
Pracownicy wiedzą, jak obliczane jest ich wynagrodzenie, co 
buduje zaufanie oraz przejrzystość w całej firmie Intel. 

PODSTAWA WYNAGRODZENIA. Podstawa wynagrodzenia, 
będąca filarem pakietu świadczeń, jest ściśle powiązana  
z umiejętnościami, zakresem obowiązków, wkładem i wynikami 
każdego pracownika. Cele podstawy wynagrodzenia są ustalane 
na podstawie sytuacji rynkowej, natomiast wypłata bonusów oraz 
programy akcyjne są prowadzone na dużą skalę i obejmują 
dodatek w porównaniu do innych pracowników. Podstawa 
wynagrodzenia jest sprawdzana i dostosowywana do sytuacji 
rynkowej oraz indywidualnych wyników pracownika podczas 
naszego corocznego procesu Planowania Nagród.

ROCZNE ORAZ KWARTALNE BONUSY. Intel wyróżnia się pod 
względem stałego nagradzania kwalifikujących się pracowników 
poprzez dwa programy bonusowe — roczny i kwartalny — które 
oparte są na wynikach i rentowności firmy. Zatem kwalifikujący  
się pracownicy zwykle otrzymują pięć bonusów finansowych  
w ciągu roku. 

PROGRAMY AKCYJNE. Programy akcyjne firmy Intel oferują 
kwalifikującym się pracownikom na wszystkich stanowiskach 
możliwość wykupienia udziałów w firmie oraz uczestniczenia w jej 
dalszym rozwoju. Pracownicy mogą nabyć akcje firmy Intel po 
obniżonej stawce dwa razy w ciągu roku dzięki naszemu popularnemu  
planowi zakupu akcji dla pracowników. Corocznie przyznajemy też 
ograniczone jednostki udziałowe, nadawane cyklicznie z możliwością  
przekształcenia ich w akcje, które mogą być przechowywane  
lub sprzedane. 

ŚWIADCZENIE EMERYTALNE. Firma Intel pomaga pracownikom 
przygotować się do odejścia na emeryturę dzięki sponsorowanemu  
przez pracodawcę planowi emerytalnemu, w który firma Intel 

wnosi wkład w wysokości 3,5%, natomiast pracownicy mogą 
dokonywać dobrowolnych wpłat w dowolnej wysokości. Każdego 
roku Intel zapewnia swoim pracownikom dostęp do specjalistycznego  
doradztwa oraz warsztatów emerytalnych. 

FIRMOWE NAGRODY UZNANIOWE. Wzmocnienie naszej kultury 
oraz wartości poprzez różne Nagrody Intel. 

NAGRODY PRZYZNAWANE NA BIEŻĄCO. Umożliwiamy nagradzanie  
pracowników na bieżąco, oprócz nagród przyznawanych w ramach 
corocznego przeglądu wynagrodzenia. Nagrody uznaniowe od 
współpracowników oraz specjalne nagrody uznaniowe to przykłady  
wyróżnień przyznawanych w ciągu roku. Poprzez nagradzanie 
pracowników na bieżąco wzmacniamy zachowania i wkład  
w umacnianie kultury firmy Intel konieczne do jej rozwoju.

WYNAGRODZENIE I WYRÓŻNIENIA

Nagradzanie rozwoju. Nagradzanie wydajności.
Wierzymy, że najlepszym sposobem na zainspirowanie naszych pracowników jest  
zapewnienie im różnorodnych możliwości, które odzwierciedlają wartości naszej  
firmy, oraz nagradzanie wkładu, jaki każdy pracownik wnosi do naszej organizacji.1
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„�Pierwszym�składnikiem�jest�piasek.� 
Wszystko�inne�to�wartość�dodana�przez�ludzi”.  
- ANDY BRYANT, PREZES FIRMY INTEL



śWIADcZENIA I usłuGI
Zdrowie
Świadczenia związane z opieką zdrowotną dla całej rodziny. 
Do korzystania z nich kwalifikują się nasi pracownicy, ich 
współmałżonkowie oraz dzieci. 

OPIEKA MEDYCZNA. Intel zapewnia opiekę medyczną swoim  
pracownikom oraz ich rodzinom. Pokrywamy 100% kosztów  
leczenia pracowników, 85% kosztów leczenia ich współmałżonków 
oraz 70% kosztów leczenia pozostałych członków rodziny. 

OPIEKA DENTYSTYCZNA. Oprócz opieki ambulatoryjnej Intel 
oferuje pracownikom i ich rodzinom kompleksowy plan opieki 
dentystycznej. 

OPIEKA PSYCHOLOGA I TERAPEUTY. Nasz Program Pomocy 
Pracownikom (ang. Employee Assistance Program, EAP), oferuje 
poufne i darmowe usługi doradcze dostępne całodobowo, siedem 
dni w tygodniu, przez cały rok, aby pomóc pracownikom oraz 
ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Dalsze leczenie 
psychologiczne objęte jest zasiłkiem ambulatoryjnym.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE OD RYZYKA. 
Intel posiada kompleksowe plany ubezpieczeń na życie oraz  
dobrowolnych ubezpieczeń od ryzyka dla swoich pracowników 
oraz osób pozostającym na ich utrzymaniu, które w 100%  
pokrywają indywidualne plany pracowników.

Urlop
Ciężka praca jest nagradzana urlopem oraz dniami wolnymi 
od pracy.

URLOP I DNI WOLNE OD PRACY. Intel oferuje swoim pracownikom 
możliwość regularnego wypoczynku. Pracownikom przysługuje 
20 dni urlopu w ciągu roku z możliwością przedłużenia tego okresu 
do 26 dni w zależności od stażu pracy. 

URLOP MACIERZYŃSKI, RODZICIELSKI I OJCOWSKI. Zgodnie  
z przepisami krajowymi Intel zapewnia 20 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego oraz 2 
tygodnie urlopu ojcowskiego. Dodatkowo, oprócz ustawowego 
urlopu ojcowskiego, Intel Polska zapewnia jeden tydzień urlopu 
na budowanie więzi z dzieckiem (dla drugorzędnych opiekunów), 
aby zagwarantować pracownikowi tyle czasu, ile potrzebuje na 
zaopiekowanie się nowym członkiem rodziny.

DODATKOWE URLOPY. W życiu każdego z nas pojawiają się 
momenty, kiedy musimy odsunąć pracę na dalszy plan, aby zająć 
się ważnymi sprawami osobistymi. Intel umożliwia wykorzystanie 
urlopu różnego rodzaju — w tym okolicznościowego w przypadku 
śmierci członka rodziny, zawarcia małżeństwa lub innych przyczyn 
osobistych — więc otrzymasz tyle czasu, ile potrzebujesz, a Twój 
powrót do pracy odbędzie się bez problemów.



Ekscytujący rozwój kariery. W firmie Intel ciekawość inspiruje 
nas, aby zmieniać świat. Nasi pracownicy, kierowani ciekawością, 
rozwijają swoje umiejętności, wzmacniają zdolności przywódcze 
oraz osiągają swoje osobiste cele.

WSPARCIE EDUKACYJNE. Poprzez korzystanie ze wsparcia  
finansowego dotyczącego edukacji związanej z Twoim stanowiskiem 
możesz zdobyć wiedzę dzięki uczestnictwu w programach o różnym 
stopniu zaawansowania, konferencjach i innych wydarzeniach, 
które pomogą Ci rozwijać się wspólnie z firmą Intel.  

NAukA I kARIERA
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE. Intel oferuje swoim pracownikom 
angażujące materiały dydaktyczne do wykorzystania online lub  
w sali zajęciowej w grupie, które pomagają udoskonalać umiejętności 
i rozwijać karierę.

RÓŻNORODNE ZADANIA. Pracownicy mogą rozwijać karierę 
poprzez wykonywanie różnych krótko- i długoterminowych zadań 
w firmie Intel. Nasza kultura uczenia się wspiera rozwój tysięcy 
pracowników, którzy co roku korzystają z wielu możliwości  
oferowanych przez firmę.



1  Uwaga: Niniejszy dokument ma na celu podsumowanie różnych korzyści dostępnych w firmie Intel Polska. Świadczenia i usługi mogą się różnić  
w zależności od lokalizacji oraz w zależności od kwalifikacji i klasyfikacji pracowników. Podlegają one zasadom i warunkom określonych planów  
i programów. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany lub całkowitego wycofania programu świadczeń/udogodnień w dowolnym momencie  
i bez uprzedniego powiadomienia.
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Najlepsze miejsce do pracy
Nasi pracownicy dają z siebie wszystko — podobnie jak sam 
Intel. Oferujemy dużą liczbę usług i programów, które sprawiają, 
że Intel naprawdę jest najlepszym miejscem do pracy.

KARTA MULTISPORT/KARTA HOLIDAY. Intel oferuje indywidualne 
dodatki finansowane przez Fundusz Społeczny. Wybierz Kartę 
Multisport, które pozwoli Tobie i Twojej rodzinie korzystać z wielu 
udogodnień w całej Polsce oraz odkrywać nowe zajęcia każdego 
dnia, lub Kartę Holiday, która zapewni Wam zniżki na podróże, 
letnie i zimowe obozy (do wykorzystania w biurach podróży, 
uzdrowiskach, hotelach, spa, pensjonatach, przy zakupie biletów 
lotniczych i wycieczek). 

UDOGODNIENIA W ZASIĘGU RĘKI. Skorzystaj ze wszystkich 
wspaniałych usług, przygotowanych przez Intel Polska, które  
pomogą Ci zrobić w biurze więcej w krótszym czasie, począwszy 
od prania chemicznego, przez naprawę obuwia, zajęcia na siłowni 
na świeżym powietrzu, boiska do gry, po fryzjera, masażystę,  
kosmetyczkę, usługi spa, myjnię samochodową oraz wymianę 
opon. Dodatkowo przygotowaliśmy szeroką gamę opcji  
ułatwiających pracownikom dotarcie do pracy oraz zdrowe posiłki 
i aromatyczną kawę na miejscu. Oferujemy pracownikom nawet 
kartę do wykorzystania w stołówce z miesięcznym limitem  
200 PLN.

DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY. Intel tak projektuje swoje  
pomieszczenia biurowe, aby były bezpieczne oraz łatwo dostępne. 
Staramy się, by nasze miejsca pracy były dostosowane do potrzeb 
wszystkich pracowników, niezależnie od tego, jakich udogodnień 
potrzebują: windy, rampy, schodów, uchwytu do roweru czy też 
miejsca do ładowania elektrycznego samochodu.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY. Intel chce, aby jego pracownicy czuli 
się doceniani wewnątrz firmy i poza nią dzięki wyjątkowemu 
pakietowi zniżek oraz atrakcji poza firmą. Pracownicy firmy Intel 
mogą korzystać z wielu bonusów, takich jak:

•  Program uznania, który umożliwia bezpośrednie wyrażanie 
wdzięczności współpracownikom

•  Atrakcje rozluźniające atmosferę w pracy oraz kluby hobbistyczne

•  Imprezy oraz wydarzenia sponsorowane przez grupy biznesowe 
oraz kampus

GRUPY I KLUBY PRACOWNICZE. Poczucie wsparcia społecznego 
odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przyjemnego miejsca pracy. 
W Intel Poland działa wiele grup entuzjastów, do których można 
dołączyć. Można też samemu stworzyć klub hobbistyczny.

żYcIE W spOłEcZNOścI
Styl życia
Odpowiedni dla pracowników i ich rodzin. Intel zapewnia 
swoim pracownikom elastyczność oraz wsparcie w trakcie 
zakładania przez nich rodziny lub w przypadku konieczności 
zapewnienia pomocy rodzicom w starszym wieku. 

KIDS@WORK. Programy firmy Intel Kids@Work („Dzieci w pracy”), 
które zakładają zwiększenie elastyczności w opiece nad dziećmi, 
umożliwiają pracownikom od czasu do czasu przyprowadzenie 
swoich pociech do pracy. Aby dodatkowo zwiększyć uznanie 
dziecka dla życia zawodowego jego rodziców, program odsłania 
przed starszymi dziećmi profesjonalne miejsce pracy, aby w ten 
sposób pomóc im rozwijać ich własne ambicje.

WYDARZENIA DLA DZIECI. Intel organizuje wiele zajęć oraz 
imprez dla pracowników oraz ich rodzin, takich jak rodzinne 
pikniki, dni dziecka czy kolonie dla dzieci. 

ELASTYCZNOŚĆ. Programy takie jak praca zdalna, praca  
w niepełnym wymiarze godzin oraz alternatywny czas rozpoczęcia 
pracy zapewniają elastyczność, dzięki czemu pracownicy i ich 
kierownicy mogą dostosować się do specjalnych okoliczności oraz 
dostosować pracę do swoich potrzeb.

Odwzajemniamy się
RAZEM CZYNIMY DOBRO. Nasi pracownicy na całym świecie 
przepracowali już ponad sześć milionów godzin w ciągu ostatnich 
pięciu lat, aby sprostać różnym potrzebom społeczeństwa. Ty 
chętnie odwzajemniasz się społeczeństwu — a Intel chętnie podwaja 
to wsparcie. 




