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Słowo wstępne

Wynagrodzenia to temat, który wywołuje mnóstwo emocji i gorących 

dyskusji. Pandemia koronawirusa wpłynęła na strukturę gospodarki 

i odcisnęła swoje piętno na rynku pracy, stawiając zarówno 

pracodawców, jak i pracowników przed koniecznością zmiany sposobu 

myślenia i działania. Chyba nigdy wcześniej określenie „VUCA”  

w kontekście rzeczywistości biznesowej i zawodowej nie wybrzmiewało 

tak mocno jak obecnie. Znienacka wkroczyliśmy w jeszcze bardziej 

zmienny, trudny do przewidzenia, złożony i niejednoznaczny świat,  

w którym kryzysy ekonomiczne, gospodarcze, zdrowotne i emocjonalne 

przeplatają się z dynamicznie zmieniającymi się priorytetami, nowymi 

celami biznesowymi i działaniami strategicznymi, innowacyjnymi 

rozwiązaniami i przyspieszoną cyfryzacją. 

Z tym wszystkim wiąże się wszechobecna elastyczność, pojmowana 

jako gotowość do nauki i zdobywania nowych kompetencji, sprawnej 

adaptacji do zmieniających się warunków i transformacji strategii 

myślowych. Takiej postawy oczekują dziś pracodawcy, którzy w obliczu 

ryzyka zapaści globalnej gospodarki muszą równie dynamicznie  

i zwinnie reagować i zarządzać organizacjami. Ale i dla pracowników 

elastyczność ma duże znaczenie. Chcą bowiem, by firmy odpowiadały 

na ich bieżące potrzeby i dopasowywały swoją ofertę do realiów – 

zwłaszcza teraz, gdy tak ważne stało się poczucie bezpieczeństwa 

i stabilności finansowej. Co więc pracodawcy mogą zrobić? Na 

przykład wypracować nowy model zarządzania pracowniczym 

portfelem, umożliwiający podwładnym w miarę swobodny dostęp 

do wypracowanej części wynagrodzenia w dowolnym momencie. 

W czasach niepewności zatrudnieni zyskają dzięki temu niezwykle 

istotne poczucie bezpieczeństwa w jednym z kluczowych aspektów, 

czyli finansów osobistych. A co ze świadczeniami pozapłacowymi  

w dobie kryzysu? Tutaj też przyda się duża doza elastyczności, a więc 

zaproponowanie takich benefitów, które nie będą „sztuką dla sztuki” 

i tylko efektownym dodatkiem, a faktyczną odpowiedzią na aktualne 

potrzeby i priorytety pracowników. 

W obliczu kolejnej pandemicznej fali na znaczeniu zyskują m.in. benefity 

finansowe pozwalające zadbać o szeroko rozumianą równowagę. 

W wielu krajach „pensja na życzenie” jest już bardzo popularnym 

rozwiązaniem. W Polsce jest to stosunkowo nowe zagadnienie, 

ale obecna sytuacja gospodarcza stała się koniecznym impulsem 

do tego, by wdrożyć zmiany w obszarze finansów pracowniczych. 
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Ewolucja wynagrodzeń wydaje się dzisiaj czymś nieuniknionym. Aby 

zrozumieć, dlaczego jest to tak istotne nie tylko z punktu widzenia 

zatrudnionych, ale też pracodawców i HR, warto prześledzić obraz 

sytuacji finansowej polskich pracowników. Dane statystyczne jasno 

pokazują, że edukacja, większa świadomość finansowa oraz bardziej 

elastyczne formy wypłaty i świadczeń stają się coraz bardziej 

potrzebne: 57% pracowników przyznaje, że wystarcza im pieniędzy 

tylko na bieżące potrzeby i nie dysponuje środkami na nagłe  

i niespodziewane wydatki. 68% pracowników brakuje środków przed 

wypłatą pensji, co najmniej kilka razy w roku. 27% osób nie ma żadnych 

oszczędności i nie mogłaby funkcjonować nawet przez jeden miesiąc 

bez wynagrodzenia za pracę. Takie wnioski płyną z badania „Sytuacja 

finansowa pracowników w Polsce”. Tymczasem to właśnie stabilność 

finansowa jest podstawową, fundamentalną potrzebą pracowników, 

dlatego nie ma wątpliwości, że jednym z kluczowych wyzwań, przed 

którymi staną współcześni pracodawcy, będzie redukcja stresu 

finansowego. Warto zatem poznać bliżej narzędzia i strategie, dzięki 

którym można zadbać o wellbeing finansowy pracowników, nawet  

w sytuacji, gdy firma boryka się z różnymi ograniczeniami  

i trudnościami wynikającymi z kryzysu gospodarczego. 

Zapraszam do lektury!
Piotr Smoleń, CEO i współzałożyciel Symmetrical Labs
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Część 1.

Sytuacja pracowników 
w czasach post-covid
Wybuch pandemii i związany z nią lockdown napisały dla każdej 

firmy i branży inny scenariusz. W wielu wypadkach schemat 

okazał się jednak podobny – zawieszenie procesów rekrutacyjnych, 

optymalizacja kosztów, cięcia budżetów szkoleniowych, zawężanie 

koszyków świadczeń, redukcje etatów, obniżki pensji… Według 

Co przyniosą jesienne i zimowe miesiące? Jaki będzie nowy rok? 

Zapowiadany kryzys ekonomiczny i widmo drugiej fali koronawirusa 

mogą spowodować, że pracodawcy zaczną realizować kolejne 

etapy planów restrukturyzacyjnych i oszczędnościowych. Z kolei 

pracownicy – na początku zmobilizowani i zaangażowani – mogą 

zacząć odczuwać coraz większe zmęczenie i wypalenie, co odbije 

się na ich produktywności i stanie zdrowia. W konsekwencji może 

wzrosnąć absencja i rotacja, co z kolei zwiększy koszty po stronie 

pracodawcy. Podobnie kosztem dla pracodawców będą niewłaściwie 

dobrane benefity, których funkcja i zakres cały czas się zmieniają  

w związku ze zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami kandydatów 

i pracowników. Brak uważności w tym względzie może dodatkowo 

uderzyć po kieszeni pracodawców. 

Nowa normalność czy nowa niepewność?

1 Raport „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce”, Symmetrical, 2020. Badanie 
zostało zrealizowane w dniach 18-27 marca 2020 przez agencję badawczą ARC Rynek 
i Opinia na zlecenie Symmetrical. Dane w raporcie zostały przygotowane przez Great 
Digital. 
2 https://news.gallup.com/opinion/gallup/311714/unequal-distribution-economic-dama-
ge-covid.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_
campaign=syndication

badania Gallupa1 (kwiecień 2020r.) najbardziej ucierpieli pracownicy 

usług. Najmniej dotkliwie skutki zamrożenia gospodarczego odczuł 

natomiast obszar STEM (science, technology, engineering and math). 
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Komentarz eksperta:

Nowa normalność przyniosła nowe wyzwania. Myślę, że to właśnie działania wspierające dobrostan pracowników 
powinny wpisywać się w strategie employer brandingowe, tak by budowanie marki pracodawcy bazowało na współpracy 
i dostrzeżeniu realnych oraz aktualnych potrzeb pracowników. To jest ten czas, kiedy pracodawcy powinni jeszcze mocniej 
pochylić się nad sytuacją finansową pracowników, zastanowić się nad formami wsparcia i zweryfikować dotychczasową ofertę 
benefitów, ponieważ świadczenia, które działały w erze pre-Covidowej, dziś powinno przybrać inny kształt, wymiar i stopień 
ważności czy użyteczności. Jak wynika z aktualnych badań pracownicy oczekują od pracodawców rozwiązań, które pozwolą  
im odciążyć odchudzony, domowy budżet i dadzą większą moc nabywczą. Warto pamiętać, że do najbardziej podstawowych 
potrzeb człowieka należą potrzeby fundamentalne czyli bytowe. Jeśli nie są one zaspokojone, dążenie do kolejnych celów 
staje się niemożliwe. Aby móc wydajnie pracować, rozwijać się, a także przyjmować nowe wyzwania, potrzebne jest poczucie 
finansowego bezpieczeństwa. W obecnej post-Covidowej rzeczywistości pracownicy obawiają się utraty pracy i regularnych 
dochodów albo odczuwają negatywne skutki pandemii w postaci obniżonego wynagrodzenia i wymiaru pracy. Nie mają 
zatem poczucia, że ich sytuacja jest bezpieczna, tylko dlatego, że zachowane zostaną benefity, które są miłym dodatkiem, 
ale nie zdejmują ciężaru lęku przed tym, czy uda się w każdym miesiącu sprostać zobowiązaniom finansowym. 

Maciej Noga, współzałożyciel Symmetrical, partner zarządzający funduszu Pracuj Ventures
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Część 2.

Finanse pracowników
Wizja zwolnień lub redukcji wynagrodzenia, brak oszczędności i życie 

od „pierwszego do pierwszego” albo z istotnym deficytem środków 

już przed wypłatą – tak wygląda codzienność części pracujących 

Polaków. Dla niektórych, jeszcze przed wybuchem pandemii, zarobki  

i wydatki stanowiły powód do zmartwień, a dalekosiężne planowanie 

i odkładanie zaoszczędzonych pieniędzy pozostawało jedynie  

w sferze marzeń. 
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Znajdują się już na drugim miejscu (40%), zaraz po zdrowiu (45%).

Potrafią negatywnie oddziaływać na zdrowie (31%), relacje z rodziną 

i znajomymi (23%), a także na produktywność w pracy (9%).

Tylu badanych przyznało, że wystarcza im pieniędzy na co dzień, ale 

muszą odkładać pieniądze na poważniejsze zakupy.

Tylu Polaków twierdzi, że brakuje im środków pod koniec miesiąca 

3-4 razy w roku. 

Tylu przyznaje, że nie posiada oszczędności, które pokryłyby wydatki 

w sytuacji utraty pracy. W przypadku 21% osób zgromadzone środki 

pozwoliłyby na utrzymanie się przez okres dłuższy niż trzy miesiące. 

To odsetek miesięcznego wynagrodzenia wydawany średnio już  

w pierwszym tygodniu od wypłaty.

Tyle osób robi plany, ale nie na wszystkie większe wydatki starcza 

im środków z wynagrodzenia. 29% nie planuje i opłaca wydatki ze 

środków bieżących.

Finanse są jednym z głównych stresorów Polaków

Trudności finansowe wpływają na różne sfery życia

57%

37%

Co czwarty respondent

31%

30%

Z badania „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020”, 

przeprowadzonego w marcu 2020 r., a więc zaraz na początku 

wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, 

wynika, że:

Jaką strategię przyjmują pracownicy, gdy zaczyna im brakować 

pieniędzy jeszcze przed wypłatą? Okazuje się, że najczęściej 

wybieranym rozwiązaniem jest ograniczanie wydatków (65%). Sporo 

osób decyduje się pożyczyć pieniądze od rodziny i znajomych (40%). 

Część korzysta z debetu na karcie debetowej (19%), a część sięga po 

kartę kredytową (18%). Niektórzy ratują się zaliczką lub pożyczką od 

pracodawcy (8%). 

Statystyki, które mówią więcej niż słowa…
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Jak często Polakom brakuje środków na koniec 
miesiąca

N=1027, wszyscy badani

Bardzo często (przez większość miesięcy w roku)

17%

Często (5-6 razy w roku)

14%

Czasami (3-4 razy w roku)

37%

Nigdy

32%

Komentarz eksperta:

Jakie oszczędności mają Polacy, jak planują wydatki, jak 
często brakuje im środków na koniec miesiąca i jak sobie z tym 
radzą? To pytania, które nabierają szczególnego znaczenia 
w post-pandemicznej rzeczywistości. Zwłaszcza, biorąc pod 
uwagę fakt, że jeszcze przed wybuchem epidemii wiele osób 
borykało się z różnymi trudnościami natury finansowej. 
Wnioski płynące z aktualnych badań, a także analiza sytuacji 
zatrudnionych muszą stać się dziś przedmiotem pilnych 
dyskusji w organizacjach, a w konsekwencji także głębokiej 
zmiany polityki benefitowej. Konieczne jest empatyczne 
spojrzenie przełożonych, wzmacniania partnerskiego dialogu 
oraz poszukiwanie skutecznych form wsparcia finansowego 
pracowników. 

Piotr Smoleń, CEO i współzałożyciel Symmetrical Labs
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Psychologia i pieniądze – nierozerwalny tandem

Finanse – z pozoru „twardy temat” – w rzeczywistości łączy się 

nierozerwalnie z miękkimi aspektami. Stabilność finansowa wzmacnia 

poczucie bezpieczeństwa pracownika i stanowi jeden z elementów 

składających się na szeroko pojęty komfort psychiczny i równowagę 

emocjonalną. Projektując systemy wynagrodzeń czy też wdrażając 

nowe formy wsparcia pracowników, warto zdawać sobie sprawę  

z mechanizmów psychologicznych, które oddziałują na zatrudnionych 

pozytywnie bądź negatywnie stymulując ich efektywność. 

Pogorszenie sytuacji zawodowej, zachwiane bezpieczeństwo 

finansowe i niepewność rodzą stres i frustrację. Niezaspokojenie 

podstawowych potrzeb sprawia, że zaniedbywane są kolejne 

sprawy, a problemy się nawarstwiają znajdując odbicie w codziennej 

koncentracji, popełnianych błędach, a także zdrowiu. Pogłębiający 

się stres finansowy sprawia też, że rosną oczekiwania wobec 

pracodawcy w kwestii zapewnienia dodatkowego wsparcia. Dlatego 

tak ważne jest, by HR i biznes zdawali sobie sprawę z konsekwencji 

pogorszenia kondycji finansowej pracowników i odczuwanego 

przez nich, pogłębiającego się stresu. W odróżnieniu od doraźnej, 

dopingującej dawki adrenaliny i stresu pobudzającego do działania 

– w tym wypadku ludzki organizm i umysł nie pozostają obojętne 

wobec permanentnego napięcia i niepewności jutra. 



 Motywacja zaczyna się od pensji www.symmetrical.ai 11

Ocena obecnej sytuacji finansowej

Bardzo dobra - mogę pozwolić sobie na pewien luksus

4%

Satysfakcjonująca - wystarcza mi na wiele bez specjalnego 
odkładania pieniędzy na większe wydatki

18%

Przeciętna - wystarcza mi na co dzień, ale muszę odkładać 
pieniądze na poważniejsze zakupy

57%

Niesatysfakcjonująca - muszę na co dzień bardzo oszczędnie 
gospodarować pieniędzmi i nie jestem w stanie nic odłożyć

17%

Bardzo zła - nie wystarcza mi nawet na podstawowe potrzeby

4%

N=1027

Co się dzieje, gdy pojawia się stres finansowy?

• trudności z utrzymaniem koncentracji na zadaniach

• spadek motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy

• mniejsza produktywność i większa skłonność do popełniania 

błędów

• ryzyko popadania w konflikty, napięta atmosfera

• widmo pojawienia się kłopotów osobistych, rodzinnych

• kumulacja w organizmie negatywnych emocji

• obniżony nastrój, rozkojarzenie, drażliwość

• objawy psychosomatyczne, co w konsekwencji może prowadzić 

do obniżonej frekwencji i rotacji wśród pracowników
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Część 3.

Benefity w dobie 
#newnormal
Pracodawcy, dbając o doświadczenia zarówno pracowników, jak 

i kandydatów inwestują w swój wizerunek i dążą do zapewnienia 

konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty zatrudnionym. Jeszcze do 

niedawna prześcigali się w pomysłach na atrakcyjne benefity. Masaże, 

joga, hamaki, śniadania, owoce na wyciągnięcie ręki – innowacyjność 

specjalistów Human Resources nie znała granic, a koszyk świadczeń 

stale pęczniał. Czy w dobie pandemii to się zmieniło? Unikatowe  

i użyteczne rozwiązania nadal są w cenie, ale już teraz widać zmiany 

w spojrzeniu na tę kwestię zarówno po stronie organizacji, jak  

i samych pracowników. Niektóre firmy ze względów finansowych 

zmuszone były przedefininować swoją strategię lub uszczuplić 

ofertę świadczeń. Również nieco inna jest teraz perspektywa osób 

szukających nowych możliwości zawodowych. 
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Co przyciąga uwagę kandydatów?

Benefity finansowe – nowość, która 
zaprocentuje

Jak pokazuje badanie Pracuj.pl „Percepcja wizerunku pracodawców 

w oczach kandydatów 2020”3, benefity pracownicze wciąż stanowią 

jeden z czynników branych pod uwagę przy szukaniu pracy (kluczowe 

aspekty to: lokalizacja siedziby firmy, branża, w której działa firma, 

wizerunek i opinie o pracodawcy, aktualnie prowadzone rekrutacje, 

informacje o wynagrodzeniu zawarte w ofercie). Odpowiadając 

na pytanie: „Jakie benefity są dla Ciebie ważne?” – zadane w 

czasach określanych jako #NewNormal - najwięcej osób wskazało 

pakiet medyczny (77%). Na kolejnym miejscu znalazł się elastyczny 

czas pracy/możliwość pracy zdalnej (71%). Jak widać tryb home 

office sprawdził się w wielu przypadkach i jego popularność wcale 

nie spadła. W porównaniu z okresem pre-Covid znacząco – bo aż  

o 14 punktów procentowych - zmniejszyła się waga kart i karnetów 

sportowo-kulturalnych. Dziś wybiera je jako atrakcyjne świadczenie 

48%, co niewątpliwie jest konsekwencją z sytuacją lockdownu. 

Wzrosło natomiast znaczenie dodatkowego wsparcia finansowego, 

którego od pracodawcy oczekuje dziś już blisko co trzeci badany. 

Innymi słowy choć waga benefitów w wyborze pracodawcy generalnie 

Mianem benefitów finansowych określa się wszelkie formy wsparcia 

ze strony pracodawcy, które pozwalają zwiększyć komfort finansowy 

pracownika i pomóc mu w płynniejszym i bezpieczniejszym zarządzaniu 

swoim budżetem. Wyraźnie widać rosnące zainteresowanie tego 

typu benefitami, a jakimi konkretnie? Aż 59% uczestników badania 

zrealizowanego na zlecenie Symmetrical opowiedziało się za 

możliwością wcześniejszej wypłaty części lub całości wynagrodzenia, 

a 55% badanych wskazało niskooprocentowaną pożyczkę na dowolny 

cel. Jedną z opcji jest także plan oszczędzania, a więc w sytuacji, gdy 

pracownik np. decyduje się na zakup wycieczki wakacyjnej w styczniu, 

a raty są potrącane z jego pensji (37%). Jeszcze inne rozwiązanie 

finansowe to niskooprocentowany kredyt na mieszkanie (34%). 

3  https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/preferowany-pracodawca-czyli-kto/

spadła z 33% do 24% i w zasadzie każde oferowane dotąd przez 

pracodawców świadczenie straciło na znaczeniu – jedynie wsparcie 

finansowe, jakie może dodatkowo zaoferować pracodawca ma dziś 

dużo większą rolę niż miało to miejsce dotychczas.



 Motywacja zaczyna się od pensji www.symmetrical.ai 14

Możliwość wcześniejszej wypłaty części lub całości wynagrodzenia

59%

Niskooprocentowana pożyczka na dowolny cel

55%

Plan oszczędzania (np. Kupuję wakacje w styczniu, a raty
są potrącane z moich pensji)

37%

Niskooprocentowany kredyt na mieszkanie

34%

Kredyt konsolidacyjny (możliwość spłaty różnego
zadłużenia z pomocą jednej, niższej comiesięcznej raty)

34%

Niskooprocentowany kredyt na edukację dzieci

34%

Niskooprocentowany kredyt na samochód

30%
N=1027

Komentarz eksperta:

38% pracujących Polaków spośród podobnych ofert 
wybrałoby pracodawcę, który oferuje benefity finansowe. 
To dowód na to, że warto stworzyć przestrzeń do 
bliższego poznania takich form wsparcia, ponieważ ich rola  
z pewnością będzie rosnąć. Pracodawcy powinni odpowiedzieć 
sobie na pytanie: co możemy zrobić, by zadbać o komfort 
pracowników, jakie benefity będą dla nich rzeczywiście 
motywujące i wspierające poczucie bezpieczeństwa 
zachwiane w dobie COVID-19? Czy na przykład możliwość 
przyjścia do biura z psem albo skorzystania z siłowni są tymi, 
które okażą się przydatne wtedy, gdy pracownicy unikają 
dużych skupisk  w obawie przed drugą falą koronawirusa? 
Z pewnością warto postawić na badanie potrzeb i bieżący 
feedback.  

Marta Pawlak-Dobrzańska, Strateg i Analityk HR, Great 
Digital 

Zainteresowanie poszczególnymi rozwiązaniami 
finansowymi oferowanymi przez pracodawcę
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Część 4.

Nowa rola pracodawcy

To, jak ważny jest dialog HR, pracodawców i pracowników na temat 

wsparcia finansowego, idealnie obrazują dane z raportu Symmetrical 

– okazuje się, że rozmowa o finansach wciąż jest dla niektórych 

czymś kłopotliwym, onieśmielającym, powstrzymującym przez 

zwróceniem się z prośbą o pomoc do pracodawcy. 58% badanych 

uważa za krępujące przyznanie się przed pracodawcą do trudności 

finansowych, ale jednocześnie aż 77% chciałoby mieć możliwość 

uzyskania wsparcia finansowego w razie potrzeby. 79% pracowników 

twierdzi, że jest to opcja lepsza niż pożyczka w banku lub innej 

instytucji.
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Opiekun finansowy i empatyczny partner

Edukator i przewodnik po świecie benefitów

Podobnie jak zmieniają się czasy, tak zmienia się rola współczesnego 

pracodawcy. Dziś pracownicy chcą widzieć w nim przede wszystkim 

odpowiedzialnego, godnego zaufania partnera, który okazuje 

szacunek i jest wrażliwy na ich potrzeby oraz problemy. Od liderów 

w dobie kryzysu oczekuje się empatii, gotowości do podjęcia 

dialogu i zrozumienia perspektywy drugiej strony. W takim rodzaju 

komunikacji to nie odgórnie narzucone nakazy mają znaczenie,  

a uważne słuchanie, obserwowanie i wymiana spostrzeżeń. Stawiając 

się w roli pracownika, pracodawca może dostrzec jego potrzeby, co 

ułatwi wspólne wypracowanie rozwiązań. Takie podejście i sposób 

komunikacji sprawiają, że dąży się do osiągnięcia sytuacji win – win, 

w której zyskuje i pracodawca, i zatrudniony. 

Empatyczny pracodawca poniekąd „wchodzi w buty” kandydata/

pracownika i spogląda na ofertę pracy/warunki zatrudnienia przez 

pryzmat tego, co dla niego wartościowe i przydatne. A tym może 

się okazać na przykład zaliczka i wcześniejsza wypłata części pensji. 

36% uczestników badania zrealizowanego dla Symmetrical chciałoby 

Świadomość finansowa pracowników staje się coraz większa, ale 

wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Wiele osób uważa, że 

edukacja w zakresie oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi 

ma duże znaczenie, dlatego warto przeznaczać czas na zgłębianie 

zagadnień związanych m.in. z zarządzaniem budżetem, sposobami 

zabezpieczenia emerytury, podstawami ekonomii czy produktami 

finansowymi. Tylko 38% respondentów badania dla Symmetrical 

stwierdziło, że edukacja finansowa nie jest im potrzebna. A zatem 

przed pracodawcami pojawia się szeroka przestrzeń do działania 

i wspierania pracowników w wypracowywaniu dobrych nawyków 

i rozwijaniu umiejętności związanych z zarządzaniem własnym 

portfelem. 

móc wypłacić wcześniej 20-25% swojego wynagrodzenia netto. 

Jest również grupa pracowników (23%), która zadowoliłaby się 

otrzymaniem 10-15% pensji przed sztywno ustaloną datą wypłaty.
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Komentarz eksperta:

Czy pracownicy wolą czekać cały miesiąc na pensję, by jednorazowo otrzymać większą kwotę? Mogłoby się wydawać, że 
tak. Do głosu dochodzi tzw. koncepcja dyskontowania hiperbolicznego. Okazuje się jednak, że w praktyce bywa z tym bardzo 
różnie. Często bowiem ludzie odnoszą wrażenie, że im dłuższy okres oczekiwania, tym mniej atrakcyjna będzie uzyskana 
nagroda. Nie skupiają się też na przyszłych, dalekosiężnych profitach w tak dużym stopniu, jak na najbliższych okazjach 
i szansach. Zadaniem nowoczesnego pracodawcy jest dbanie o edukację finansową pracowników i pokazywanie im, jak 
istotne jest racjonalne planowanie i zarządzanie budżetem, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na nowe, bezpieczne 
rozwiązania finansowe. Zwłaszcza w dobie kryzysu może się okazać, że pracownicy będą odczuwać większy komfort, 
otrzymując swoją wypłatę w częściach, w dowolnych terminach. To może ułatwić im operowanie pieniędzmi i bieżące 
reagowanie, gdy pojawią się nagłe zobowiązania. Odpowiedzialny pracodawca powinien być również uważnym strategiem  
i obserwatorem – to naturalne, że w obliczu redukcji etatów, cięć budżetu i problemów z zachowaniem płynności pojawiają 
się dylematy dotyczące choćby benefitów i ich zasadności. W takich sytuacjach ważne jest to, aby sięgać po rozwiązania, 
które z jednej strony udźwignie budżet, z drugiej zapewnią realne i mierzalne korzyści pracownikom znajdującym się  
w trudnych momentach swojego życia. To mogą być m.in. pożyczki, programy ubezpieczeniowe, dostęp do wypracowanych 
pieniędzy w czasie rzeczywistym – możliwości jest wiele, ale żeby je dobrze dopasować, trzeba wcześniej przyjrzeć się 
potrzebom pracowników. Skuteczne adresowanie aktualnych potrzeb sprzyja pogłębieniu lojalności zatrudnionych oraz 
zwiększeniu ich zadowolenia oraz zaangażowania. 

Maciej Noga, współzałożyciel Symmetrical, partner zarządzający funduszu Pracuj Ventures
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Część 5.

Nowoczesny benefit 
finansowy nie tylko na 
trudne czasy
Jednym z nowoczesnych rozwiązań finansowych oferowanych 

pracodawcom i pracownikom jest Symmetrical - nowoczesny benefit 

wpisujący się w potrzeby pracowników związane z elastycznym 

zarządzaniem własnymi finansami. Jest to wygodna i wielofunkcyjna 

aplikacja mobilna, która pozwala zadbać o szeroko rozumiane poczucie 

bezpieczeństwa finansowego pracowników w kilku najważniejszych 

obszarach wellbeingu finansowego.
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Wellbeing finansowy: all-in-one, personalizacja, prostota

Wynagrodzenie na życzenie Elektroniczny pasek płac Edukacja finansowa Niskooprocentowaną 
pożyczkę pracownicząElastyczny dostęp do 

wypracowanych środków, 

niezależnie od terminu 

wypłaty

Pokazuje przyrost 

wynagrodzenia w czasie 

rzeczywistym

Umożliwia pracodawcy 

zadbanie o zdrowe nawyki 

finansowe pracowników

Zapewnia większą swobodę 

finansową zatrudnionym 
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Główna funkcjonalność aplikacji – wynagrodzenie na życzenie – zapewnia 

pracownikom elastyczny dostęp do własnych pieniędzy zawsze wtedy, kiedy 

ich najbardziej potrzebują. Dzięki Symmetrical to pracownik za pomocą swojego 

smartfona może podejmować decyzje, kiedy wypłacić część zarobków i jak 

dysponować swoją pensją. Rozwiązanie to zwiększa także poczucie finansowego 

komfortu oraz redukuje stres wywołany narastającymi obawami związanymi  

z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. 

Rozwiązanie daje pracownikowi dostęp do tanich i etycznych produktów 

finansowych, które udostępnia mu pracodawca. Dzięki usłudze „wynagrodzenie 

na życzenie” to pracownik zyskuje pełną kontrolę nad należnym mu 

wynagrodzeniem - nie musi obawiać się niespodziewanych wydatków, ani 

szukać wsparcia finansowego u rodziny czy znajomych. To także narzędzie 

dające dostęp do własnej pensji „tu i teraz” niezależnie od terminu wypłaty. 

Symmetrical pozwala zadbać o finansowy wellbeing pracowników, tworząc 

pełną empatii kulturę organizacyjną opartą na poszanowaniu niezależności 

i indywidualnych potrzeb pracowników, a przy tym nie wymaga dodatkowych 

nakładów pracy dla osób zarządzających system płac w organizacji. 

Innowacyjność rozwiązania polega także na tym, że pracodawca nie musi na 

bieżąco rozliczać zaliczek we własnym systemie, ani wypłacać ich z własnych 

środków. Są one wypłacane przez Symmetrical, a po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego pracodawco otrzymuje jedynie łączną notę księgową z sumą 

wypłaconych zaliczek oraz zbiorczą fakturę za obsługę.
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Korzyści dla pracodawcy: Korzyści dla pracownika:

• Nowoczesny benefit finansowy realnie wspierający pracownika  

w elastycznym zarządzaniu własnym wynagrodzeniem.

• Prosta i wygodna w obsłudze aplikacja mobilna dla użytkownika 

oraz wspierająca ją w pełni zintegrowana z istniejącym systemem 

płacowym nowoczesna platforma dla HR.

• Możliwość ustalenia limitów kwotowych oraz ilościowych 

dostępnych wypłat.

• Automatyzacja rozliczeń - bez konieczności indywidualnego 

rozpatrywania wniosków pracowniczych.

• Brak obciążeń dla bieżących przepływów finansowych firmy (cash 

flow).

• Wygodne rozliczenie zbiorcze pod koniec miesiąca – jedna faktura 

i jedna nota księgowa do rozliczenia wszystkich wypłat.

• Narzędzie budujące pozytywny wizerunek marki odpowiedzialnego 

i empatycznego pracodawcy także w czasach kryzysu. 

• Stały dostęp do „wypracowanych pieniędzy” – o dowolnej porze 

i w dowolnym miejscu.

• Intuicyjna aplikacja mobilna zapewniająca przelew środków  

w 1 minutę.

• Tańsza i bezpieczna alternatywa dla produktów finansowych 

oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe.

• Dostęp do środków dopasowany do indywidualnych możliwości 

i zdolności finansowych (pożyczanie od siebie to nie zadłużanie 

się!).

• Mniejszy stres finansowy i możliwość elastycznego zarządzania 

budżetem domowym, bez potrzeby angażowania bliskich, szefa 

czy korzystania z usług instytucji finansowych.
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Co mówią użytkownicy aplikacji Symmetrical?

Komentarz eksperta:

Czy będzie dużo formalności? To pytanie zadają sobie 
organizacje, które zastanawiają się nad wdrożeniem 
nowych rozwiązań czy benefitów finansowych. W przypadku 
platformy Symmetrical z pewnością nie jest to czasochłonne 
przedsięwzięcie. Proces naliczania i wypłacania zaliczek 
pracowniczych odbywa się automatycznie, nie są konieczne 
angażujące procedury. Pracownik nie musi składać 
wniosków do księgowości i czekać na ich rozpatrzenie – 
korzysta z intuicyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji. Nie ma 
też potrzeby rozliczania zaliczek przez pracodawcę w jego 
własnym systemie, wypłaca je Symmetrical, a pracodawca 
otrzymuje na koniec miesiąca zbiorczą fakturę za obsługę 
a wszystkie wypłaty są od razu rozliczane w systemie 
księgowym. Platformę bez problemu można zintegrować  
z wykorzystywanymi już w organizacji systemami kadrowo-
płacowymi. Funkcjonalności aplikacji mobilnej zostały 
zaprojektowane tak, by zapewnić wygodę i po stronie 
pracodawcy, i pracownika.

Piotr Smoleń, CEO i współzałożyciel Symmetrical Labs

„To jest lepsze niż pożyczanie, bo to są moje pieniądze”

Ewelina, 29 lat, pracuje w branży nowych technologii, 
korzysta z wcześniejszych wypłat w aplikacji Symmetrical

„Masz jakiś niekontrolowany wydatek to fajna sprawa, 
bo możesz skorzystać ze swoich pieniędzy wcześniej  
i dostajesz je od razu na konto”

Michał, pracuje w firmie produkcyjnej, korzysta z 
wcześniejszych wypłat w aplikacji Symmetrical

§

„Jak dowiedziałam się o aplikacji, przestałempożyczać 
od rodziców, raczej chcę sama to rozwiązywać”

Katarzyna, 37 lat, pracuje w branży outsourcinguusług 
kadrowych, korzysta z możliwości wcześniejszej zaliczki w 
aplikacji Symmetrical

Źródło: Badanie użytkowników Symmetrical
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Część 6.

Wdrożenie nowych rozwiązań 
w organizacji

1. Zweryfikuj obecną ofertę świadczeń pozapłacowych pod kątem: 

popularności wśród pracowników, kosztów, które ponosisz,  

i łatwości obsługi. Pamiętaj, że benefit powinien być mierzalny. 

Sprawdź, za co i w jakiej formie płacisz – czy realizowany jest 

abonament, czy może model pay-per-use? 

2. Zbadaj potrzeby zatrudnionych – nie są one czymś stałym, 

zmieniają się na przestrzeni lat, a nawet miesięcy. Trzymaj rękę 

na pulsie, bądź na bieżąco. Jeśli to tylko możliwe, zaangażuj 

pracowników w proces przedefiniowania strategii benefitowej. 

Twoja organizacja rozważa wprowadzenie nowych benefitów 

finansowych? W planach jest wdrożenie rozwiązań ułatwiających 

pracownikom elastyczne zarządzanie pieniędzmi? Przygotuj plan 

działania poprzedzony dokładną analizą.

3. Sprawdź, jakie rozwiązania oferuje rynek – czy są one odpowiedzią 

na potrzeby pracowników Twojej organizacji? Nie zapominaj, jak 

ważne jest spersonalizowanie oferty i dopasowanie jej nie do 

trendów rynkowych, a do priorytetów pracowników i tego, co jest 

dla nich istotne „tu i teraz”. 

4. Zweryfikuj, czy interesujące rozwiązania są łatwe do wdrożenia 

od strony pracodawcy i przyjazne dla pracownika.

5. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź elastyczność rozwiązań, 

ich funkcjonalności, mierzalność efektów i koszty po stronie 

pracodawcy.

6. Przygotuj się do rozmowy z zarządem – kluczowe znaczenie 

mają odpowiednio dobrane argumenty! Przedstaw analizę 

potencjalnych korzyści wynikających ze zmiany, zwizualizuj 

sytuację przed i po wdrożeniu rozwiązania, wypunktuj, co zyska 

pracodawca, a co pracownicy. 

7. Zadbaj o przejrzystą i regularną komunikację wprowadzanych 

zmian, tak by wszyscy mogli szybko i sprawnie przyzwyczaić 

się do nowego rozwiązania – zorientuj się, czy i na ile dostawcy 

udzielają wsparcia w tym zakresie.



Każdy dzień może być 
dniem wypłaty

www.symmetrical.ai

contact@symmetrical.ai

Masz pytania? Napisz do nas:

Więcej informacji na:


