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Struktura wynagrodzeń w procesie zmian

Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach postępującej globalizacji 
i rosnącej konkurencji nie pozostaje bez wpływu na systemy wynagrodzeń. Rośnie 
ich znaczenie jako istotnego narzędzia skutecznego motywowania pracowników 
do coraz większych osiągnięć. Pociąga to za sobą zmiany charakteru i wewnętrznej 
struktury wynagrodzeń. Zmiany te nadają wynagrodzeniu bardziej kompleksowy 
charakter, uwględniający materialne i niematerialne składniki wynagradzania 
i większą równowagę między nimi. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja 
zmian w strukturze wynagrodzenia całkowitego.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie kompleksowe (total rewards), przesłanki (grounds), składniki: 
beneficja (benefits), bodźce długoterminowe (long-term incentives), środki uznania (recognition)

Przesłanki zmian

Systemy wynagrodzeń są determinowane przez zmiennne strategie organizacji, jak też 
przez kulturę narodową i organizacyjną oraz strukturę organizacji i otoczenie, w jakim 
funkcjonują. Firmy działają w  warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ro-
snącej globalnej konkurencji i niepewności; są bardziej elastyczne. Pociąga to za sobą 
wzrost niepewności zatrudnienia. Owa niepewność oraz zmienność rodzaju działalności 
firmy stosownie do wymagań rynku rodzą imperatyw ciągłego uczenia się pracowników, 
rozwoju czy wręcz zmiany posiadanych przez nich kompetencji. Nawet w warunkach 
stabilności zatrudnienia zachodzi konieczność ciągłego uczenia się ze względu na zmia-
ny charakteru i treści pracy związane ze zmiennością wymagań rynku czy innowacjami 
technologicznymi.

Zmienia się pracownik i sama praca. Coraz większy jest udział pracowników wiedzy 
w łącznym zatrudnieniu. Bardziej nasycona nią jest też sama praca i jej produkty. Rośnie 
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12 Stanisława Borkowska

elastyczność zachowań i innowacyjność pracowników, ale też oczekiwania ich wobec pra-
cy i pracodawcy.

Dla pracownika liczy się nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu powszechnym, pie-
niężne i ewentualnie rzeczowe, ale też rodzaj wykonywanej pracy i  jej zgodność z po-
siadanymi przez niego kompetencjami i wszystko to, co jest związane z jego pracą i dla 
niego cenne, co jest źródłem satysfakcji z pracy.

Zmiany te determinują odchodzenie od wiązania wynagrodzeń ze stanowiskiem pracy 
na rzecz ich wiązania z pracownikiem, jego kompetencjami i efektami pracy oraz jego oczeki-
waniami wobec pracy.

Od dawna wiadomo, że „nie samym chlebem człowiek żyje“. Współczesny pracow-
nik oczekuje dobrych stosunków w pracy, możliwości rozwoju, jak też szacunku i uzna-
nia dla siebie oraz swojej pracy, a nawet wsparcia dla siebie i swej rodziny w trudnych 
sytuacjach życiowych.

Także pracodawca czy bezpośredni przełożony oczekują od pracowników zaangażo-
wania w pracę, a nawet kreatywności, która stanowi dźwignię innowacji. Innowacyjność 
zaś jest kluczem do rozwoju firmy i poprawy jej pozycji konkurencyjnej. I takie właśnie 
rozumienie wynagrodzenia określane jest mianem wynagrodzenia całkowitego [Bor-
kowska, 2012, s. 22-23] czy kompleksowego1. Tego rodzaju sposoby wynagradzania 
bywały już stosowane w praktyce, ale bywały... Nie były normą i nadal nią nie są. Nie-
mniej postępuje ich rozwój i zyskują one na znaczeniu w warunkach rosnącej, globalnej 
konkurencji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Istota wynagradzania całkowitego

W interesie pracodawcy jest troska o warunki pracy umożliwiające pracownikom samo-
realizację i rozwój osobisty, a nawet – w pewnym zakresie – o jakość prywatnego życia 
pracownika.

Zwiększa to ich kreatywność i efektywność pracy bez uszczerbku dla jakości życia 
prywatnego. Możliwości osiągnięcia takich celów tworzy system wynagradzania całkowi-
tego (kompleksowego) jako istotnego narzędzie motywowania. Jego strukturę ilustruje 
rys.1. Istota zaś takiego wynagradzania polega na tym, aby wynagradzać pracownika przy 

1 Szczegółowej prezentacji koncepcji wynagradzania kompleksowego według firmy 
WorldatWork poświęcony jest artykuł pióra dr. K. Sedlaka zawarty w niniejszym wydaniu „Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi“. Natomiast przedstawiona w tymże numerze, w artykule dr A. Ro-
gozińskiej-Pawełczyk, enumeracja narzędzi kompleksowego wynagradzania według koncepcji 
firmy Mercer jest w dwóch jej członach (uczenie się i rozwój oraz środowisko pracy) nieprzejrzy-
sta i poniekąd nakładająca się na benefity (np. szkolenia). Z kolei np. zarządzanie talentami ujęte 
w grupie narzędzi „Środowisko pracy“ wiąże sie z rozwojem.
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Struktura wynagrodzeń w procesie zmian 13

użyciu takich środków (składników wynagrodzenia), które są dla pracownika atrakcyjne, 
spełniają jego potrzeby materialne i niematerialne (np. spełniają jego ambicje, zwiększa-
ją jego prestiż itd.). Rośnie wówczas skuteczność motywacyjna wynagrodzeń. A zatem 
model wynagrodzenia całkowitego – na zasadzie wzajemnej wymiany – przynosi korzyści 
zarówno firmom, jak i zatrudnionym w nich pracownikom i ich rodzinom.

Przedstawiony model wynagradzania kompleksowego (rys.1) ma bowiem z  jednej 
strony budować zaangażowanie pracowników, przynosić im satysfakcję oraz stwarzać im 
możliwości rozwoju i kariery przy zachowaniu równowagi między pracą i życiem pozaza-
wodowym, z drugiej zaś – prowadzić do rozwoju firm i pomnażania ich efektów.

Rysunek 1. Struktura wynagrodzenia całkowitego

Źródło: opracowanie własne (Borkowska, 2012, s. 23)
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Wynagrodzenie kompleksowe cechuje zmiana jego struktury wewnętrznej po-
przez:

 � stopniowe wyrównywanie znaczenia składników wynagrodzenia kompleksowego dla 
pracowników;

 � włączenie w  jego skład środków uznania materialnego i  niematerialnego dla pra-
cowników.

Włączenie uznania do wynagrodzenia kompleksowego podkreśla jego znacze-
nie jako wysoce skutecznego narzędzia motywowania i zwraca uwagę pracodawców na 
celowość i opłacalność jego wykorzystywania w wynagradzaniu pracowników. Jednakże 
nie jest to wynagrodzenie w sensie formalnoprawnym. Nie ma charakteru roszcze-
niowego; jest środkiem uznaniowym. Jego wykorzystanie zależy od woli bezpośredniego 
przełożonego lub kierownictwa firmy bądź nawet jednostki nadrzędnej nad tą firmą.

Zatrzymajmy sie najpierw nad owym wyrównywaniem, a ściślej podnoszeniem wagi 
składników w relatywnie małym zakresie wykorzystywanych w praktyce.

Bodźce długoterminowe

Wynagrodzenie kompleksowe obejmuje szereg składników, a  mianowicie płace stałe, 
bodźce krótkoterminowe (premie, prowizje, nadwyżka akordowa i  in), bodźce długo-
terminowe (LTI – long-term incentives), następnie świadczenia dodatkowe (beneficja) 
oraz środki uznania. Dwa pierwsze składniki mają w  zasadzie charakter powszechny 
i są dobrze znane. Natomiast istota bodźców długoterminowych polega na zachęcaniu 
pracowników do wzrostu efektów pracy w długim okresie. Istnieje bogactwo form ta-
kiego wynagradzania. Są to na przykład odroczone wynagrodzenia pracowników oparte 
na systemach oszczędnościowych premiowanych przez firmy bądź państwo2. Jest to też 
wynagradzanie własnościowe (poprzez opcje na akcje, akcje itp.).

Zakres stosowania LTI w Polsce jest mały, choć zróżnicowany geograficznie. Zbyt 
mały, jeśli zważyć na wysoką i rosnącą konkurencję globalną oraz potrzebę przyciągania 
i utrzymania w firmie pracowników utalentowanych, twórczych i wysoce efektywnych. 
Bodźce własnościowe są adresowane bądź tylko do generalnych szefów spółek, bądź – 
rzadziej – także do członków zarządu spółek akcyjnych, a nawet firm prywatnych [Karp, 
2003, s. 44].

Zważywszy, że nic tak silnie nie motywuje do pracy jak własność, należałoby ocze-
kiwać zwiększenia wagi składnika w  wynagrodzeniu kompleksowym, a  także zakresu 
stosowania bodźców własnościowych. Szczególnie jest to wskazane w  odniesieniu do 

2 Szerzej na ten temat: Borkowska, 2012, s. 405 i nast.
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kadry kierowniczej odpowiedzialnej za trwały wzrost efektów, a więc w długim okresie. 
I to jest pierwszy krok w kierunku rozwoju wynagrodzenia kompleksowego.

Własność czy współwłasność jest bowiem wyjątkowo skutecznym narzędziem moty-
wowania. Zbyt duże rozpowszechnienie współwłasności firmy jest ryzykowne dla trwania 
i rozwoju firmy. Niemniej pewne zwiększenie skali takiego wynagradzania i wzmocnienie 
roli LTI mogą istotnie przyczynić sie do wzrostu efektywności firm. Chodzi zwłaszcza 
o objęcie wynagradzaniem własnościowym szczególnie cennych dla firmy pracowników, 
tzw. talentów, innowatorów, rzadkich specjalistów itd. Pracowników, których firma chce 
utrzymać.

Drugim składnikiem, którego ranga w  wynagrodzeniu kompleksowym powinna 
wzrosnąć, są beneficja. Skala wykorzystywania tego składnika wynagrodzeń jest dość 
szeroka. Rzecz nie w jej rozszerzaniu, ale w doborze i zróżnicowaniu jego wewnętrznej 
struktury.

Beneficja

Świadczenia dodatkowe stanowią niepieniężne lub pieniężne, przeznaczone na sfinan-
sowanie określonego celu3 względnie stałe wynagrodzenie za pracę, oferowane dobro-
wolnie (tzn. nie narzucone przez obowiązujące prawo) przez pracodawcę swoim pra-
cownikom i przez niego finansowane w części lub w całości; mogą być też negocjowane 
indywidualnie lub zbiorowo [Borkowska, 2006, s. 693]. Benefitem jest też dobrowolne 
świadczenie ponad jego poziom obligatoryjny, np. nadwyżka ponad obligatoryjną od-
prawę związaną z  odejściem pracownika z  pracy. Wymiar ilościowy i  jakościowy oraz 
struktura rodzajowa większości beneficjów są zróżnicowane ze względu na trudność po-
zyskania pracowników i  ich przydatność dla firmy, ocenę ich kompetencji i względnie 
stałych osiągnięć oraz cele, jakie firma chce osiągnąć. Mogą być one określone w umowie 
o pracę. Beneficja mogą obejmować: usługi medyczne, dodatkowe programy emerytal-
no-ubezpieczeniowe, edukacyjne, elastyczne formy zatrudnienia lub czasu pracy, trans-
portowe, komunikacyjne, usługi doradcze, finansowe, dodatkowe urlopy, produktowe 
(zakup produktów firmy po niższych cenach), kulturalne i rekreacyjno-sportowe, zwią-
zane z  równowagą praca-życie (W-LB), integracyjne, ukierunkowane na wzmocnienie 
partnerstwa i  współpracy zespołowej i  in. Trzeba podkreślić, że pozytywny wpływ na 
W-LB pracowników może wywierać nie tylko zakład pracy, ale też państwo poprzez od-
powiednie regulacje prawne w zakresie systemu ochrony zdrowia, organizacji systemu 

3 Są to wynagrodzenia niepieniężne w tym sensie, że pracownik nie może pobrać dokonywa-
nych wpłat i wydatkować ich na różne cele bieżące, niezgodnie z ich przeznaczeniem.
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edukacji, urlopów rodzicielskich itd. Wpływ na WLB mają też władze lokalne, zwłaszcza 
w odniesieniu do budowy sieci komunikacyjnej, przedszkoli i szkół, zakładów opiekuń-
czych itd. [Borkowska, 2011, s. 22].

Podobnie jak w odniesieniu do własnościowych bodźców długoterminowych, w kra-
jach euroatlantyckich, głównie w gospodarczo rozwiniętych, obserwuje się wzrost roli 
i  udziału beneficjów/benefitów, zwłaszcza związanych z ochroną zdrowia, w  pakiecie 
wynagrodzeń pracowników. W szczególności jest on widoczny w wynagrodzeniach pra-
cowników utalentowanych. Niedostatek talentów sprawia, że zasobny pakiet benefitów 
i odpowiedni ich dobór ułatwiają pozyskiwanie i utrzymanie talentów [Deloitte, 2012].

Konsekwencją tych zmian i  wzrostu udziału krótkoterminowych wynagrodzeń 
zmiennych jest malejący udział płacy zasadniczej w łącznym pakiecie wynagrodzeń. Pła-
ca ta w  krajach zachodnioeuropejskich stanowi ok. 1/3 wynagrodzenia materialnego, 
w USA już tylko 1/5, w Polsce zaś jest nadal wysoki i wynosi ok. 70% tego wynagrodzenia 
[Lenik, 2012, s. 89].

Dlaczego beneficja?
Nie od rzeczy jest pytanie, czy nie byłoby prościej, gdyby pracodawca wypłacił pra-

cownikom gotówkę stanowiącą równowartość tych beneficjów i oszczędził sobie czas na 
nabywanie zróżnicowanych świadczeń dla pracowników. Byłoby. Ale nie oszczędziłby 
czasu pracowników. Powstaje też pytanie, czy byłoby bardziej skuteczne w zakresie peł-
nienia funkcji właściwym wynagrodzeniom i kształtowania jakości życia pracowników. 
Niestety nie.

Po pierwsze, szczególną cechą beneficjów jest ich elastyczność i  bogactwo. Dzięki 
temu możliwy jest trafny ich dobór, dopasowany do zróżnicowanych i zmiennych po-
trzeb i preferencji poszczególnych pracowników. To zaś stanowi o motywacyjnej atrak-
cyjności tych składników wynagrodzenia.

Po drugie, świat przyspiesza i  narasta tempo zmian technologicznych, gospodar-
czych i społecznych, jak też samej pracy, jej charakteru i organizacji, co rodzi koniecz-
ność podążania za nimi, a nawet wręcz ich kreowania, aby poprawić pozycję konkuren-
cyjną firm nie tylko w sferze biznesu. Wskutek tego wydatnie zwiększyła się rola edukacji 
i  zrodziła się konieczność edukacji ciągłej (long-life learning). W  ślad za tym wzrosło 
znaczenie beneficjów wspierających edukację i rozwój pracowników, świadczeń dosto-
sowanych do rozmaitych preferencji pracowników (dotyczących rodzaju, poziomu, form 
organizacyjnych tych świadczeń i in.) oraz do celów firm. Konieczność ciągłego rozwoju 
kompetencji dodatkowo pochłania czas pracowników.

Po trzecie, wysoka dynamika zmian sprawia, że rosną oczekiwania pracodawców 
wobec pracowników ze względu na imperatyw utrzymania czy nawet poprawy pozycji 
firmy na rynku.
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Rosną też oczekiwania pracowników wobec pracy. Skutkiem tego jest narastanie 
zaburzeń równowagi między pracą i życiem pozazawodowym (work-life balance, WLB). 
Zjawisko wywołujące szereg negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych w skali 
kraju, jak też organizacji i  rodzin. Zachodzi zatem konieczność przeciwdziałania po-
wstawaniu zaburzeń WLB i łagodzenia ich negatywnych skutków. Przyczyny zaburzeń 
są uwarunkowane sytuacyjnie i bardzo zróżnicowane ze względu na wiek pracowników 
(inne są potrzeby młodych i starszych pracowników), ich płeć, sytuację rodzinną, zdro-
wie i in. Przeciwdziałanie zakłóceniom WLB wymaga zatem doboru przez pracodawców 
odpowiednich środków dopasowanych do przyczyn tych zakłóceń i poprawy komfortu 
pracy i  życia poza nią oraz do rozmaitych potrzeb i  oczekiwań pracowników, jak też 
pracodawców.

Po czwarte, odpowiedni dobór beneficjów zwiększa zadowolenie pracownika z pra-
cy i wzmacnia jego przywiązanie do firmy,

Po piąte, w konsekwencji przyczynia się do wzrostu produktywności pracy i poprawy 
pozycji konkurencyjnej firmy.

Nader cenną zaletą beneficjów jest możliwość wpływu na skład ich listy i dopaso-
wanie benefitów do rzeczywistych potrzeb poszczególnych pracowników i  ich rodzin. 
Zazwyczaj określa się jednakową wartość procentową benefitu (np. 15%) w relacji do 
płacy zasadniczej każdego pracownika. Co więcej, pracownik w ramach przyznanej mu 
wartości świadczenia ma prawo wyboru z listy takiego, które mu najbardziej odpowiada 
lub które wręcz wcześniej jasno zdefiniował. Ponieważ sytuacje rodzinne, a zatem i po-
trzeby pracownika oraz jego rodziny ulegają zmianie, to zmieniają się też preferencje 
pracownika co do rodzaju beneficjów. Dlatego też struktura rodzajowa benefitów uję-
tych w kafeterii wymaga corocznej aktualizacji, a w indywidualnych wypadkach nawet 
częstszej.

Trzeba podkreślić, że choć benefity stanowią niezbyt wielki składnik wynagrodzenia, 
to jednak ich wartość dla pracownika jest wyższa od ceny rzeczywistej. Przede wszyst-
kim jest nią wspomniane wyżej dopasowanie benefitów do potrzeb pracownika. Ponad-
to zbiorcze zakupy umożliwiają negocjowanie cen i zazwyczaj określone produkty czy 
usługi nabywane są po niższej cenie niż indywidualne. W ramach zatem przysługującej 
pracownikowi kwoty przeznaczonej na zakup benefitów może on nabyć dodatkowe ko-
rzyści. Trzecią istotną zaletą tej formy jest zaoszczędzony czas na ich nabycie.

Podsumowując, beneficja dopasowane do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań pra-
cowników, pełniąc skutecznie funkcję motywacyjną, są korzystne nie tylko dla pracow-
nika, ale i dla firmy.
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Środki uznania

„Ludzie potrzebują wyróżniających ich nagród i uznania, by być zmotywowanym. Firmy 
powinny zapewniać pracownikom jedno i drugie, aby utrzymać najlepszych” [J. Welch., 
S. Welch, 2005, s. 132].

Taką zasadę sformułował i  konsekwentnie stosował w  praktyce Jack Welch, szef 
General Electric, przez ćwierć wieku, uznawany za najwybitniejszego menedżera w XX 
wieku.

W odróżnieniu od beneficjów środki uznania do niedawna nie były postrzegane jako 
składniki wynagrodzeń. Wspólną zaś cechą jest ich bogactwo i duże zróżnicowanie.

Włączenie uznania do wynagrodzenia kompleksowego podkreśla jego znacze-
nie jako wysoce skutecznego narzędzia motywowania i zwraca uwagę pracodawców 
na celowość i  opłacalność jego wykorzystywania w wynagradzaniu pracowników. 
Jednakże nie jest to wynagrodzenie w sensie formalnoprawnym. Nie ma charakte-
ru roszczeniowego, jest środkiem uznaniowym. Jego wykorzystanie zależy od woli 
bezpośredniego przełożonego lub kierownictwa firmy bądź nawet jednostki nad-
rzędnej nad tą firmą.

Zasadniczo odróżnić trzeba dwie grupy środków uznania (por. rys. 1):
a) związane z wykonywaną pracą,odczuwane przez samego pracownika,
b) uznanie zewnętrzne.

Pierwsza grupa środków uznania wiąże się z satysfakcją z pracy odczuwaną przez 
samego pracownika, której źródłem jest rodzaj pracy, stopień samodzielności pracowni-
ka w jej wykonywaniu, dobra organizacja i warunki pracy, przyjazna atmosfera w pracy, 
możliwości samorealizacji i rozwoju zawodowego itd .

Druga grupa środków uznania jest nie mniej cenna, a  zwykle bardziej cenna niż 
samoocena pracy przez pracownika. Wiąże się bowiem z uznaniem dla sposobu wykony-
wania pracy i osiągnięć pracownika ze strony jego przełożonych i współpracowników. Jej 
wyrazem są publiczne pochwały, dyplomy uznania, odznaczenia i in (por. rys.1).

Akcent na docenianie pracowników przez wyrażanie uznania dla ich osiągnięć i za-
chowań w pracy, jak też akcent na tworzenie warunków sprzyjających zachowaniu rów-
nowagi między pracą i  życiem poza nią – to szczególnie cenne cechy wynagradzania 
kompleksowego.

Zgodnie z ideą tego wynagradzania, pracownik przestaje być traktowany instrumen-
talnie; jest doceniany, ma możliwość samorealizacji i rozwoju. Jest to zatem koncepcja 
uwzględniająca godność człowieka, jego kompetencje i potencjał rozwojowy. Stanowi to 
o jej dużej wartości.

To prawda, że współczesny pracownik, zwłaszcza pracownik wiedzy, zazwyczaj ceni 
sobie nie tylko korzyści materialne związane z pracą, ale też klimat pracy, partnerskie 
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stosunki pracy, a zwłaszcza uznanie dla swoich osiągnięć w pracy. Zdarzają się też nad-
zwyczajne powody uznania dla pracownika, nie związane z efektami jego pracy zawo-
dowej, lecz na przykład z tytułu jego szybkiej, ofiarnej pomocy udzielonej innemu pra-
cownikowi, który zasłabł czy uległ wypadkowi, lub pomocy w innych trudnych, a nawet 
niebezpiecznych sytuacjach dla firmy (pożar itd.).

Wzrost znaczenia środków niematerialnych, w  tym uznaniowych, i  rozwój wyna-
gradzania holistycznego stanowią ważne trendy zmian w systemach wynagrodzeń, któ-
re wyraźnie zaznaczyły się na przełomie XX i XXI wieku. Potwierdzają to na przykład 
wyniki badań [Zielak, 2012] przeprowadzonych w latach 2010-2011 wśród pracowni-
ków zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach w ośmiu krajach europejskich (we 
Francji, w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Wło-
szech). Respondenci we wszystkich tych krajach, z wyjątkiem Francji, wyżej cenią sobie 
wynagrodzenia niematerialne niż materialne. Największe różnice w ocenie motywatorów 
materialnych i niematerialnych na korzyść tych ostatnich wystąpiły w następujących kra-
jach (wymienionych w kolejności, poczynając od najwyższej różnicy poprzez stopniowo 
malejące): Włochy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania oraz Turcja. Jedynie we Francji 
respondenci wyżej cenią sobie bodźce materialne niż niematerialne.

W praktyce dostępna jest szeroka gama środków uznania dla pracowników. Mogą 
one mieć charakter niematerialny lub materialny, wewnętrzny lub zewnętrzne. Źródłem 
nagród wewnętrznych jest sama praca, tj. jej treść, organizacja pracy, np. dogodne godzi-
ny pracy itp. Nagrody te mają charakter subiektywny, oparty na uznaniu przez pracow-
nika wartości i cech pracy, wyzwań, jakie stawia mu praca, środowiska pracy (przyjazne 
środowisko pracy) klimatu pracy itd.

Istnieje też bogactwo środków zewnętrznego uznania dla pracowników. Szczególnie 
cenne jest uznanie ze strony bezpośrednich przełożonych, a tym bardziej ze strony na-
czelnego kierownictwa firmy. To drugie głównie ze względu na rangę i wyjątkowy cha-
rakter w karierze zawodowej pracownika. Wyrazem uznania dla pracownika może być 
przysłowiowy uścisk dłoni prezesa i ustna pochwała pracownika. Niemniej do środków 
zewnętrznego uznania należy też, na przykład, publiczna pochwała pracownika czy ze-
społu, większa autonomia, partycypacja decyzyjna, wyróżnienie w  postaci przyznania 
tytułu „Pracownik roku”, medalu za zasługi dla rozwoju firmy czy nagrody pieniężnej 
lub rzeczowej, wycieczki krajowej bądź zagranicznej dla wyróżnionego pracownika i ew. 
członka jego rodziny itd. Nagrodą w dowód uznania dla zasług pracownika może być 
również udział w atrakcyjnym szkoleniu czy staż w innej, krajowej lub zagranicznej jed-
nostce organizacyjnej należącej do korporacji, wizyta studyjna itd. Do nagród tego typu 
należy też, na przykład, przyznanie bezterminowe lub na czas określony miejsca na par-
kingu, wyższy standard wyposażenia gabinetu pracownika, bilety dla pracownika i osoby 
mu towarzyszącej na wyjątkową imprezę sportową lub kulturalną, zaproszenie pracow-
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nika do stołu prezydialnego na uroczystości związane ze świętem organizacji itp. Szcze-
gólną nagrodą dla pracownika bywa też zaproszenie do restauracji na obiad czy kolację 
z szefem firmy. Wartość nagród jest tym większa, że zazwyczaj są one oficjalnie wręczane 
pracownikom w czasie uroczystości zakładowych, w których bierze udział cała załoga. 
Są one dokumentowane na zdjęciach czy filmach. Ponadto informacje o osiągnięciach 
nagrodzonych pracowników i uroczystościach związanych z wręczaniem wyróżnień są 
zazwyczaj zawierane w  ekstranecie czy biuletynie firmy lub w  innych jej mediach, co 
dodatkowo wzmacnia wagę nagrody przyznanej pracownikowi.

Podsumowując, trudno przecenić celowość stosowania środków uznania dla pra-
cowników. Uznanie dla pracownika nie tylko bowiem wysoce pozytywnie oddziałuje 
na jego motywację i przywiązanie do firmy, ale też na motywację innych pracowników 
w organizacji. Pobudza ich do zachowań podobnych do tych, które są nagradzane. Co 
więcej, oddziaływanie tego typu wynagrodzeń jest trwalsze niż pieniężnych i niejedno-
krotnie długo przechowywane w rodzinie pracownika jako cenna pamiątka. Sprzyja też 
integracji rodzin pracowników z firmą. W konsekwencji przynosi spore korzyści firmie 
w zakresie wzrostu jej efektywności, jak też kreowania pozytywnego jej wizerunku. Nie 
jest przy tym dla niej kosztowne.

Kilka refleksji końcowych

Nader istotną cechą współczesnej gospodarki jest elastyczność (zmienność) firm, cha-
rakteru i treści pracy oraz samego pracownika. Rosnąca skala i znaczenie tych zmian pro-
wadzą do rozwoju systemów wynagradzania kompleksowego, budowanego pod kątem 
pracownika, nie zaś stanowiska pracy. Rozwój takiego wynagradzania sprzyja wzrostowi 
efektywności ekonomicznej firm. Ten rodzaj wynagradzania prowadzi do indywidualiza-
cji wynagrodzeń oraz dywersyfikacji ich poziomu i struktury wewnętrznej. Maleje udział 
płacy stałej w  łącznym wynagrodzeniu pracownika, a wydatnie rośnie udział wynagro-
dzenia zmiennego. W konsekwencji zwiększeniu ulega elastyczność wynagrodzeń i ich 
niepewność. Wynagrodzenie zmienne ze swej istoty skłania pracowników do poprawy 
efektów ich pracy. A zatem zwiększa się ich wysiłek. Pod rygorem utrzymania zatrud-
nienia, zmienność charakteru i treści pracy zmusza pracownika do zdobywania nowych 
kwalifikacji potrzebnych do jej wykonywania. Połączenie pracy w warunkach niepewno-
ści z imperatywem ciągłego uczenia się zazwyczaj nie wpływa pozytywnie na zachowanie 
równowagi między pracą i życiem pozazawodowym.

Powstaje zatem pytanie, czy pozostałe składniki wynagrodzenia kompleksowego re-
dukują potencjalne zakłócenia tej równowagi. A może wywierają nawet korzystny wpływ 
na jej zachowanie czy wręcz umacnianie?
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Bodźce długoterminowe, a głównie akcje, dają pewne poczucie bezpieczeństwa pra-
cownikowi i jego rodzinie pod warunkiem, że ich pakiet jest znaczny, a kondycja firmy 
dobra i  nie pojawi sie załamanie gospodarcze. W  Polsce nikły zakres wynagradzania 
pracowników akcjami ma marginalne znaczenie jako czynnik wpływu na WLB. A zatem 
powstaje pytanie, czy benefity i środki uznania sprzyjają zachowaniu równowagi między 
pracą i życiem poza nią.

Otóż finansowanie benefitów i załatwianie ich zakupu niewątpliwie przynoszą pra-
cownikom oszczędności czasu i  pewne oszczędności finansowe. Ponadto sam zakup 
benefitów, ale też niektóre ich rodzaje (np. usługi medyczne) wpływają pozytywnie na 
WLB.

Środki uznania są wysoce efektywną formą wynagradzania, niemal bezkosztową, 
a przynoszącą pozytywne i na ogół długotrwałe efekty. Stanowią one składnik wynagro-
dzenia kompleksowego, który trudno przecenić. Składnik zharmonizowany z oczekiwa-
niami współczesnych pracowników, zwłaszcza pracowników wiedzy. Publicznie wyrażone 
uznanie dla zaangażowania i osiągnięć pracownika, zgłaszanych przez niego pomysłów 
usprawnienia pracy itp., umacnia jego wiarę w sens kontynuacji takich zachowań i może 
być zachętą dla innych. Nie można też wykluczyć, że stanie się ono zachętą do dalszych 
wzmożonych wysiłków celem zyskania uznania w przyszłości, które wpłyną niekorzystnie 
na jego równowagę między pracą i życiem.

Partycypacyjne zarządzanie i dobre stosunki pracy w firmie ułatwiają rozpoznanie 
i eliminowanie tego typu zagrożeń. Wynagradzanie kompleksowe powinno zatem stano-
wić podsystem tego typu zarządzania zasobami ludzkimi.
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Reward Structure in the Process of Change

Summary
Dynamic social and economic development, subject to conditions of ongoing globaliza-
tion and growing competition, are not without their impact on remuneration systems. 
Their importance as a significant tool for effectively motivating workers to strive for ever 
greater achievements is growing. This brings with it a change in the character and inter-
nal structure of rewards. These changes give rewards a more comprehensive character, 
taking into account the tangible and intangible components of rewards and improving 
the balance among them. The goal of this article is a presentation of change in the struc-
ture of total rewards.
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