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Rynek usług logistycznych 
rośnie bardzo szybko dzięki 
dobrej koniunkturze w kraju 
i za granicą. Tymczasem o naj-
bardziej poszukiwanych pra-
cowników branża logistyczna 
musi walczyć z innymi praco-
dawcami. 

— Do tego dochodzi odejście 
z rynku osób najmniej zmoty-
wowanych (efekt 500+) oraz 
niekorzystne zmiany demo-
graficzne — komentuje Paweł 
Trębicki, dyrektor generalny 
w firmie Raben Transport.

Jacek Siennicki z firmy do-
radczej HRM Partners ocenia, 
że branża najbardziej odczu-
wa braki w tzw. operacjach. 
Dotyczą one pracowników 
magazynowych, kierowców 
czy spedytorów. Ich odejścia 
wiążą się z koniecznością pod-
noszenia płac, wzrostem liczby 
usterek, a także wydatków na 
szkolenia i wdrożenia. Według 
Fabiana Pietrasa z firmy do-
radztwa personalnego Antal, 
największe zapotrzebowanie 
na nowych pracowników utrzy-
muje się w województwach 
mazowieckim, dolnośląskim 
i wielkopolskim, a ostatnio do-
łączyło do nich łódzkie.

— O ile w latach 2014-15 wy-
nagrodzenie operatorów wóz-
ków widłowych w większości 
firm, np. w centrach logistycz-
nych w aglomeracji warszaw-
skiej nie przekraczało 3000 zł 
(z uwzględnieniem premii i do-
datków), w tym roku nie dziwią 
stawki w okolicach 4000 zł. 
Szacowany brak kierowców na 
rynku transportowym to na-
wet 100 tysięcy pracowników 
— mówi Jacek Siennicki. 

Zdaniem eksperta HRM 
Partners, po latach niewiel-
kich zwyżek wynagrodzeń, 
które w latach 2013-14 wyno-
siły około 2-3 proc., w 2015-16 
pojawiły się wyższe (rzędu 4-5 

proc.), a w roku 2017 można 
spodziewać się jeszcze więk-
szych. Skomplikowana sy-
tuacja pojawiła się w takich 
sektorach jak właśnie logisty-
ka, które „oszczędzały” na 
wynagrodzeniach. Po kilku la-
tach zwyżek rzędu kilku proc. 
trudno znaleźć pieniądze na 
podniesienie wynagrodzeń 
o 10-15 proc., a jednocześnie 
pozostać konkurencyjnym, 
utrzymać pracowników i po-
zyskiwać nowych.

Szczyt w logistyce
Dwa tygodnie przed Bożym 
Narodzeniem wolumeny 
przesyłek większe są nawet 
o 50 proc. niż w ciągu roku, 
a wydatki polskich rodzin na 
zakupy świąteczne systema-
tycznie się zwiększają. Branża 
e-commerce świętuje wówczas 
żniwa. Dlatego niektóre firmy 
logistyczne przygotowują się 
do Bożego Narodzenia już od 
października. 

Akcje rekrutacyjne w DHL 
Parcel są planowane z odpo-
wiednim wyprzedzeniem i z 
wykorzystaniem narzędzi do-

branych do różnych grup doce-
lowych. DHL Parcel stawia na 
niestandardowe metody do-
tarcia do kandydatów, jak np. 
nawiązywanie współpracy z fir-
mami, które w czasie szczytów 
paczkowych wysyłają pracow-
ników na urlopy, wykorzystuje 
media społecznościowe, pro-
gram poleceń pracowniczych 
( jego efektywność w niektó-
rych rekrutacjach sięga ponad 
30 proc.).

— Wyzwania związane z za-
trudnieniem pracowników za-
leżą od lokalizacji. DHL Parcel 
ma 6 centrów sortowania 
i 41 terminali zlokalizowanych 
w całej Polsce. W naszym 
segmencie rynku najczęściej 
poszukujemy magazynierów, 
pracowników sortowni i con-
tact center, zwykle do pracy 
w większych aglomeracjach 
miejskich. Poprzeczkę pod-
nosi konieczność konkurowa-
nia z firmami z innych branż, 
które poszukują kandydatów 
o podobnych kwalifikacjach 
— tłumaczy Tina Sobocińska, 
dyrektor ds. personalnych i ko-
munikacji w DHL Parcel. 

DHL Parcel dzięki prowa-
dzonej od lat polityce personal-
nej ma rozpoznawalną wśród 
kandydatów markę, a pracow-
nicy firmy są jej ambasadora-
mi. Aby utrzymać wizerunek 
pracodawcy pierwszego wy-
boru, firma regularnie bada 
opinię pracowników i stara 
się zapewnić im zróżnicowa-
ne świadczenia, dopasowane 
do ich potrzeb — np. młodzi 
rodzice doceniają upominki 
z okazji narodzin dziecka czy 
wyprawki szkolne, pracowni-
kom z bardzo długim stażem 
firma oferuje nagrody jubile-
uszowe. Co roku są podwyżki 
wynagrodzeń, a firma dba o ich 
rynkowy poziom. 

— Działa Yammer, czyli ro-
dzaj wewnętrznego Facebooka, 
pracownicy są doceniani po-
przez konkursy na pracownika 
kwartału czy roku, a świadcze-
nia dodatkowe są regularnie 
analizowane i uatrakcyjniane 
— mówi Tina Sobocińska.

Kierowca — trudny zawód
Według Pawła Trębickiego, 
największe wyzwania wiążą się 

z zatrudnianiem kierowców, 
szczególnie tych obsługujących 
trasy międzynarodowe. 

— Sytuacja na rynku pracy 
jest nie tyle trudna, co krytycz-
na. Mimo bardzo wysokich za-
robków młodzi nie wiążą swo-
jej przyszłości z pracą, którą 
trudno godzić z normalnym 
życiem osobistym. Kiedyś in-
westycje w branży zaczynały 
się od powiększenia floty samo-
chodowej, a potem następowa-
ła rekrutacja. Dziś przewoźnicy 
uzależniają zakup nowych sa-
mochodów od zagwarantowa-
nia, że znajdą się kierowcy, któ-
rzy będą je prowadzić — mówi 
Paweł Trębicki. 

W tej sytuacji przedsię-
biorcy otwierają się na kan-
dydatów z różnych zawodów 
i na różne grupy narodo-
wościowe. Zdaniem Pawła 
Trębickiego, tworzy to ma-
trix, który jest trudny do za-
rządzania — wymaga zupeł-
nie innych postaw ze strony 
menedżerów i działów HR. 
Przy takim wrażliwym rynku 
bardzo istotne są też relacje 
międzyludzkie.  © Ⓟ

Brakuje magazynierów, 
spedytorów 
i 100 tys. kierowców
Rozwój sektora logistyczno-transportowego sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy, ale też obnaża deficyt 
dostępności specjalistów w niektórych zawodach 
— np. kierowców ciężarówek czy pracowników sortowni
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T echnologia 4.0 na dobre 
zadomowiła się w logistyce. 

Można już mówić o Logistyce 
4.0, czyli digitalizacji procesów 
logistycznych i biznesowych 
oraz zarządzaniu nimi 
w formie cyfrowej. 
Bez cyfryzacji nie da się 
przeanalizować ogromnych 
ilości danych, które powstają 
w łańcuchu dostaw, 
i wyciągnąć odpowiednich 
biznesowych wniosków. 
Do tego potrzebna jest 
platforma, która umożliwia 
zarzadząnie big data.
Zdolność gromadzenia, 
analizy, interpretacji 
i udostępniania informacji 
wszystkim podmiotom 
objętym „łańcuchem dostaw” 
— rozciągniętym pomiędzy 
załadowcą a odbiorcą, 
zainteresowanymi stronami 
a usługodawcą — stała się 
kryterium przesądzającym 
o sukcesie w każdej branży. 
Dane, które w przeszłości 
zbierano w tabelach Excela 
i tygodniami porównywano, 
można dziś w krótkim czasie 
przeanalizować, porównać, 
ocenić i wyciągnąć odpowiednie 
wnioski na przyszłość. 
Można w ten sposób 
modelować łańcuch dostaw 
i przewidywać przyszłe 
potrzeby logistyczne 
i sprzedażowe. 
Pomimo wzrostu ilości danych 
zwiększa się możliwość ich 
poprawnej interpretacji. 
A to w całości zmienia 
model biznesowy, który jest 
skierowany na przewidywane 
potrzeby ostatecznego odbiorcy 
(klienta). Ten nowy model 
biznesowy możemy 
nazwać 4.0, bo to następny 
krok w industrializacji 
nakierowanej na indywi-
dualne potrzeby odbiorcy. 
Jako Transporeon analizujemy 
dynamikę rynku logistycznego 
w Europie przy uwzględnieniu 
tendencji cenowych 
w transporcie, objętości 
ładunkowej realizowanych 
kursów i przedstawiamy 
prognozy na przyszłość 
w postaci raportu 
Transport Market Monitor 
(TMM), który powstaje 
cyklicznie przy współpracy 
z Capgemini Consulting.
Nasz ostatni raport 
wykazuje największy 
od 7 lat spadek wskaźnika 
możliwości przewozowych. 
Bez analizy ogromnej 
ilości danych nie można 
przewidzieć takich trendów. 
A to obecnie klucz 
do osiągnięcia sukcesu.

Paweł 
Berłowski

p.berlowski@pb.pl ☎ 22-333-99-99

 WYNAGRODZENIA: Sektory, które w poprzednich latach 
„oszczędzały” na podwyżkach płac, muszą się teraz zmierzyć 
z koniecznością ich zwyżek o 10-15 proc. — uważa Jacek Siennicki 
z firmy doradczej HRM Partners.  [FOT. WM]

 RYNEK PRACOWNIKA: O magazynierów, pracowników sortowni 
i contact center konkurujemy też z firmami z innych branż 
— mówi Tina Sobocińska, dyrektor ds. personalnych i komunikacji 
w DHL Parcel.  [FOT. WM]
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