny kryzys finan-
sowy. Na tle trendów światowych przedstawiono obraz wynagradzania w Polsce 
i zarys perspektyw jego rozwoju. Niektóre z omawianych rozwiązań funkcjonują 
z powodzeniem oraz są rozwijane już od kilku lat i w tych przypadkach powoływa-
no się na oryginalne źródła.

Słowa kluczowe: współczesne motywowanie (currents in motivating), trendy w wynagradzaniu 
(trends in compensation and benefis), wynagradzanie w kryzysie (remunerations in crisis), 
wynagradzanie w Polsce (remunerations in Poland), wynagradzanie proinnowacyjne (pro-innovative 
motivating), wynagradzanie talentów (talents motivating)

Współczesne motywowanie: cechy i nowe wyzwania

Od systemów motywowania, a w tym wynagradzania, oczekuje się obecnie, aby miały 
charakter strategiczny, kompleksowy, spójny i zintegrowany z innymi praktykami ZZL. 
Odpowiednio sformułowana strategia wynagradzania ma i będzie miała fundamentalne 
znaczenie dla wszystkich firm. Potwierdza to najnowsze badanie trendów w dziedzinie 
wynagradzania przeprowadzone przez Hay Group, a wręcz jest to główna konkluzja 
ich raportu [Hansen, 2010a]1. Organizacjom wiodącym w dziedzinie systemów wyna-
gradzania rzeczywiście udaje się sprostać temu wyzwaniu. Ich systemy wynagradzania 
coraz mocniej wspierają realizację strategii firmy. Skłaniają pracowników do określonych 
działań i uzyskiwania pożądanych wyników. Prawidłowo skonstruowane, mogą być bar-

1 Raport „Changing Face of Reward”.
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dzo silnym i dobrym sposobem komunikowania celów firmy, jej wartości i biznesowych 
priorytetów.

Kolejnym wymogiem stawianym systemom wynagradzania jest ich elastyczność, ko-
nieczna jako odpowiedź na coraz szybsze zmiany w otoczeniu biznesowym. Reagowanie 
na zmiany jest już wpisane w kanon wysoko efektywnych systemów wynagradzania. Stałe 
monitorowanie i dostosowywanie do głównych i szczegółowych celów organizacji są tej 
elastyczności przejawem.

Główne zasady wynagradzania w firmie muszą mieć charakter długofalowy i być 
podstawą budowy zaufania do pracodawcy. Pracownicy muszą mieć poczucie bezpie-
czeństwa. Jest to niezwykle ważne dla zatrzymania ludzi i budowy ich zaangażowania. 
Najlepsze firmy dobrze sobie radzą z utrzymaniem właściwych proporcji w tej dziedzi-
nie.

U współczesnych pracowników pojawiają się nowe cechy i oczekiwania. Pracownicy, 
w tym zwłaszcza pracownicy wiedzy, których udział w strukturze zatrudnienia szybko 
rośnie, są bardziej świadomi swej wartości dla firmy, mają dużą wiedzę, szerokie umie-
jętności, mogą być bardziej kreatywni i zaangażowani, są bardziej wrażliwi na atrakcyj-
ność treści pracy, oczekują możliwości rozwoju. Wiodące firmy uwzględniają te wszyst-
kie aspekty, weryfikując swoje systemy wynagradzania. Dodatkowym wyzwaniem jest 
odmienność pokolenia Y. Oczekuje ono od pracodawcy nie tylko satysfakcji finansowej 
[Risher, 2008]. Powstaje zatem konieczność uelastyczniania sposobów wynagradzania 
także pod kątem dywersyfikacji i indywidualizacji zasad wynagradzania wobec poszcze-
gólnych grup pracowniczych, a czasem (wyjątkowo) wobec niektórych osób. Powinna to 
jednak być „elastyczność w wyznaczonych ramach” [Armstrong, 2009, s. 367], zachowu-
jąca generalnie wspólną strukturę systemu wynagrodzeń dla całej organizacji.

Istotną cechą systemów wynagradzania jest także ich prokonkurencyjność. Praco-
dawcy od lat starają się, aby płace w ich firmie kształtowały się na zrównoważonym po-
ziomie w stosunku do oferty rynkowej i dbają o prowadzenie celowej polityki w tym 
zakresie. Świadomie kształtują wynagrodzenia dla różnych grup pracowników, oferując 
warunki lepsze lub gorsze od konkurencji. Coraz chętniej stosują benchmarking i rynko-
we przeglądy wynagrodzeń.

Wynagradzanie za wyniki

Ważną cechą obecnych systemów płac jest silna koncentracja na osiąganiu założonych 
efektów i ścisłym uzależnieniu premii lub nagród od konkretnych wyników. Prowadzi 
to do ograniczania rozpowszechnionego do niedawna wynagradzania za kompetencje 
i potencjał pracownika oraz jest wyrazem dążenia do jak najbardziej ekonomicznych 
rozwiązań. Z powodu kryzysu ma to szczególne uzasadnienie.
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Niestety wbrew wszelkim zasadom wynagradzania w wielu firmach kryzys spowo-
dował czasowe zaniechanie wypłat wszelkich premii. Jednak w stosunku do pewnych 
wyjątkowych, bardzo istotnych dla rozwoju firm grup pracowników stosuje się nadal 
praktyki wysokiego wynagradzania szczególnych kompetencji.

Płaca zmienna jest i będzie kluczowym narzędziem motywowania i zaangażowania 
pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa. Najbardziej efektywne firmy posługu-
ją się systemem płacy zmiennej jako instrumentem o charakterze strategicznym. Zwięk-
szają w ten sposób szanse na uzyskanie rosnących obopólnych korzyści z mechanizmów 
zachęcających pracowników do pożądanych przez firmę działań.

Istotne jest docenianie pracowników osiągających średni poziom wyników. Działa-
nie w kierunku poprawy rezultatów tej grupy, właściwe jej motywowanie i dbałość o za-
angażowanie mogą pozwolić firmie na przetrwanie recesji i stworzenie z grupy „średniej” 
dobrych pracowników.

Budowa zaangażowania pracowników

Coraz mocniejszą pozycję zdobywa orientacja na zarządzanie behawioralne, bardzo 
pomocne przy budowie zaangażowania pracowników. Zaangażowania, które staje się 
coraz istotniejsze w zarządzaniu i wykorzystywane w praktyce ZZL [Borkowska, 2009]. 
W najszybciej rozwijających się firmach amerykańskich liderzy postrzegają zaangażowa-
nie pracowników jako najważniejsze, podstawowe, i bardzo pracują nad jego budową 
[Zingheim, 2009, s. 4]. Zaangażowani pracownicy osiągają rezultaty na wysokim pozio-
mie, są kreatywni i innowacyjni, wykazują małą absencję i dużą stabilizację, mobilizują 
innych, promują organizację na zewnątrz, poprawiają zadowolenie klientów i udzia-
łowców [Juchnowicz, 2010]. Około 3/4 ankietowanych szybko rozwijających się firm 
amerykańskich regularnie bada zaangażowanie pracowników, a niektóre z nich robią to 
dwa razy w roku. Praktykowane są częste rozmowy oceniająco-motywujące (nawet co 2 
miesiące), które mają duże znaczenie dla budowy zaangażowania. Przewiduje się duży 
wzrost zainteresowania firm w tej dziedzinie. Jednocześnie coraz mniejszą wagę przywią-
zuje się do satysfakcji pracowników.

Wyrazem poszukiwania drogi do zwiększenia poziomu zaangażowania pracowników 
jest, nienowa już, ale wciąż bardzo nowoczesna, idea kompleksowego nagradzania (total 
rewards), nazywana także łącznymi korzyściami z pracy. Wciąż pozostaje ona wyznacz-
nikiem kierunku zmian. Takie systemy nagradzania (są one już znacznie szersze niż wy-
nagradzanie) zawierają elementy wszelkich możliwych korzyści, które pracownik może 
uzyskać w związku z zaangażowaniem się w pracę w danej firmie. Rozwiązania propono-
wane przez Zingheima i Schustera [2000a] różnią się od innych stosowanych w również 
nowoczesnych systemach motywacyjnych, a ich główne zasady to:
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1. zapewnienie pewnej przyszłości, a nie tylko dobrej pracy;
2. zapewnienie indywidualnego rozwoju, a nie tylko szkolenia;
3. zapewnienie przyjaznego środowiska pracy (positive workplace), a nie tylko miłego 

miejsca pracy;
4. zapewnienie kompleksowego wynagradzania (total pay), a nie tylko konkurencyjnej 

płacy.
Takie podejście do pracowników skutkuje szczególnym sposobem motywowania 

(a w tym wynagradzania) – jego ideą przewodnią jest budowanie zaangażowania pra-
cowników. Głównymi narzędziami stosowanymi w tym systemie są: otwarta komunikacja 
(pełna i rzetelna informacja, w tym częsta informacja o wynikach pracy i oczekiwaniach 
pracodawcy), szczególnie dobry coaching z informacją zwrotną nakierowaną na rozwój 
pracownika, szkolenie i kształtowanie pożądanych kompetencji. Zawsze realizacja takie-
go programu wiąże się z tworzeniem „przyjaznego” środowiska pracy, inwestycjami w lu-
dzi oraz atrakcyjnym wynagradzaniem (zarówno pod względem wysokości, jak i stosowa-
nych form). Z punktu widzenia kompleksowego wynagradzania istotne jest zwiększające 
się znaczenie i udział w instrumentach wynagradzania środków identyfikacji i uznania, 
które w dużej mierze mają charakter niematerialny.

Coraz częściej firmy wprowadzają programy równowagi praca-życie (W-LB) oraz 
zapewniają swoim pracownikom plany zdrowotne. To świadczenie, które przybiera coraz 
większe rozmiary, staje się istotnym elementem łącznych korzyści z pracy. W 2008 r. 70% 
osób zatrudnionych w USA w sektorze prywatnym miało dostęp do świadczeń związa-
nych z opieka zdrowotną, oferowanych w ramach benefitu przez pracodawcę, a ponad 
90% do różnego rodzaju ubezpieczeń2. Szczegółowo narzędzia kompleksowego nagra-
dzania (total rewards) przedstawiono na rysunku 1.

Modelowe rozwiązania proponowane przez specjalistów stanowią zawsze tylko pe-
wien wzorzec. Przedsiębiorcy tworzą systemy wynagradzania dostosowane do własnych 
potrzeb. Coraz większą wagę przywiązuje się do starannego doboru rozwiązań do kon-
kretnej sytuacji oraz do grupy docelowej (rodzaju działalności, kultury organizacji i stra-
tegii firmy, horyzontu czasowego, grupy pracowniczej). Nie ma systemów dobrych dla 
wszystkich.

Wynagradzanie talentów

W wielu firmach takie bardziej kompleksowe nagradzanie stosuje się tylko wobec szcze-
gólnie pożądanych pracowników (np. talentów). Według raportu Hay Group „Chan-

2 www.wynagrodzenia.pl
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ging Face of Reward” „wojna o talenty” rozgrywa się obecnie na trzech frontach: wokół 
pracowników osiągających najlepsze rezultaty (high performers), pracowników z najwięk-
szym potencjałem do rozwoju (high potentials) oraz pracowników, którzy pełnią kluczowe 
funkcje dla misji firmy. Utalentowani pracownicy są unikalni, znają swoją wartość i dla-
tego nie będą chcieli pracować dla firm, które ich odpowiednio nie cenią. Spodziewać 
się można kontynuacji takiego trendu, a nawet szczególnego jego rozwoju wywołanego 
ostatnim kryzysem. Jednak autorzy raportu apelują o rozważne traktowanie także innych 
grup pracowników, aby nie doprowadzić do spadku ich zaangażowania.

Coraz częściej za „talenty” uznawani są innowatorzy. Jest to z pewnością wyraźny 
trend w obecnym HRM, wywołany dążeniem do przewag konkurencyjnych poprzez in-
nowacyjność firmy.

Rysunek 1. Narzędzia kompleksowego nagradzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zingheim, Schuster, 2000b

NARZĘDZIA INDYWIDUAL-
NEGO ROZWOJU:
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Wynagradzanie proinnowacyjne

Pracownicy działów badawczo-rozwojowych w najszybciej rozwijających się firmach są 
traktowani ze szczególną uwagą. Wysoko, stałą płacą, opłaca się ich kompetencje, które 
przekładają się zwykle na efekty w postaci innowacji. Efekty te są zwykle związane z dłu-
gim okresem realizacji projektów, dodatkowo obarczonych dużym ryzykiem [Borkow-
ska, 2009]. Jest to grupa pracowników, wobec których coraz częściej stosuje się bodźce 
długoterminowe (odroczone w czasie), a premie krótkoterminowe za specjalne osiągnię-
cia. Często tacy pracownicy pracują w zespołach projektowych – stąd wynika wyraźna 
tendencja do wynagradzania zespołowego. Ponadto dla twórców innowacji niezmiernie 
istotna jest elastyczność czasu pracy, uznanie, szacunek, tolerancja dla ryzyka, wdrożenie 
przedstawionych pomysłów, rozwój i stosowanie zasad równowagi praca-życie.

Istotną rolę w rozwoju innowacyjności firm odgrywają instrumenty wynagradzania 
skierowane do pozostałych pracowników. Ostatnie lata dowiodły, że istnieją możliwości 
takiego oddziaływania na pracowników poprzez instrumenty finansowe oraz instrumenty 
motywowania niematerialnego, które mogą wyzwalać w pracownikach i wspierać posta-
wy innowatorskie, przynoszące korzyści firmie, ale także i im samym. Pracownicy mogą 
być objęci systemem zachęt do kreatywności i nagradzania ich zwykle drobniejszych 
efektów, ale w szczególności powinni mieć zapewnioną stałą płacę na satysfakcjonują-
cym poziomie oraz wynagrodzenia udziałowe. Spodziewać się można, że po zażegnaniu 
kryzysu będą to coraz szybciej rozpowszechniające się praktyki.

Organizacje bardzo szybko rozwijające się, odnoszące od kilku lat sukcesy finanso-
we, o bardzo wysokim stopniu innowacyjności i silnie uzależnione od innowacji i kre-
atywności, zaangażowanych i utalentowanych pracowników oraz satysfakcji klientów, 
zawsze stawiają innowacje na początkowym miejscu w hierarchii wartości firmy [Zinghe-
im, Schuster, 2007].

Ich szefowie twierdzą, że pomiar:
stopnia zaangażowania i satysfakcji pracowników, �
stopnia ich kreatywności i innowacyjności oraz �
satysfakcji klientów �

i użycie tych wskaźników w systemie wynagradzania są ogromnie istotne, a wręcz krytycz-
ne dla osiągnięcia zamierzonych celów firmy. Uważają oni, że pomiar wyłącznie efektu 
końcowego w postaci wyników finansowych to zbyt mało. Są nastawieni na użycie wszel-
kich możliwości zachęcania pracowników do kreatywności i aktywności innowatorskiej, 
a system wynagrodzeń jest w tym pierwszoplanowym instrumentem. W rezultacie 80% 
badanych wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw amerykańskich wykorzystuje pomiar 
kreatywności i innowacyjności w systemach wynagradzania pracowników. Kryzys oczywi-

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości 
bądż części niniejszej publikacji wymaga pisemnej zgody Wydawcy



Wynagradzanie w praktyce 75

ście osłabił tam mocno wynagradzanie za wyniki w innowacyjności, ale spodziewany jest 
powrót do silnego wynagradzania innowatorów.

Reakcje na kryzys lat 2008–2009

Przedsiębiorstwa w bardzo różny sposób radziły i radzą sobie z kryzysem lat 2008/2009. 
Najprostszym sposobem było ograniczenie kosztów, zmniejszanie zatrudnienia. Więk-
szość organizacji ograniczyło wynagrodzenia; często miało miejsce zamrażanie ich sta-
łych składników3, ale także częste były obniżki płac.

Gwałtowna sytuacja kryzysowa wywołała wiele zmian w systemach płac. Głównie 
były one nakierowane na przebudowanie zasad wynagradzania menedżerów [Sedlak, 
2010a] w kierunku zwiększenia udziału długoterminowych wynagrodzeń odroczonych. 
Sugerowany już dawniej, lecz wypaczony w praktyce, okres rozliczania długofalowych 
osiągnięć to 3-5 lat [Zingheim, Schuster, 2007]. Obecnie przedsiębiorstwa usilnie po-
szukują sposobów na zrównoważenie potrzeby odpowiedzialnego wynagradzania me-
nedżerów i innych pracowników z rosnącą ingerencją instytucji regulujących działalność 
gospodarczą.

Według badań przeprowadzonych w firmach amerykańskich przez firmę Mercer 
[2010] w połowie 2009 roku, 1/3 organizacji dla celów premiowania wprowadziła nowe 
mierniki finansowe, a 17% – mierniki pozafinansowe. Aż 20% firm w czasie kryzysu 
w ogóle zrezygnowało z premiowania [Hansen, 2010b].

Aktualnie ma miejsce powrót premii [Hansen, 2010a]. Ale pracodawcy wyciągnęli 
wnioski ze spowolnienia gospodarczego i można się spodziewać, że dla lepszego zabez-
pieczenia na wypadek spadku koniunktury będą dążyć do zwiększania w wynagrodze-
niach udziału części zmiennej. Przekonali się, że gdy większa część całkowitego wyna-
grodzenia jest powiązana z wynikami, pojawia się możliwość elastycznego zarządzania 
wszystkimi kosztami, a to pomaga zachować miejsca pracy i zatrzymać osoby utalento-
wane. Utrzymanie talentów w trudnej sytuacji ekonomicznej firmy traktują jako szcze-
gólne wyzwanie.

Na tle trudnej sytuacji ekonomicznej w ostatnim czasie pojawił się problem: jak przy 
braku środków finansowych utrzymać wysoki poziom zaangażowania pracowników oraz 
jak skłonić ich do wydajnej współpracy w kierunku wspólnego przezwyciężenia trudno-
ści i walki o pozycję konkurencyjną firmy. Rozwiązaniem coraz szerzej stosowanym są 
wszelkie środki motywowania niematerialnego, powodujące wzmacnianie więzi z firmą 

3 Ocenia się, że zamrożenie wszystkich wynagrodzeń miało miejsce w 37% firm [http://www.
culpepper.com].
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oraz wzmacnianie poczucia wartości pracownika. Nazywa się je środkami identyfikacji 
lub uznania. Można spodziewać się znacznego rozwoju w tej dziedzinie.

Badania przeprowadzone we wrześniu 2010 roku przez CULPEPPERTM 4 na 933 
organizacjach z 90 krajów potwierdzają, że okres głębokiego kryzysu finansowego, który 
dotyczył większości firm, już należy do przeszłości. Analitycy wykazują, że wynagrodze-
nia przeciętne w 2010 r. wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 2,6%, a 
w roku następnym będzie to kolejne 3,1%. 70% badanych organizacji ma zamiar dosto-
sować poziom płac do wysokości rynkowej lub ją przewyższyć.

Bardzo spada liczba firm zamierzających kontynuować politykę zamrożenia płac 
(spadek z 14% w 2010 r. do planowanych 4% w r. 2011), a tylko 0,2% przedsiębiorstw 
planuje na przyszły rok obniżenie wynagrodzeń.

Najwyższe procentowo wzrosty stałych części płac przewiduje się w krajach połu-
dniowej Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz byłych krajach Związku Radzieckiego. 
Mniejsze będą procentowe wzrosty stałych składników wynagrodzeń w USA, Kanadzie 
i Europie. Wyższy poziom wyjściowy może dawać (ale nie musi) wyższe zmiany kwoto-
we. Jednakże przewidywane dość powszechnie podwyżki poziomu płac nadal nie 
doprowadzą do osiągnięcia poziomu z przedkryzysowego roku 2008.

Trendy wynagradzania w Polsce5

Do niedawna wynagradzanie było uważane za najsłabszy element ZZL w Polsce. Jest to 
obszar, który systematycznie ulega profesjonalizacji. Nastąpiła zmiana na lepsze [Urba-
niak, Bohdziewicz, 2009, s. 93]. Daje się zauważyć coraz powszechniejsze działania 
zgodne z najnowszymi światowymi tendencjami [Sedlak, 2010b]. Uznając prawidłowy 
kierunek zmian, zwraca się uwagę na zbyt niski odsetek firm o kapitale wyłącznie pol-
skim wśród wiodącej grupy przedsiębiorstw [Czajka, 2009]. W Polsce liderami w zarzą-
dzaniu wynagrodzeniami są firmy zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego. 
Poza nimi obraz polskich systemów wynagradzania nie zawsze jest optymistyczny. Jed-
nak nawet tam bezsprzecznie rozwinęło się powiązanie wynagrodzeń z efektami pracy, 
chociaż zbyt często ma ono charakter niewymierny. Znaczący jest wzrost elastyczności 
wynagradzania, ale zbyt mocno opiera się ona na uznaniowości omijającej firmowe za-
sady wynagradzania.

W praktyce ma miejsce znaczna rozpiętość w poziomie nowoczesności stosowa-
nych systemów. Aż 99% wszystkich firm funkcjonujących w Polsce należy do sektora 

4 2010-2011 Culpepper Salary Budget & Planning Survey [http://www.culpepper.com/].
5 Informacje pochodzą głównie z portalu internetowego [www.wynagrodzenia.pl].
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MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), zatrudniających do 250 pracowników [GUS, 
2010]. Znakomita większość to firmy zdecydowanie małe (do 50 pracowników), które 
nie wymagają stosowania skomplikowanych systemów zarządzania zasobami ludzkimi 
– małe przedsiębiorstwo nie jest miniaturą wielkiej firmy i brak nowoczesnych narzędzi 
ZZL w tym sektorze jest zrozumiały. Strategie i bardziej złożone systemy wynagradzania 
są tworzone głównie w dużych firmach, a szczególnie dużych korporacjach z kapitałem 
zagranicznym. W krajach zachodnich także wiodącą rolę pełnią duże przedsiębiorstwa.

Niezaprzeczalnie najważniejszym trendem w rozwoju naszych systemów wynagra-
dzania staje się ich strategiczny charakter, spójność ze strategią biznesową firmy i wspie-
ranie jej realizacji. Można przewidywać rosnącą tendencję do traktowania wynagrodzeń 
jako narzędzia zarządzania firmą. Będzie się to wiązać ze wzrostem zapotrzebowania na 
informacje i analizy dotyczące różnych aspektów wynagradzania (dane ilościowe i jako-
ściowe).

Jednym z istotnych wyzwań stojących obecnie przed firmami jest ukształtowanie 
pracowniczych postaw identyfikowania się z ich celami i misją, co warunkuje osiągnię-
cie pełnego sukcesu ekonomicznego. Dlatego też coraz częściej należy spodziewać się 
tworzenia systemów wynagradzania, które będą oparte na wynikach badania postaw 
pracowniczych i w możliwie najwyższym stopniu będą zgodne z ich preferencjami. Jest 
to zaznaczający się także u nas trend do budowy zaangażowania pracowników. Przewi-
dywane coraz silniejsze dążenie do integracji celów pracownika z celami firmy będzie 
sprzyjało tworzeniu kultury organizacyjnej wspierającej uzyskiwanie wysokiej efektyw-
ności działania.

Organizacje stosujące nowoczesne rozwiązania jako główne cechy preferowanych 
przez nie systemów wynagradzania podają: poufność, prokonkurencyjność, proefektyw-
ność oraz elastyczność [Urbaniak, Bohdziewicz, 2009]. Ponadto firmy oparte na wiedzy 
oferują wysokie wynagrodzenia i tę tendencję będą utrzymywać. Ale w bardziej trady-
cyjnych przedsiębiorstwach nadal główną pożądaną cechą jest pewność wynagrodzenia. 
Na szczęście światowy kryzys ekonomiczny, mimo że dotknął także nasz kraj, był dla nas 
znacznie łagodniejszy niż dla krajów zachodnich. Jednakże i u nas z pewnością pojawią 
się główne tendencje zmian w systemach wynagradzania: nastawienie na elastyczność 
i ograniczanie stałych składników płac. Towarzyszyć temu będzie ich postępująca indy-
widualizacja, przejawiająca się w rozwoju rozwiązań dostosowanych do specyfiki różnych 
grup pracowniczych, szerszym zastosowaniu wynagrodzeń pakietowych, rozwoju kafe-
terii świadczeń dodatkowych, sprzyjających wzmocnieniu motywacyjnej funkcji wyna-
grodzeń.

Można się spodziewać przypisywania coraz większej wagi do „dbałości” o kluczo-
wych, utalentowanych pracowników i oferowania im bardzo specyficznych sposobów 
wynagradzania, o wysoce zindywidualizowanym charakterze, a obfitujących w instru-
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menty motywowania niematerialnego. Systematycznie powiększa się skala stosowania 
świadczeń dodatkowych (świadczenia pozapłacowe). Poza takimi benefitami, jak: te-
lefon komórkowy, laptop lub komputer do osobistego użytku, samochód służbowy czy 
bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, bardzo dużą popularność zyskują ostatnio do-
datkowe ubezpieczenia na życie i bezpłatna opieka medyczna.

Wolno sądzić, że realizowane w najbliższym czasie strategie motywowania w pol-
skich przedsiębiorstwach zamierzać będą w następujących kierunkach6:

efektywnego wspierania strategii dotyczącej kapitału ludzkiego firmy przez politykę  �
wynagrodzeniową, która to z kolei powinna pomagać w rozwoju organizacji i urzeczy-
wistnieniu jej długoterminowej strategii;

parametryzacji rozwiązań płacowych adekwatnie do fazy rozwoju firm i ich dojrza- �
łości organizacyjnej;

wprowadzania coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi do mierzenia efektów pracy,  �
a więc też i do lepszego wynagradzania;

powrotu do wartościowania stanowisk pracy (dla zapewnienia „sprawiedliwego”  �
zróżnicowania płac);

częstszego stosowania broadbandingu; �
zwiększenia wagi informacji rynkowych w decyzjach płacowych; �
wzrostu znaczenia świadczeń dla pracowników, w tym pakietów medycznych dla  �

pracowników i ich rodzin, oraz różnych świadczeń ułatwiających życie rodzinne jako 
kształtujących wizerunek dobrego pracodawcy;

akceptacji dla większego różnicowania poziomów płac pomiędzy pracownikami naj- �
lepszymi i przeciętnymi;

doskonalenia wyceny pracy projektowej tzw. wolnych strzelców wobec malejącego  �
znaczenia pracy etatowej i rosnącego udziału pracowników.

Na tle powyższych wypowiedzi wydaje się, że należy podjąć próbę większego zainte-
resowania „płacowców” wspieraniem innowacyjności firm poprzez systemy wynagradza-
nia. Jak dowodzą przykłady wielu wysoce innowacyjnych organizacji, dobrze opracowa-
ny system wynagrodzeń może bardzo pozytywnie wpłynąć na efekty w tej dziedzinie.

Z pewnością wielkim wyzwaniem jest budowanie zaangażowania pracowników i har-
monizacja zasad wynagradzania z innymi praktykami zzl w firmie. Warto też propagować 
ideę kompleksowego nagradzania, która bardzo sprzyja zaangażowaniu.

Praktyka pokazała już, jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie instrumentów 
wynagradzania menedżerów. Ogólnoświatowe tendencje do zwiększenia orientacji na 

6 Na podstawie wymiany poglądów między uczestnikami V Krakowskiego Forum Wynagro-
dzeń w 2010 r.
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wynagrodzenia odroczone w czasie muszą jednak przybrać inną postać niż dotychczaso-
we tzw. złote kajdanki, które miały przede wszystkim na długo zatrzymać menedżerów 
w firmie. Teraz mają one uwzględniać tzw. niewygasłe zagrożenie, które jest związane 
z osiąganymi wynikami (szczególnie w sektorze finansowym).

Ważną sprawą jest upowszechnienie zasad skutecznego i efektywnego wynagradza-
nia, wspierającego realizację celów firmy wśród szerszej grupy przedsiębiorstw. Bardzo 
dużą rolę odgrywają tu powszechnie dostępne czasopisma branżowe, publikacje w spe-
cjalistycznych serwisach internetowych oraz liczne seminaria i konferencje.

Podsumowując, warto przypomnieć, że wszyscy specjaliści są zgodni, iż nie ma jed-
nego systemu dobrego i efektywnego w wszystkich firmach. Każdorazowo trzeba go do-
stosować do uwarunkowań działalności konkretnej organizacji.
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