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Systemy świadczeń
dodatkowych w branży TSL na tle rynku
ak wskazuj ą dane z raportu firmy HRM
partners S.A., firmy sektora logistycz
nego mocno kontrolują koszty niezwiązane bezpośrednio z pracą operacyjną. Naj
popularniejsze benefity to Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, opieka
medyczna oraz dopłata do zajęć sporto
wych. Najmniej popularne pozostają
świadczenia związane z dziećmi pracow
ników: współfinansowanie opieki nad
dziećmi czy fundowanie przyzakładowe
go żłobka lub przedszkola. W próbie sek
torowej uwzględniono 19 firm.
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Sport i zdrowie
Do coraz popularniejszych ogólnie
świadczeń pozapłacowych należąniewątpliwie świadczenia medyczne i świad
czenia sportowe. I chociaż w firmach
TSL w porównaniu do firm z innych
branż mniej inwestuje się w świadczenia
sportowe, to jednak dopłata pracodawcy
do świadczeń tego typu w branży TSL
jest wyższa niż średnia rynkowa: 30 proc.
kwoty vs 25 proc. Niewielki odsetek
(2 proc. firm innych niż TSL branż) po
siada własne zaplecze sportowe. W ra

porcie nie spotkaliśmy się z tym w żad
nej firmie z branży TSL.
Benefitem, który w ciągu ostatnich kil
ku lat niewątpliwie znacznie zyskał na
popularności jest opieka medyczna. Do
stępna dla pracownika lub dla całej ro
dziny w wielu firmach jest już standar
dem. Ponad 80 proc. członków zarządu
i dyrektorów, 4 na 5 kierowników, 3 na 4
specjalistów oraz co drugi pracownik
operacyjny ma dostęp do opieki medycz-
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nej, w różny sposób finansowanej lub
współfinansowanej przez pracodawcę.
Zwykle jest to umowa pracodawcy z sie
cią placówek medycznych lub ubezpie
czenie medyczne.
Niestandardowe formy zatrudnienia
Cenionym benefitem są również przywi
leje związane ze sposobem wykonywania
pracy. I tu firmy logistyczne nie mają się
czego wstydzić:
• Dodatkowy płatny urlop 5 proc. firm
TSL vs 8 proc. rynek
• Elastyczne godziny pracy 47 proc. firm
TSL vs 48 proc rynek
• Praca zdalna 32 proc. TSL vs taki sam
odsetek na rynku
• Telepraca 16 proc. TSL vs 18 proc. ry
nek
Podobnie rzecz się ma z wyjazdami typu
incentive trips. Nieco ponad połowa ba
danych firm zarówno sektora TSL jak i in
nych branż deklaruje organizowanie wy
jazdów integracyjno-szkoleniowy eh.
Pracownicy co siódmej badanej firmy
mają możliwość wyjazdów zagranicz
nych, czego niestety nie oferują firmy sek
tora TSL. Na pocieszenie można dodać,
że dwa razy więcej firm sektora TSL niż
innych firm w badanej próbie oferuje
możliwość wyjazdu integracyjnego
wspólnie z małżonkiem/partnerem.
Świadczenia prorodzinne
Pozostając przy temacie rodziny: żadna
z badanych przez nas firm sektora TSL nie
oferowała częściowego lub całościowego
pokrycia kosztów opieki nad dziećmi pra
cowników. Jedna na dwadzieścia firm
z innych branż wprowadziła takie rozwią
zania, można więc uznać ten benefit ro
dzicielski za mało popularny. Jeszcze
mniej popularnym - bo nie stosowanym
w żadnej badanej przez nas firmie -jest
przedszkole bądź żłobek istniejący przy
zakładzie pracy, będący częścią organiza
cji. Za to, co 6 firma TSL i co 4 firma na
rynku uczestnicząca w badaniu posiada
specjalne pomieszczenie do karmienia
i przewijania dzieci.
Samochód służbowy
Istotnym elementem motywacyjnym,
szczególnie dla kadry menedżerskiej oraz
pracowników sprzedaży, jest samochód
służbowy. Nieograniczony wybór samo

chodu służbowego to przywilej
najwyższej kadry zarządzającej
- członkowie zarządów w co 3 fir
mie TSL i co 4 na rynku mogą so
bie na to pozwolić. Najczęściej
jednak zarówno członkowie za
rządów, jak i dyrektorzy (w pra
wie połowie badanych firm),
mogą wybierać z określonych
marek i modeli. Najpopularniej szym sposobem finansO'
wania paliwa są karty pali
wowe - stosują je 3 na
4 badane firmy niezależ
nie od branży.
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Rozwój i szkolenia
Jeśli chodzi o świadczenia z tego obsza
ru, 9 na 10 firm zarówno w branży TSL
jak i ogólnie na rynku oferuje swoim pra
cownikom możliwości szkoleń. Jakie
szkolenia są najpopularniejsze? Wśród
firm TSL dominują szkolenia techniczne:
100 proc. firm (wszystkie badane), kursy
na uprawnienia zawodowe: 83 proc
i umiejętności miękkie: 89 proc. W pozo
stałych badanych firmach były to - szko
lenia techniczne, umiejętności miękkie,
kursy językowe. Koszt szkoleń w branży
częściej niż na rynku pokrywa pracodaw
ca: 67 proc. firm vs 60 proc. W pozosta
łych przypadkach koszt jest dzielony po
między pracodawcę i pracownika. A co
w sytuacji, w której pracownik pomimo
inwestycj i, j aką j est szkolenie, zdecyduj e
się odej ść z pracy? Co dziesiąta firma nie
zależnie od branży wymaga zwrotu całej
kwoty zapłaconej za szkolenie. 90 proc
firm deklaruje zwrot przez pracownika
kwoty proporcjonalnej do przepracowa
nego okresu. Firmy sektora TSL bardzo
dbają o koszty -nie spotkaliśmy w bada
nej grupie firm TSL praktyki nie zwraca
nia poniesionych kosztów w przypadku
odejścia pracownika krótko po szkoleniu.
Podobne podejście miały firmy TSL od
nośnie doborze kosztów w przypadku nie
ukończenia szkolenia przez pracownika
- 9 na 10 firm (a tylko 3 na 4 firm z in
nych branż) deklarowało pokrycie przez
uczestnika kosztów szkolenia w takim
przypadku.
Najpopularniejszy bez zmian ZFSŚ
Wciąż jednak najczęściej dostępnym
świadczeniem jest Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Posiada go
95 proc firm TSL i 97 proc firm na ryn
ku. Do najczęściej finansowanych przez

ZFŚS świadczeń należązapomogi z tytu
łu trudnej sytuacji materialnej, bony to
warowe i wczasy pod gruszą. Zdecydowa
nie najistotniejszym kryterium ich
przyznania (spotkanym w 72 proc. firm)
jest przychód na członka rodziny. Mniej
niż 1 na 10 firm deklaruje, że kryterium
przychodu na członka rodziny jest pomijane i świadczenia nie są różnicowane
w zależności od przychodu. Tylko 1/4 ba
danych firm sektora TSL oferuje swoim
pracownikom pożyczki. Na rynku ogól
nopolskim świadczenie to proponuje swo
im pracownikom 39 proc. pracodawców.
Co 4 firma TSL oferuje pracownikom ra
baty na produkty/usługi. W skali ogólno
polskiej zniżki takie oferuje co 3 firma.
Dopłata do mieszkania poza miej scem za
mieszkania lub oferowane mieszkanie służ
bowe 21 proc firm TSL vs 29 proc rynek.
lOproc firm TSL oferuje transport firmo
wy do miejsca zamieszkania/ pracy.
Dane pochodzą z ostatniej, opublikowa
nej w grudniu 2011 r., edycji Raportu
o Świadczeniach pozapłacowych, przy
gotowywanego cyklicznie przez HRM
partners. Zapraszamy firmy zainteresowa
ne uczestnictwem w tegorocznym bada
niu do kontaktu. Warunkiem uczestnic
twa j est przekazanie do 7 grudnia 2012 r.
informacji o świadczeniach pozapła
cowych (wypełnienie formularza w for
macie Excel) oferowanych w firmie
- w zamian HRM partners bezpłatnie
udostępnia Ogólnobranżowy Raport
o Świadczeniach Pozapłacowych. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt
z Maciejem Cześniakiem: 22 244 15 64,
maciej .czesniak@hrmpartners.pl

