
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 26 kwietnia 20131

PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 12 kwietnia 20131

PRZEGLĄD TYGODNIOWY   AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 26 kwietnia 2013 Nr 08 (46)

POZNAJMY POLSKIE FIRMY TSL
SKAT Transport Sp z o.o.

16 maja 2013 r., Warszawa, szczegó³y: www.pracujwlogistyce.pl
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– relacje a biznes
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PORADY / PRAWO s. 9

wy³¹cznie us³ug transportowych w obec-
nej sytuacji gospodarczej staje siê nieop³a-
calne. Nawet tak du¿a firma jak SKAT
Transport, w lutym z samej dzia³alnoœci
transportowej wygenerowa³a straty. Dla-
tego te¿ dywersyfikujemy swoje dzia³a-
nia i zarabiamy na innych us³ugach.

cd. na str. 4

Rozpoczynamy nowy cykl artyku³ów
„Poznajmy Polskie Firmy TSL”,

w którym chcemy przedstawiaæ rodzime
przedsiêbiorstwa, maj¹ce ogromny poten-
cja³ rozwoju, ciekawe pomys³y i czêsto
bardziej doceniane s¹ w krajach Europy
zachodniej ni¿ w Polsce. Zaczynamy od
SKAT Transport z Gdañska.

Rozmowa
z Waldemarem £azarczykiem
prezesem zarządu SKAT Transport Sp. z o.o.

Dlaczego jest tak ma³o polskich firm
transportowych, które mog¹ konkuro-
waæ w skali europejskiej?
– Rynek transportowy jest bardzo roz-
drobniony, a iloœæ firm dzia³aj¹cych
w przewozach jest nieporównywalnie
wiêksza ni¿ iloœæ firm w ka¿dej innej
bran¿y. Spowodowane jest to dosyæ ni-
skimi kosztami wejœcia na rynek, szcze-
gólnie w przypadku firmy spedycyjnej,
której wystarczy komputer, telefon i do-
stêp do gie³dy transportowej. Wiele ta-
kich „firm” potem upada nie mog¹c

utrzymaæ siê na rynku. Koszty tej sytu-
acji ponosi przewoŸnik, który od takie-
go spedytora nie otrzymuje zap³aty za
wykonan¹ us³ugê. Jednak sam musi za-
p³aciæ za leasing, wynagrodzenie kierow-
cy i ubezpieczenie. Mali przewoŸnicy
maj¹ niezmiennie problemy finansowe
i nie mog¹ wygenerowaæ œrodków na in-
westycje i rozwój. Ponadto oferowanie

DEBATY / WYWIADY s. 7DEBATY / WYWIADY s. 5

Lotnicze cargo
– Polski rynek frachtu lotniczego znajduje
siê obecnie w fazie stagnacji i jest odbiciem
tego, co dzieje siê w skali globalnej. Pod-
czas gdy na rynku œwiatowym w styczniu
2013 roku odnotowano ma³y wzrost popy-
tu na przewozy towarowe w porównaniu do
tego samego okresu w roku 2012, na rynku
polskim obserwowaliœmy trendy spadkowe
– mówi Krzysztof Bielica z DHL GF.

X debata Pracujwlogistyce.pl
– Wbrew panuj¹cym opiniom m³odzi ludzie
doskonale zdaj¹ sobie sprawê z oczekiwañ
pracodawców, dlatego wielu z nich stara siê
zdobyæ doœwiadczenie zawodowe lub oko-
³o zawodowe ju¿ w trakcie studiów. Potwier-
dzaj¹ to równie¿ wyniki najnowszego ba-
dania firmy Deloitte „Pierwsze kroki na
rynku pracy”. Wœród badanych w Polsce
studentów, 44 proc. aktualnie...

Niepe³nosprawni w pracy
Przepisy stanowi¹, ¿e czas pracy osoby
z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹, niezale¿-
nie od jej stopnia, wynosi maksymalnie
8 godzin na dobê (40 godzin tygodniowo).
Pracownik o znacznym b¹dŸ umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci mo¿e jednak
skorzystaæ z przewidzianego ustaw¹ skróco-
nego czasu pracy. Oznacza to, ¿e bêdzie on
pracowaæ maksymalnie 7 godzin na dobê...
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Już za 6 tygodni, 6 czerwca, ECR Forum for Cooperation 2013 – spotkanie
top managementu branży FMCG i DIY, jedyna konferencja przygotowana przez
praktyków i liderów rynku! Zapraszamy do hotelu Marriott w Warszawie!

Poruszymy najistotniejsze tematy, najlepszymi praktykami podzielą się liderzy ryn-
ku, gwarantujemy dyskusję i networking na najwyższym poziomie. W tym roku
w gronie prelegentów znajdą się m.in. Prezes Coca-Coli Ahmed Elafifi, Dyrektorzy
Supply Chain Carrefoura i Jeronimo Martins Polska, dyrektorzy i managerowie

Unilevera, Danone, FM Logistic, Sonoco, Googla, PayU, Digital Foodie, RockPay, Lego i wielu innych.

W programie:
– plenarne sesje strategiczne – inspirujące wystąpienia liderów i mentorów biznesu o trendach, wyzwaniach, kierunkach rozwoju rynku;
– dwie równoległe sesje najlepszych praktyk: Supply Chain Efficiency – case study m.in. na temat optymalizacji łańcuchów dostaw, konsoli-

dacji w logistyce, custom packagingu, wykorzystania kodów QR w relacjach z sieciami handlowymi, prognozowania i dostępności produktów
na półce; New Commerce Development – prezentacje na temat rozwoju i per-
spektyw e-commerce i mobile commerce w FMCG, nowych technologii wspierają-
cych sprzedaż, rozwiązań mobilnych w FMCG i DIY, bezpieczeństwa płatności mo-
bilnych i on-line, wykorzystania e-komunikacji w sprzedaży tradycyjnej;

– warsztat prawny dotyczący współdzielenia łańcuchów dostaw;
– networking i wymiana wizytówek przy lampce wina! W tym roku celebrujemy 15. urodziny

ECR Polska!

Szczegóły i rejestracja: www.ecr.pl/forum2013

Informacji nt. ECR Forum for Cooperation udziela: Anna Jarzębowska-Kwiatek
anna.kwiatek@ecr.pl, tel. +48 61 850 49 43

Dołącz do grona prezesów, członków zarządów, dyrektorów i managerów firm produ-
centów branży FMCG, dystrybutorów, sieci handlowych, detalistów i firm świadczą-
cych usługi dla FMCG i DIY, by razem rozmawiać o korzyściach dobrej współpracy
– nie tylko na corocznym Forum ECR Polska w Warszawie, ale również na Forum
ECR Europe w Brukseli!

Dobra wiadomość dla uczestników konferencji europejskiej – w Forum Współ-
pracy w Warszawie możecie uczestniczyć bez opłat!

Szczegóły programu Forum ECR Europe: http://www.ecreuropeforum.net/
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KOBIETY W LOGISTYCE

Tegoroczne spotkanie dedykujemy
budowaniu relacji w logistyce miê-
dzy dostawc¹ a klientem, a tak¿e
zarz¹dzaniu sprzeda¿¹ w logistyce
i mentoringowi kobiet.

Do udzia³u zapraszamy mena-
d¿erki i menad¿erów firm logistycz-
nych, transportowych, spedycyj-
nych oraz dzia³ów logistyki sieci
handlowych, dystrybucyjnych, i pro-
ducenckich.

Spotkanie poprowadzi prof. Hali-
na Brdulak ze Szko³y G³ównej Han-
dlowej, a wœród prelegentów znajd¹
siê wybitni eksperci i osobowoœci ze
œwiata biznesu i nauki oraz wielu cie-
kawych goœci i praktyków z bran¿y!

Wiêcej informacji o konferencji
mo¿na znaleŸæ na stronie: http://
www.pracujwlogistyce.pl/24-nasze-
konferencje/1935-ii-forum-kobiet-w-
logistyce

Program*
10.00 – 10.30 –
10.30 – 10.45 –
10.45 – 11.00 –
11.00 – 11.45 –

11.45 – 12.00 –
12.00 – 12.15 –
12.15 – 12.45 –

12.45 – 13.15 –
13.15 – 13.30 –
13.30 – 13.45 –
13.45 – 14.15 –
14.15 – 15.00 –
15.00 – 15.15 –

15.15 – 16.00 –
16.00 – 16.30 –

16.30 – 16.45 –
16.45 – 17.15 –

 17.15 –

* organizatorzy zastrzegaj¹, ¿e program mo¿e ulec zmianie

Ogólnopolskie spotkanie Menad¿erek w logistyce

16 maja 2013 r., Warszawa

„Kobiety w œwiecie logistyki – relacje a biznes”

Kawa powitalna, rejestracja goœci
Wprowadzenie
Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce
Wspó³czesne style zarz¹dzania a przedsiêbiorczoœæ
w gospodarce kryzysowej
Zarz¹dzanie w oparciu o Model Doskona³oœci EFQM
Przerwa na kawê
Jak zarz¹dzaæ sprzeda¿¹ w logistyce – si³a wartoœci or-
ganizacyjnych w procesie sprzeda¿y?
 Etyka czy spo³ecznie odpowiedzialne ³añcuchy dostaw?
Relacje a transakcje
Networking w biznesie
Lunch
Panel dyskusyjny
Relacje miêdzypokoleniowe a kultura organizacji w Pol-
sce
Mentoring potê¿ne narzêdzie dla kobiet
Kto mo¿e byæ mentork¹ i jak stworzyæ skuteczny program
mentoringu w logistyce
Przerwa na kawê
Ka¿da podró¿ to zmiana – nie tylko miejsca
Przyznanie statuetki „Kobieta w logistyce 2012”, kok-
tajl, zakoñczenie II FKL



PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 26 kwietnia 20134

PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 12 kwietnia 20134

cd. ze str. 1

A czy nie s¹dzi Pan, ¿e polskie firmy
zbyt s³abo dbaj¹ o swój marketing?
– Oczywiœcie mo¿na inwestowaæ w roz-
budowê dzia³ów handlowych i reklamê,
aby zdobywaæ nowych klientów i nie jest
to trudne. Najtrudniej jest obecnie utrzy-
maæ klienta i pozytywny wynik finanso-
wy. Ogromn¹ si³ê reprezentuj¹ du¿e eu-
ropejskie firmy spedycyjne, które maj¹
bardzo dobre relacje z klientami. Spoty-
kamy siê z takimi sytuacjami, kiedy otrzy-
mujemy wy¿sze stawki za transport od
firm spedycyjnych ni¿ te, które oferowa-
liœmy bezpoœrednio klientowi. Jest to pew-
nym sygna³em o niezdrowej sytuacji na
rynku TSL.

Na co dzisiaj zwracaj¹ uwagê klienci
wybieraj¹c przewoŸnika?
– Obecnie dla klienta liczy siê przede
wszystkim cena. Naszym atutem jest na-
tomiast w³asny tabor oraz sprawdzony
system obs³ugi, który gwarantuje wysoki
poziom jakoœci i bezpieczeñstwa us³ug.
Niestety podczas negocjacji, klienci k³ad¹
nacisk przede wszystkim na cenê. Jedno-
czeœnie nie rezygnuj¹c z nieraz bardzo
wysokich wymogów, które z kolei poci¹-
gaj¹ za sob¹ powa¿ne inwestycje ze stro-
ny przewoŸnika. Moim zdaniem przesta-
³y obowi¹zywaæ wszelkie zasady, poza
jedn¹ – ma byæ tanio. Czêsto s³yszymy,
¿e dostaniemy zlecenie, jeœli bêdziemy
tañsi od naszego konkurenta. Tym konku-
rentem jest czêsto firma spedycyjna nie-

posiadaj¹ca w³asnych zestawów i nieli-
cz¹ca faktycznych kosztów transportu.
Jeszcze do niedawna klientów interesowa-

³y koszty transportu, ich zestawienia, a te-
raz liczy siê cena, jak¹ dyktuje rynek. Je-
œli ustalam cenê z klientem na poziomie
1200 euro, bo takie mam faktyczne kosz-
ty, a konkurencyjna firma spedycyjna ofe-
ruje tak¹ sam¹ us³ugê za 900 euro, to klient
patrzy na mnie jak na oszusta, a tak na-
prawdê nieuczciwie postêpuje „spedycja”
oferuj¹c stawki poni¿ej kosztów. Podczas
ostatniego spotkania z klientem us³ysza-
³em, ¿e mogê wzi¹æ ca³y pakiet transpor-
tów i kierunków, jeœli obni¿ê cenê. Kilka
lat temu sytuacja by³a odwrotna – za ca³y
pakiet klient musia³ zap³aciæ wiêcej, bo

RYNEK TSL

mia³ komfort pracy z du¿ym i bezpiecz-
nym partnerem. Niestety osoby decyzyj-
ne zatrudnione w korporacjach, dla któ-
rych realizujemy transporty musz¹ z roku
na rok wykazywaæ przed swoimi zarz¹-
dami oszczêdnoœci i liczy siê tylko osi¹-
gniêcie celu jak najni¿szym kosztem. Po-
mimo wprowadzania przez niektórych

Klientów polityki prospo³ecznej lub pro-
ekologicznej i szafowania wznios³ymi
has³ami, tak naprawdê licz¹ siê tylko pie-
ni¹dze.

Jakie s¹ perspektywy dla transportu
drogowego na najbli¿sze miesi¹ce?
– Rynek jest nieprzewidywalny i coraz
bardziej zmienny, musimy stale za nim
pod¹¿aæ. W pierwszych miesi¹cach roku
ceny zmienia³y siê z tygodnia na tydzieñ
i myœlê, ¿e ta zmiennoœæ rynku bêdzie nam
towarzyszy³a do koñca roku. Wygranymi

POZNAJMY POLSKIE FIRMY TSL
SKAT Transport Sp z o.o.

RYNEK TSL

16 maja 2013 r., Warszawa, szczegó³y: www.pracujwlogistyce.pl

SKAT Transport w liczbach
Firma SKAT Transport jest jedną z na najbardziej prężnych i nowoczesnych polskich firm trans-
portowych. SKAT posiada w chwili obecnej około 130 ciągników siodłowych oraz około 130 na-
czep typu mega (część z nich jest wyposażona w system Joloda). W związku z bieżącą wymianą
taboru (średnia wieku ok. 1,5–2 lata) liczby te są zmienne. Obecnie ponad połowę przewożonych
ładunków stanowi papier – w różnych postaciach. Jest to towar o szczególnej wrażliwości, szcze-
gólnie papier w rolach. Siedziba firmy mieści się w Gdańsku, firma posiada oddziały w Katowi-
cach, Rzepinie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Świeciu. W Rzepinie mieści się baza transportowa,
stacja paliw oraz magazyn. W 2012 r. firma osiągnęła obroty 185 mln złotych, obecnie zatrudnia
250 pracowników, w tym 150 kierowców. Obszarem działalności jest przede wszystkim transport
i spedycja międzynarodowa, a także przeprawy promowe oraz transport i spedycja w ruchu krajo-
wym. SKAT organizuje przewozy w zakresie spedycji morskiej i międzynarodowego transportu
kontenerowego. Stawia na nowoczesne narzędzia IT, obecnie pracuje w oparciu o wzajemnie
powiązane przez dedykowane interfejsy systemy: Interlan Speed – planowanie, zarządzanie trans-
portem i spedycją; Transics – zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym; Comarch CDN XL – finan-
se księgowość, kadry, magazyn, BI.

SKAT w opinii Klienta
Adam Soleniec Szef Logistyki/Head of Logistics – Mondi Świecie S.A.
– Zasadniczym celem naszej spółki jest nawiązywanie i utrzymywanie wieloletniej współpracy z klien-
tami jak i dostawcami surowców oraz usług. Zapewnienie sprawnych dostaw naszych towarów do
klienta wymaga nawiązania współpracy wyłącznie z wiarygodnymi firmami transportowymi będący-
mi w stanie sprostać naszym potrzebom i wymaganiom. Z firmą SKAT współpracujemy od ponad
3 lat. Współpracę rozpoczęliśmy od obsługi rynku niemieckiego, który jest bardzo wymagający pod
względem jakości i terminowości dostaw, z czasem rozszerzając ją o dodatkowe kraje, tj. Belgia,
Holandia, Rosja, Polska. Posiadając dużą flotę aut oraz naczep typu Mega firma może elastycznie
reagować na potrzeby nas, jako producenta papieru i przewozić role o wymiarach standardowych
np. do 2,5 m wysokości i tych większych do 2,8 m wysokości. Regularnie odnawiany, dostosowany
do wymogów przewozu papieru tabor wpływa pozytywnie na jakość dostarczanych przez nas pro-
duktów i minimalizuje ryzyko uszkodzeń na trasie przewozu. Poprzez podwójne obsady w autach
firma SKAT ma możliwość realizacji szybkich dostaw do naszych klientów, co jest szczególnie ważne
dla krótkich czasów realizacji i niestandardowych zamówień. Wysoki poziom terminowości realizo-
wanych dostaw wpływa również pozytywne na nasz wizerunek wśród naszych klientów. Na podsta-
wie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że firma SKAT to partner godny zaufania, gwa-
rantujący profesjonalność wykonywanych usług transportowych.

cd. na str. 5
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RYNEK TSL
16 maja 2013 r., Warszawa, szczegó³y: www.pracujwlogistyce.pl

RYNEK TSL

Tak – jest niezbędne, aby wejść na rynek
pracy w logistyce, gdyż doświadczenie za-

wodowe, niezmiennie pozostaje dla pracodaw-
ców jednym z najistotniejszych kryteriów wy-
boru kandydatów do pracy. Należy jednak
zdobywać je umiejętnie, aby praktyka czy staż
były doświadczeniem a nie tylko uzyskaniem
„papierka” – podkreślali przedstawiciele firm
logistycznych, którzy wzięli udział w X deba-

cie Pracujwlogistyce.pl w dniu 17 kwietnia
2013 r., która odbyła się podczas Targów Si-
lesiaTSL Expo.
Podczas X debaty Pracujwlogistyce.pl, w gro-
nie panelistek znalazły się: Agata Piątek ko-
ordynator projektów HR i rekrutacji w DB
Schenker Rail Polska, Paulina Mączko dy-
rektor personalna ET Logistik, Agata Wy-
dmańska marketing & communications ma-

nager Eastern Europe FIEGE, Anna Galew-
ska project manager Pracujwlogistyce.pl.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 stu-
dentów z 5 śląskich uczelni wyższych, kształ-
cących się na kierunkach związanych z logi-
styką i transportem, a także naukowcy ze
śląskich uczelni.

Doświadczenie zawodowe przed podjęciem
pierwszej pracy – czy jest konieczne?

cd. na str. 6

bêd¹ te firmy, które bêd¹ umia³y siê szyb-
ciej dostosowywaæ do zmian. Jak poka-
zuje nasza historia, SKAT zawsze w kry-
zysie siê rozwija³ i teraz te¿ tak bêdzie.
Bo kiedy mo¿na wyprzedziæ konkurencjê?
W czasach prosperity? Raczej nie, wtedy
wszyscy siê rozwijaj¹. Kluczem do suk-
cesu jest rozwój w okresie kryzysu, wte-
dy mamy najwiêcej okazji do wykorzy-
stania naszego potencja³u i przewagi
konkurencyjnej.

Czy SKAT Transport planuje jakieœ in-
westycje w tym roku?
– Planujemy wejœcie na rynek przewo-
zów intermodalnych poprzez zakup na-
czep, które mog¹ byæ wykorzystane
w transporcie kolejowym. W chwili
obecnej to ma³o popularne rozwi¹zanie
ale mamy rodzime systemy, chocia¿by
bimodalny system kolejowo-drogowy
opracowany przez poznañski Instytut
Pojazdów Szynowych „Tabor”. Zamie-
rzamy równie¿ kupiæ ok. 70 nowych ci¹-
gników siod³owych. Rozbudowujemy
dzia³ przepraw promowych, który zosta³

wyposa¿ony w nowe narzêdzie – dedy-
kowany portal obs³uguj¹cy system rezer-

wacji oraz dokony-
wanie i rozliczanie
p³atnoœci. Bardzo
wa¿ne s¹ dla nas
równie¿ zmiany or-
ganizacyjne, które
bêd¹ mia³y miejsce
w tym roku. Stawia-
my na podniesienie
œwiadomoœci i kom-
petencji osób, które
zarz¹dzaj¹ zespo³a-
mi pocz¹wszy od li-

cd. ze str. 4
Co wyróżnia firmę SKAT jako pracodawcę?
– W firmie panuje bardzo dobra atmosfera – moje koleżanki oraz
koledzy są nastawieni na realizacje celów i rozwój firmy, ale nie
ma się wrażenia wyścigu czy ciągłej presji. Jest to również miej-

sce pracy dla osób nastawionych na pracę zespołową – każdy pracuje na wynik swojego działu, więc
zamiast rywalizacji jest wzajemna współpraca. Transport międzynarodowy jest podzielony na tzw.
„stoły”, które odpowiadają kierunkom; jest stół angielski, niemiecki, francuski, etc. Cały zespół SKAT-
a jest również zróżnicowany pod względem wiekowym, mamy na pokładzie osoby bardzo młode,
uczące się zawodu spedytora, jak i bardzo doświadczone, różnica wieku wynosi więc czasami nawet
25 lat. SKAT ma dosyć pionową strukturę co pozwala wyznaczyć ścieżki kariery w naszej firmie.
Podstawą w strukturze jest stanowisko asystenta spedytora, potem spedytora, lidera zespołu, kie-
rownika spedycji, dyrektora logistyki, a wreszcie – dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu. Nasi
szefowie nie zamykają się bynajmniej za biurkiem tylko zawsze są otwarci na nowe pomysły czy
zgłaszanie problemów. Codzienna „odprawa”, podczas której krótko omawiamy miniony dzień i cele
na dany dzień odbywa się w obecności prezesa. Jednocześnie osoby zarządzające firmą dają nam
wiele samodzielności i nie ingerują w realizację codziennych zadań. Strategia firmy jest jasno okre-
ślona, a prezes zachęca wszystkich pracowników do pokazywania własnych pomysłów na jej reali-
zację. W firmie osoby wyróżniające się mogą liczyć na awans i rozwój. Zostałem przyjęty na stanowi-
sko zastępcy kierownika spedycji krajowej i szybko objąłem funkcję kierownika, a mój dotychczasowy
przełożony został kierownikiem działu handlowego. Ponadto pracownicy mogą liczyć na udział w wielu
projektach, np. przy wdrożeniu nowego klienta czy systemu informatycznego. Aby zoptymalizować
pracę często są tworzone zespoły zadaniowe, w których skład mogą wchodzić osoby z różnych dzia-
łów. Jesteśmy zgranym zespołem i często spotykamy się po pracy. Oprócz corocznego wyjazdu
integracyjnego organizujemy wspólne (sponsorowane przez firmę) spotkania w formie np. trady-
cyjnych już wypadów na kajaki czy wyjść na bowling – mówi Wojciech Czacharowski, kierow-
nik działu spedycji krajowej w Gdańsku SKAT Transport.

dera zespo³u a skoñczywszy na prezesie.
Firma jest na tyle du¿a, ¿e zaczynamy
myœleæ „korporacyjnie”, formalizowaæ
struktury i procedury a tak¿e informaty-
zowaæ coraz wiêcej procesów. Do syste-
mów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie firm¹
transportow¹ takich jak Transics czy Spe-
ed do³¹czamy równie¿ w³aœnie wdra¿a-
ny system Workflow czyli elektroniczny
obieg dokumentów.

Dziêkujê za rozmowê,

Anna Galewska
Pracujwlogistyce.pl
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„Jasny plan kariery maj¹ nieliczni
Około jednej trzeciej studentów jest stanowczo przekonanych, że chce pracować w obszarze
związanym ze swoim kierunkiem studiów (ok. 80 proc.). Równocześnie skonkretyzowane plany
zawodowe są domeną nielicznej grupy studentów. Jedynie 15 proc. z nich twierdzi jednoznacz-
nie, że ma dokładną wizję swojej kariery zawodowej, a kolejne 19 proc. ma także opracowany
konkretny plan poszukiwania atrakcyjnej dla siebie pracy. Grupa osób, które w mniejszym lub
większym stopniu potrzebują jeszcze czasu na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie swojej
zawodowej przyszłości wynosi ponad 43 proc. wszystkich badanych. Z badania Deloitte wyni-
ka, że dla osób wchodzących na rynek pracy najważniejsze jest to, żeby praca była interesują-
ca, dawała możliwości osiągnięcia sukcesów oraz uczenia się i zdobywania nowych kwalifika-
cji. Istotne są również dobre zarobki i możliwość pracy z sympatycznymi ludźmi. Polscy badani
za najmniej istotne aspekty pracy uznali jej społeczną użyteczność oraz możliwość pomagania
innym dzięki pracy.”

(źr. Cytat pochodzi z raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy” Deloitte, który został przygotowany na podsta-
wie badań przeprowadzonych pod koniec 2012 r. nie tylko w Polsce, ale również w dziesięciu innych krajach
Europy Środkowej. Raport odpowiada między innymi na pytania, kim są poszukiwane przez pracodawców
osoby wchodzące na rynek pracy, jakie są ich wartości, co jest dla nich ważne w pracy oraz jakie są ich cele
i plany zawodowe)

Wbrew panującym opiniom młodzi ludzie do-
skonale zdają sobie sprawę z oczekiwań pra-
codawców, dlatego wielu z nich stara się zdo-
być doświadczenie zawodowe lub około
zawodowe już w trakcie studiów. Potwierdzają
to również wyniki najnowszego badania firmy
Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy”.
Wśród badanych w Polsce studentów, 44 proc.
aktualnie pracowało lub było na praktykach,
podczas gdy średnia dla badanego regionu
wynosiła niecałe 40 proc. Znacznie większe
różnice można było zaobserwować, jeśli cho-
dzi o odpowiedź na pytanie czy w trakcie stu-
diów mieli oni okazję pracować lub być na
praktykach. W przypadku Polskich studentów
90 proc. odpowiedziało twierdząco, podczas
gdy średnia dla badanych krajów wynosiła
78 proc.

Firmy logistyczne, zwłaszcza te duże, chętnie
sięgają po młodą kadrę i umożliwiają zdobycie
pierwszego doświadczenia czy pierwszej pra-
cy. Systemowe podejście do praktyk i stażów
w logistyce prezentuje coraz więcej przedsię-
biorstw i to nie tylko stricte w branży TSL, ale
również sieci handlowe i dystrybucyjne mają
coraz ciekawsze oferty dla młodych logistyków.
Na Śląsku sytuacja jest dosyć dobra, gdyż jest
to region, w którym rynek logistyczny rozwija
się bardzo dynamicznie. To z czym młodzi lu-
dzie mają najczęściej problemy, to rozpozna-
nie i wybór firmy, w której chcieliby odbyć staż.
W efekcie, trafiając do przypadkowo wybranej
firmy, zrażają się do pracodawców, a też i do
samej branży logistycznej. Jak podkreślały pa-
nelistki podczas debaty Pracujwlogistyce.pl
– konieczne jest zainteresowanie i rozpozna-
nie rynku oraz firm już od pierwszego roku stu-
diów, chociażby śledząc media branżowe, in-
ternetowe strony firm i uczestnictwo w różnego
rodzaju konferencjach dedykowanych studen-

tom logistyki. Każda z firm logistycznych ma
swoją specyfikę usług i ich specjalizację. Istot-
ny jest wybór takiej firmy, której specjalizacja
będzie odpowiadać zarówno kierunkowi kształ-
cenia, ale też i zainteresowaniom. Im wcześniej
młody człowiek zacznie praktyki, tym szybciej
zorientuje się, w jakim obszarze usług najle-
piej się odnajdzie. Dzięki czemu szybciej wej-
dzie na rynek pracy i będzie cennym kandy-
datem dla pracodawców. Wymaga to jednak
sporej inwencji własnej, z czym – jak podkre-
ślali sami studenci podczas dyskusji – często
młodzi ludzie mają problem. Bierna postawa
wobec rynku pracy, zamyka praktycznie moż-
liwości pracy w wyuczonym zawodzie i rozcza-
rowania po zakończeniu nauki, spowodowa-

ne problemami związanymi z odnalezieniem się
na rynku pracy w logistyce. Trzeba szukać po-
mysłu na swoją ścieżkę kariery od samego po-
czątku nauki, próbując swoich sił w różnych
obszarach logistyki, tylko wtedy będzie możli-
wość zdobycia odpowiedniego doświadczenia,
co w przyszłości pozwoli na wybór odpowied-
niej ścieżki kariery. Podczas dyskusji poruszo-

no też temat programów kształcenia, które we-
dług studentów nie są dostosowane do rynku
pracy i nie przygotowują ich do zawodu. Po-
dobnie rola akademickich Biur Karier, które mają
być pomocą w zdobyciu doświadczenia i pierw-
szej pracy, zdaniem studentów nie jest wystar-
czająca, albo Biura te są zbyt mało aktywne.
Niestety realizacja stawianych celów zawodo-
wych w obecnym otoczeniu gospodarczym,
w czasie kryzyse ekonomicznego i niepoko-
jów społecznych wydaje się być szczególnie
trudna dla młodych ludzi. Bezrobocie w Pol-
sce sięga ponad 14 proc. (dane GUS). W dys-
kusjach pracodawców, często poruszany jest
temat – jak przygotować osoby wchodzące na
rynek pracy do wyzwań, które je czekają. Bo-

wiem, pomimo rosnącego bezrobocia, jak po-
daje w swoim raporcie Deloitte – ponad dwie
trzecie pracodawców w Polsce ma problemy
ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do
pracy – w tym wśród młodych ludzi. Wśród
tych pracodawców spore grono stanowią fir-
my z branży logistycznej. W tej sytuacji, naj-
większym wyzwaniem dla firm jest pozyski-
wanie osób o dużym potencjale, które mają
szansę stać się wartościowymi pracownika-
mi osiągającymi wysokie wyniki pracy. Krót-
ko mówiąc pozyskanie „talentów”. Jak pod-
kreślono w raporcie Deloitte – na pewno
jednym z wyzwań stojących nie tylko przed
polską gospodarką, ale przede wszystkim
przed systemem kształcenia jest rozwijanie
programów i mechanizmów sprzyjających
lepszemu dostosowaniu szkolnictwa do po-
trzeb pracodawców i rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom debaty dziękujemy
za udział i zaangażowanie się w dyskusję.

Opr. Beata Trochymiak

cd. ze str. 5
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Stagnacja w lotniczym
cargo potrwa jeszcze
kilka miesięcy
Rozmowa z Krzysztofem Bielic¹,
dyrektorem zarz¹dzaj¹cym
DHL Global Forwarding

Zgodnie z przewidy-
waniami o¿ywienie na
polskim rynku frach-
tu lotniczego powinno
nast¹piæ w drugim
kwartale 2013 roku.
Wed³ug aktualnych
prognoz IATA doty-
cz¹cych przewozów cargo, w 2013 roku
na rynku bêdziemy mogli zaobserwowaæ
wzrost o 2,7 proc. w porównaniu do
dwóch ostatnich lat, kiedy widoczny by³
spadek. Rynek frachtu morskiego jest na-
tomiast bardzo dynamiczny. W imporcie
z Azji do Europy od kilku miesiêcy staw-
ki zmieniaj¹ siê praktycznie co tydzieñ.
Armatorzy próbuj¹ forsowaæ ci¹g³e pod-
wy¿ki, jednak nie utrzymuj¹ siê one zbyt
d³ugo, gdy¿ nie ma dla nich uzasadnienia
biznesowego. Iloœæ ³adunków nie jest bo-
wiem wystarczaj¹ca do ca³kowitego za-
pe³nienia statków. Dodatkowo w najbli¿-
szych miesi¹cach serwisy zostan¹ zasilone
kolejnymi kontenerowcami, wiêkszymi od
poprzednich.

Na ile wejœcie Emirates Airlines na pol-
skie lotniska wp³ynie na rozwój frach-
tu lotniczego?
– Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e obecnoœæ no-
wego gracza zmieni dotychczasowy
„uk³ad si³” we frachcie lotniczym i bêdzie
czynnikiem, który w du¿ym stopniu wp³y-
nie na konkurencyjnoœæ podmiotów dzia-
³aj¹cych na rynku przewozów cargo. Na-
le¿y tu jednak podkreœliæ, ¿e przewaga
linii Emirates Airlines na rynku lotniczym
odnosi siê przede wszystkim do skróco-
nego czasu tranzytu, g³ównie na kierun-
kach Far i Middle East oraz atrakcyjnej

oferty cenowej. Nowa sytuacja na rynku
frachtu lotniczego wymusi na us³ugodaw-
cach wiêksz¹ elastycznoœæ, poniewa¿ bêd¹
oni musieli dopasowaæ swoj¹ ofertê do
nowych warunków.

Jakie wyzwania stoj¹ przed firmami
oferuj¹cymi tego typu us³ugi?
– Przede wszystkim nale¿y podkreœliæ, i¿
pojawienie siê nowego gracza ma zawsze
istotny wp³yw na rynek. Jedno jest pew-
ne, nie mo¿emy staæ w miejscu, a nowe
konkurencyjne produkty i us³ugi powin-
ny byæ tylko motywacj¹ do dalszego roz-
woju i tworzenia innowacyjnych, coraz
lepszych rozwi¹zañ. W obliczu nowej sy-
tuacji rynkowej racjê bytu maj¹ wy³¹cz-
nie firmy, które konkuruj¹ wysok¹ jako-
œci¹ us³ug, cen¹ oraz innowacyjnoœci¹
serwisow¹, czyli potrafi¹ szybko i sku-
tecznie zaproponowaæ kompleksowe roz-
wi¹zania – niejednokrotnie ca³kiem nowe,
dostosowane do potrzeb klientów. Tylko
takie dzia³ania w d³u¿szej perspektywie
przynios¹ korzyœci w postaci zaufania
klientów, którzy bêd¹ otrzymywaæ serwi-
sy i us³ugi id¹ce z duchem czasu i bêd¹ce
odpowiedzi¹ na ich potrzeby.

Dziêkujê za rozmowê,

Beata Trochymiak

Jakie tendencje obserwuje Pan na ryn-
ku us³ug Air&Sea? Jak rozwija siê
obecnie rynek frachtowy w tych obsza-
rach?
– Nasycenie rynku, stagnacja w Europie
Zachodniej oraz spadek popytu w Chinach
– to podstawowe czynniki, które determi-
nowa³y sytuacjê w bran¿y TSL. Nastêp-
stwem recesji by³o wdro¿enie przez wie-
le firm programów oszczêdnoœciowych.
W wyniku takiej sytuacji rynkowej, zaob-
serwowaæ mo¿na by³o proces zastêpowa-
nia frachtu lotniczego na rzecz frachtu
morskiego i drogowego, które s¹ tañszy-
mi rozwi¹zaniami. Warto jednak zauwa-
¿yæ, ¿e rok 2012 by³ nie tylko trudny, ale
tak¿e niezwykle ciekawy. Dotyczy to
zw³aszcza rynku frachtu morskiego, na
którym obserwowaliœmy zaskakuj¹ce wa-
hania cen o skali niespotykanej jak dot¹d.
Aktualnie sytuacja trochê siê ustabilizo-
wa³a, w II kwartale przewidywane jest
niewielkie o¿ywienie, natomiast na wzrost
trzeba bêdzie zaczekaæ do III i IV kwar-
ta³u 2013 roku.

Czym charakteryzuje siê polski rynek
us³ug Air&Sea?
– Polski rynek frachtu lotniczego znajdu-
je siê obecnie w fazie stagnacji i w du¿ej
mierze jest odbiciem tego, co dzieje siê
w skali globalnej. Podczas gdy na rynku
œwiatowym w styczniu 2013 roku odno-
towano ma³y wzrost popytu na przewozy
towarowe w porównaniu do tego samego
okresu w roku 2012, na rynku polskim
obserwowaliœmy trendy spadkowe szcze-
gólnie w eksporcie. Najwiêkszy wzrost
przewozów cargo mia³ oczywiœcie miej-
sce w Azji oraz na Bliskim Wschodzie.
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Bie¿¹cy rok przyniós³ du¿e zmiany na
rynku e-handlu. Wejœcie czo³owych

œwiatowych graczy na polski rynek tj. Za-
lando, ASOS i Sarenza, mo¿e zachwiaæ
budowan¹ przez lata pozycj¹ polskich li-
derów. Nowe sklepy zmieniaj¹ ca³kowi-
cie podejœcie do obs³ugi klienta. Darmo-
wa dostawa oraz mo¿liwoœæ zwrotu
zakupionego towaru bez ponoszenia kosz-
tów transportu to g³ówne wyró¿niki ofer-
ty nowej konkurencji. Blisko trzy czwar-
te respondentów uwa¿a, ¿e bezp³atna
przesy³ka jest dla nich decyduj¹cym czyn-
nikiem o wyborze miejsca zakupu. Polskie
sklepy, by skutecznie rywalizowaæ, bêd¹
musia³y podj¹æ zdecydowane dzia³ania.

Dynamiczny rozwój handlu internetowego
w ci¹gu ostatnich kilku lat w Polsce spra-
wi³, ¿e w tej chwili na rynku funkcjonuje
ponad 12 tysiêcy e-sklepów. Sami Polacy
te¿ coraz chêtniej korzystaj¹ z ich us³ug,
jednak nadal pozostaje pewna doza nieuf-
noœci. Strach przed oszukaniem powoduje,
¿e wci¹¿ najpopularniejsz¹ form¹ rozlicze-
nia za towar kupiony w internecie jest op³a-
ta za pobraniem. 27 procent badanych oba-
wia siê, ¿e mo¿e nigdy nie otrzymaæ
zamówionych produktów – wynika z ra-
portu opracowanego przez Nielsen.
Mimo dostêpnoœci przyjaŸniejszych
form p³atnoœci, jak np. przelewy inter-
netowe oraz szybkie transfery pieniê¿-
ne, klienci wol¹ poczekaæ do momen-
tu, w którym zamówiony towar bêd¹
mogli zobaczyæ na w³asne oczy i prze-
konaæ siê o jego jakoœci. Powodem ta-
kiego postêpowania mog¹ byæ równie¿
nag³aœniane w ostatnich latach przez
media, przypadki oszustw polegaj¹ce
np. na wys³aniu ceg³y zamiast telefonu
komórkowego. Zdarza³o siê te¿, ¿e
klienci nigdy nie otrzymywali zamówio-
nych produktów, za które zap³acili. Ta-
kie negatywne doœwiadczenia z pewnoœci¹
nie wp³ywaj¹ dobrze na sposób postrzega-
nia sektora e-commerce przez klientów. Sy-
tuacja mo¿e jednak ulec zmianie przy udzia-
le zagranicznych sklepów, które coraz
chêtniej otwieraj¹ siê na Polskê.

SprawdŸ i decyduj
Tylko w ubieg³ym roku swoj¹ dzia³alnoœæ
w Polsce rozpoczê³y lub dynamicznie roz-
wija³y takie znane marki jak Zalando,

ASOS i Sarenza. Ich pojawienie siê na
rodzimym rynku oznacza wprowadzenie
nowych praktyk z zakresu jakoœci obs³u-
gi, rzadko stosowanych do tej pory w na-
szym kraju.
– Najwa¿niejsze zmiany, jakie proponuj¹
nowi gracze dotycz¹ procesu dostarcza-
nia produktu i zwrotów. Sklepy te posta-
nowi³y zrezygnowaæ z op³at za przes³anie
towaru do klienta oraz jego ewentualne
odes³anie. Jest to niew¹tpliwie bardzo
dobry ruch – zauwa¿a Tomasz Karolak,
szef polskiego oddzia³u zanox jednocze-
œnie odpowiadaj¹cy za sprzeda¿ w Euro-
pie Centralnej i Wschodniej.
Potwierdza to tak¿e du¿a popularnoœæ
Dnia Darmowej Dostawy, organizowane-
go cyklicznie w okolicach Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz coroczny œwi¹teczny ra-
port przygotowywany przez Deloitte. Z te-
go ostatniego wynika, ¿e a¿ 71 procent
respondentów jest bardziej sk³onnych do
zrobienia zakupów w takim sklepie, któ-
ry nie pobiera op³at za przesy³kê. Jednak
bezp³atny transport to nie wszystko.
Zagraniczna konkurencja proponuje klien-
tom, by spokojnie przemyœleli zakupy,

a w przypadku odzie¿y przesy³a nawet
kilka sztuk w ró¿nych rozmiarach.
– Wiele ze e-sklepów, których ofertê pre-
zentujemy chce sprawiæ, by ich klienci
mogli poczuæ siê, jak w tradycyjnej pla-
cówce handlowej. W sprzeda¿y interne-
towej od zawsze brakuje mo¿liwoœci przy-
mierzenia odzie¿y lub obuwia. W tej
chwili nie istniej¹ jeszcze technologie,
które by³yby dobrym substytutem tej czyn-
noœci – mówi Katarzyna Kazior z Cupo-

nation.pl. – Dlatego wraz z tymi sklepa-
mi polecamy klientom, by zamówili dwa
lub wiêcej rozmiarów wybranego ubrania
lub obuwia po to, by sami mogli dopaso-
waæ odpowiedni rozmiar. Przyk³adowo
w sklepach Zalando czy Sarenza klient nie
bêdzie musia³ p³aciæ za odes³anie tych,
które mu nie odpowiadaj¹ – dodaje Kata-
rzyna Kazior.

Doradca konieczny
Wed³ug szacunków sklepów, które wprowa-
dzi³y taki model dostawy, ich zyski s¹ znacz-
nie wiêksze ni¿ konkurencji. Prze³amanie
bariery, jak¹ by³a nieufnoœæ wobec nich
przek³ada siê pozytywnie na biznes. Wa¿n¹
cech¹, która ³¹czy nowych graczy jest part-
nerskie podejœcie do klienta. Podmioty te
uruchomiaj¹ np. bezp³atne infolinie, których
pracownicy doradzaj¹ np. w kwestiach ubio-
ru. Taki osobisty konsultant pomaga klien-
tom podj¹æ ostateczn¹ decyzjê.

Co w 2013 r.?
Ten rok mo¿e przynieœæ du¿o zmian dla
ca³ego sektora. – Widzimy rosn¹ce zain-
teresowanie polskim rynkiem wœród du-

¿ych zagranicznych firm z bran¿y e-
commerce. Niewykluczone, ¿e
jeszcze w tym roku kilka z nich otwo-
rzy swoje przedstawicielstwa w Pol-
sce. Coraz widoczniejszy staje siê
równie¿ wp³yw transakcji mobilnych
na wyniki ca³ego sektora. U¿ytkow-
nicy coraz chêtniej kupuj¹ w³aœnie
w ten sposób. Potwierdzi³y to nasze
badania, wed³ug których Polska ma
najwiêkszy potencja³ rozwoju ze
wszystkich krajów Europy – mówi
Tomasz Karolak z zanox.

Darmowa dostawa oraz transakcje
coraz czêœciej zawierane przy pomo-
cy urz¹dzeñ mobilnych to prawdopo-

dobny obraz rynku handlu internetowego
w Polsce w 2013 roku. Pojawienie siê sil-
nej konkurencji z zagranicy oraz podmio-
tów oferuj¹cych us³ugi dla tego sektora
zmusi rodzimych przedsiêbiorców do do-
stosowania siê do nowych warunków. Na
rynku utrzymaj¹ siê Ci, którzy bêd¹ szyb-
ko adaptowaæ nowe rozwi¹zania i pod¹-
¿aæ za trendami.

(Opr. za inf. zanox)

E-commers – 30 proc. klientów chce darmowej dostawy



PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 26 kwietnia 20139

PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 12 kwietnia 20139

RYNEK TSL
16 maja 2013 r., Warszawa, szczegó³y: www.pracujwlogistyce.pl

PORADY / PRAWO

W³¹czenie do personelu osoby niepe³-
nosprawnej wi¹¿e siê z konieczno-

œci¹ dostosowania miejsca pracy do jej po-
trzeb, a tak¿e uwzglêdnienia przys³uguj¹-
cych jej uprawnieñ dotycz¹cych np.
zmienionego wymiaru czasu pracy. Ponie-
sione koszty rekompensowane s¹ jednak
przez dofinansowania i refundacje przy-
znawane przez Pañstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych
(PFRON).

Czas pracy i odpoczynku
Przepisy stanowi¹, ¿e czas pracy osoby
z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹, nieza-
le¿nie od jej stopnia, wynosi maksymal-
nie 8 godzin na dobê (40 godzin tygodnio-
wo). Pracownik o znacznym b¹dŸ
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno-
œci mo¿e jednak skorzystaæ z przewidzia-
nego ustaw¹ skróconego czasu pracy.
Oznacza to, ¿e bêdzie on pracowaæ mak-
symalnie 7 godzin na dobê i 35 godzin
tygodniowo przy zachowaniu wynagro-
dzenia pe³nego etatu. Aby uzyskaæ prawo
do skróconej normy czasu pracy, pracow-
nik musi przedstawiæ pracodawcy odpo-
wiednie zaœwiadczenie, wydane przez le-
karza przeprowadzaj¹cego badania

profilaktyczne lub sprawuj¹cego nad nim
opiekê.
Osoba niepe³nosprawna ma tak¿e prawo
do dodatkowej – prócz przewidzianej
przepisami kodeksu pracy – przerwy
w pracy, któr¹ wykorzystaæ mo¿e na gim-
nastykê usprawniaj¹c¹ lub wypoczynek.
Mo¿e ona trwaæ 15 minut i wliczana jest
do czasu pracy. Ustawa zawiera równie¿
normy zakazuj¹ce zatrudniania osób nie-
pe³nosprawnych w porze nocnej i godzi-
nach nadliczbowych. Zakaz ten nie ma

jednak zastosowania w przypadkach osób
zatrudnionych przy pilnowaniu i ochronie
mienia oraz gdy na wniosek osoby zatrud-
nionej, lekarz wyrazi na to zgodê. Oso-
bom o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe³nosprawnoœci przys³uguje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wy-
miarze 10 dni roboczych w roku kalenda-
rzowym. Udzielany jest on na takich sa-
mych zasadach, jak zwyk³y urlop
wypoczynkowy, a wiêc jest uzale¿niony
od sta¿u pracy. Prawo do pierwszego urlo-
pu dodatkowego osoba niepe³nosprawna
nabywa po przepracowaniu jednego roku
po dniu zaliczenia jej do jednego ze stop-
ni niepe³nosprawnoœci. Dodatkowe dni
wolne nie przys³uguj¹ jednak osobom,
które s¹ uprawnione do urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze przekraczaj¹cym
26 dni roboczych lub maj¹ prawo do do-
datkowego urlopu na podstawie odrêb-
nych przepisów. Pracownik nabywa pra-
wo do urlopu z tytu³u niepe³nosprawnoœci,
nawet je¿eli nie wykonywa³ pracy z po-
wodu choroby i pobiera³ w tym czasie za-
si³ek chorobowy lub œwiadczenie rehabi-
litacyjne. Pracownikowi z orzeczon¹
znaczn¹ lub umiarkowan¹ niepe³nospraw-
noœci¹ przys³ugiwaæ mo¿e te¿ zwolnienie

z pracy w wymiarze do 21 dni roboczych
w celu wykonania badañ specjalistycz-
nych czy zabiegów leczniczych lub
usprawniaj¹cych. Raz w roku mo¿e on ten
czas wykorzystaæ na wyjazd na turnus re-
habilitacyjny. Z prawa do zwolnienia
mo¿e te¿ skorzystaæ w celu uzyskania   za-
opatrzenia ortopedycznego lub jego    na-
prawy, je¿eli czynnoœci te nie mog¹     byæ
wykonane poza godzinami pracy. Korzy-
staj¹c ze zwolnienia, pracownik zachowu-
je prawa do wynagrodzenia, które    obli-

czane jest jako ekwiwalent za niewyko-
rzystany urlop. £¹czny wymiar dodatko-
wego urlopu wypoczynkowego i zwolnie-
nia od pracy w celu uczestniczenia
w turnusie rehabilitacyjnym nie mo¿e
przekraczaæ 21 dni roboczych w roku ka-
lendarzowym.

Koszty i ulgi
Ka¿dy zak³ad pracy zatrudniaj¹cy co naj-
mniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pe³ny wymiar czasu pracy, musi dokony-
waæ miesiêcznych wp³at na Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych. Wp³aty na Fundusz nie do-
tycz¹ placówek dyplomatycznych i urzê-
dów konsularnych, przedstawicielstw
i misji zagranicznych. Zwolnieni s¹ z nich
tak¿e pracodawcy, u których wskaŸnik za-
trudnienia osób niepe³nosprawnych wyno-
si co najmniej 6 proc. oraz prowadz¹cy
zak³ady pracy bêd¹ce w likwidacji albo co
do których og³oszono upad³oœæ. Wyso-
koœæ wp³at stanowi iloczyn 40,65 proc.
przeciêtnego wynagrodzenia i liczby pra-
cowników, która odpowiada ró¿nicy miê-
dzy zatrudnieniem zapewniaj¹cym osi¹-

Niepełnosprawny na etacie – zobowiązania,
ale i korzyści dla pracodawcy

cd. na str. 10

Status prawny osoby niepełnosprawnej jako pracownika, prócz podstawowych w tym
zakresie przepisów prawa pracy, reguluje również ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Obowiązuje ona w brzmieniu nada-
nym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475).
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gniêcie wskaŸnika zatrudnienia osób nie-
pe³nosprawnych w wysokoœci 6 proc.
a rzeczywistym zatrudnieniem osób nie-
pe³nosprawnych. Pracodawca mo¿e obni-
¿yæ wymagany wskaŸnik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych, je¿eli zatrudni
osoby ze schorzeniami szczególnie utrud-
niaj¹cymi wykonywanie pracy. Do tego
typu dolegliwoœci nale¿¹: choroba Parkin-
sona, stwardnienie rozsiane, g³uchota
i g³uchoniemota, AIDS i nosicielstwo wi-
rusa HIV oraz upoœledzenie umys³owe.

Przyjazne miejsce pracy
Niedogodnoœci¹ wi¹¿¹c¹ siê z zatrudnia-
niem osób niepe³nosprawnych mo¿e byæ
koniecznoœæ dostosowania miejsca pracy
do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych
z niepe³nosprawnoœci danej osoby. Mog¹
one polegaæ na przystosowaniu pomiesz-
czenia poprzez likwidacjê barier architek-
tonicznych lub zapewnieniu odpowiednie-
go wyposa¿enia. Konieczne mo¿e byæ
równie¿ ustalenie czasu pracy, podzia³u
zadañ lub oferty kszta³ceniowej lub inte-
gracyjnej tak aby odpowiada³y one wyni-
kaj¹cym niepe³nosprawnoœci potrzebom
zg³oszonym przez pracowników. Praco-
dawca jest obowi¹zany do wprowadzenia
takich zmian, je¿eli pozwalaj¹ na to jego
w³asne mo¿liwoœci organizacyjne i finan-
sowe, jak równie¿ kiedy koszty przepro-
wadzenia takich zmian lub dostosowañ s¹
w wystarczaj¹cym stopniu refundowane
ze œrodków publicznych. Niedokonanie
niezbêdnych racjonalnych usprawnieñ
uwa¿a siê za naruszenie zasady równego
traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu
przepisów art. 18 [3a] § 2–5 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Praco-

dawca prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ przez okres co najmniej 12 mie-
siêcy i nie znajduj¹cy siê w trudnej sytu-
acji ekonomicznej, mo¿e otrzymaæ zwrot
kosztów adaptacji pomieszczeñ zak³adu
pracy do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych. Dotyczy to w szczególnoœci wydat-
ków poniesionych w zwi¹zku z przysto-
sowaniem tworzonych lub istniej¹cych
stanowisk pracy, stosownie do potrzeb
wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci.
Mog¹ to byæ koszty zwi¹zane z adaptacj¹
lub nabyciem urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych wy-
konywanie pracy, zakupem i autoryzacj¹
oprogramowania na u¿ytek pracowników
niepe³nosprawnych oraz urz¹dzeñ techno-
logii wspomagaj¹cych lub przystosowa-
nych do potrzeb wynikaj¹cych z ich nie-
pe³nosprawnoœci. Warunkiem uzyskania
takiego zwrotu ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych jest zatrudnianie osoby niepe³-
nosprawnej przez okres co najmniej
36 miesiêcy.

Korzyœci
Z korzyœci jakie p³yn¹ z faktu zatrudnia-
nia osób niepe³nosprawnych, na pierwszy
plan wysuwa siê przys³uguj¹ce pracodaw-
cy miesiêczne dofinansowanie do wyna-
grodzenia z Pañstwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych
(PFRON). Przyznawane jest ono, o ile
pracownik zosta³ ujêty w ewidencji za-
trudnionych osób niepe³nosprawnych pro-
wadzonej przez fundusz. Pracodawca
mo¿e uzyskaæ dofinansowanie do wyna-
grodzenia osób niepe³nosprawnych za-
trudnionych na umowê o pracê. W przy-
padku pracodawcy prowadz¹cego zak³ad
pracy chronionej, dotyczy ono tak¿e osób
niepe³nosprawnych wykonuj¹cych pracê

n a k ³ a d c z ¹ .
Jest to mo¿li-
we, je¿eli ich
wynagrodze-
nie zosta³o
ustalone co
n a j m n i e j
w wysokoœci
najni¿szego
wynagrodze-
nia – w sto-
sunku do wy-
k o n a w c ó w,
dla których
praca nak³ad-
cza stanowi

jedyne Ÿród³o utrzymania, lub po³owy naj-
ni¿szego wynagrodzenia – w stosunku do
pozosta³ych wykonawców o orzeczonej
niepe³nosprawnoœci. Ustawa szczegó³owo
okreœla jakim podmiotom przys³uguje do-
finansowanie. Uprawnione do jego pobie-
rania s¹ zak³ady pracy chronionej. Mog¹
siê o nie staraæ pracodawcy zatrudniaj¹-
cy mniej ni¿ 25 osób w przeliczeniu na
pe³ny wymiar czasu pracy, a tak¿e Ci, za-
trudniaj¹cy wiêksz¹ iloœæ osób, przy za-
³o¿eniu, ¿e niepe³nosprawni stanowi¹ mi-
nimum 6 proc. personelu.
Wysokoœæ dofinansowania do wynagro-
dzenia niepe³nosprawnych pracowników
uzale¿niona jest od typu pracodawcy oraz
stopnia i rodzaju niepe³nosprawnoœci za-
trudnionych.
Pracodawca, który zatrudnia osoby nie-
pe³nosprawne mo¿e zorganizowaæ dla
nich szkolenie i uzyskaæ refundacjê kosz-
tów poniesionych na ten cel ze œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych. Kwota zwró-
cona przez Fundusz mo¿e wynieœæ do 80
proc. poniesionych wydatków, ale nie wiê-
cej ni¿ dwukrotnoœæ œredniej krajowej za
poprzedni kwarta³. Pracodawca, który
zatrudnia niepe³nosprawnych jest tak¿e
uprawniony do otrzymania ze œrodków
PFRON zwrot miesiêcznych kosztów za-
trudnienia pracowników, których obo-
wi¹zkiem jest pomaganie osobie o ogra-
niczonej sprawnoœci.

Komentarz opracowała:
Agnieszka Janowska,

radca prawny i dyrektor działu prawa pracy
w TGC Corporate Lawyers.
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