
Wyzwania HR w branży TSL 
- wnioski z I Spotkania HR Managerów w Logistyce 
Wyzwania HR w branży TSL są róż

norakie i wynikaj az wielu czynni
ków np. wielkości organizacji, zasięgu 
działania, stopnia rozwoju, informatyza
cji, etc. Generalnie patrząc na rynek, sy
tuacja kryzysowa wymusza dodatkowe 
działania w kierunku optymalizacji (ob
niżka lub uelastycznienie) zatrudnienia 
i płac, optymalizacji kosztów administra
cyjnych (w tym na HR) i rozwoju pro-
efektywnościowej kultury organizacyjnej. 

- Branża TSL, to branża niskomarżowa 
i nieznaczne obniżenie sprzedaży oznacza 
cięcie kosztów, tam gdzie jest to możli
we. Działy HR są tymi obszarami, które 
muszą wykazy wać brak generowania nad
miernych kosztów i umiejętność zarządza
nia w ograniczonym budżecie - mówił 
Piotr Sierociński dyrektor HRM partners, 
podczas styczniowego I Spotkania HR 
Managerów w Logistyce zorganizowane
go przez Pracujwlogistyce.pl. 

I 

Managerowie działów HR mają trudne 
zadanie - pogodzić oczekiwanie we
wnętrznego klienta jakim są szefowie 
działów operacyjnych związane z obniża

niem kosztów wynagrodzeń a jednocze
śnie dostarczać zmotywowanych i do-
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świadczonych pracowników o określo
nych kompetencjach. 

Jak „zjeść ciastko" 
i „zachować ciastko"? 
Głównym wyzwaniem działów HR 
w branży TSL w roku 2013 będzie więc 
skupienie się na stronie kosztowej. Do
datkowo w dobie kryzysu, kolejnym wy
zwaniem jest konsolidacja firm TSL. Na
leży spodziewać się kolejnych fuzji, jak 
i przejęć. Ponadto zgodnie z wytycznymi 
UE zwiększa się nacisk na dywersyfika
cję środków transportu (odciążenie dróg 
na rzecz kolei, transportu morskiego i lot
niczego). To z kolei kreuje nowe potrze
by inwestycyjne, nowe usługi, pojawia się 
też potrzeba zatrudnienia specjalistów od 
zarządzania projektami - ich pozyskanie, 
motywowanie i zatrzymanie w firmach 
będzie kolejnym tegorocznym wyzwa
niem dla HR w TSL. Już teraz obserwu
je się zjawisko coraz trudniejszego po
zyskania pracowników o wymaganych 
kompetencj ach. Nie dotyczy to tylko me-
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nadżerów, ale nawet kierowców i maga
zynierów. Pojawia się więc pytanie - czy 
tak j ak do tej pory, kupować kompeten
cj e, czy kształcić młodą kadrę przy po
mocy tanich rozwiązań e-learningowych? 
Co będzie bardziej efektywne? W gospo
darkach wysoko rozwiniętych, firmy 
przejmują inicjatywę w końcowej fazie 
edukacji zawodowej młodych ludzi, aby 
taniej i lepiej przygotować te osoby do 
pracy i to się opłaca. Za tymi wyzwania

mi stoi kolejny problem, jak zatrzymać 
pracownika w firmie, czyli jak go odpo
wiednio motywować i zwiększyć jego za
angażowanie w pracę. Konieczna więc 
będzie rewitalizacja systemów wynagro
dzeń zmiennych, które będą odpowiadać 
zmieniającym się celom firmy i otoczenia. 
Przy tym szczególnej uwadze będzie pod
legać współpraca z działami sprzedażowy
mi i wymiana informacji - co przynosi 
wzrost sprzedaży, najakich stanowiskach, 
jakie systemy motywacyjne sąnajbardziej 
skuteczne. Nie bez znaczenia pozostaną 
też rosnące wymagania klientów, które 
wymuszają rosnące wymagania kompe
tencyjne w stosunku do personelu. A to 
niestety ogranicza możliwości outsourcin
gu i elastycznych form zatrudniania oraz 
wymusza swoistą„wojnę o talenty", czy
li większe nakłady na pozyskanie i roz
wój pracowników o wymaganych kwali
fikacjach. Zmianie będzie też ulegać 
sposób pozyskiwania pracowników: 
- branża dotychczas „kupowała" kompe

tencje pracowników na rynku (doświad
czenie, wymagane uprawnienia, ela
styczność, gwarancja jakości) 

- wobec deficytu ta
lentów na rynku oraz 
wysokiego stopnia 
bezrobocia wśród ab
solwentów firmy będą 
przeorientowywały 
swoje polityki HR na 
wewnętrzny rozwój ta
lentów 
- przewiduje się więk
szy udział tańszych 
pracowników spoza 
UE, co zwiększy wy
magania wobec HR 

odnośnie zarządzania wielokulturowo-
ścią, różnorodnością i w zakresie komu
nikacji (języki). 

Wartość dodana z HR 
Istotny w działaniach HR będzie ich 
udział w zwiększaniu przychodów firm 
TSL, a więc wypracowanie wartości do
danej z pracy HR. Oznacza to wprowa
dzenie zmian, które nie spowodują zwięk
szenia kosztów i jednocześnie wpłyną na 
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stworzenie takiego modelu HR, który bę
dzie nie tylko tani, ale również odpowia
dający na potrzeby biznesu. 

- Zmiany w obszarze kosztów HR nie 
będą przebiegać szybko, na to potrzebny 
jest czas. Wszystkie rozwiązania należy 
też dokładnie sprawdzać stosując różne
go rodzaju wskaźniki i mierniki operacyj
ne oraz finansowe. Działy HR czeka więc 
ogromna praca. Jeżeli np. w ramach wie-
looddziałowej firmy w regionie Europy 
Środkowej zrezygnujemy z kilku różnych 
systemów kadrowo-płacowych klasy ERP, 
zastępując je rozwiązaniami typu SaaS 
(oprogramowanie jako usługa), można 
osiągnąć nawet dwukrotne oszczędności 
i stworzyć bardziej funkcjonalny system 
zarządzania kadrami. To tylko jeden z przy
kładów możliwych zmian - wyj aśniał Piotr 
Sierociński dyrektor HRM partners. 
Sporym wzywaniem, będzie też budowa
nie wizerunku firmy na rynku jako praco
dawcy i usługodawcy, a więc stworzenie 
optymalnego systemu komunikacji we
wnętrznej i zewnętrznej. 
Obecni na spotkaniu Menadżerowie HR 
z firm TSL, jako wyzwanie wskazali rów
nież na konieczność budowania poczucia 
bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pra-
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cowników, co jest równie ważne jak sys
temy motywacyjne, rozwój pracowników, 
budowanie kultury organizacyjnej, czy 
elastyczność zatrudnienia. Bezpieczeń
stwo zatrudnienia wpływa na j akość usług, 
zmniejsza absencję i fluktuację kadr. To 
z kolei przekłada się na satysfakcję klien

ta, rośnie firma na rynku, a w efekcie ma 
to wpływ na wyniki finansowe. Niemal 
wszyscy zgodzili się z tym, że istnieje 
konieczność zwrócenia się w kierunku 
usprawniania funkcjonowania działów 
HR, ale też należy unikać maksymalnej 
automatyzacji procesów, aby nie utracić 
cech typowych dla działań HR. Ważne jest 
też, aby w dostosowywaniu działań HR do 

realizacji strategii firmy nie tracić z oczu 
potrzeb pracowników, zarówno w sferze 
kulturowej jak i rozwojowej. 
I Spotkanie HR Managerów w Logistyce 
odbyło się 23 stycznia 2013 r. w Warsza
wie, organizatorem był portal Pracujwlo-
gistyce.pl, a partnerem HRM partners. 

(opr. Beata Trochymlak) 

Największe zagrożenia wskazane przez managerów HR w logistyce w 2013 r. 

Nacisk na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń 

Oszczędności narzucone odgórnie przez centralę, bez uwzględniania 

lokalnej specyfiki 

Prawdopodobieństwo wystąpienia rotacji i trudności w poszukiwaniu 
pracowników 

Prawdopodobieństwo zwolnień 

Zmniejszenie budżetu na szkolenia 

Planowane zmiany w firmie i związana z tym niepewność 

Wprowadzenie nowych przepisów prawnych 

60%* 

40% 

30% 

30% 

30% 

30% 

20% 

("odsetek firm wskazujących danych obszar jako zagrożenie - na podstawie ankiety Pracujwlogistyce.pt, przepro
wadzonej wśród managerów HR w styczniu 2013 r.) 

Zaplanowane działania HR w logistyce w 2013 r. 

Większa świadomość kadry menadżerskiej dotycząca problemów 

zarządzania ludźmi 

Wprowadzenie lub zmiana systemu ocen 

Wprowadzenie lub znaczna zmiana systemów wynagradzania 

Wzmocnienie wizerunku firmy na rynku pracy 

Wprowadzenie/ulepszeniesystemu IT 

Badanie satysfakcji pracowników 

Zwiększenie poziomu komunikacji wewnętrznej 

Kontakt z uczelniami i prowadzenie programu stażowego dla studentów 

90%* 

50% 

50% 

40% 

40% 

30% 

30% 

20% 

Dyrektorzy działów HR najbardziej 
w 2013 r. obawiają się konieczności 
wprowadzenia oszczędności, które po
strzegają jako zagrożenie czy ryzyko 
niosące ze sobą zmniejszenie środków 
na wynagrodzenia czy nowe projekty. 
Z pewnością nacisk na zmniejszenie 
wynagrodzeń będzie skutkował zwięk
szeniem niezadowolenia pracowników, 
spadkiem motywacji oraz zwolnieniami. 
Jednocześnie wszyscy mają świado
mość, że bardzo restrykcyjna polityka 
kosztowa jest w tym sektorze koniecz
na i decyduje o osiągnięciu przewagi 
konkurencyjnej. Wprowadzenie nowych 
projektów jest również związane 
z oszczędnością czasu (systemy infor
matyczne usprawniające pracę) czy 
optymalizacją kosztów wynagrodzeń 
(zmiana lub wprowadzenie nowych sys
temów płac). 

Negatywne skutki związane z obniża
niem kosztów wynagrodzeń mają być 
równoważone poprzez lepsząjakość za
rządzania ludźmi oraz umocnienie wi
zerunku firmy na rynku pracy. Szcze
gólną uwagę managerowie HR kierują 
na zwiększenie świadomości kardy me
nadżerskiej w zakresie kierowania ze
społami, prawie wszyscy ankietowani 
wskazali ten punkt jako szansę na po
prawę efektywności w obszarze HR 
w 2013 r. 

(opr. Anna Galewska) 

(*odsetek firm wskazujących danych obszar jako zaplanowane działanie HR 2013 r - na podstawie ankiety 
Pracujwlogistyce.pl, przeprowadzonej wśród managerów HR w styczniu 2013 r.) 
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