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Auto,
które motywuje
Zgodnie z prognozami Work Service stopa bezrobocia w 2016 roku zmniejszy si´
w Polsce do 9,1%, rekordowo wzroÊnie natomiast liczba rekrutacji.
Jak podkreÊlajà eksperci z bran˝y HR, dla pracowników to wymarzony czas
na znalezienie korzystniejszego zatrudnienia, natomiast dla pracodawców nowe
wyzwania zwiàzane z utrzymaniem najlepszych specjalistów.
A ci coraz cz´Êciej od pracy oczekujà znacznie wi´cej ni˝ tylko satysfakcji finansowej.

R

osnàce wymagania pracowników sprawiajà, ˝e pracodawcy coraz ch´tniej si´gajà po
Êwiadczenia pozap∏acowe czy, jak
kto woli, benefity. Jak ustali∏a firma Sedlak&Sedlak, rynek pracowniczych benefitów w naszym kraju osiàgnà∏ w ubieg∏ym roku wartoÊç 11 miliardów z∏otych, a wed∏ug
danych MDDP a˝ 83% polskich
przedsi´biorstw stosuje Êwiadczenia pozap∏acowe. Jednà z form dodatkowej motywacji pracowników,
która od lat nie traci na popularnoÊci, jest samochód s∏u˝bowy. Auto
w biznesie przesta∏o byç bowiem
tylko Êrodkiem transportu i narz´dziem pracy dla przedstawicieli
handlowych – obecnie to tak˝e
istotny instrument motywacyjny,
który zwi´ksza zaanga˝owanie pracowników i ich lojalnoÊç wobec firmy. Zw∏aszcza je˝eli mo˝na korzystaç z niego równie˝ w celach prywatnych.

Parkingowa hierarchia
Udzia∏ przedsi´biorców w krajowym rynku nowych samochodów
w 2015 roku wyniós∏ ponad 65%.
Jak pokazujà statystyki, z aut s∏u˝bowych korzysta w Polsce ponad
95% dyrektorów i wi´cej ni˝ po∏owa kierowników. To ogromna
zmiana w porównaniu z sytuacjà,
którà mo˝na by∏o obserwowaç chocia˝by jeszcze dziesi´ç lat temu,
www.euroflota.pl

kiedy samochód w firmie przypada∏ w udziale zazwyczaj przedstawicielom handlowym i cz∏onkom
zarzàdu. Dla tych pierwszych by∏o
to narz´dzie pracy, dla drugich zaÊ
element podkreÊlajàcy presti˝ stanowiska. DziÊ realia polskiego biznesu wyglàdajà nieco inaczej.
– Postrzeganie roli samochodu
w firmie zmieni∏o si´ znaczàco w ciàgu ostatnich lat. To ju˝ nie tylko Êrodek transportu, ale równie˝ atrakcyjny pozap∏acowy benefit, który pomaga budowaç lojalnoÊç kadr. Z tego te˝
powodu ze s∏u˝bowych aut coraz cz´Êciej korzystajà pracownicy, których
stanowiska nie wymagajà sta∏ej mobilnoÊci. Pracodawcy sà równie˝ gotowi wydaç znacznie wi´cej pieni´dzy na
samochód dla wartoÊciowego pracownika ni˝ jeszcze kilka lat temu – twierdzi Jacek Jasiƒski, dyrektor account management w Carefleet SA,
jednej z czo∏owych polskich firm
z bran˝y Car Fleet Management
(CFM).
Wed∏ug danych Kienbaum,
Êredni koszt auta dla mened˝era to
69 tys. z∏, dla dyrektora 102 tys.,
a na przeci´tny samochód dla
przedstawiciela najwy˝szej kadry
kierowniczej, czyli prezesa lub
cz∏onka zarzàdu, przeznacza si´
w Polsce oko∏o 200 tys. z∏. Najpopularniejsze wÊród mened˝erów
i dyrektorów sà Volkswageny,
a w grupie dyrektorów – Audi. Naj-

bardziej rozchwytywanym autem
s∏u˝bowym w minionym roku by∏a zaÊ Skoda Octavia (od 60 tys. z∏),
przeznaczona g∏ównie dla ni˝szej
kadry kierowniczej, co potwierdza
popularnoÊç firmowych aut nie tylko na najwy˝szym szczeblu zarzàdczym.

Mieç czy korzystaç?
Zakup kilku czy kilkunastu samochodów s∏u˝bowych to dla wielu firm, zw∏aszcza tych mniejszych,
ogromne obcià˝enie finansowe,
dlatego coraz wi´ksza liczba przedsi´biorców otwiera si´ na us∏ugi
bran˝y CFM, która w ostatnich latach prze˝ywa okres prosperity.
Osiàgni´ta w ubieg∏ym roku dynamika wzrostu ∏àcznej liczby aut na
poziomie 16,6% jest najwy˝szà odnotowanà przez Polski Zwiàzek
Wynajmu i Leasingu Pojazdów.
WÊród przedsi´biorców na popularnoÊci nie traci leasing, mo˝na
tak˝e zaobserwowaç rosnàce zainteresowanie wynajmem d∏ugoterminowym, którego rynek powi´kszy∏ si´ w 2015 roku o blisko 21 tys.
samochodów. Oznacza to, ˝e co
piàte nowe auto osobowe kupione
przez firmy w polskich salonach
w ubieg∏ym roku sfinansowane by∏o w∏aÊnie w tym modelu. Jest to
wynikiem nie tylko zmian w mentalnoÊci samych przedsi´biorców,
którzy wolà z auta korzystaç, ni˝ je 
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ale równie˝ faktu, i˝ wynajem d∏ugoterminowy umo˝liwia
dost´p do samochodów, które
w przypadku tradycyjnych form finansowania by∏yby poza zasi´giem
wi´kszoÊci firm. A w przypadku
motywacji pracowników klasa auta i jego wyposa˝enie odgrywajà
istotnà rol´. Nie bez znaczenia sà
te˝ us∏ugi dodatkowe wliczone
w rat´ wynajmu, takie jak ubezpieczenie, assistance, serwisowanie
i sezonowa wymiana opon. To one
powodujà wi´kszà otwartoÊç pracodawców na udost´pnianie pracownikom samochodów s∏u˝bowych do celów prywatnych.
– Firmy przekazujàce pracownikom
auta s∏u˝bowe mogà wykorzystaç je
równie˝ jako dodatkowe rozwiàzanie
o charakterze motywacyjnym. Odpowiedniej klasy auto jest symbolem rangi, znaczenia danego stanowiska w organizacji, podkreÊla docenienie pracownika przez pracodawc´. Ze strony pracowników uznanie znajduje w szczególnoÊci udost´pnienie samochodu s∏u˝bowego do wykorzystania w celach prywatnych. Pracodawcy i tak ponoszà wydatki zwiàzane z utrzymaniem floty,
która jest niezb´dna do dzia∏ania firmy, natomiast dla pracownika mo˝liwoÊç korzystania z auta równie˝ po
pracy to wygoda i brak kosztów zwiàzanych z obowiàzkami wynikajàcymi
z jego eksploatacji, takimi jak naprawa usterek, przeglàd czy wymiana opon
– mówi Krzysztof Guga∏a, partner
zarzàdzajàcy w IDEA! Human Capital, czo∏owej polskiej firmie doradczej z zakresu HR.

DziÊ s∏u˝bowe,
jutro w∏asne
Firmowy samochód mo˝e okazaç
si´ szczególnie skutecznym narz´dziem motywacji, jeÊli zagwarantujemy pracownikom mo˝liwoÊç odkupienia auta po okresie eksploatacji. W wi´kszoÊci polskich firm, które stosujà takà polityk´, wynosi on
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bieg silnika waha si´ w granicach
100–200 tys. kilometrów, dlatego
pracownik ma okazj´ wykupienia
stosunkowo nowego samochodu po
preferencyjnej cenie. Kwota wykupu nie zawiera bowiem mar˝y poÊredników (np. komisów), która wynosi w granicach 10–15% wartoÊci
pojazdu. Mo˝liwoÊç nabycia s∏u˝bowego auta wp∏ywa równie˝ na sposób jego eksploatacji.
– Pracownicy, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e
samochody w nieodleg∏ej przysz∏oÊci mogà nale˝eç do nich, cz´sto traktujà je jak
swoje w∏asne i bardziej o nie dbajà. Dodatkowym plusem dla u˝ytkowników
jest fakt, ˝e w trakcie okresu korzystania z auta firmowego uczà si´ jego specyfiki, znajà histori´ napraw i bywa, ˝e
zwyczajnie przywiàzujà si´ do danego
modelu – podkreÊla Jacek Jasiƒski.
W przypadku, gdy firma nie
przewiduje mo˝liwoÊci odkupu auta przez pracownika, istotne jest,
by od poczàtku precyzyjnie okreÊliç zasady jego u˝ytkowania. Cz´sto stosowanà praktykà jest zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej lub zapoznanie pracownika z wewn´trznà politykà firmy
o sposobie u˝ytkowania samochodów s∏u˝bowych, które regulujà
szczegó∏y eksploatacji samochodu.
Przed oddaniem auta podw∏adnym
warto tak˝e ustaliç system kar, egzekwowanych w razie ewentualnych uchybieƒ w u˝ytkowaniu samochodu. Bywa, ˝e podw∏adni nie

cz´sto nastr´czajàcà problemów,
jest nieekonomiczny styl jazdy,
prowadzàcy do nadmiernego zu˝ycia paliwa i w konsekwencji wi´kszych wydatków.
Stosowna umowa, regulujàca
wspomniane zagadnienia, powinna zmobilizowaç pracowników do
w∏aÊciwego korzystania z auta, a jeÊli nie zdo∏a na nich wp∏ynàç, to
przynajmniej zapewni Êrodki na pokrycie strat.

Automotywacja nie tylko
wÊród najwi´kszych
Szczególnie zainteresowani posiadaniem s∏u˝bowego auta sà przedstawiciele kadry kierowniczej. Wed∏ug badania Motywacje Mened˝erów 2016, przeprowadzonego przez
BIGRAM, IDEA! Human Capital
i Leg Mason, a˝ trzech na czterech
z nich uznaje samochód firmowy za
istotny element systemu benefitowego. Równie˝ pracownicy ni˝szego szczebla wskazujà firmowe auto
jako skutecznà form´ motywacji –
24% ankietowanych w badaniu
Âwiadczenia Dodatkowe w Oczach
Pracowników 2015 twierdzi, ˝e to
wartoÊciowy bonus.
Choç dotychczas wykorzystywanie samochodów s∏u˝bowych jako
narz´dzia motywacyjnego by∏o domenà du˝ych, zagranicznych korporacji, które systemy benefitowe
majà niejako wpisane w swojà kultur´ organizacyjnà, coraz cz´Êciej
Jacek Jasiƒski

(dyrektor account management w Carefleet SA)

W∏aÊciciele ma∏ych i Êrednich firm uwa˝niej ni˝
jeszcze kilka lat temu ws∏uchujà si´ w potrzeby
swoich pracowników. Obserwujemy zwi´kszone
zainteresowanie wynajmem d∏ugoterminowym
wÊród tego typu podmiotów równie˝ ze wzgl´dów motywacyjnych. Samochód s∏u˝bowy postrzegany jest coraz cz´Êciej jako inwestycja, której wartoÊç wykracza daleko poza aspekt u˝ytkowy.

troszczà si´ nale˝ycie o s∏u˝bowe
auta – na przyk∏ad zaniedbujà ich
stan techniczny. Kolejnà kwestià,

praktyk´ t´ stosujà polskie przedsi´biorstwa z sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
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