
– Oferujemy miejsca pracy 
nawet dla osób, które nie 
posiadają prawa jazdy kate-
gorii „D”. Jesteśmy w stanie 
sfi nansować taki kurs, po to 
żeby nowy pracownik zwią-
zał się z nami na lata. Poszu-
kiwani są przede wszystkim 
kierowcy. Zarówno męż-
czyźni jak i kobiety. Panie 
są szczególnie cenione w 
fi rmie, gdyż pozytywnie 
wpływają na jej wizerunek, 
są również chwalone przez 
pasażerów za swoją kul-
turę. Praca czeka również 
na mechaników samocho-
dowych. Kładziemy nacisk 
na szkolenia naszych pra-
cowników. Pomagamy w 
zdobyciu kolejnych kwali-
fi kacji, fi nansujemy kursy 
spawacza, elektryka samo-
chodowego czy szkolenia 
okresowe dla kierowców
– mówi Damian Knura, pre-
zes PKS w Raciborzu.

Damian Knura
prezes PKS-u

Stabilność zatrudnie-
nia, płatny czas wolny 
pomiędzy kursami, 
dodatki do pensji, 
finansowanie kursów i 
szkoleń - to wszystko 
oferuje swoim pracow-
nikom PKS w Raciborzu.

 Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Samochodowej w Raciborzu 
to stabilna finansowo firma 
z długoletnią tradycją. Na ra-
ciborskim rynku jest liderem 
w transporcie publicznym. W 
przedsiębiorstwie praktycznie 
nie występuje rotacja pracow-
ników - osoby, które związały 

się z raciborskim PKS-em, pra-
cują w nim przez długie lata. 
Jednak starzenie się załogi skła-
nia do poszukiwania nowych 
pracowników, co na konku-
rencyjnym rynku pracy nie jest 
łatwe. Dlatego raciborski PKS 
sięga po wyjątkowe narzędzia.

Wzrost wynagrodzeń
i dodatki do pensji
 Regularnie wypłacana, w 
pełni „ozusowana” pensja to 
w przypadku raciborskiego 
PKS-u standard. W ostatnim 
czasie pracownicy otrzymali 
podwyżki, otrzymują również 
dodatki stażowe, a także do-
datek motywacyjny za wyko-
nywanie swoich obowiązków.
Ponadto osobom, które zde-

cydowały się związać z PKS-
-em, wypłacany jest przez 
dwanaście miesięcy specjalny 
dodatek za przejście do firmy, 
który po roku zamieniany jest 
na dodatek stażowy.

Elastyczny czas pracy
 Co do zasady kierowcy naj-
bardziej potrzebni są w tzw. 

szczytach przewozowych, tj. 
od godz. 6.00 do godz. 8.00 
oraz od godz. 15.00 do godz. 
17.00. Czas pomiędzy szczy-
tami przewozowymi kierow-
cy mogą spędzać poza firmą, 
załatwiając swoje prywatne 
sprawy. Wszystko to w ramach 
pełnopłatnych godzin.

Firma się rozwija
 Władze naszego PKS-u suk-
cesywnie modernizują tabor 
przedsiębiorstwa. Nowe sa-
mochody wyposażone są w 
wygodne fotele oraz klima-
tyzację, co przekłada się na 
większy komfort zarówno pa-
sażerów jak i kierowców.
 Poza tym firma nieustannie 
się rozwija. PKS już kilka lat 
temu rozszerzył swoją działal-
ność na powiat wodzisławski. 
Teraz otwierają się perspekty-
wy na przejęcie części rynku 
w powiecie kędzierzyńskim. 
Stabilność przedsiębiorstwa 
gwarantują również nowe roz-
wiązania prawne, które cedują 
na powiaty obowiązek organi-
zacji transportu publicznego. 
Dla PKS-u oznacza to pewne 
pieniądze za wykonane usługi 
transportowe.
 Transport jest trudną działką, 
ale przyszłość i tak jest związa-
na z transportem publicznym 
- mówi na zakończenie prezes 
PKS-u Damian Knura.

PKS – dobra praca dla
kierowców i mechaników
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Waldemar Olszówka pracuje w raciborskim PKS
od 12 lat. Chwali sobie warunki pracy oraz jej...

różnorodność. – Linie się zmieniają, czasem
jakaś wycieczka wpadnie, zawsze są jakieś nowe 

wyzwania. To lubię – mówi doświadczony kierowca.
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