
Przewiduję cięcia w budżetach szkoleniowych 
czy funduszu reprezentacyjnym, zamrożenie rekrutacji 

czy wstrzymanie podwyżek. W grę mogą wchodzić zarówno 
redukcja zatrudnienia, jak również zmiany wynagrodzeń 
—głównie ich elementów zmiennych. 

Krzysztof Wiśniewski z HRM Partners 

Firmy oszczędzają 
na pracownikach 
p R A c n Na pierwszy ogień wuslugach idzie obcinanie świadczeń pozapłacowych 
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Czy firma zabiera ci 
parking i każe dopłacać 
do opieki medycznej? 
Jeśli tak, to witaj w klubie. 
Z każdym dniem 
większym. 

„Proszę ograniczyć spożycie 
ciastek. Mleko służy wyłącznie 
jako dodatek do kawy, a nie 
do robienia zup mlecznych" — 
takiego maila dostali ostatnio 
pracownicy pewnej firmy. 
Na pracownikach oszczędzają 
dziś niemal wszyscy. Niedawno 
Marcin Laskawski, członek za
rządu giełdowej firmy Travel-
planet, złożył rezygnację, tłu
macząc to obniżeniem wyna
grodzenia. BRE Bank zapowie
dział, że zredukuje liczbę służ
bowych aut, a pula na premie, 
bonusy i podwyżki będzie niż
sza. W Qumak-Sekom wpro
wadzono limity na połączenia 
telefoniczne, a osoby mające 
do dyspozycji samochodysłuż-
bowe muszą płacić za wykorzy
stywanie ich do celów prywat
nych. W radiu TOK FM tym
czasowo nie ma logopedy, ogra
niczono rozmowy służbowe 
i vouchery na taksówki dla go
ści. W Deloitte zamrożono bu
dżety na szkolenia w niektó
rych działach. Przykłady moż
na mnożyć. 

Proste obcinanie 
— Firmy ograniczają m.in. 
pakiety opieki zdrowotnej 

dla pracowników (z karty dla 
VIP-ówna zwykłą), reduku
ją wysokość bonów okolicz
nościowych, rezygnują z lek
cji języków obcych, jeśli nie 
są one bezpośrednio zwią
zane z potrzebami na danym 
stanowisku, tną budżety 
na szkolenia i spotkania in
tegracyjne. Nie sądzę, by 
pracodawcy odważyli się cał
kowicie wycofać z dopłat 
do opieki medycznej czy bo
nów żywnościowych — uwa
ża Edyta Krzyżanowska 
z agencji rekrutacyjnej Man
power. 

Według Krzysztofa Wi
śniewskiego z HRM Part
ners, firmy, które radzą sobie 
dobrze, nie będą znacząco 
zmieniały struktury wydat
ków: mogą lekko obciąć bu
dżety szkoleniowe czy fun
dusz reprezentacyjny. Go
rzej z tymi, które najdotkli
wiej odczuły skutki kryzysu: 
częścią banków, producen
tami, szczególnie z branż 
motoryzacyjnej i meblowej, 
oraz wydawnictwami praso
wymi. 

— Tu w grę mogą wcho
dzić dodatkowo redukcja za
trudnienia oraz zmiana wy
nagrodzeń. Nie tak łatwo 
szybko zaoszczędzić, obci
nając benefity, bo często fir
mę obowiązują długotermi
nowe umowy, na przykład 
na leasing samochodów. 
Pewne jest jednak, że firmy 
będą poszukiwać oszczęd
ności właśnie w zmianach 
struktury beneficjów czy 
wynagrodzeń zmiennych, 
zanim sięgną po takie roz
wiązania, jak redukcja za

trudnienia — mówi Krzysz
tof Wiśniewski. 

Większe możliwości 
Firmy produkcyj ne w przeci
wieństwie do usługowych mo
gą ciąć koszty gdzie in
dziej. I takrobią (patrz ramka). 
Dlatego niektóre z nich nie ru-
szają świadczeń, choć wstrzy
mują produkcję i wysyłają 
pracowników na przymuso
we urlopy (np. LG czy Elec
trolux) lub zmniejszają wy
miar etatów (np. TPV w Go
rzowie Wielkopolskim), co 
w rezultacie oznacza mniej
sze pensje. 

— Zdajemy sobie sprawę, 
że największe możliwości 
oszczędzania znajdują się 
w sferze produkcji i dostaw 
— mówi Grzegorz Górski z To
yota Motor Manufacturing 
Poland. 

Chociaż teoretycznie firmy 
powinny najpierw szukać 
oszczędności, a potem zwal
niać, nie zawsze tak jest. Huta 

Cynku Miasteczko Śląskie 
(HCM) zwalnia 200 osób 
i jednocześnie obcina dodatki. 

— Firma rezygnuje z wy
płaty dodatku za szkodliwość 
ołowiu (32 zł miesięcznie), 
karty hutnika (maksymal
nie 1500 zl brutto) i 12 zl 
dziennie na posiłek. Te cięcia 
mają przynieść 13 mln zl 
oszczędności — mówi Grze
gorz Ziora, członek rady nad
zorczej HCM. 

Dodaje, że koszty wynagro
dzeń stanowiły w ubiegłym 
roku 7,6 proc. wydatków huty, 
podczas gdy obniżenie o 100 zł 
za tonę ceny koksu to 10-11 
mln zl oszczędności rocznie, 
a wzrost kursu złotego do do
lara o jeden grosz to dodatko
we 500 tys. zl. Nie wiadomo, 
czy wydatki na pracowników 
zetnie kwidzyński Jabil, do
stawca części do telewizorów, 
który podał, że zwolni 807 
osób z ponad 3,4 tys. zatrud
nionych. Na razie trwają kon
sultacje. 

BONUSY DLA PRACOWNIKÓW 
świadczenia procent firm 
telefon komórkowy 100 
komputer osobisty 9J3 
świadczenia edukacyjne 9J7 
świadczenia medyczne 
elastyczne godziny pracy 

_84 
67 

podróżetypu incentiyetrips 62 
fundusz reprezentacyjny 
ubezpieczenia nażycie 

_57 
50 

ubezpieczenie NNW 
pożyczki firmowe 
praca zdalna 

J50 

39 
udział w dodatkowych funduszach emerytalnych 
dodatkowy płatny urlop 

J 4 
11 

system kafeteryjny 
dofinansowanie do prywatnej opieki nad dziećmi 3 

Źródto: Raport świadczeń pozapłacowych HRM Partners, I I I kW. 2008 

Tu jest jeszcze 
po staremu 
Są firmy, które mimo 
kryzysu nie ograniczyły 
bonusów. Nadal fundują 
urodzinowy obiad, 
komplety nowych opon 
czy naukę języka. 

Mariusz Tarant 
LG Display Poland 

• Mamy kilka świadczeń poza
płacowych dla naszych pra
cowników, począwszy od uro
dzinowego obiadu, poprzez 
prezent z okazji rocznicy ślubu, 
a skończywszy na opiece me
dycznej dla pracownika i jego 
rodziny. Gwarantujemy też 
bezpłatny transport zakłado
wy. Nie mamy zamiaru ograni
czać wachlarza świadczeń. 

Ewa Konopka 
Michelin Polska 

• W skład pakietu wchodziły 
m.in. trzynastka czy co roku 
nowy komplet opon dla każde
go pracownika. Od tego roku 
dofinansowujemy również na-
ukęjęzyka francuskiego dla 
dzieci pracowników i oferuje
my kartę rabatową do sieci 
sklepów spożywczych i aptek. 

Grzegorz Górski 
Toyota Motor Manufacturing Poland 

• Nie rezygnujemy ze świad
czeń dla pracowników. Główny 
nacisk kładziemy na podniesie
nie świadomości w zakresie 

ograniczania wydatków zwią
zanych m.in. z podróżami służ
bowymi czy kosztami rozmów 
telefonicznych. Nie wymienimy 
też w tym roku samochodów 
służbowych. 

Daniel Kort lan 
dyrektor ds. korporacyjnych LG Mtawa 

• Nie ma żadnych cięć. Działa 
fundusz socjalny, z którego fi
nansujemy m.in. dopłaty 
do kolonii dla dzieci, wycieczki 
pracowników w kraju i za gra
nicą, bezzwrotne zapomogi czy 
pożyczki. Dopłacamy do obia
dów. Ponad sto dwadzieścia 
osób ma służbowe komórki, 
kadra zarządzająca ma samo
chody służbowe i laptopy. 
Gwarantujemy usługi medycz
ne. Ubezpieczenie społeczne 
nasi pracownicy płacą sami, 
my tylko negocjujemy stawki, 

Joanna Kobylińska 
ABN Amro Bank (Polska) 

• Pakiet socjalny nie uległ 
zmianie w porównaniu z trze
cim kwartałem 2008 r. 

A g a t a Szeliga-Staszkiewicz 
dyrektor Acxiom Global Service Center 

• Absolutnie nie zabieramy 
pracownikom świadczeń. Przy
najmniej na razie. Zdajemy so
bie sprawę, że wszyscy są zde
nerwowani i niepokoją się 
o pracę. 

PULS BIZNESU
2009-02-06


