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Pracodawcy wysoko cenią lojalność pracowników. Badania dotyczące wartości 
i postaw pokolenia wkraczającego na rynek pracy wskazują, że młodzi ludzie nie 
są tak lojalnymi pracownikami, jak ich rodzice czy dziadkowie. Celem niniejszego 
artykułu jest refleksja nad wyzwaniami kształtowania motywacyjnego systemu 
wynagrodzeń, które wynikają ze zmian wartości społeczeństwa XXI wieku. Proble-
matyka wynagrodzeń ograniczona została do elastycznych form wynagradzania za 
pracę. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu badań i scharakteryzowa-
no pokolenie Y – główne cechy, wartości, zachowania – nawiązując do przeprowa-
dzonych w tym obszarze badań. Następnie zaprezentowano i omówiono elastyczne 
formy wynagradzania pracowników.

Słowa kluczowe: pokolenie Y (generation Y, Millenias), elastyczny system wynagrodzeń (flexible 
benefits), partycypacja pracownicza (employee participation), kafeteria (cafeteria),

Wstęp

Elastyczne sposoby wynagradzania pracowników są coraz bardziej powszechne, w szcze-
gólności w krajach rozwiniętych. W Stanach Zjednoczonych w latach 1991-2005 koszty 
wynagrodzenia podstawowego wzrosły o 10%, podczas gdy koszty dodatkowych bene-
fitów o 18%, przy czym największą popularnością cieszyły się pakiety zdrowotne oraz 
dodatkowe ubezpieczenia emerytalne [GAO, 2006]. Według szacunków na podstawie 
danych statystycznych z narodowego badania wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych 
(National Compensation Survey) w 2006 roku, pakiety benefitów (perquisites) stanowiły 
do 30% kosztów całości wynagrodzeń ludności cywilnej [Artz, 2006]. Niektóre badania 
dowodzą, iż popularność tego rodzaju wynagrodzeń uwarunkowana jest kulturowo. Ela-
styczne sposoby wynagradzania oparte na partycypacji pracowników są bardziej popular-
ne w krajach o kulturze małego dystansu władzy niż w krajach o dużym dystansie władzy 
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[Hampel, 1998] oraz w kulturach feministycznych [Schuler, Rogovsky, 1998]. Właśnie 
specyfiką kultury narodowej Chow Koo [2011] tłumaczy fakt, że niewielki odsetek firm 
w Chinach wykorzystuje partycypację pracowników w tworzeniu systemu wynagrodzeń, 
choć zainteresowanie elastycznymi pakietami pracowniczymi wzrasta.

Polska do niedawna uważana była za kraj maskulinistyczny o dużym dystansie wła-
dzy1. Niemniej wraz z ogólnymi przeobrażeniami zachodzącymi w społeczeństwie eu-
ropejskim zauważa się zmianę kultury na bardziej feministyczną i o  coraz mniejszym 
dystansie władzy. Aktywnymi uczestnikami tych przemian są ludzie młodzi, urodzeni 
po roku 1980. Zalicza się ich do pokolenia Y, które obecnie zasila rynek pracy. Wraz 
z dokonującą się wymianą pokoleniową, zmieniającymi się wartościami i  zachowania-
mi pracowników, zmianie ulegają ich potrzeby oraz postrzeganie pracy jako wartości 
i systemu wynagrodzeń. W tym kontekście elastyczne systemy wynagrodzeń mogą stać 
się powszechną formą wynagradzania pracowników2. Warto zatem zastanowić się nad 
przesłankami wdrażania nowych systemów wynagrodzeń lub modyfikacją starych oraz 
kierunkami tych działań. Z  punktu widzenia idei ZZL i  pracy działów personalnych, 
przesłanką zmian systemów wynagrodzeń jest zwiększenie ich roli motywacyjnej. Ba-
dania przeprowadzone w 2007 roku przez firmę consultingową Benefactor, portal re-
krutacyjny GazetaPraca.pl oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wskazują, 
że działania specjalistów HR zatrudnionych w  firmach powinny w  większym stopniu 
koncentrować się na pracach dążących do podnoszenia umiejętności i motywacji pra-
cowników (uznało tak ponad 80% osób biorących w badaniu, zarówno specjalistów HR, 
jak i pracowników innych działów)3 [Kozłowski, 2007].

Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad wyzwaniami kształtowania motywacyj-
nego systemu wynagrodzeń, które wynikają ze zmian wartości społeczeństwa XXI wieku. 
Problematyka wynagrodzeń ograniczona została do elastycznych form wynagradzania za 
pracę. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu badań i scharakteryzowano po-
kolenie Y – preferencje zawodowe (związane z kształtowaniem kariery i postrzeganiem 
pracy), wartości, zachowania – nawiązując do przeprowadzonych w tym obszarze badań. 
Następnie zaprezentowano i omówiono elastyczne formy wynagradzania pracowników. 
Oba tematy są szeroko dyskutowane w literaturze krajowej i zagranicznej. Zauważalne 

1 Potwierdzają to np. badania przeprowadzone w latach 70. XX w. przez Hofstedego [2001], 
jak również najnowsze badania GLOBE [House i in., 2004]. 
2 Kultura nie jest jedyną determinantą kształtu systemu wynagrodzeń. Popularność elastycz-
nych form zatrudnienia zależy również od sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji na rynku pracy, 
obowiązującego ustawodawstwa, strategii i polityki konkretnego przedsiębiorstwa.
3 Oceniając stan obecny, tylko 59% specjalistów HR oraz 35% pracowników innych działów 
odpowiedziało, że działy personalne podejmują prace dot. motywowania pracowników i podno-
szenia ich umiejętności.
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są braki w rozważaniach naukowych i badaniach empirycznych łączących te dwa obszary 
i odpowiadających na pytanie: czy wejście pokolenia Y na rynek pracy może wpłynąć/wy-
musić zmianę systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, a jeśli tak, to w jaki sposób. 
Artykuł ten może stanowić podstawę do stawiania pytań badawczych w tym obszarze 
oraz inspirację do dalszych badań empirycznych.

Pracownicy XXI wieku

Obecnie na rynku pracy pracują cztery różne generacje o odmiennych wartościach, po-
strzeganiu pracy i płacy: tradycjonaliści, baby boomers, pokolenie X i pokolenie Y. Cechy 
charakterystyczne wymienionych generacji zebrano w tabeli 1. Socjologowie wskazują, iż 
w społeczeństwie pojawia się kolejna generacja – pokolenie Z, inaczej zwane generacją 
XD (D od angielskiego digital), screen teenagers, cyfrowi tubylcy (digital natives), genera-
cją M (multitasking), generacją C (connected generation), czy net generation. Są to osoby 
urodzone po 2000 roku, dla których tzw. nowe technologie istnieją „od zawsze” – są dla 
nich naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Choć osoby te nie weszły jeszcze na 
rynek pracy, to prowadzone są badania i obserwacje sposobów zachowania dzieci i na-
stolatków, co może mieć znaczenie dla kształtowania postaw pracowniczych [Makowski, 
2010, s. 28].

Tabela 1. Charakterystyka czterech pokoleń aktywnych na rynku pracy

Tradycjonaliści Baby boomers Pokolenie X Pokolenie Y
Nauczeni szacunku 
dla innych i dla pracy, 
zdyscyplinowani, dla 
nich praca to obowią-
zek, satysfakcjonują 
ich dobrze wykonane 
zadania i szacunek 
młodszych kolegów 
dla ich doświadczenia

Indywidualiści i ide-
aliści, zaangażowani 
w pracę, pracoholicy, 
szanują autorytety, 
są lojalni, odczuwają 
silną potrzebę afiliacji

Zbuntowani i gotowi 
na zmiany, mało lojalni 
pracownicy, oszczędni, 
wymagający, pracowi-
ci, przedsiębiorczy,
kreatywni, dla nich 
pieniądz jest jednym 
z głównych motywato-
rów pracy

Znają swoją war-
tość, roszczeniowi, 
aroganccy, kreatywni, 
potrzebują stałej 
stymulacji do pracy, 
elastyczni, nie lubią 
rutyny, ważny jest czas 
wolny, przyjaciele, 
mało lojalni w stosun-
ku do pracodawcy,
nastawieni na prace 
w zespole, chcą się 
rozwijać

Żródło: opracowanie własne na podstawie: Chester [2006], Terjesen, Vinnicombe, Freeman, 
[2007], Fazlagić [2008], Makowski [2010], Kowske, Rasch, Wiley [2010].

Dla przedstawicieli pokolenia Y praca jest istotnym warunkiem realizacji różnych 
wartości i  oczekiwań. Na ogół nie jest jednak celem samym w  sobie. Młodzi ludzie, 
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nauczeni doświadczeniem rodziców, nie chcą spędzać w pracy więcej czasu, niż jest to 
konieczne, ale czas przeznaczony na pracę wykorzystują efektywnie. Pogawędki i nad-
mierne celebracje różnych jubileuszy i życiowych wydarzeń w środowisku pracy uznają 
za marnowanie czasu. Wolą szybko zrealizować swoje zadania i przez to więcej czasu 
spędzić w gronie najbliższych (rodziny i przyjaciół). Ponadto są przekonani, że to oni de-
cydują o tym, gdzie, u kogo i na jakich warunkach będą pracować [Chester, 2006, s. 24].

Choć przedstawiciele pokolenia Y są lojalni w życiu prywatnym (przyjaźni, związ-
kach), to w życiu zawodowym skłonni są do częstych zmian. Gdy praca nie spełnia ich 
oczekiwań są gotowi z niej zrezygnować w przekonaniu, że znajdą bardziej dopasowa-
ną do ich potrzeb i ambicji. Badania Instytutu Gallupa przeprowadzone w 2004 roku 
ukazują, że aż 62% osób młodych i aktywnie zatrudnionych wciąż rozgląda się za nową, 
lepszą pracą. Co więcej, zadeklarowali oni gotowość do natychmiastowego opuszczenia 
dotychczasowej pracy w przypadku otrzymania lepszej oferty [Chester, 2006, s. 105]. 
Z  jednej strony problem lojalności pracowników wynika ze zmieniających się wartości 
w społeczeństwie (czyli pewnych cech przypisywanych młodym pracownikom), z drugiej 
strony – z braku wiedzy w zakresie zinstytucjonalizowanych form wsparcia pracowników 
oraz z sytuacji gospodarczej. Co prawda, w trudnej sytuacji na rynku pracy i w obliczu 
wysokiego bezrobocia można by przypuszczać, że pracownicy w mniejszym stopniu będą 
z własnej woli opuszczać pracodawcę, a tym samym problem lojalności zostanie rozwią-
zany. W rzeczywistości jest inaczej. Przymus ekonomiczny, który sprawia, że pracownik 
nie decyduje się na zmianę pracodawcy, nie wpływa pozytywnie na morale pracowników, 
ich zaangażowanie, długoterminowe związanie się z pracodawcą. Ponadto, nawet w złej 
sytuacji gospodarczej są pracownicy o  tak niszowych i potrzebnych kwalifikacjach, że 
zapotrzebowanie na nich znacznie przewyższa podaż na rynku pracy.

Najbardziej utalentowani przedstawiciele pokolenia Y są niezależni, przedsiębior-
czy, odpowiedzialni, oczekujący szybkiej informacji zwrotnej i szybkich rezultatów. Lu-
bią wyzwania, są kreatywni, cenią wolność i elastyczne podejście pracodawcy [Martin, 
2005]. Pomimo dobrej znajomości nowych technologii informacyjnych, w pracy (pod-
czas codziennej komunikacji, jak i w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych) 
preferują kontakt bezpośredni4. Wskazane cechy są wspólne dla nowego pokolenia za-
równo w Polsce, jak i za granicą. Proces społecznej globalizacji i unifikacji wzorców za-
chowań sprawił, że postrzeganie świata, otaczającej rzeczywistości i  pracy zawodowej 

4 Wykazały to badania prowadzone w ramach pracy licencjackiej pisanej w Katedrze Pracy 
i Polityki Społecznej UEP przez N. Urban pod opieką dr. Macieja Ławrynowicza w 2011r. W ba-
daniu udział wzięło 108 studentów z różnych uczelni (głównie poznańskich). 
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przez młodych ludzi z krajów rozwiniętych i rozwijających się są bardzo zbliżone (pomi-
mo odmienności kulturowej)5.

elastyczny system wynagrodzeń – narzędzie motywowania nowego 
pokolenia

Pojęcie wynagrodzeń może być różnie rozumiane (tabela 2). Kierunek zachodzących 
zmian w tworzeniu i postrzeganiu systemu wynagrodzeń wskazuje na jego szerokie uję-
cie zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Motywacyjny charak-
ter szeroko rozumianego systemu wynagrodzeń wynika z możliwości wykorzystania go 
jako narzędzia do przyciągnięcia odpowiednich kandydatów, utrzymania kluczowych 
pracowników oraz kształtowania pożądanych postaw i  zachowań pracowników [Bor-
kowska, 2004, s. 21-22]. Dążenie do zrozumienia mechanizmów rządzących zachowa-
niem człowieka zaowocowało powstaniem wielu teorii motywacji6.

W dyskusji nad motywacyjną funkcją wynagrodzeń pojawia się coraz częściej argu-
ment, iż wynagrodzenie nie jest motywatorem, a swego rodzaju uprawnieniem [Kirchen-
bauer, 2011, s. 18] – jest to swoisty powrót do Herzberowskiego postrzegania wynagro-
dzeń jako czynnika higieny. Sprawa jest dyskusyjna. W tradycyjnym ujęciu (wąski zakres 
przedmiotowy), wynagrodzenie w istocie rozumiane jest jako instrument zaspokajający 
potrzeby niższego rzędu (w nomenklaturze Maslowa: potrzeby fizjologiczne i bezpie-
czeństwo) oraz jest przejawem ekonomicznego aspektu przynależności do organizacji 
[Sikorski, 2004]. W szerszym ujęciu, poprzez odpowiednio skonstruowany system wyna-
grodzeń pracownik może zaspokajać również potrzeby wyższego rzędu – potrzeby bycia 
niezależnym, posiadania siły sprawczej, współdecydowania. Potrzeby te realizowane są 
przez elastyczne systemy wynagrodzeń, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu zado-
wolenia pracowników, a co za tym idzie, wzrostu produktywności7 oraz spadku absencji8 
i fluktuacji9 (czyli wzrostu lojalności pracowników).

5 Potwierdziły to m.in. badania prowadzone w ramach pracy licencjackiej pisanej w Katedrze 
Pracy i Polityki Społecznej UEP przez K. Kwiatkowskiego pod opieką dr. Macieja Ławrynowicza 
w 2010 r. W badaniu udział wzięło 100 studentów z Polski i 100 z zagranicy, a ich celem była 
analiza różnic w ich zachowaniach na rynku pracy, postrzegania pracy zawodowej i bodźców 
motywujących do podjęcia pracy.
6 Przegląd teorii motywacji, jak ich aplikacyjne walory w kontekście tworzenia wynagrodzeń, 
poruszono w wielu opracowaniach [Andrałojć, 2010; Karaś, 2004]
7 Wskazują na to np. badania Mangione’a i Quinna z 1975 r. [Artz, 2010, s. 628].
8 Związek ten potwierdza Clegg w swych badaniach z 1983 r. [Artz, 2010, s. 628].
9 Wskazują na to badania Feemana z 1978 r., McEvoy i Cascio z 1985 r., Akerlofa z 1988 r. 
i Weiss’a z roku 1984 [Artz, 2010, s. 628].
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Tabela 2. Wąskie i szerokie ujęcie wynagrodzenia z punktu widzenia zakresu 
przedmiotowego i podmiotowego

Zakres podmiotowy
Ujęcie wąskie Ujęcie szerokie

Za
kr

es
 p

rz
ed

m
io

to
w

y U
ję

ci
e 

w
ąs

ki
e

pieniężna zapłata za określone czynności 
w określonym czasie, otrzymywana przez 
pracowników dzięki pozostawaniu w sto-
sunku pracy z określonym pracodawcą 
i wykonywaniu pracy na jego rzecz 

przykładowe ujęcia:
Kopertyńska [2000]

pieniężna zapłata za określone czynności 
w określonym czasie, otrzymywana przez 
osobę świadczącą pracę, niezależnie od 
rodzaju umowy będącej podstawą wyko-
nania tej pracy 

przykładowe ujęcia:
Główny Urząd Statystyczny

U
ję

ci
e 

sz
er

ok
ie

zbiór wszelkich korzyści materialnych 
(pieniężnych i niepieniężnych) otrzymywa-
nych przez pracowników dzięki pozosta-
waniu w stosunku pracy z określonym 
pracodawcą i wykonywaniu pracy na jego 
rzecz 

przykładowe ujęcia:
Borkowska [2004], Feliniak [2004], Ko-
deks Pracy, Henderson [2003], Milkovich, 
Newman [1990]

zbiór wszelkich korzyści materialnych 
(pieniężnych i niepieniężnych) otrzymy-
wanych przez osobę świadczącą pracę, 
niezależnie od rodzaju umowy będącej 
podstawą wykonania tej pracy 
 

przykładowe ujęcia:
Borkowska [2012], raporty płacowe 
Towers Perrin, Watson Wyatt

Źródło: opracowanie własne zawarte również w: Andrałojć, 2010.

Mając na uwadze bogaty dorobek w obszarze motywacji do pracy oraz wiedzę doty-
czącą pokolenia Y, a przede wszystkim niski poziom lojalności wobec pracodawcy oraz 
silną potrzebę niezależności, sprawczości i  chęci decydowania, pracodawcy powinni 
rozważyć wykorzystanie w procesie motywowania elastycznych form wynagrodzeń. Ela-
styczność systemów wynagrodzeń polega m.in. na zwiększeniu partycypacji pracowni-
ków. W tym kontekście wyróżnić można dwa rodzaje partycypacji pracowniczej: partycy-
pację finansową i udział w procesie decyzyjnym (możliwość wpływu na zasady tworzenia 
systemu wynagrodzeń oraz strukturę pakietu wynagrodzeń) [Peterson, Luthans, 2006].

Partycypacja finansowa to różne formy udziału pracowników w zyskach (profit-sha-
ring-plans – PSPs, gainsharing) lub w majątku firmy (akcjonariat) [Bowey, 2000, s. 330-
340; Fein, 1991, s. 158-175; Sekuła, 2005, s. 146, 153]. W różnych krajach stosowane są 
różne formy udziału w zysku lub w majątku [Jacukowicz, 1999]. Zarówno w programach 
profit-sharing, jak i gainsharing, pracownicy mogą otrzymywać część wynagrodzenia cy-
klicznie lub jednorazowo (np. przed odejściem na emeryturę) [Krause, 1993].

Badania wskazują, iż partycypacja finansowa jest bardziej efektywna w małych niż 
w  dużych firmach [Bayo-Moriones, Larraza-Kintana, 2008]. Ponadto w  takich orga-
nizacjach lepsze rezultaty przynosi system nagród oparty na przychodzie, a nie zysku. 
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Przychód jest bardziej transparentny i uzależniony od efektów pracy pracowników. De-
finiowanie systemu premiowego opartego na zyskach może nie być postrzegane jako 
sprawiedliwe, gdyż uwzględnia koszty, na które największy wpływ ma właściciel/zarząd.

Wdrażając programy partycypacji finansowej, zakłada się, iż przyczyni się to do wzro-
stu produktywności. Kaufman [1992] potwierdził istnienie takiej zależności, wykazując, 
iż wprowadzenie programów udziału w zysku prowadzi do 8% wzrostu produktywności 
w pierwszym roku i 17,5% wzrostu produktywności w trzecim roku [Kaufman, 1992]. 
Weitzman i Krause podważają jednak istnienie takiego związku [Rhokeun, 2012]. Mniej 
dyskusyjna jest skuteczność wynagrodzenia za wyniki w formie premii efektywnościowej 
(performance-related pay). Mc Nabb i Whitfield wykazali wpływ tego rodzaju wynagro-
dzeń na zaangażowanie pracowników [2007]. Rhokeun natomiast wykazał, że wzrost 
poziomu wynagrodzeń w  wyniku wprowadzenia systemu opartego na wynikach jest 
większy w tych organizacjach, w których partycypacja pracowników w procesie decyzyj-
nym jest większa [2012].

Innym przejawem partycypacji pracowniczej w systemie wynagrodzeń jest elastyczny 
pakiet świadczeń dodatkowych, czyli kafeteria. W praktyce elastyczne pakiety wynagro-
dzeń zaczęto wdrażać w latach 70. XX w. Ciekawe teoretyczne spojrzenie na elastyczny 
system wynagrodzeń prezentuje Lawler [1976], Barringer i Milkowich [1998], Coleman 
[2006].

W podejściu klasycznym głównym wyznacznikiem przydzielenia określonego świad-
czenia jest rachunek ekonomiczny (co jest najmniej kosztowne dla pracodawcy) lub 
konieczność spożytkowania środków zebranych w pracowniczym funduszu socjalnym. 
Takie podejście nie jest skuteczne z  punktu widzenia motywacyjnej funkcji wynagro-
dzenia (nie uwzględnia potrzeb i preferencji pracowników). Nowszym podejściem do 
dysponowania świadczeniami pracowniczymi jest stosowanie formy kafeteryjnej, która 
uwzględnia preferencje i  zainteresowania pracowników [Borkowska, 2000, s. 18; Po-
mierska-Szymańska, 2000, s. 79-92]. Dobór odpowiedniego koszyka świadczeń i przy-
wilejów powinien zostać poprzedzony negocjacjami z pracownikami lub związkami za-
wodowymi. Ważne jest rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i preferencji pracowników. 
Świadczenia będą przynosiły organizacji dodatkowe korzyści, jeśli będą one akceptowa-
ne przez pracowników i postrzegane przez nich jako korzystne (Uliasz, 1998, s. 52-54).

W praktyce można spotkać szereg benefitów przyznawanych pracownikom w  ra-
mach zaspokojenia ich oczekiwań pozapłacowych. Kopertyńska [2008, s. 205-209] dzieli 
te świadczenia na pięć grup :

 � świadczenia mają na celu związanie pracowników z firmą, a także zagwarantowanie 
ich wierności i lojalności; są to przykładowo: preferencyjne kredyty pracownicze, finanso-
wanie studiów podyplomowych, studiów MBA, nauki języka obcego, opieka medyczna;
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 � świadczenia mają na celu promocję zdrowia i utrzymanie odpowiednich sił witalnych 
pracownika; są to: przyjęcia z okazji różnych uroczystości, weekendowe wyjazdy, impre-
zy integracyjne, okolicznościowe dla wszystkich pracowników firmy i ich rodzin, karnety 
wstępu na basen, korty tenisowe, kina, klubów fitness, SPA;

 � świadczenia mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego; do tej gru-
py należą m.in: subsydiowanie posiłków przy pomocy talonów lub kuponów, korzystne 
ceny w firmowym bufecie, zniżkowe kupony na usługi na przykład w sklepach, centrach 
rekreacji, restauracjach, zagwarantowanie bezpłatnego żłobka lub przedszkola, dopłata 
do wycieczek szkolnych lub nauki języków obcych dzieci pracownika, kupony i bony 
podarunkowe z  okazji różnych świąt, zapewnienie miejsca do odpoczynku i  spożycia 
posiłku w przerwach w pracy;

 � świadczenia mają na celu zapewnienie wysokich standardów pracy i życia pracowni-
ka, przykładowo: możliwość zorganizowania miejsca pracy w domu/mieszkaniu pracow-
nika (firma pokrywa koszty związane z korzystaniem z telefonu i internetu), mieszkanie 
służbowe, samochód, opłacony parking, komputer służbowy wraz z podłączeniem do 
firmowej sieci, pokrycie kosztów związanych z  zakwaterowaniem i  przylotem rodziny 
pracownika przebywającego za granicą dłużej niż trzy miesiące, zapewnienie możliwie 
najwyższego standardu podczas podróży czy zakwaterowania (przeloty jedynie biznes 
klasą, zakwaterowanie w  hotelach co najmniej trzygwiazdkowych, pokrycie kosztów 
wyżywienia, wynajem mieszkania w  razie dłuższego wyjazdu zagranicznego), fundusz 
reprezentacyjny (przysługuje osobom najwyższej rangi, w celu pokrycia kosztów związa-
nych odbywaniem spotkań biznesowych);

 � świadczenia nadające prestiż i  zwiększające poczucie własnej wartości, np.: oka-
zjonalne spotkania lub codzienne śniadania, podczas których wyróżnia się i nagradza 
rzeczowo najbardziej zasłużonych pracowników, prenumerata czasopism branżowych, 
prezent z okazji urodzin lub imienin pracownika, rzeczowe nagradzanie pracowników, 
którzy zaprezentowali oryginalne pomysły, konkurs z wartościową, rzeczową nagrodą na 
najlepszego pracownika tygodnia/miesiąca/roku, bilety na szczególne wydarzenia spor-
towe i kulturalne w loży VIP.

Badania przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexho Pass wy-
nika, że 95% firm i instytucji gwarantuje swoim pracownikom co najmniej jeden rodzaj 
świadczeń pozapłacowych. Najbardziej popularnym środkiem materialnym służącym do 
wynagradzania pracowników są dofinansowania wypoczynku (56% firm deklaruje tego 
rodzaju świadczenie), następnie: paczki dla dzieci (48% firm), przyznawanie kredytów 
na preferencyjnych warunkach (47% firm), bony usługowo-podarunkowe (40% firm) 
[Helman-Pazdej, 2008, s.20]. Dla nowego pokolenia na rynku pracy czas zaczyna być 
lepszym motywatorem niż pieniądz (np. dodatkowe dni płatnego urlopu). Wiedza do-
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tycząca potrzeb pracowników oraz sposobów ich zaspokajania może przyczynić się do 
powstania unikatowego i trafnego wachlarza świadczeń.

Elastyczny pakiet wynagrodzeń postrzegany jest jako skuteczne narzędzie przycią-
gania i utrzymywania pracowników. Calbe i  Judge w swoich badaniach na grupie 171 
studentów potwierdzili związek między istnieniem elastycznego pakietu a atrakcyjnością 
pracodawcy (atrakcyjność pracodawcy jest znacząco większa, jeśli posiadają oni elastycz-
ny pakiet) [1994]. W  badaniach prowadzonych przez: Barber, Dunham, Formisano, 
[1992], Robin [1994], Heshizer [1994], Trembly, Sire, Pelchat [1998], Lin, Kelly, Tren-
berth [2006], Chow Koo [2011], potwierdzono związek między istnieniem elastyczne-
go pakietu wynagrodzeń a satysfakcją i fluktuacją pracowników. Artz [2010], analizując 
dane panelowe z  lat 1996-2004 pochodzące z  badania ludzi młodych (The National 
Longitudinal Survey of Young), dowiódł, iż pozytywny wpływ na zadowolenia pracow-
ników miało siedem z ośmiu analizowanych bonusów (wyjątek stanowiły ubezpieczenie 
zdrowotne).

Z perspektywy motywowania pracowników oraz tworzenia podstaw do lojalnych za-
chowań wskazane jest upowszechnienie stosowania różnego rodzaju świadczeń pracow-
niczych, jednak nie kosztem minimalizowania lub obniżania wynagrodzenia pieniężnego 
(zwłaszcza płacy zasadniczej) [Sekuła, 2005, s. 111]. Im niższy poziom wynagrodzenia 
pieniężnego (głównie płacy zasadniczej), tym mniejsza skuteczność oddziaływania moty-
wacyjnego wynagrodzenia niepieniężnego.

Skuteczność świadczeń dodatkowych zależy również od poziomu znajomości pa-
kietu wśród pracowników. Badania przeprowadzone przez Hennessey Jr, Perrewe i Ho-
chwarter [1992] dowiodły, że odpowiednia komunikacja i  świadomość dodatkowego 
pakietu pozytywnie wpływa na satysfakcję z  pracy pracowników. Niestety w  praktyce 
zdarza się, że pracownicy nie wiedzą, iż de facto korzystają ze świadczeń.

Wskazane badania dowodzą, że możliwość wyboru przez pracowników pokolenia 
Y dodatkowych benefitów wpływa pozytywnie na poziom ich zadowolenia i  lojalność 
(definiowaną jako wskaźniki absencji oraz fluktuacji). Aby jednak system był skuteczny, 
należy dostosować go do potrzeb pracowników (oznacza to konieczność bieżącej analizy 
potrzeb i  sposobów ich zaspokajania), oferować dopiero, gdy poziom wynagrodzenia 
podstawowego uznawany jest za sprawiedliwy i godziwy, uświadamiać pracownikom fakt 
istnienia systemu oraz zasady jego funkcjonowania.

Zakończenie

Elastyczne systemy wynagrodzeń przyciągają do organizacji najlepszych pracowników. 
Stanowią ważny instrument w walce o talenty. Wszelkie formy partycypacji finansowej 
sprawiają, że pracownicy identyfikują się z organizacją i jej celami, co w konsekwencji 
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prowadzi do zwiększenia zaangażowania w  wykonywaną pracę oraz wzrost lojalności 
i wydajności pracowników. Jednak zbytnia elastyczność wynagrodzeń zwiększa ryzyko 
dochodowe ponoszone przez pracownika, co może negatywnie wpływać na jego moty-
wację do pracy. Zawodność partycypacyjnych systemów wynagrodzeń może zatem być 
wynikiem nie tylko braku umiejętności ich zaprojektowania, wdrożenia i  obsługi, ale 
także niskiego poziomu wynagrodzenia podstawowego10.

Pracodawcy oczekują od pracowników lojalności. Niska lojalność młodych pracow-
ników i duża waga przypisywana tejże lojalności przez pracodawców wskazują na silną 
potrzebę świadomego i perspektywicznego kształtowania elastycznych systemów wyna-
grodzeń. Trzeba mieć jednocześnie świadomość, że system wynagrodzeń jest tylko jed-
nym z elementów szeroko rozumianego systemu motywacyjnego.

Pojęcia i  konceptualizacje lojalności i  zaangażowania wśród badaczy zarządzania 
zasobami ludzkimi są bardzo odmienne. Nurt psychologii zarządzania wprowadza do-
datkowe konstrukty i  zmienne, choćby w  koncepcjach kontraktu psychologicznego, 
obywatelskich zachowań pracowniczych (OCB), natomiast ekonomizujący specjaliści 
zarządzania przyjmują proste wskaźniki fluktuacji, absencji lub bardziej skomplikowane 
karty wyników ZZL. Jeszcze innego podejścia doszukać się można u badaczy czerpią-
cych z marketingu personalnego, łączących lojalność z koncepcją wizerunku pracodawcy 
(employer branding), gdzie lojalność wobec marki, pracodawcy i pracy jest powiązana. 
Trudno doszukać się w literaturze prac porządkujących stronę wynikową – co jest efek-
tem działań HR, jakie praktyki personalne, w jaki sposób i z założeniem jakich zmien-
nych pośredniczących prowadzą do wyniku (performance) definiowanego różnorodnie 
oraz na rożnych poziomach badania – indywidualnym, grupowym, organizacji.

Inną kluczową kwestią powiązaną z pokoleniem Y i systemami wynagradzania jest 
kwestia kulturowego zakorzenienia systemów wynagrodzeń i próba znalezienia odpo-
wiedzi, czy wspólne wartości pokolenia oznaczają też tożsame oczekiwania względem 
pracodawcy i  systemów wynagrodzeń. Można mnożyć kolejne pytania badawcze, czy 
oczekiwania menedżerów dotyczące systemów wynagrodzeń są różne w różnych lokali-
zacjach, czy też spójne w ramach jednej organizacji.

Ciekawym nurtem mogą być badania „przenoszenia” rozwiązań w systemach wy-
nagrodzeń w korporacjach międzynarodowych zarówno w ujęciu porównawczym (jakie 
rozwiązania stosuje się w różnych krajach i co się „przenosi”), jak i procesowym (jak się 
„przenosi” – czy rozwiązania są dostosowywane do specyfiki kraju, co oznacza kulturową 

10 Należy pamiętać, że w wyniku kryzysu gospodarczego poziom wynagrodzeń w większości 
krajów europejskich obniżył się (Polska stanowiła wyjątek) [ILO, 2010].
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adaptację, czy następuje jedynie translacja metod i narzędzi wynagradzania pracowni-
ków w różnych lokalizacjach korporacji).

Inną kwestią jest pojęcie elastyczności. Czy elastyczność wynagrodzeń definiowana 
przez menedżerów pokolenia X to nadal elastyczność w rozumieniu pokolenia Y? Istot-
na jest w  tym miejscu kwestia postrzegania i oceny konkretnych narządzi motywacyj-
nych, ich atrakcyjności, dostępności, ceny, oddziaływania i innych, skuteczności.

Na ile presje instytucjonalne (regulacje, ale też normy, zachowania i praktyki wyko-
rzystywane przez inne organizacje) prowadzą do izomorfizmu (upodabniania) systemów 
wynagrodzeń? Pytaniem szczegółowym jest, czy organizacja oferuje określony pakiet 
kafeterii po to, by legitymizować własne działanie. Jeśli tak, to w czyich oczach, tylko 
pracowników i kandydatów do pracy, czy może przede wszystkim chce prezentować się 
jako profesjonalny dział HR? Kto ocenia (legitymizuje) system wynagrodzeń, jakie są 
w tym celu wykorzystywane praktyki, może ukazanie się publikacji na temat systemów 
wynagrodzeń w dwumiesięczniku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”? Na ile zmiany (w 
tym upodabnianie się) systemów wynagrodzeń są wynikiem kierowania efektywnością 
ekonomiczną? Co jeszcze jest czynnikiem zmian w systemach wynagradzania?
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Flexible Remuneration Systems in Motivating Generation Y

Summary
Employers value employee loyalty very highly. Studies on generation–related values and 
attitudes going beyond the labor market demonstrate that young people are not loyal 
employees to the extent that their parents or grandparents were. The aim of this article 
is to reflect on the challenges of developing a motivational remuneration system that 
is permeated with the changes in social values of the 21st century. Questions of remu-
neration have been limited to flexible forms of work benefits. The first part of the ar-
ticle provides an overview of research and a characterization of Generation Y—primary 
qualities and behavioral values, with references to research conducted in this field. This 
is followed by a presentation and discussion of flexible forms of worker remuneration.
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koncentrują się wokół analizy wartości pracy w ujęciu zarówno społecznym, jak i ekono-
micznym i zarządczym, analizy kompetencji studentów, międzynarodowego zarządzania 
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