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i  ocenê
zewnêtrznej

konkurencyjnoœci
stawek p³ac.
– Dziêki wiedzy
o danych p³aco-
wych mo¿emy do-
stosowaæ poziom
wynagrodzeñ oraz
zakres benefitów
do tego, co oferuje
rynek. W naszej
bran¿y bardzo
wa¿ne jest, aby za-
trzymaæ w swoich

strukturach kluczowych pracowników,
dlatego te¿ raporty p³acowe daj¹ wiedzê,
która jest niezbêdna, aby unikaæ przep³a-
cania ale równie¿ tego, aby nie p³aciæ za

Quo vadis rekrutacji?

Obszar rekrutacji to miejsce, w którym za-
wi¹zywana jest w krótkim terminie relacja
miêdzy trzema grupami interesów: praco-
dawcami, doradcami personalnymi i kandy-
datami. W tej relacji nie tylko firmy rekru-
tacyjne wp³ywaj¹ na wyznaczenie poziomu
standardów poniewa¿ w wiêkszoœci wypad-
ków pe³ni¹ w niej rolê podmiotów reaguj¹-
cych a nie inicjuj¹cych tê relacjê.

Sportowiec o logistyce

Logistyka mo¿e zawa¿yæ na wynikach spor-
towców, je¿eli sprzêt sportowy nie zostanie
dostarczony na czas. W takich dyscyplinach,
jak wioœlarstwo, kajakarstwo, jeŸdziectwo,
logistyka nabiera szczególnego znaczenia.
Okazuje siê, ¿e przetransportowanie na dru-
gi koniec œwiata ³odzi wioœlarskich, kaja-
kowych czy koni nie jest ³atwym zadaniem
– mówi Kajetan Broniewski.

Raport płacowy – narzędzie tylko dla dużych firm?

cd. na str. 3

Dlaczego warto badaæ wynagrodzenia?
Coraz wiêcej firm w Polsce, nie tylko

du¿ych korporacji, zarz¹dza wynagrodze-
niami w oparciu o dostêpne dane rynkowe
oraz bran¿owe i regionalne benchmarki.
Polscy pracodawcy coraz czêœciej przy-
znaj¹, ¿e walka o talenty jest nieodzownym
elementem konkurencyjnoœci, a praktyka
„p³aciæ jak najmniej” niekoniecznie wspie-
ra strategiê rozwoju firmy.

Na wysoce konkurencyjnym rynku pracy
coraz szersze grono firm uczestniczy
w badaniach wynagrodzeñ, aby zarz¹dzaæ
polityk¹ p³acow¹ œwiadomie, w oparciu
o profesjonalne dane, a nie tylko o w³a-
sne uznanie czy oczekiwania kandydatów.
Jak korzystaæ z benchmarkingu wynagro-
dzeñ i dlaczego warto to robiæ?
– Firmê CAT Polska mo¿na zaliczyæ do
firm logistycznych œredniej wielkoœci,
w której zatrudniamy oko³o 130 pracow-
ników etatowych. Raporty p³acowe za-
mawiamy od co najmniej 10 lat, gdy¿ to-
warzysz¹ nam one praktycznie na co
dzieñ. Raport jest dla nas niezbêdnym na-
rzêdziem w prowadzeniu odpowiedzial-
nej polityki personalnej. Pozwala na po-

równanie siê z innymi fir-
mami oraz zaplanowanie
optymalnego bud¿etu p³ac,
co w obecnej bardzo dyna-
micznej sytuacji rynkowej
ma szczególnie du¿e znaczenie
– mówi Iwona Orzechowska HR
manager CAT Polska.

Analizy wynagrodzeñ
Raport p³acowy wykorzystuje
siê g³ównie do po-

równy-
wania i ustalania
wysokoœci wynagro-
dzeñ, modyfikacji polityki p³a-
cowej, planowania wysokoœci podwy¿ek,
ustalania stawek dla nowych pracowni-
ków, a tak¿e do negocjacji p³acowych
i prezentowania poziomu wynagrodzeñ
przed zarz¹dem, zw³aszcza jeœli znajduje
siê zagranic¹. Raporty p³acowe daj¹ mo¿-
liwoœæ porównania siê z innymi na rynku

Korekta sk³adek ZUS

MPiPS co roku og³asza wysokoœæ rocznej
podstawy wymiaru sk³adek na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe obowi¹zuj¹cej
w danym roku podatkowym. O przekrocze-
niu tej podstawy w danym roku pracownik
powinien powiadomiæ pracodawcê, tak by
pracodawca móg³ prawid³owo wywi¹zaæ
siê z obowi¹zków p³atnika sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne oraz zdrowotne.

szczegóły na www.pracujwlogistyce.pl
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Czytelnicy!

Wynagrodzenia
– odwieczny
spór pomiêdzy
p r a c o d a w c ¹
a pracowni-
kiem. Sposo-
bem na jego
rozstrzygniê-
cie mog¹ oka-
zaæ siê raporty

p³acowe, ale ¿eby by³y wymierne, trze-
ba braæ w nich udzia³. Jak dobraæ odpo-
wiednio firmê head-huntersk¹, to te¿ za-
danie nie³atwe. Jeœli natomiast doradcy
personalni i pracodawcy bêd¹ dbaæ
wspólnie o jakoœæ us³ug rekrutacyjnych,
z pewnoœci¹ taki dobór bêdzie ³atwiej-
szy. Wracamy do tematu Mistrzostw Eu-
ropy w Pi³ce No¿nej w Polsce, bo temat
przygotowañ staje siê coraz bardziej go-
r¹cy. O logistyce i transporcie podczas
igrzysk sportowych rozmawiamy, tym
razem ze sportowcem, czyli logistyka
oczami olimpijczyka. W dziale prawnym
radzimy jak korygowaæ sk³adki odprowa-
dzane do ZUS. Jak zawsze nie zbraknie
te¿ Kobiet w Logistyce i nowinek tech-
nicznych, tym razem dotycz¹cych  ryn-
ku KEP.

¯yczê mi³ej lektury!

Beata Trochymiak
redaktor portalu

Pracujwlogistyce.pl

systemowych w obszarze łańcucha dostaw,
a także brała udział w przedsięwzięciach typu
Green Field w branży m.in. odzieżowej oraz
motoryzacyjnej. Zajmowała się organizowaniem
globalnych i lokalnych przetargów na usługi
transportowe, w tym także przetargów elektro-
nicznych. Wdrażała systemy informatyczne
wspierające planowanie transportu oraz rozlicze-
nia finansowe z przewoźnikami. Brała udział
w tworzeniu i wdrażaniu programów szkolenio-
wych dla pracowników centrum dystrybucji oraz
Best Practice. Koordynowała pracę oraz nadzór
nad przebiegiem projektów wdrożeniowych dla
zintegrowanych rozwiązań w dziedzinie transpor-
tu i przepływu towarów (intralogistyka).
Emilia Gawryluk to dyrektor ds. sprzedaży
transportu krajowego, dyrektor marketingu DSV
Road Sp. Z o.o. Posiada ponad 13 letnie do-
świadczenie w branży TSL. Specjalizuje się
w kompleksowej obsłudze kluczowych klientów
i przygotowywaniu projektów „szytych na miarę”.
Swoją karierę w logistyce rozpoczęła w 1998 r.
W firmach Spedpol, a później Schenker Sp.
z o.o. i PEKAES SA przygotowywała i realizowa-
ła złożone projekty drobnicowe, magazynowe
i dystrybucyjne. Jako dyrektor marketingu w PE-
KAES SA odpowiedzialna była m.in. za obszar
analiz produktowych i cenowych oraz konkuren-
cyjność oferty i pozycjonowanie poszczególnych
produktów firmy. Od 2010 r. związana z DSV
Road Sp. z o.o., gdzie odpowiada za pozyski-
wanie i obsługę kluczowych klientów Spółki oraz
realizację zaawansowanych projektów logistycz-
nych, które przygotowuje i wdraża przy stałej
współpracy z korporacyjnym pionem Global Ac-
count w Venlo.

Polecamy stronę internetową warsztatów:
www.logdays.pl. O samą imprezę można także
zapytać dzwoniąc do: project managera Domi-
niki Kuczyńskiej, tel. + 48 607 563 894

61 dni do LogDays

Kolejni uznani trenerzy i specjalna cena. Ter-
min majowych warsztatów w Łochowie zbli-

ża się wielkimi krokami. Już tylko 61 dni dzieli
nas od I Ogólnopolskich Warsztatów Szefów
Logistyki. Jeśli chcesz znaleźć się w ekskluzyw-
nym gronie specjalistów z branży i wziąć udział
w szkoleniach prowadzonych przez najlepszych
fachowców – nie zwlekaj: i miejsc, i czasu jest
coraz mniej.

LogDays to logistyczne dni dla specjalistów, za-
projektowane po to, aby spotkać się z osobami
z branży, wymienić opinie, doświadczenia i wizy-
tówki. Organizatorem LogDays jest czasopismo
„Logistyka a Jakość”, a Partnerami Merytoryczny-
mi warsztatów są Polskie Stowarzyszenie Mene-
dżerów Logistyki oraz Instytut Logistyki i Maga-
zynowania.
Pojawiła się także dobra wiadomość dla wszyst-
kich zainteresowanych wzięciem udziału w Log-
Days: dzięki sponsorom organizator pozyskał
dofinansowanie kosztów uczestnictwa! Każdy,
kto w terminie od 23 marca do 5 kwietnia zgłosi
się wysyłając zgłoszenie, zapłaci tylko 1599zł!
Link do zgłoszenia znajduje się na stronie: http:/
/logdays.pl
Pierwszego dnia LogDays warsztat z kompeten-
cji miękkich w codziennej pracy menedżera lo-
gistyki poprowadzą wspólnie Magdalena Choqu-
et z SDI Group Poland oraz Emilia Gawryluk
z DSV ROAD.

Magdalena Choquet jest dyrektor zarządzającą
przedstawicielstwa SDI Group Poland. Pracowa-
ła w Rockwool Polska, Gates Polska, Philips Li-
ghting, H&M Hennes & Mauritz. Obecnie kieruje
oddziałem SDI Group w Polsce. Posiada długo-
letnie doświadczenie w branży logistycznej, zaj-
mowała się wdrażaniem złożonych rozwiązań
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ma³o. Jest to bardzo
wa¿ne, gdy¿ wyna-
grodzenia s¹ istot-
nym sk³adnikiem
kosztów operacyj-
nych firmy, a dziêki
raportom mo¿emy te
koszty optymalizo-

waæ wyjaœnia Iwona Orzechowska
z CAT Polska.

Prawid³owa analiza podstaw¹
sukcesu p³acowego
Pierwszym z etapów budowania strategii
organizacji jest analiza SWOT firmy
i analiza otoczenia. Badanie wynagrodzeñ
powinno byæ wpisane w strategiê zarz¹-
dzania wynagrodzeniami ka¿dej firmy,
w której management myœli o HR katego-
riami biznesowymi. Korzyœci z prawid³o-
wej analizy wynagrodzeñ s¹ ogromne
i daj¹ podstawê do wielu innych analiz
biznesowych.

– Firma, która defi-
niuje w swojej stra-
tegii personalnej po-
litykê wynagrodzeñ
powinna mieæ solid-
ne podstawy do re-
alizacji polityki HR.
Pomijam oczywiœcie

sytuacjê, kiedy w strategii firmy akcepto-
walna jest wysoka fluktuacja – mówi Bar-
bara Szczepañska HR manager Havi
Logistics.
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e takie analizy s¹
dobre dla „twardych” sektorów np. ban-
kowoœci, finansów, ale jak wskazuj¹ eks-
perci od zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
to b³êdne przekonanie. Raporty p³acowe
dostarczane przez profesjonalne firmy s¹
niezbêdnym narzêdziem do realizacji po-
lityki wynagradzania niezale¿nie od
bran¿y.
– Jestem wielk¹ zwolenniczk¹ udzia³u
w badaniach i porównywania siê z ryn-
kiem. Œwiadomoœæ, ile p³aci rynek, bran-
¿a czy sektor, jest niezbêdna w konkuren-
cyjnym i wymagaj¹cym otoczeniu –
utrzymuje firmê „na fali”, zwa¿ywszy na
fakt, jak istotnym elementem kosztów s¹
koszty personalne. Jako HR manager mu-
szê te¿ podkreœliæ, ¿e poziom satysfakcji

klienta z us³ug firmy zale¿y od poziomu
satysfakcji i motywacji zatrudnionych pra-
cowników. Jasno komunikowana polity-
ka wynagrodzeñ wp³ywa na utrzymanie ta-
kiej satysfakcji na w³aœciwym poziomie
– dodaje Barbara Szczepañska z Havi Lo-
gistics.

Wymiernym rezultatem analizy danych
zawartych w raporcie p³acowym jest ak-
tualizacja siatki p³ac oraz tworzenie poli-
tyki wynagrodzeñ przedsiêbiorstwa w ta-
ki sposób, aby utrzymaæ pozycjê
atrakcyjnego Pracodawcy.
– Korzystamy z ra-
portu p³acowego
bran¿y TSL od 2 lat.
W tym badaniu bior¹
udzia³ wszystkie zna-
cz¹ce firmy trans-
portowo-logistyczne
obecne na rynku pol-
skim, wiêc dane zawarte w raporcie s¹ ob-
razem polityk wynagrodzeñ oraz trendów
w tym sektorze us³ug. W naszej firmie –
dywizji logistycznej Grupy Norbert Den-
tressangle w Polsce, raport pe³ni dwie
funkcje. Po pierwsze, stanowi cenne Ÿró-
d³o informacji o poziomie wynagrodzeñ
w bran¿y na poziomie ogólnopolskim oraz
regionalnym dla wszystkich stanowisk
w organizacji. Po drugie, daje mo¿liwoœæ
porównania proponowanych przez nas
wynagrodzeñ do oferty rynku – t³umaczy
Joanna Borkowska-Iwanek, dyrektor
personalny w firmie ND Logistics Po-
land.

Koszty niewspó³mierne do korzyœci
Wiele firm, zw³aszcza tych mniejszych
przera¿aj¹ koszty udzia³u w raporcie, dla-
tego niechêtnie podchodz¹ do udzia³u we

wszelkiego rodzaju badaniach. A jak siê
okazuje, wszystko zale¿y od formy wspó³-
pracy i zakresu badañ, w których chce
wzi¹æ udzia³ dana firma.
– W zale¿noœci od wy-
branej formy wspó³-
pracy np. z nasz¹ fir-
m¹, to wydatek od
dwóch do kilkunastu
tysiêcy z³otych rocz-
nie. Bior¹c pod uwa-
gê korzyœci z posia-
dania takich danych – nie wydaje siê to
du¿o – mówi Maciej Czeœniak konsul-
tant w HRM partners, odpowiedzialny
za raport TSL.
Natomiast to co jest istotne to zwrócenie
uwagi na warunki jakie oferuje dostawca
w cenie takiego raportu. W badaniach
wynagrodzeñ istotnych jest kilka elemen-
tów. Wa¿na jest badana próba, czyli gru-
pa firm, z których dane s¹ zestawione sta-
tystycznie i pokazywane jako dane
rynkowe. Drugim wa¿nym elementem jest
metodologia, czyli sposób w jaki dane s¹
zbierane, zestawiane i prezentowane.
– To wa¿ne, bo w tego typu badaniach
rzecz¹ bardzo istotn¹ jest, aby porówny-
waæ analogiczne stanowiska w ró¿nych
organizacjach. Dla dobrych jakoœciowo
wyników nie wystarczy zestawienie sta-
nowisk bior¹c pod uwagê tylko ich nazwy.
Rzeczywisty zakres obowi¹zków, wyma-
gane kompetencje czy doœwiadczenie,
a co za tym idzie sposób wynagradzania,
mo¿e byæ ró¿ny w zale¿noœci od organi-
zacji, choæ nazwa stanowiska mo¿e byæ
taka sama. Nie mniej wa¿ne w mojej opi-
nii jest tak¿e wsparcie ze strony firmy
badaj¹cej wynagrodzenia w ca³ym proce-

LOGISTYKA, RYNEK, LUDZIE

Raport p³acowy – narzêdzie tylko dla du¿ych firm?

Przeciêtne wynagrodzenie w TSL

Przeciętne wynagrodzenie całkowite pracownika TSL wzrosło do poziomu 4200 zł brutto
(dla porównania: przeciętne wynagrodzenie brutto wg GUS za II półrocze w sektorze trans-
portu i gospodarki magazynowej wyniosło 3340 a przeciętne wynagrodzenie ogółem wg
GUS w III kwartale 2011 r. wyniosło 3416). Najlepiej zarabiającą grupą spośród przebada-
nych pracowników są menedżerowie, otrzymujący średnie wynagrodzenie na poziomie
9130 zł. Pracownicy operacyjni mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie na poziomie
2870 zł a doświadczeni specjaliści w branży zarabiają dzisiaj 5600 zł.

(źr. Raport HRM partners S.A. – Rynkowa analiza wynagrodzeń, 2011/2012)

cd. na str. 4
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sie: od dopasowania stanowisk, wyjaœnia-
nia ewentualnych nieœcis³oœci w przeka-
zanych przez Uczestnika danych a¿ po
wsparcie na etapie korzystania z dostar-
czonych wyników – wyjaœnia Maciej Cze-
œniak z HRM Partners.
Mo¿e zatem warto zastanowiæ siê nad
udzia³em w raporcie, z którego mo¿na
odnieœæ korzyœci niezale¿nie od wielko-
œci firmy. Tym bardziej, ¿e nie jest to wy-
datek, który znacz¹co uszczupli bud¿et
nawet ma³ej firmy.

Dorota Raniszew-
ska, manager Ze-
spo³u Doradztwa
P³acowego, prowa-
dz¹ca Akademiê
HRM partners:
P³ace-Premie-Pod-
wy¿ki.

– Polskie firmy coraz czêœciej konkuruj¹
na rynkach zagranicznych. Mamy w kraju
dobrych specjalistów, z dobrym wykszta³-
ceniem, mamy europejski paszport i zna-
my jêzyki obce. Koszty pracy s¹ wci¹¿
znacz¹co ni¿sze od zachodnioeuropej-
skich. Potrzebne s¹ jednak inwestycje w in-
nowacje i w jakoœæ naszych produktów.
A do tego firmy musz¹ przyci¹gn¹æ i utrzy-
maæ najlepszych pracowników. Zreszt¹, od
lat konkuruj¹ o nich z zachodnimi inwesto-
rami. Poziomy p³ac i ca³y pakiet wynagro-
dzeñ s¹ czêsto powodem, dla którego naj-
lepiej wykwalifikowani kandydaci
podejmuj¹ pracê w korporacjach zachod-
nich. Obserwujemy, ¿e rzadko kiedy poli-
tyka p³acowa w rodzimych firmach jest
konkurencyjna w stosunku do firm z kapi-
ta³em zagranicznym. Tymczasem kiedy
przeprowadzamy projekty nowego syste-
mu wynagradzania okazuje siê, ¿e firmy
polskie s¹ gotowe na inwestycje w ludzi,
i na unowoczeœnianie systemów wynagra-
dzania. Mog¹ oferowaæ konkurencyjne p³a-
ce zasadnicze, skuteczne systemy motywa-
cyjne i œwiadczenia, które zapewniaj¹
bezpieczeñstwo rodzinne pracowników
i dobry wizerunek pracodawcy. Te firmy
zawsze korzystaj¹ z raportów p³acowych.
Raporty s¹ podstawowym narzêdziem do
samodzielnego u¿ytku, które umo¿liwia
utrzymanie i rozwój polityki    wynagra-
dzania, odnoszenie siê do oczekiwañ kan-
dydatów oraz raportowanie zarz¹dcze
w zakresie wynagrodzeñ.

Opr. Beata Trochymiak

cd. ze str. 3

W ostatnim numerze Przegl¹du Tygo-
dniowego Pracujwlogistyce.pdf nr 5

(23), ukaza³ siê artyku³ Pani Anity Koralew-
skiej-Ratajczak na temat obni¿aj¹cej siê ja-
koœci us³ug œwiadczonych przez firmy do-
radztwa personalnego. Tezy Pani Anity
w du¿ym stopniu s¹ zbie¿ne z moimi spo-
strze¿eniami dotycz¹cymi rynku rekrutacyj-
nego. Jako osoba z kilkunastoletnim do-
œwiadczeniem w doradztwie personalnym
chcia³bym jednak zaproponowaæ czytelni-
kom spojrzenie na problem z szerszej per-
spektywy.

Trudno nie zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e
uœredniony poziom jakoœci us³ug zwi¹zanych
z pozyskiwaniem pracowników sukcesywnie
spada. Istniej¹ firmy rekrutacyjne, którym
mo¿na zarzuciæ wiele uchybieñ w ich sposo-
bie dzia³ania. Wielokrotnie s³ysza³em o:
– braku elementarnej wiedzy o bran¿y

i specyficznych potrzebach pracodaw-
cy u czêœci „head-hunterów”,

– sporej rotacji konsultantów i w zwi¹zku
z tym czêstych zmianach osób obs³ugu-
j¹cych poszczególnych pracodawców,

– niewielkim doœwiadczeniu zawodowym
czêœci „head-hunterów”,

– niskiej jakoœci warsztatu zwi¹zanego
z weryfikacj¹ kandydatów,

– niewielkim zaanga¿owaniu w dok³adne
„przeœwietlenie” rynku kandydatów
i dzia³aniu „po ³ebkach” i „na skróty”,

– „tuningowaniu” ofert przedstawianych
kandydatom lub odwrotnie: bardzo
skromnej wiedzy na temat stanowiska
i oferty pracodawcy,

– manipulowaniu oczekiwaniami finanso-
wymi kandydatów,

– „wystawianiu” tego samego kandydata
w kilku projektach rekrutacyjnych jed-
noczeœnie,

– braku chêci w tym kierunku lub nieumie-
jêtnoœci pe³nienia roli ambasadora pra-
codawcy wœród kandydatów…

…i innych, mniej lub bardziej karygod-
nych b³êdach.

Twierdzê jednak, ¿e obszar rekrutacji to
miejsce, w którym zawi¹zywana jest
w krótkim terminie relacja miêdzy trze-
ma grupami interesów: pracodawcami,
doradcami personalnymi i kandydatami.
Twierdzê równie¿, ¿e w tej relacji nie tyl-
ko firmy rekrutacyjne wp³ywaj¹ na
wyznaczenie poziomu standardów ponie-
wa¿ w wiêkszoœci wypadków pe³ni¹
w niej rolê podmiotów reaguj¹cych a nie
inicjuj¹cych tê relacjê (tzn. niezale¿nie
od tego z której strony nast¹pi pierwszy
kontakt to i tak pracodawca a nie dorad-
ca personalny kreuje potrzebê rekruta-
cyjn¹).
Uwa¿am, ¿e w tej „triadzie” najbardziej
kreacyjn¹ funkcjê pe³ni¹ pracodawcy
(i tak jest ju¿ od pocz¹tku lat 90., kiedy to
na rynku polskim pojawi³y siê zachodnie
koncerny, sprowadzaj¹c ze sob¹ niezna-
ne u nas metody dzia³ania). To u nich po-
wstaje potrzeba rekrutacyjna i to w ich
stronê kierowane s¹ dzia³ania pozosta³ych
dwóch grup, które maj¹ tê potrzebê za-
spokoiæ. Tutaj te¿ inicjowany jest pierw-
szy etap owej relacji, jakim jest formu³o-
wanie oczekiwañ wobec kandydatów
(przy czym rozwa¿ania dotycz¹ce tej gru-
py proponujê od³o¿yæ na inny czas, bo to
rozleg³y i z³o¿ony temat) i doradców per-
sonalnych. Wszystko co nastêpuje póŸniej
jest efektem przywi¹zania podmiotów re-
lacji do ogólnie pojêtej jakoœci na tym
w³aœnie etapie.

Quo vadis
rynku rekrutacji?
Adam Brzozowski
konsultant i business unit manager
w HRK Logistics & Purchasing

cd. na str. 5
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Warto tu zwróciæ uwagê na pewne zjawi-
ska i dzia³ania niektórych pracodawców,
z jakimi od kilku lat boryka siê bran¿a firm
rekrutacyjnych, takie jak:
– zlecanie tego samego projektu rekruta-

cyjnego kilku firmom jednoczeœnie,
czêsto przy równoleg³ym, samodziel-
nym prowadzeniu rekrutacji przez dzia³
personalny, co sprawia, ¿e firmy rekru-
tacyjne musz¹ œcigaæ siê ze sob¹, za-
miast skupiaæ na profesjonalnej anali-
zie rynku i weryfikacji kompetencji
kandydatów,

– brak akceptacji dla wynagrodzenia za
pracê polegaj¹c¹ na dok³adnym przej-
rzeniu rynku kandydatów i przekazaniu
aktualnej informacji zwrotnej przez
doradcê personalnego (z doœwiadczenia
wiem, ¿e w wielu wypadkach ta infor-
macja pozwala³a urealniæ oczekiwania
pracodawcy i oszczêdziæ na trwaj¹cych
w nieskoñczonoœæ poszukiwaniach ide-
a³u za tzw. œredni¹ rynkow¹) i chêæ wy-
nagradzania tylko i wy³¹cznie za efekt,

– oczekiwania na dostarczenie najlep-
szych kandydatów natychmiast, na ju¿,

– samodzielne weryfikowanie referencji
kandydatów bez ich wiedzy i zgody,

– przed³u¿aj¹ce siê procesy podejmowania
decyzji o wyborze kandydata, brak jakiej-

kolwiek informacji zwrotnej lub rezygna-
cje z rekrutacji w trakcie procesu,

– brak partnerskiego podejœcia w zakre-
sie iloœci i jakoœci informacji o stano-
wisku, pracodawcy i ofercie przekazy-
wanych doradcy personalnemu (zdarza
siê przes³anie tylko treœci og³oszenia re-
krutacyjnego),

– nieustanny nacisk na sta³e obni¿anie cen
us³ug rekrutacyjnych.

W relacji okreœlonej na pocz¹tku takim
zachowaniem pracodawcy, firmy rekruta-
cyjne maj¹ do wyboru dwie drogi: udzia³
w wyœcigu z innymi doradcami prowadz¹-
cy do obni¿enia standardów albo… rezy-
gnacjê z obs³ugi pracodawców,
dla których standardy procesu
i weryfikacja kompetencji kan-
dydatów s¹ mniej wa¿ne ni¿
zaspokojenie doraŸnej potrze-
by rekrutacyjnej. Po jednej i po
drugiej stronie s¹ firmy ambit-
ne, solidne oraz przeciêtne
i s³abe. Sam mia³em przyjem-
noœæ kooperowaæ z pracodawcami którzy
niezwykle powa¿nie podchodzili do spra-
wy partnerstwa i profesjonalizmu. Twier-
dzê te¿, ¿e ka¿da ze stron ma mo¿liwoœæ
wyboru podmiotu tej relacji i sposobu
zarz¹dzania ni¹. Zak³adam równie¿, ¿e
ka¿da ze stron podejmuje wybór bêd¹c
œwiadom¹ jego konsekwencji.

Rynek firm TSL jest specyficznym ryn-
kiem: jest to bran¿a us³ugowa o propor-
cjonalnie ni¿szej mar¿owoœci (w porów-
naniu np. z rynkiem bankowym,
farmaceutycznym), w zwi¹zku z czym
ka¿dy wydatek zewnêtrzny musi mieæ so-
lidne uzasadnienie. Jest to te¿ rynek bar-
dzo hermetyczny, w którym niemal „ka¿-
dy zna ka¿dego”, dodatkowo z siln¹
tendencj¹ do posi³kowania siê tylko swo-
imi wewnêtrznymi (bran¿owymi) zasoba-
mi ludzkimi. W takiej sytuacji w proce-
sach rekrutacyjnych trudno jest k³aœæ
zasadniczy nacisk na wyszukanie kandy-

data, którego nikt nie zna i na odkrycie
„terra incognita”; w tym wypadku nale¿y
siê tak¿e skupiaæ na coraz lepszej weryfi-
kacji merytorycznej i kompetencyjnej
kandydatów, by z grona mniej lub bardziej
znanych wszystkim osób, wy³uskaæ tê,
która w najwy¿szym stopniu spe³nia ocze-
kiwania pracodawcy. I to jest w³aœnie za-
danie dla profesjonalnych i doœwiadczo-
nych doradców personalnych. I takich
z pewnoœci¹ mo¿na znaleŸæ.

Marzy mi siê jakiœ twór, instytucja, ini-
cjatywa, arbiter na wzór… francuskiego
Guide Michelin, który podobnie jak w wy-
padku gastronomii, hotelarstwa i turysty-

ki, które Michelin bada, opisuje i ocenia
stanowi³by dla pracodawców zaintereso-
wanych wysok¹ jakoœci¹ us³ug i docenia-
j¹cych jej wartoœæ swoisty drogowskaz
u³atwiaj¹cy poruszanie siê w g¹szczu firm
rekrutacyjnych. A dla tych z kolei by³by
wyznacznikiem miejsca, do którego
musz¹ d¹¿yæ i w którym musz¹ siê zna-
leŸæ by pracowaæ z najlepszymi.

Chcia³bym te¿ zaapelowaæ do pracodaw-
ców o wspólne z nami, doradcami perso-
nalnymi dbanie o jakoœæ prowadzonych
procesów rekrutacyjnych. Stawiajcie nam
Pañstwo najwy¿sze wymagania w zakresie
jakoœci i rzetelnoœci. Dok³adajcie równo-
czeœnie starañ, by wymagania te nie spro-
wadza³y siê tylko do ceny i szybkoœci re-
alizacji procesu. Pamiêtajmy, ¿e brak
profesjonalizmu w rekrutacji odbija siê nie
tylko na wizerunku firm rekrutacyjnych, ale
tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – na wi-
zerunku Pañstwa, jako pracodawców.

Adam Brzozowski – konsultant i business unit manager w HRK Logi-
stics & Purchasing, ponad 14-letnie doświadczenie w branży doradztwa
personalnego, współpracował z ok. 100 firmami w ramach usług rekru-
tacyjnych, oceny kompetencji i budowy wizerunku pracodawcy; project
manager i asesor w projektach diagnostycznych Assessment/Develop-
ment Centre (brał udział w ponad 250 sesjach).

cd. ze str. 4
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Transport jest krwiobiegiem
igrzysk olimpijskich

GIGANCI LOGISTYKI

Rozmowa z Kajetanem Broniewskim
Szefem Misji Olimpijskiej Pekin 2008

Czy logistyka igrzysk mo¿e wp³y-
n¹æ na wyniki sportowców?
– Tak, logistyka mo¿e zawa¿yæ na wy-
nikach sportowców, je¿eli sprzêt spor-
towy nie zostanie dostarczony na czas.
W takich dyscyplinach, jak wioœlar-
stwo, kajakarstwo, ¿eglarstwo, jeŸ-
dziectwo, logistyka nabiera szczegól-
nego znaczenia. Okazuje siê, ¿e
przetransportowanie na drugi koniec
œwiata ³odzi ¿eglarskich, wioœlarskich,
kajakowych czy koni nie jest ³atwym
zadaniem. Pojawia siê niepewnoœæ,
czy sprzêt dojedzie w odpowiednim
momencie. A jest to sprzêt specjali-
styczny, który do ostatniej chwili po-
trzebny jest na treningach. Dlatego
zawodnicy maj¹ zazwyczaj dwa kom-
plety sprzêtu. Transport lotniczy jest
z regu³y bardzo drogi korzysta siê wiêc
z transportu morskiego, co wyd³u¿a
czas dostawy i zmusza do dok³adne-
go planowania. Jedynie konie przewo-

Polski Komitet Olimpijski przy œcis³ej
wspó³pracy z Polskimi Zwi¹zkami
Sportowymi oraz oczywiœcie Komite-
tem Organizacyjnym Igrzysk Olimpij-
skich. Do tego oddelegowana jest gru-
pa osób, która od samego pocz¹tku
monitoruje te sprawy. Nad tym pracu-
je ca³y sztab ludzi. Specjalnie powo³a-
ne zespo³y opracowuj¹ procedury do-
stawy du¿o wczeœniej. Podobna
sytuacja ma miejsce przy transporcie
broni dla strzelców czy ³uków, jakkol-
wiek procedury s¹ zupe³nie inne. Tych
dzia³añ nie widaæ, ale gdy bêdziemy
ogl¹daæ igrzyska olimpijskie pomyœl-
my i o tym.

Ile czasu trwa przygotowanie logisty-
ki sprzêtu sportowego na igrzyska?
– To d³ugie przygotowania. Zale¿¹ od
tego, gdzie odbywaj¹ siê igrzyska, je-

¿one s¹ transportem lotniczym. Mieli-
œmy w tym zakresie trochê przygód
podczas Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie na szczêœcie wszystko skoñczy³o
siê dobrze. Transport to niezwykle
wa¿ny element, który mo¿e zawa¿yæ
na starcie sportowca w igrzyskach, dla
którego, s¹ to na ogó³ najwa¿niejsze
zawody sportowe w ¿yciu. Logistyka,
o której raczej siê nie wspomina, mo¿e
mieæ w trakcie przygotowañ niebaga-
telne znaczenie.

Jak to wp³ywa na samych sportow-
ców, na ich kondycjê?
– Sportowcy nie s¹ nawet informowa-
ni o tym, co dzieje siê z ich sprzêtem
chyba, ¿e tu¿ przed startem dowiedz¹
siê nagle, o problemach. To nie jest
jednak zmartwienie zawodników! Dla
nich najwa¿niejszy jest start. W przy-
padku igrzysk olimpijskich stron¹ or-
ganizacyjn¹ transportu zajmuje siê cd. na str. 7

(na zdj. Kajetan Broniewski, arch. prywatne)
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œli jest to Europa wszystko jest prost-
sze. W przypadku Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie przygotowania rozpoczê³y
siê prawie dwa lata wczeœniej. Na rok
przed igrzyskami odbywa siê w mie-
œcie gospodarza igrzysk seminarium
szefów misji, podczas którego przed-
stawiciele Narodowych Komitetów
Olimpijskich otrzymuj¹ dossier szefa
misji, w którym zawarte s¹ wszelkie in-
formacje organizacyjne min. dotycz¹-
ce instrukcji jak postêpowaæ w przy-
padku transportu.

Jakie b³êdy pope³niaj¹ operatorzy
logistyczni, którzy obs³uguj¹ impre-
zy sportowe?
– Firmy, które podejmuj¹ siê tego typu
obs³ugi, s¹ doskonale przygotowane
do takich zadañ i maj¹ œwietnie przy-
gotowan¹ kadrê. Najczêœciej firmy te,
s¹ te¿ partnerami, sponsorami Miê-
dzynarodowego Komitetu Olimpijskie-
go, czy Narodowych Komitetów Olim-
pijskich. Od wielu lat wspó³pracuj¹
przy obs³udze tego typu imprez spor-
towych. Do potentatów w tym zakre-
sie nale¿¹: DB Schenker, UPS, Pe-
aden. Podczas mojej pracy w Polskim
Komitecie Olimpijskim wspó³pracowa-
³em z w/w firmami czêsto uzyskuj¹c
daleko id¹c¹ pomoc w rozwi¹zywaniu
ró¿nego rodzaju problemów.

Od czego zale¿y stopieñ trudnoœci
obs³ugi logistycznej zawodów i na
ile jest ona skomplikowana?

– G³ównie od dystansu, który trzeba
pokonaæ, bo wtedy liczy siê czas. Ina-
czej by³o podczas Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie inaczej bêdzie w Londynie.
W przypadku Igrzysk Olimpijskich
w Londynie Polski Komitet Olimpijski,
mo¿e liczyæ na pomoc Polskich Zwi¹z-
ków Sportowych, które s¹ „zaprawio-
ne” w tego typu przedsiêwziêciach or-
ganizuj¹c wielokrotnie transport
sprzêtu na mistrzostwa œwiata. Logi-
styka du¿ych imprez sportowych nie
jest czymœ bardzo skomplikowanym,
jeœli oczywiœcie po ka¿dej stronie
pracuj¹ osoby kompetentne, a komu-
nikacja miêdzy nimi jest p³ynna i bez-
problemowa. Procedury s¹ wypraco-
wywane i sprawdzane przez lata, ale
mimo to trzeba zawsze zgraæ kilka do-
datkowych na ogó³ nieprzewidzianych
spraw, które siê pojawiaj¹ gdzieœ z bo-
ku i trzeba je umiejêtnie, szybko
wpleœæ w ca³y proces logistyczny. Tak
naprawdê na koñcu wszystko zale¿y
od ludzi.

Co jest najs³abszym punktem w lo-
gistyce wewnêtrznej igrzysk spor-
towych?
– Absolutnie obs³uga transportowa.
Mo¿e nie najs³abszym, ale moim zda-
niem najwa¿niejszym, bo w trakcie
mistrzostw mo¿e zdarzyæ siê wiele,
mo¿e byæ gorsza gastronomia, cere-
monia otwarcia nie do koñca satysfak-
cjonuj¹ca, to nie zawa¿y na samych
zawodach, ale jeœli transport zawie-
dzie wówczas mog¹ byæ olbrzymie
problemy. WyobraŸmy sobie, ¿e za-

wodnik czy dru¿yna spóŸni siê na start.
Je¿eli transport funkcjonuje dobrze, to
ca³a reszta w efekcie odbierana jest
pozytywnie. Pocz¹wszy od komunika-
cji wewn¹trz wioskowej, zaopatrzenia,
a¿ po transport dedykowany zawod-
nikom – tutaj nie powinno byæ zbyt
du¿ych odchyleñ od za³o¿onych har-
monogramów.

Jak Pan ocenia przygotowania do
Euro 2012 pod wzglêdem logistyki?
– Trudno mi siê wypowiadaæ, nie je-
stem w komitecie organizacyjnym. To
najwiêksza impreza sportowa w histo-
rii naszego kraju. Czy osi¹gniemy suk-
ces sportowy, to sprawa wtórna, bo
w sporcie ró¿nie bywa. Marzy mi siê
abyœmy odnieœli sukces organizacyj-
ny, tu bêdzie ³atwiej. Zale¿y to tylko od
Nas. Nasze pañstwo zyska olbrzymie
doœwiadczenie i mam nadziejê presti¿,
który prze³o¿y siê na przyznanie Pol-
sce kolejnych du¿ych imprez sporto-
wych, a to jest bezcenna wartoœæ do-
dana. Nale¿y podkreœliæ równie¿
rozwój infrastruktury, z której bêdzie-
my korzystaæ przez wiele lat. Wierzê,
¿e podczas Mistrzostw Europy równie¿
transport bêdzie funkcjonowa³ bez
zastrze¿eñ, bo jak wspomnia³em – jest
to jeden z najwa¿niejszych elementów
decyduj¹cych o wszystkim.

Dziêkujê za rozmowê,

Beata Trochymiak
redaktor portalu

Pracujwlogistyce.pl

Kejatan Broniewski

Sportowiec, dyscyplina – wioœlarska jedynka. W 1999r, zdoby³ Mistrzostwo Polski w starcie
seniorów w wioœlarstwie jedynkowym. Medalista olimpijski. Reprezentant Polski m.in. na
Igrzyskach Olimpijskich w Seulu (1988), w Barcelonie (1992) w Atlancie (1996) oraz na
Mistrzostwach Œwiata w Wiedniu 1991, w Pucharze Œwiata w San Diego (1991), w Piedi-
lucco (1991), w Meksyku (1993) oraz w wielu innych. Komentator sportowy Eurosportu Igrzy-
ska Olimpijskie w Sydney 2000 r. oraz Telewizji Polskiej w Atenach w 2004 r. Dzia³acz na
rzecz rozwoju sportu w Polsce. Obecnie pracuje w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W la-
tach 2006–2009 Dyrektor Generalny PKOl, Szef Misji Olimpijskiej Pekin 2008 r. Od 2006 r.
Prezes Fundacji Rozwoju Wioœlarstwa Polskiego.

GIGANCI LOGISTYKI
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2012r.) dodatkowego potr¹cenia sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne oraz zwróci nad-
p³atê sk³adki zdrowotnej w kwocie (9%).
Z uwagi na fakt, i¿ sk³adki na ubezpiecze-
nie spo³eczne oraz zdrowotne podlegaj¹
uwzglêdnieniu przy wyznaczaniu dochodu
do opodatkowania oraz kwoty nale¿nego
podatku w odmienny sposób, poni¿ej
przedstawiono zasady postêpowania w za-
le¿noœci od rodzaju sk³adki.

Sk³adka na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
Z brzmienia art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) usta-
wy o PDOF wynika, ¿e podstawê oblicza-
nia podatku, z zastrze¿eniem art. 29–30c
oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony
zgodnie z art. 9 (dla stosunku pracy) po
odliczeniu kwot sk³adek okreœlonych
w ustawie z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych potr¹-
conych w roku podatkowym przez p³atni-
ka ze œrodków podatnika (...) od przycho-
du podlegaj¹cego opodatkowaniu. Maj¹c
na uwadze fakt, i¿ potr¹cenie zaleg³ej
sk³adki na ubezpieczenie rentowe i eme-
rytalne nast¹pi w roku podatkowym 2012
wielkoœæ tej sk³adki powinna byæ uwzglêd-
niona w rozliczeniu za miesi¹c marzec
2012. Tym samym, pracodawca pomniej-
sza wynagrodzenie wyp³acone w miesi¹cu
marcu 2012 r. o wysokoœæ sk³adki na ubez-
pieczenie spo³eczne nale¿ne za ten miesi¹c
oraz o wysokoœæ dop³aty powsta³ej na sku-
tek b³êdnego okreœlenia wysokoœci sk³ad-
ki w roku 2009. Wysokoœæ dodatkowej
sk³adki na ubezpieczenie emerytalne oraz
rentowe, jako potr¹cona w roku podatko-
wym 2012, powinna byæ uwzglêdniona
w informacji PIT-11 przekazywanej pra-
cownikowi za rok 2012.

Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne
Stosownie do brzmienia art. 27b ust. 1 pkt 1
lit. b) ustawy o PDOF podatek dochodo-
wy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art.
30c, w pierwszej kolejnoœci ulega obni-
¿eniu o kwotê sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne, o której mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych pobranej w roku podat-
kowym przez p³atnika zgodnie z przepi-
sami o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych

(…). Kwota sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne, o któr¹ zmniejsza siê podatek,
nie mo¿e przekroczyæ 7,75% podstawy
wymiaru tej sk³adki (por. art. 27b ust. 2
ustawy o PDOF).

W analizowanej sytuacji dosz³o do powsta-
nia nadp³aty sk³adki na ubezpieczenie zdro-
wotne wskutek pobrania przez pracodaw-
cê sk³adki wyliczonej w oparciu o b³êdnie
ustalon¹ podstawê wymiaru. Zasadnym
jest, by p³atnik w rozliczeniu wynagrodze-
nia pracownika za miesi¹c marzec 2012r.
dokona³ zwrotu ca³ej nadp³aconej przez
pracownika kwoty sk³adki na ubezpiecze-
nie zdrowotne. Odpowiednio do brzmie-
nia art. 45 ust. 3a ustawy o PDOF je¿eli
podatnik, obliczaj¹c podatek nale¿ny, do-
kona³ odliczeñ od dochodu, podstawy ob-
liczenia podatku lub podatku, a nastêpnie
otrzyma³ zwrot odliczonych kwot (w ca³o-
œci lub w czêœci), w zeznaniu podatkowym
sk³adanym za rok podatkowy, w którym
otrzyma³ ten zwrot, dolicza odpowiednio
kwoty poprzednio odliczone. Kwota tego
zwrotu powinna byæ wykazana w pozycji
106 na formularzu PIT-37/ pozycji 170 na
formularzu PIT-36.

Podsumowuj¹c, wysokoœæ dop³aty sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne potr¹conej
z wynagrodzenia pracownika nale¿nego za
miesi¹c marzec 2012 powinna byæ
uwzglêdniona przy kalkulacji podstawy
opodatkowania za miesi¹c marzec 2012 r.,
a tym samym uwzglêdniona w rozliczeniu
podatkowym za rok 2012. Pracodawca
powinien równie¿ poinformowaæ pracow-
nika o koniecznoœci doliczenia w zezna-
niu podatkowym sk³adanym przez pra-
cownika za rok podatkowy 2012 do
nale¿nego podatku dochodowego za ten
rok wartoœæ zwróconej sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne w czêœci podlegaj¹-
cej odliczeniu od podatku tj. kwocie sta-
nowi¹cej 7,75% podstawy wymiary
sk³adki. Pracownik dokonuj¹c rocznego
rozliczenia podatku dochodowego powi-
nien powiêkszyæ kwotê nale¿nego podat-
ku dochodowego za rok 2012 o kwotê
zwróconej sk³adki na ubezpieczenie zdro-
wotne podlegaj¹cej uprzednio odliczeniu
od podatku dochodowego.

Autor: Agnieszka Sakowska ECDDP Sp. z o.o

Korekta wysokości składek ZUS przez pracodawcę

Jakie s¹ skutki korekty wysokoœci sk³a-
dek na ubezpieczenie spo³eczne oraz

zdrowotne przez pracodawcê dla rozli-
czeñ podatku dochodowego od osób fi-
zycznych?

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
co roku og³asza wysokoœæ rocznej podsta-
wy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe obowi¹zuj¹cej w da-
nym roku podatkowym. O przekroczeniu
tej podstawy w danym roku pracownik
powinien powiadomiæ pracodawcê, tak by
pracodawca móg³ prawid³owo wywi¹zaæ
siê z obowi¹zków p³atnika sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne oraz zdrowotne. Jakie
s¹ zatem podatkowe konsekwencje z³o¿e-
nia takiego oœwiadczenia miesi¹c za wcze-
œnie. Na potrzeby dalszej analizy, przyjmij-
my, ¿e pracownik z³o¿y³ oœwiadczenie
w roku 2009, z którego to oœwiadczenia
wynika³o, ¿e jego podstawa wymiaru sk³a-
dek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we w listopadzie 2009 r. przekroczy roczn¹
kwotê graniczn¹. W zwi¹zku z tym za mie-
si¹c listopad pracodawca op³aci³ sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne od obni¿onej pod-
stawy. Obecnie okaza³o siê, ¿e za listopad
nale¿a³o rozliczyæ sk³adki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe od wy¿szej pod-
stawy. Pracodawca, ze wzglêdu na niepra-
wid³owe ustalenie wysokoœci nale¿nych
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz
zdrowotne w roku 2009 dokona aktualnie
(tj. przy wyp³acie pracownikowi wynagro-
dzenia nale¿nego za miesi¹c marzec
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W pracy na kolei trzeba odkryć w sobie
odrobinę pierwiastka męskiego

– W kontaktach biznesowych nieraz spo-
tka³am siê z opini¹, ¿e spedycja i logisty-
ka kolejowa nie jest miejscem dla kobie-
ty, aczkolwiek nie traktujê tego jako z³y
przejaw ze strony kontrahentów, tylko
jako brak zrozumienia tematu. Czasami
trzeba po prostu odkryæ w sobie odrobi-
nê pierwiastka mêskiego i twardo prowa-
dziæ rozmowy – mówi Barbara Dudek.

Pierwsze kroki w spedycji
Po ukoñczeniu Akademii Ekonomicznej
w Katowicach na wydziale Ekonomii ze
specjalnoœci¹ transport miêdzynarodowy
odpowiedzia³a na og³oszenie firmy Kueh-
ne + Nagel, która szuka³a absolwentów do
oddzia³u w Katowicach. Pracê otrzyma³a
w spedycji kolejowej, na pocz¹tku jako
asystent spedytora.
– Przyznam, ¿e w czasie studiów mia³am
znikomy kontakt z transportem kolejo-

jowych. Rynek oraz konkurencyjnoœæ tych
przewozów wygl¹da dzisiaj zupe³nie ina-
czej, ciekawiej – mówi p. Barbara.
Zdaniem p. Barbary najlepszy czas dla ko-
lei jeszcze nie nadszed³ i trzeba du¿o wy-
si³ku w³o¿yæ w to, aby rynek ten by³ w pe³-
ni konkurencyjny w stosunku do innych
ga³êzi transportowych. Ale to zachêca do
dzia³ania i czyni ten obszar bardzo atrak-
cyjnym z punktu rozwoju zawodowego,
równie¿ dla kobiet. Daje mo¿liwoœci za-
równo rozwoju merytorycznego jak i ka-
riery.
– Tutaj ka¿dy dzieñ przynosi nowe wy-
zwania, to jest najciekawsze w tej pracy
i daje ogromne mo¿liwoœci rozwoju.
Codziennie trzeba poszukiwaæ nowych
rozwi¹zañ i nie ma tutaj wzorców do po-
wielenia, wszystko zale¿y od naszej ini-
cjatywy – mówi Barbara Dudek.
Zapytana o to, czy zamieni³aby kolej na
innych rodzaj spedycji, odpowiada, ¿e
jeœli tak by siê zdarzy³o i musia³aby opu-
œciæ spedycjê kolejow¹, to wybra³aby zu-
pe³nie inn¹ bran¿ê – turystykê.
Dziêki przejœciu kolejnych stopni specja-
lizacji w transporcie kolejowym i kolej-
no przychodz¹cym awansom na stanowi-
ska kierownicze, dzisiaj jest managerem
odpowiedzialnym za sprzeda¿ i rozwój
us³ug spedycji kolejowej w Polsce, œwiad-
czonych przez koncern Kuehne + Nagel.
Doradza klientom jak zorganizowaæ prze-
wozy od punktu A do punktu B z wyko-
rzystaniem w pe³ni mo¿liwoœci sieci ko-
lejowej w œcis³ym powi¹zaniu z innymi
ga³êziami transportu, co jest du¿ym wy-
zwaniem.
Zami³owanie do kolei nie spowodowa³o
uœpienia na jej problemy i s³aboœci. To co
przeszkadza p. Barbarze na tym rynku, to
uzale¿nienie go od du¿ych przewoŸników
kolejowych, z którymi czêsto nie ma du-
¿ego pola do negocjacji.
– Mam nadziejê, ¿e z ka¿dym rokiem bê-
dzie lepiej i konkurencyjnoœæ w transpor-
cie kolejowym bêdzie wzrastaæ. Rynek
rozwija siê bardzo dynamicznie i z cza-
sem coraz wiêcej firm, nie tylko z grupy
tych najwiêkszych, bêdzie wchodziæ
z ofert¹ transportu na polskich rynek
– mówi Barbara Dudek.
W czasie wolnym od pracy stara siê zdy-
stansowaæ do obowi¹zków zawodowych,
ale jak sama mówi, to czêœæ jej ¿ycia i nie
zawsze siê to udaje. Najchêtniej odpoczy-
wa aktywnie na œwie¿ym powietrzu
i w gronie rodziny.

Opr. Beata Trochymiak

wym i by³am pe³na obaw, bo nie wiedzia-
³am nic o organizacji przewozów kolejo-
wych – wspomina Barbara Dudek. Na
pocz¹tku by³o trudno, gdy¿ poznanie
wszystkich tajników tj. prawo, dokumen-
ty, ca³ej tej specyfiki dotycz¹cej organi-
zacji transportu kolejowego wymaga³o
uczenia siê krok po kroku na czym ona
polega. Z ka¿dym dniem by³o lepiej i z
ka¿dym dniem coraz bardziej ta praca
poch³ania³a p. Barbarê. Tym bardziej, ¿e
rynek te¿ zmienia³ siê dynamicznie.
– Kiedy kilkanaœcie lat temu zaczyna³am
pracê, by³o zupe³nie inne podejœcie do
klientów i do samego transportu kolejo-
wego, który nie by³ tak popularny jak jest
obecnie. Wówczas kolej kojarzona by³a
tylko z jednym przewoŸnikiem i z Grup¹
PKP. Teraz mamy kilkunastu operatorów
przewozów, wiêcej firm spedycyjnych
specjalizuj¹cych siê w przewozach kole-

Barbara Dudek sales manager rail logistics Kuehne+Nagel Sp. z o. o.



PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 23 marca 201210 NOWINKI TECHNICZNE

Nie konkurujemy ceną,
ale wartością dodaną
w postaci rozwiązań IT
Rozmowa z Przemys³awem Jaroszem
marketing managerem Siódemka S.A.

Czym dzisiaj konkuruj¹ firmy kurier-
skie o klienta?
– Mo¿liwoœæ stworzenia realnej przewagi
na rynku KEP sprowadza siê g³ównie do
walki cenowej, bo standard us³ug jest bar-
dzo podobny. Ka¿dy dzisiaj œwiadczy us³u-
gi „next day” i du¿o wiêcej zrobiæ tutaj nie
mo¿na. Siódemka postanowi³a podejœæ do
tematu inaczej i zapyta³a swoich klientów,
jakie narzêdzie usprawni³yby wspó³pracê
z kurierem, które decydowa³yby te¿ o wy-
borze us³ug kurierskich. Skupiliœmy siê wiêc
na stworzeniu wartoœci dodanej, która przy-
niesie okreœlone profity naszym klientom,
w postaci zaoszczêdzonego czasu, a za tym
i kosztów. Opracowaliœmy konkretne, uni-
katowe autorskie rozwi¹zanie. Dzia³aj¹c
zgodnie z za³o¿eniem: „Twoje potrzeby na-
sze rozwi¹zania”. W ramach przyjêtej stra-
tegii rozwoju narzêdzi stworzyliœmy grupy
narzêdzi, dedykowane poszczególnych seg-
mentom obs³ugiwanych przez nas klientów,
pod nazw¹ Siódemka Business Ship Con-
trol, Siódemka Office Ship Control oraz Sió-
demka Easy Ship Control.

Na czym polega wyj¹tkowoœæ tych na-
rzêdzi?
– Przede wszystkim poprawia komfort
i usprawnia wspó³pracê z firm¹ kuriersk¹,
co wa¿ne jest w przypadku mniejszych
firm. Wdro¿enie aplikacji przyspieszaj¹cej
proces obs³ugi przesy³ek okaza³o siê strza-
³em w dziesi¹tkê. Po³¹czyliœmy ró¿ne œro-
dowiska baz, w których pracuje klient,
w jedn¹ ca³oœæ. Czyli aplikacjê sklepu in-
ternetowego, programu magazynowo-
sprzeda¿owego b¹dŸ finansowo-ksiêgowe-
go oraz aplikacjê wysy³kow¹ firmy
kurierskiej. Jak wynika z przeprowadzo-
nych badañ u ponad 80 proc. klientów te
trzy œrodowiska maj¹ odrêbne bazy danych,

a dziêki naszemu rozwi¹zaniu mo¿na je ze
sob¹ po³¹czyæ bez koniecznoœci ka¿dora-
zowego importu danych z jednego œrodo-
wiska do drugiego.

Jakie korzyœci czerpie klient?
– Klient obs³uguje wszystko z pulpitu
swojego komputera. Obs³uga sprzeda¿y
i magazynu, system ksiêgowy, tworzenie
dokumentów, monitoring przesy³ek i admi-
nistracja raportami – wszystko jest razem
zintegrowane, w jednym miejscu. Daje to
oszczêdnoœci czasu i obni¿enie kosztów
obs³ugi wysy³ek. To w³aœnie stanowi naj-
wiêksz¹ korzyœæ. Np. je¿eli prowadzê ma³¹
firmê i wysy³am 100 paczek dziennie, to
dane o ka¿dym zamówieniu muszê prze-
nosiæ pomiêdzy co najmniej trzema apli-
kacjami. Przyjmuj¹c zamówienie ze skle-
pu interentowego, muszê je wydrukowaæ
i wprowadziæ dane kontrahenta i dane o za-
mówionym towarze do programu magazy-
nowego. Po wydrukowaniu dokumentu
sprzeda¿y trzeba wprowadziæ dane do ko-
lejnej aplikacji firmy kurierskiej, zaznacza-
j¹c wszystkie opcje zwi¹zane z parametra-
mi przesy³ki, towaru, opcjami us³ug
p³atnoœci. W konsekwencji w wiêkszoœci
przypadków wiêkszoœæ mniejszych przed-
siêbiorców decyduje siê na zatrudnienie do-
datkowego pracownika lub rzadziej na
kosztowne i czasoch³onne integracje w³a-
snych systemów. Maj¹c do dys-pozycji jed-
no œrodowisko danych,  obs³uga i dostêp
do informacji o przesy³kach staje siê pro-
sta, daj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ szybkie-
go wystawiania dokumentów przewozo-
wych w momencie wystawienia faktury i na
postawie danych na niej zawartych, a tak-
¿e raportowania i œledzenia statusu prze-
sy³ki po jej nadaniu.

Dla kogo przeznaczone s¹ te narzêdzia?
– G³ównie dla klientów biznesowych
z sektora handlu, prowadz¹cych wysy³-
kê towarów. Dla klientów, którzy wysy-

³aj¹ przesy³ki dokumentowe z biura,
przygotowaliœmy odrêbne aplikacje biu-
rowe. Rozpoczêliœmy te¿ prace nad
zwiêkszeniem funkcjonalnoœci aplikacji
mobilnej Mobile7 dedykowanej dla
klientów indywidualnych, sporadycznie
korzystaj¹cych z naszych us³ug, jak rów-
nie¿ dla odbiorców przesy³ek.

Czy korzystanie z tych aplikacji poci¹ga
za sob¹ jakieœ koszty po stronie klienta?
– To jest druga istotna wartoœæ tego roz-
wi¹zania. Takich kosztów nie ma, klient
korzysta z tych aplikacji bezp³atnie. Musi
tylko spe³niæ wymogi programowe, aby
móc pod³¹czyæ aplikacje (chodzi o pro-
gramy WF MAG w wersji Prestige, lub
system Symfonia Handel lub Forte dla
Handlu).

A co z bezpieczeñstwem danych?
– Poniewa¿ jest to rozwi¹zanie pracuj¹ce
w œrodowisku klienta, podstawowym za³o-
¿eniem projektu by³o 100 procentowe bez-
pieczeñstwo dla jego systemów. Z tego
wzglêdu zdecydowaliœmy siê na bezpo-
œredni¹ wspó³pracê z producentami progra-
mów magazynowo-sprzeda¿owych, firm¹
Asseco Wapro i Sage. Dziêki temu, ¿e na-
sze aplikacje wysy³kowe powsta³y przy
udziale twórców tych programów, jesteœmy
w stanie zagwarantowaæ ich pe³ne bezpie-
czeñstwo. W ramach podjêtej d³ugookre-
sowej wspó³pracy z tymi dostawcami, za-
pewniamy równie¿ pe³n¹ zgodnoœæ
naszego rozwi¹zania z kolejnymi edycja-
mi programów magazynowo-sprzeda¿o-
wych. S¹dzê, ¿e tym rozwi¹zaniem zasko-
czyliœmy tak samo klientów jak i ca³y rynek
KEP. Na budowê nowych narzêdzi poœwiê-
ciliœmy prawie dwa lata, ale by³o warto, co
potwierdzaj¹ nam sami klienci.

Dziêkujê za rozmowê,

Beata Trochymiak


