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KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW 
WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH 

W CZASIE KRYZYSU

Wprowadzenie

Wynagradzanie pracowników w czasie kryzysu jest dużym wyzwaniem dla me-
nedżerów i pracowników działów personalnych. Trudno skutecznie oddziaływać 
na pracowników i uzyskać wysokie wyniki pracy, gdy firma ma problemy finansowe. 
W tym okresie pracodawcy zmuszeni są nie tylko do racjonalnego gospodarowania 
funduszem płac, lecz także do poszukiwania optymalnych i najbardziej efektywnych 
instrumentów motywowania pracowników. Wielu pracodawców zastanawia się nad 
wyborem najlepszej strategii przetrwania firmy na rynku, która równocześnie umoż-
liwi wyjście z kryzysu. Zadanie to jest trudne, ponieważ błędne działania dotyczące 
wynagrodzeń pracowników mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami dla firmy 
jeszcze długo po ich podjęciu, a nawet zaniechaniu. Stąd celem niniejszego opraco-
wania jest analiza stosowanych przez pracodawców praktyk i rozwiązań w zakresie 
wynagrodzeń pracowniczych w czasie spowolnienia gospodarczego w różnych kra-
jach. Przedmiotem zainteresowań autorki są zarówno zmiany poziomu wynagrodze-
nia oraz jego wewnętrznej struktury, jak i działania pracodawców dotyczące zarzą-
dzania systemem wynagrodzeń, które mają na celu zwiększenie jego skuteczności.

W artykule kryzys ekonomiczny jest rozumiany jako okres znacznego pogorszenia 
wskaźników gospodarczych, takich jak: spowolnienie wzrostu gospodarczego, spa-
dek produkcji przemysłowej, spadek popytu czy konsumpcji. W tym czasie zdecy-
dowanie gorsza sytuacja charakteryzuje również rynek pracy, na którym obserwuje 
się ograniczanie lub redukcję zatrudnienia oraz zwiększone bezrobocie. Począwszy 
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od lat 90. XX w. kryzysy ekonomiczne są często następstwem postępującej globa-
lizacji. Charakteryzują się bowiem zwiększoną częstotliwością oraz łagodniejszym 
przebiegiem [5, s. 592]. Kryzysy występujące regionalnie szybko przekształcają się 
w kryzysy globalne i dotyczą przedsiębiorstw każdej wielkości, choć bardziej do-
tkliwe są dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw [5, s. 592]. Z tych względów 
nie można ich porównywać z wielkimi kryzysami, np. z lat 30. ubiegłego stulecia. 
Ze względu na specyfikę otoczenia zewnętrznego oraz przesunięcie czasowe kryzysy 
mają odmienny przebieg w różnych regionach świata. Można jednak zaobserwować, 
że niektóre zjawiska mają zbliżony charakter.

Dokonując analizy praktyk pracodawców w zakresie wynagrodzeń pracowniczych 
stosowanych w latach kryzysu, autorka przywołuje badania literaturowe z kryzysu 
lat 90. w USA, a także dane statystyczne GUS. Zostały przedstawione zostały wy-
niki badań własnych autorki, przeprowadzonych wśród 260 pracodawców w Polsce 
na przełomie roku 2012 i 2013. W tym okresie wyraźne było spowolnienie gospo-
darcze, o czym może świadczyć spadek wzrostu gospodarczego o 2% (z 4,3% w roku 
2011 do 2% w roku 2012). Dane GUS z ostatniego kwartału (marzec 2013 r.) wska-
zują również na około 14% spadek produkcji w porównaniu z rokiem 2012 oraz ob-
niżenie poziomu zatrudnienia o 0,2% [20]. W celu przedstawienia szczegółowych 
zmian w strukturze wynagrodzeń przywołano również dane firm doradczych spe-
cjalizujących się w badaniach rynku wynagrodzeń (tworzących raporty płacowe) 
z okresu ostatnich lat kryzysu 2009–2012 zebranych zarówno w Ameryce Północ-
nej, jak i w Europie oraz Azji.

1. Działania pracodawców w początkowej fazie kryzysu

Patrząc na praktyki pracodawców w czasie recesji, można je podzielić na dwa 
etapy. Pierwszy etap to działania podejmowane w początkowej fazie kryzysu, nato-
miast drugi to działania wspomagające wyjście firmy z kryzysu, charakterystyczne 
dla późniejszego okresu. Decyzje podejmowane przez pracodawców w pierwszym 
etapie kryzysu są dość restrykcyjne i zwykle wiążą się z drastyczną redukcją kosztów 
w postaci zamrażania płac czy redukcji zatrudnienia.

Dotychczasowe badania literaturowe dotyczące wynagradzania pracowników 
w czasie kryzysu wskazują na znaczne usztywnienie płac. Procentowo niewiele firm 
dokonuje realnego obniżenia wynagrodzeń w tym czasie, badania wskazują że jest 
to poniżej 10% [por. 4, s. 472; 9, s. 5]. Takie obniżki mogą być spowodowane bar-
dzo złą kondycją finansową firmy, redukcją zatrudnienia oraz niższymi możliwo-
ściami uzyskania dochodów zmiennych krótko- i długookresowych (wynikających 
np. z ograniczania bonusów rocznych bądź gorszych wyników sprzedaży). Stanisława 
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Borkowska również wskazuje, że w czasie kryzysu firmy dokonują redukcji zatrud-
nienia, zamrażają poziom wynagrodzeń, a niekiedy odraczają ich wypłatę [5, s. 593].

Badania prowadzone przez Carla Cambella i Kunala Kamlani wśród profesjona-
listów ds. wynagrodzeń reprezentujących ponad 600 przedsiębiorstw różnej wielko-
ści i branży potwierdzają sztywność płac i pokazują jej przyczyny. Według autorów 
(badających wynagrodzenia w latach wcześniejszego kryzysu 1990–1991 w USA) 
pracodawcy unikają obniżenia płac głównie ze względu na ich dalsze konsekwencje 
w postaci odejść pracowników (teoria fluktuacji pracowników) oraz obniżenie wy-
siłku w pracy (teoria płacy sprawiedliwej i teoria wymiany) [7, s. 785]. Przy czym 
odejścia z pracy dotyczą głównie pracowników wysoko wykwalifikowanych, zwykle 
piastujących wyższe lub wysoko specjalistyczne stanowiska. Natomiast obniżony wy-
siłek i niższe wyniki pracy charakteryzują pracowników z niższymi kompetencjami, 
na stanowiskach szeregowych.

Kolejne badania prowadzone przez Trumana Bewely potwierdzają dotychczasowe 
rozważania. Spośród 235 przebadanych przez autora firm w czasie kryzysu tylko 22 
z nich dokonało obniżek płac. Bewely wnioskował również, że wspomniana sztyw-
ność płac wynika ze świadomości pracodawców dotyczących negatywnego wpływu 
cięć płac na morale pracowników. Morale, według autora, bardzo pozytywnie wpływa 
na wyższą produktywność, niższą fluktuację i dobry wizerunek firmy [4, s. 472]. We-
dług wspomnianych badań pracodawcy stosujący redukcję wysokości płac chcą czę-
sto dokonać naturalnej selekcji pracowników, „pozbywając się” tych najsłabszych. 
Jednak, jak wskazuje praktyka, efekt jest odwrotny, ponieważ najszybciej z firmy 
odchodzą ci najlepsi pracownicy, o których firma powinna zabiegać. Jest to tzw. zja-
wisko negatywnej selekcji pracowników [4]. Wskazane badania nie znajdują peł-
nego odzwierciedlenia w dotychczasowych teoriach ekonomicznych, które dotyczą 
sztywności płac za wyjątkiem teorii Solowa (1979) i Akerlofa (1982), które wskazują 
na destrukcyjny wpływ obniżek wynagrodzeń na morale pracowników [4, s. 471]. 
Jednak dalsze analizy firm doradczych zajmujących się wynagrodzeniami na rynku 
europejskim, w tym również polskim, potwierdzają te zależności.

Jak pokazują badania empiryczne prowadzone przez Hewitt Association, mię-
dzynarodową firmę doradczą specjalizująca się w raportach płacowych i badaniu 
systemów wynagrodzeń, w początkowej fazie kryzysu – w roku 2009 – wśród kilku-
set firm badanych w USA aż 28% z nich dokonało zmian organizacyjnych (restruk-
turyzacji), a 25% rozpatrywało zwolnienia pracowników [13, s. 7]. Innymi prakty-
kami podejmowanymi przez firmy w tym czasie było zamrożenie płac zasadniczych. 
Aż 25% firm badanych we wszystkich krajach, gdzie zlokalizowane są placówki He-
witt Association, dokonało zamrożenia płac (w Ameryce Północnej, Europie i Azji) 
[13, s. 7]. Mimo że w początkowych latach kryzysu wiele przedsiębiorstw skupiało 
się głównie na redukcji kosztów, to w kolejnych latach następowało osłabienie tego 
trendu, co zostało przedstawione poniższej tabeli.
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Tabela 1. Praktyki firm podejmowane w pierwszych latach kryzysu

Podjęte działania

Procent firm, które 
takie działania podjęły 

w początkowych latach kryzysu 
(2009) 

Procent firm rozpatrujących 
takie działania w dalszych 

latach trwania kryzysu  
(2010 i dalej) 

Zwolnienia pracowników (trwała 
redukcja) 

50% 28%

Zamrożenie płac 58% 20%

Redukcja wydatków na szkolenie 
i rozwój pracowników

40% 14%

Zwiększenie restrykcji związanych 
z podróżami pracowników

72% 13%

Źródło: News and Analysis, 2009, Compensation & Benefits Review, 41, s. 6.

O ile w roku 2009 procent firm zamrażających płace według Hewitt Association 
wynosił ponad 50, o tyle w roku 2010 niewiele ponad 20%, a w roku 2011 już tylko 
10% [10, s. 435]. Analogiczne badania Towers Watson wskazują na nieco inne pro-
centowe wartości, choć trend jest ten sam – 32% firm w 2009 roku zamroziło płace, 
12% firm – w 2010 roku i 5% – w 2011 roku [10, s. 437]. Taki malejący trend wynika 
z niekorzystnych konsekwencji, jakie niesie za sobą ostra redukcja kosztów zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Przedmiotem troski pracodawców jest spadek poziomu zaan-
gażowania pracowników, który dramatycznie „odbija się” na wynikach pracy. Blisko 
47% dyrektorów personalnych w USA jest przekonanych, że zaufanie pracowników do 
pracodawcy znacząco zmalało po dokonaniu niezbędnych oszczędności na początku 
kryzysu (w 2009 roku). Wielu z nich (37%) wyraża realne obawy o dalsze konsekwencje 
redukcji kosztów związane z odejściem najlepszych ludzi, kiedy tylko kryzys minie [10].

2. Strategie przezwyciężania kryzysu

Czas kryzysu stawia przed menedżerami personalnymi ogromne wyzwania zwią-
zane z jednoczesnym ograniczaniem kosztów i koniecznością utrzymania wysokich 
wyników pracy. Większość dyrektorów przyznaje, że najważniejszymi działaniami 
na okres dalszych lat kryzysu i jego przezwyciężenia jest [10, s. 440]:

 � utrzymanie dotychczasowego poziomu produktywności pracowników i morale 
pracowników (31% badanych),

 � znalezienie wykwalifikowanych kandydatów do pracy (16%),
 � przeprowadzenie zmian organizacyjnych (14%),
 � zatrzymanie najlepszych pracowników (13%).
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Działania, jakie podejmują służby personalne, muszą charakteryzować się nie 
tylko racjonalnością ekonomiczną, powinny być przede wszystkim skuteczne i po-
móc organizacji jak najszybciej wyjść z kryzysu. Pośród ważnych działań planowa-
nych w dalszej kolejności dyrektorzy personalni wskazali na [por. 6 i 10]: rozwój 
i edukację pracowników (69% badanych firm), wprowadzenie szerszego wachlarza 
nagród pozafinansowych dla pracowników (48% firm), rozszerzenie wynagrodzeń 
zmiennych (40%), poprawę wskaźników dotyczących równości szans zatrudnienia 
(35% firm) oraz proponowanie większej autonomii pracowników w pracy (23% firm). 
Według badanych pracodawców efektywne stosowanie szeroko rozumianego uzna-
nia i nagradzania pracowników, a także powiązanie wyników pracy z wynagradza-
niem powinno pomóc poprawić zaangażowanie pracowników. To z kolei przełoży 
się na wyższe wyniki pracy i wpłynie na poprawę zyskowności firmy [11].

2.1. Wynagrodzenie zasadnicze

Celem utrzymania odpowiedniego poziomu wyników pracy i zaangażowania 
pracowników niezbędne są podwyżki płac. Potwierdzają to badania i prognozy Hay 
Group, międzynarodowej firmy doradczej z zakresu wynagrodzeń, zgodnie z którymi 
w 2013 roku można się spodziewać powolnego wzrostu płac. W krajach Europy do-
tkniętych kryzysem przewiduje się 3,3% wzrost płac, natomiast w Polsce szacowany 
jest 4% wzrost poziomu płac [14]. Dane GUS z czasu obecnego kryzysu pokazują 
powolny procentowy wzrost wynagrodzeń. Jest on znacznie wolniejszy niż w latach 
dobrej koniunktury. W początkowych latach kryzysu w Polsce, czyli w roku 2009 
oraz 2010, był on nieznaczny (widać tu przesunięcie czasowe kryzysu w stosunku 
do krajów Ameryki Północnej, gdzie najgorszymi latami w tym względzie były lata 
2008 i 2009). Kolejne lata, tj. 2011 i 2012, charakteryzują się nieco wyższą dynamiką 
wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. W 2013 roku ponownie następuje jej spadek, co 
zbiega się pogorszeniem wskaźników ekonomicznych w Polsce (dynamikę tę przed-
stawiono w tabeli 2).

Tabela 2. Dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poziom 
wynagrodzeń 
brutto w zł

2943,8 3102,9 3224,9 3399,5 3700
3832,8 (za 
I kwartał 
2013) 

Procentowa 
dynamika wzrostu 
wynagrodzeń

10,1% 5,4% 3,9% 5,4% 8,8% 3,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski z 2012 r. oraz danych GUS 
dotyczących wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach w Polsce.
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Mimo że badania literaturowe wskazują głównie na zamrażanie płac zasadniczych 
w pierwszej fazie kryzysu oraz powolne podwyżki w kolejnej, z pewnością są firmy, 
gdzie następuje ich spadek, choć według dostępnych badań jest ich niewiele. Zjawi-
sko takie może mieć miejsce w małych i mikroprzedsiębiorstwach, które rzadziej 
bywają przedmiotem badań empirycznych.

2.2. Wynagradzanie zmienne krótko i długoterminowe

Naturalną tendencją w czasie recesji jest uzależnienie wynagrodzenia od uzyski-
wanych wyników pracy pracowników. Wynagrodzenie zmienne ma ogromne oddzia-
ływanie motywacyjne, gdyż przekłada włożony wysiłek i rezultaty działań pracow-
ników na uzyskane gratyfikacje finansowe. Patrząc z punktu widzenia pracodawcy, 
premie są bardzo „dogodnym” instrumentem płacowym, zwłaszcza w trudnych cza-
sach, gdyż ich wypłata nie wiąże się z ryzykiem. Pracownik otrzymuje je dopiero, 
gdy uzyska zakładane wyniki. W początkowym okresie kryzysu wysokość wyna-
grodzeń zmiennych krótko- i długookresowych może być ograniczona ze względu 
na złą sytuację rynkową i niższe możliwości uzyskania wysokich wyników. W przy-
padku wynagrodzeń krótkookresowych widoczne jest to zwłaszcza na stanowiskach 
handlowych, gdzie prowizje stanowią znaczący procent całkowitego wynagrodzenia 
pracownika. W przypadku bodźców odroczonych redukcje dotyczą rozbudowanego 
pakietu przy stanowiskach menedżerskich. Ze względu jednak na kluczową rolę tych 
składników w procesie motywowania i angażowania pracowników w realizację celów 
udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym pakiecie wynagrodzeń jest syste-
matycznie zwiększany w dalszej fazie kryzysu [5, s. 47, 17, s. 502]. Systemy te obej-
mują też nowe grupy pracowników, nie tylko tych na stanowiskach menedżerskich, 
produkcyjnych czy handlowych ale także takich, gdzie trudno jest uchwycić wkład 
pojedynczego pracownika. Stosowane są wówczas premie grupowe uzależnione od 
wyniku całego zespołu czy działu. Takie podejście integruje cele pracownika z ce-
lami firmy oraz pokazuje pracownikom, jak rezultaty poszczególnych osób wpływają 
na sukces całej firmy. Według raportu Hay Group obecnie na świecie obserwuje się 
powrót do stosowania premii jako najbardziej skutecznego narzędzia w motywowa-
niu pracowników, które wiąże wynagrodzenia z osiąganiem zakładanych rezultatów 
[15]. Stosowane wynagrodzenia zmienne są ściśle powiązane z celami i efektami or-
ganizacji, a mierniki ich oceny bardzo precyzyjnie określone [5, s. 594]. W tym cza-
sie pracodawcy sięgają również po bardziej wyszukane instrumenty płacowe, takie 
jak partycypacyjne formy wynagrodzeń. Wprowadzanie szerszej partycypacji finan-
sowej pracowników uzależnionej od wyników biznesowych, rocznych i długoter-
minowych skupia uwagę menedżerów na poprawie wyników firmy i jest podstawą 
kształtowania wynagrodzeń zmiennych (40% badanych wg wspomnianych wcześniej 
badań) [10]. Udział w korzyściach natomiast silnie angażuje pracowników w decyzje 
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podejmowane w firmie i pozwala wykorzystać potencjał innowacyjny pracowników 
do usprawnienia wewnętrznych procesów pracy w krótszej perspektywie. Zgodnie 
z przytaczanymi wcześniej badaniami stosowanie takich programów w czasie kry-
zysu zgłosiło 33% badanych firm [10].

2.3. Świadczenia pracownicze

Ograniczenia kosztów w dobie kryzysu dotyczą również stosowanych świadczeń 
pracowniczych jednak głównie w pierwszej fazie kryzysu. Ze względu na mniejsze 
oddziaływanie motywacyjne składniki te są redukowane w pierwszej kolejności. Po-
zytywnym efektem tych działań jest redukcja nadmiernie i niepotrzebnie rozbudo-
wanego pakietu świadczeń pracowniczych, głównie w dużych przedsiębiorstwach. 
Jednak ograniczanie ważnych szkoleń i świadczeń niezbędnych przy wykonywaniu 
pracy może znacząco pogorszyć wyniki pracy. W przypadku firm międzynarodo-
wych ograniczane są benefity związane z relokacją, mieszkaniem czy samochodami 
(w stosunku do ekspatriantów). Wielu pracowników wyjeżdża na długoterminowe 
kontrakty zagraniczne bez rodzin, w niektórych przypadkach pracodawcy zmie-
niają strategię wynagradzania ekspatriatów, zgodną z zasadami wynagradzania kraju 
goszczącego zamiast kraju pochodzenia firmy [10, s. 445]. Taka strategia znacząco 
pozwala obniżyć koszty wynagradzania pracowników, jednak trudniej znaleźć pra-
cowników chętnych do wyjazdu.

W drugiej fazie kryzysu, kiedy kluczowe staje się zatrzymanie najlepszych pra-
cowników, ważne jest oferowanie atrakcyjnych świadczeń pracowniczych [14]. Nie 
chodzi tu wyłącznie o szeroki wybór benefitów, lecz o dostosowanie świadczeń do 
specyfiki pracy i potrzeb ludzi zatrudnionych w firmie. Ciągłe zmiany, szybkie tempo 
życia i olbrzymia presja konkurencji sprawiają, że pracownicy coraz częściej szu-
kają pracodawcy, który oferuje przyjazne środowisko pracy i odpowiednie wsparcie 
podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Z tego też powodu wiele polskich 
firm stara się uatrakcyjnić oferowaną pomoc pracownikom w zakresie niezbędnych 
świadczeń pracowniczych. Wobec problemów związanych z podstawową opieką 
zdrowotną czy świadczeniami emerytalnymi i rentowymi w naszym kraju benefity 
oferowane przez pracodawców stają się bardzo atrakcyjne. Stosowanie świadczeń ma 
wiele zalet dla pracodawcy ważnych w okresie recesji szczególnie, kiedy oferowane 
są w formie kafeterii. Pracodawcy, którzy stosują system świadczeń pracowniczych, 
mogą zaspokoić niektóre potrzeby pracowników po dużo niższych kosztach. Obec-
nie coraz więcej firm krajowych sięga po kafeteryjne programy świadczeń, głównie 
ze względu na szereg możliwych do uzyskania korzyści, takich jak:

 � optymalizacja kosztu świadczeń względem ich wartości postrzeganej przez pra-
cownika,

 � wyższe zaangażowanie i lojalność pracowników,
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 � zintegrowane rozwiązania z pozostałymi składnikami pakietu oraz możliwość 
wielu wariantów,

 � możliwość długiego stosowania i łatwość modyfikacji,
 � budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

O popularności tych składników wynagradzania świadczą też dane z rynkowych 
przeglądów wynagrodzeń oparte o badania firm zlokalizowanych w Polsce. Poniższy 
schemat wskazuje, jakie świadczenia najczęściej oferowane są pracownikom na wy-
branym stanowisku handlowym (rysunek 1).

Rysunek 1. Dodatki pozafinansowe na stanowisku Kierownik działu sprzedaży

Źródło: Badanie Raport Płacowy Jesień 2009, Advisory Group TEST Human Resources.

Paleta oferowanych świadczeń dodatkowych jest coraz bogatsza, należy jednak bar-
dzo rozważnie dobierać te składniki, aby ich nadmiernie nie rozbudować. Ważne jest, 
aby pracodawcy badali potrzeby pracowników w tym względzie. Pozwoli to na opty-
malizację oferowanych świadczeń i ponoszonych przez firmy kosztów w stosunku 
do uzyskanych korzyści.

2.4. Badanie efektywności systemów wynagrodzeń

W czasie recesji pracodawcy powinni częściej dokonywać badania efektywności 
stosowanych systemów wynagrodzeń. Eksperci ds. wynagrodzeń zalecają, by w cza-
sie spowolnienia gospodarczego podejmować następujące działania, które pomogą 
w efektywnym wynagradzaniu pracowników [19]:
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 � monitorować praktyki konkurencji w zakresie wynagradzania oraz lokalnego rynku,
 � integrować system wynagrodzeń z pozostałymi systemami i procedurami per-

sonalnymi,
 � precyzyjne określić zasady systemu wynagrodzeń i efektywnie komunikować za-

sady wynagradzania pracownikom,
 � angażować pracowników w proces tworzenia i monitorowania programu całko-

witego wynagradzania pracowników,
 � szkolić menedżerów do właściwego stosowania narzędzi wynagradzania,
 � systematycznie weryfikować efektywność systemów wynagradzania,
 � systematycznie oceniać wyniki pracy pracowników.

Mimo większej świadomości potrzeby takich działań w dalszym ciągu brakuje 
szerszego spojrzenia na całość zagadnienia badania efektywności systemów wy-
nagradzania i kompleksowego podejścia. Badania przeprowadzone przez autorkę 
wśród specjalistów i dyrektorów personalnych na próbie 260 firm w Polsce w za-
kresie systemów wynagradzania pokazują, że w ok. 40% badanych firm analizuje 
się wpływ stosowanej polityki i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym 
systemu wynagradzania, na wyniki finansowe. Badając efektywność zarządzania 
wynagrodzeniami polskie firmy koncentrują się głównie na benchmarkingu oraz 
„twardych” wskaźnikach finansowych. Analiza wyników pokazuje, że ponad 40% 
badanych specjalistów i dyrektorów personalnych uważa, że stosowany system wy-
nagrodzeń w firmie jest nieskuteczny. Równocześnie aż 35% respondentów zauważa, 
że nie udaje się właściwie uzależnić wyników pracy od wynagrodzenia zmiennego, 
a stosowany system premiowy nie przynosi zakładanych efektów. Istotne wydaje się, 
że w badanych firmach małą wagę przykłada się do analizy systemów wynagrodzeń 
w wymiarze społecznym. Prawie 39% pracodawców bada potrzeby pracowników 
w zakresie stosowanych systemów wynagradzania, jednak tylko 23% prowadzi ta-
kie analizy systematycznie. Zaledwie 30% pracodawców oferuje atrakcyjny pakiet 
świadczeń dodatkowych dający możliwość wyboru benefitów pracownikom. Sto-
sowane systemy wynagrodzeń rzadko wspierają strategiczne cele przedsiębiorstw, 
a wykorzystywane instrumenty nie są zintegrowane z pozostałymi systemami za-
rządzania personelem (w prawie 48% badanych przez autorkę firmach). W kon-
sekwencji systemy te nie spełniają przypisanych im funkcji, takich jak utrzymanie 
i motywowanie kluczowych pracowników.

3. Troska o kluczowych pracowników w dobie kryzysu

Bardzo trudno jest motywować i utrzymać poziom zaangażowania pracowników 
po 2–3 latach zamrożonych płac i ograniczania zatrudnienia. Żeby zatrzymać naj-
lepszych pracowników, a także zwiększyć ich zaangażowanie w pracę, pracodawcy 
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muszą ich zidentyfikować, poznać ich potrzeby i uwzględnić je przy modyfikacji 
systemów wynagrodzeń.

Wojna o talenty dotyczy pracowników najlepszych, których można sklasyfikować 
w trzech grupach: osiągających najlepsze rezultaty (tzw. high performers), posiada-
jących największy potencjał rozwojowy (czyli tzw. high potentials lub talents), oraz 
pełniących decydujące funkcje dla firmy [15]. Należy przy tym pamiętać, że popyt 
na wysoko utalentowane osoby utrzymuje się, mimo spowolnienia gospodarczego. 
Przykładem mogą być Chiny, gdzie mimo recesji (przewidywany jest 1,1% wzrost 
gospodarczy) jest planowany 9,5% wzrost wynagrodzeń spowodowany wojną o ta-
lenty [11].

Wśród najważniejszych oczekiwań kluczowi pracownicy wymieniają: konku-
rencyjne wynagrodzenie, możliwości dalszej sukcesji oraz odpowiednie środo-
wisko pracy [11]. Firmy poszukują nowych rozwiązań płacowych, aby nie tylko 
zatrzymać, lecz także zwiększyć motywację i zaangażowanie najlepszych pracow-
ników. W tej walce o utrzymanie kluczowych pracowników firmy amerykańskie 
od dawna wdrażają programy retencji i kontrofert pracowniczych. Pozwalają one 
wyłonić kluczowych pracowników i zbadać ich poziom satysfakcji z pracy, a w ra-
zie niezadowolenia z warunków pracy, oferują atrakcyjniejszą ofertę wobec pro-
pozycji konkurencji [18, s. 2].

Oprócz narzędzi mających zatrzymać kluczowych pracowników są stosowane 
również instrumenty motywowania i większego angażowania w pracę. W tym 
celu oferowane są wynagrodzenia zmienne, zarówno krótko-, jak i długookresowe 
(np. udział w zysku). W czasach kryzysu szczególnie zyskuje na wartości niema-
terialny aspekt motywowania pracowników, stąd obok typowych świadczeń do-
datkowych pracodawcy coraz częściej oferują kluczowym pracownikom jasno 
określone ścieżki kariery, mobilność globalną oraz „szyte na miarę” plany roz-
woju indywidualnego [15]. Atrakcyjne środowisko pracy obejmuje odpowiednią 
organizację pracy, elastyczny czas pracy oraz udogodnienia w realizacji codzien-
nych obowiązków zawodowych i rodzinnych, które budują lojalność pracowników 
i większe przywiązanie do pracodawcy [3]. Przedsiębiorstwa powinny jednak bar-
dzo ostrożnie podchodzić do tendencji koncentrowania się głównie na najlepszych 
pracownikach. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że dobre, choć nie wybitne 
osoby – a takie stanowią większość w firmie – poczują się ignorowane. Poprawa 
rezultatów pracowników ze średniej kategorii to dla większości firm istotny czyn-
nik, którzy pozwoli przetrwać recesję i rozwijać się, gdy koniunktura się odwróci 
[15]. Właśnie ta grupa „przeciętnych” pracowników ma olbrzymie znaczenie dla 
wyników firmy. Myśląc o takich pracownikach, należy usprawniać systemy mo-
tywacyjne i zaproponować instrumenty motywowania, wspierające zaangażowa-
nie i odpowiednie wynagradzanie za te dobre (choć nie najwyższe) wyniki pracy 
w dobie spowolnienia gospodarczego.
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Konkluzje

Czas kryzysu, choć trudny, ma wiele pozytywnych aspektów – dopinguje praco-
dawców do analizy i modyfikacji często przestarzałych i mało skutecznych systemów 
wynagrodzeń. Pracodawcy decydują się na zmiany w systemach wynagrodzeń zwięk-
szające skuteczność motywowania pracowników. Widoczna jest też zmiana men-
talności pracodawców i strategiczne podejście do wynagrodzeń, gdyż coraz więcej 
z nich formułuje strategię wynagrodzeń. Obecnie strategię wynagrodzeń posiada aż 
64% badanych przez autorkę firm, a udział ten systematycznie rośnie (porównując 
badania z lat wcześniejszych, gdzie kształtował się on na poziomie 45% [por. 17]). 
Działania pracodawców w dobie kryzysu w dziedzinie wynagrodzeń skupiają się 
przede wszystkim na uzależnieniu większej części ogólnego wynagrodzenia od wy-
ników pracy. Stanowi to zarówno skuteczny bodziec motywacyjny, jak i elastyczny 
składnik zarządzania kosztami. Przemyślane stosowanie świadczeń dodatkowych 
optymalizuje koszty, zwiększa atrakcyjność pakietu wynagrodzeń i pomaga lepiej 
wykonywać obowiązki na stanowisku, a to z kolei pomaga zachować miejsca pracy 
i zatrzymać utalentowane osoby. Według badań przeprowadzonych przy udziale 230 
dużych firm najczęściej pojawiające się rozwiązania w podejściu firm wychodzących 
z kryzysu to [15]:

 � odpowiedzialne wynagradzanie kluczowych pracowników,
 � rekrutacja oraz retencja najważniejszych dla firmy talentów.
 � szerokie stosowanie premii (dodatkowe zachęty stanowią ważną dźwignię służącą 

motywowaniu do lepszych osiągnięć i zwiększeniu zaangażowania pracowników 
oraz pozwalają na większą elastyczność kosztów wynagradzania).
Kryzys jest dla przedsiębiorstwa zawsze czasem próby, z którego należy wyciągnąć 

właściwe wnioski na przyszłość. Mając to na uwadze, warto zmienić perspektywę 
myślenia o wynagradzaniu pracowników, uwzględniając koncepcję społecznej od-
powiedzialności przedsiębiorstwa oraz tzw. „odpowiedzialne wynagradzanie” (z ang. 
Responsible Reward). Takie strategiczne i długofalowe podejście kreuje zaangażowa-
nie i lojalność pracowników, przekładając się na wysokie wyniki pracy. Te natomiast 
są kluczowe dla przezwyciężenia problemów w trudnych czasach.
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KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNICZYCH W CZASIE KRYZYSU

Streszczenie

W okresie spowolnienia gospodarczego wielu pracodawców bardzo wnikliwie analizuje systemy 
wynagrodzeń i dokonuje niezbędnych zmian. Zmiany te dotyczą głównie zwiększania skutecz-
ności stosowanych narzędzi przy równoczesnej optymalizacji kosztów pracowniczych. Celem 
artykułu jest wskazanie najczęstszych praktyk w zakresie wynagradzania pracowników, jakie 
stosują pracodawcy w czasie kryzysu. W oparciu o wybrane badania literaturowe i empiryczne 
autorka omawia najbardziej popularne i zarazem efektywne rozwiązania w dziedzinie motywo-
wania i wynagradzania pracowników w tym trudnym dla przedsiębiorstw okresie.

Słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, usztywnianie płac, 
zamrażanie płac, wynagradzanie w kryzysie

CREATING EMPLOYEE’S COMPENSATION 
DURING THE RECESSION

Abstract

During the recession many employers examines their compensation systems to make the 
necessary changes. These changes relate mainly to the increase of the effectiveness of the 
compensation tools with simultaneous optimization of labor costs (reduction). The aim f the 
article is to identify the most common practices that employers use in times of crisis. On the 
basis of literature review and empirical studies, the author discusses the most popular and 
effective solutions of motivating employees in this difficult period for business

Key words: employee’s compensation, wage rigidity, salary freezing, 
compensation during the recession




