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Rynek p∏ac w bran˝y spedycja/logistyka – rosnàce koszty dzia∏alnoÊci
Jak wynika z danych, zawartych w raporcie HRK Partners, w ostatnich latach
widaç wyraênie dynamiczny rozwój
rynku pracy w bran˝y spedycja/logistyka. Firmy wyst´pujàce w tym raporcie
– aktualnie jest to 27 najwi´kszych
firm z tej bran˝y – zwi´kszajà skal´
prowadzonych dzia∏aƒ, a co za tym
idzie, zatrudniajà rosnàcà rzesz´ pracowników. Du˝y popyt na prac´ skutkuje, zw∏aszcza regionalnie, wyst´pujàcà przewagà popytu. Tworzy si´ rynek pracownika, który zaczyna dykto-

waç pracodawcy swoje warunki. Warto
zauwa˝yç, ˝e w ostatnich latach sytuacja ta dotyczy∏a w szczególnoÊci stanowisk pracowniczych (takich jak na
przyk∏ad pracownik magazynu, operator wózka wid∏owego itp.)
W prostej linii przek∏ada si´ to na rosnàce koszty funkcjonowania firm
z bran˝y TSL.
Wed∏ug Raportu P∏acowego, w sferze
spedycja/logistyka jesienià 2007 roku
wynagrodzenia w bran˝y przedstawia∏y si´ zgodnie z rysunkiem 1. W zesta-

wieniu z rysunkiem 2 – w którym widzimy procentowy uk∏ad zatrudnienia
w typowej firmie logistycznej – mo˝emy zauwa˝yç, ˝e pomimo widocznie
wy˝szych wynagrodzeƒ dyrektorów
oraz kierowników – to specjaliÊci oraz
osoby na stanowiskach pracowniczych
stanowià o wysokoÊci kosztów osobowych ponoszonych przez firm´. Przeci´tne p∏ace brutto osób na stanowiskach pracowniczych przekroczy∏y dwa
tysiàce z∏otych i nie jest to jeszcze koniec ich wzrostu.

Rys. 1. Przeci´tne wynagrodzenie w bran˝y TSL. èród∏o: raport HRK Partners, jesieƒ 2007.

Rys. 2. Procentowy rozk∏ad zatrudnienia w firmie z bran˝y TSL. èród∏o: raport HRK Partners, jesieƒ 2007.
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Rys. 3. Dynamika wynagrodzeƒ w bran˝y TSL. èród∏o: raporty HRK Partners.

Rys. 4. Poziomy wynagrodzeƒ na stanowiskach pracowniczych w bran˝y TSL. èród∏o: raporty HRK Partners.

Przedstawiona na rysunku 3 dynami- cowniczy oraz specjalistyczny) – doproka wzrostu wynagrodzeƒ w ostatnich wadzi∏a do znaczàcego wzrostu koszlatach – szczególnie wysoka dla stano- tów funkcjonowania firm z bran˝y TSL.
wisk niekierowniczych (poziom praNa rysunkach 4 oraz 5 mo˝emy zaob-

serwowaç, jak kszta∏towa∏y si´ wynagrodzenia dla stanowisk niekierowniczych – odpowiednia dla pracowników
oraz specjalistów.

Rys. 5. Poziomy wynagrodzeƒ na stanowiskach specjalistycznych w bran˝y TSL. èród∏o: raporty HRK Partners.
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Pewnà nadziej´ daje prognoza, sporzàdzona na podstawie deklaracji
uczestników raportu spedycja/logistyka, zak∏adajàca wzrost wynagrodzeƒ
pomi´dzy jesienià 2007 roku a jesienià
2008 roku o odpowiednio 7,8% oraz
7,0% dla stanowisk niekierowniczych
oraz kierowniczych (rysunek 3).
Patrzàc, jak wynagrodzenia kszta∏tujà
si´ w skali Polski (rysunek 6), widzimy
du˝e zró˝nicowanie regionalne. Pod

wzgl´dem wysokoÊci poziomu p∏ac dla
stanowisk pracowniczych. Prym wiodà
województwa: Mazowieckie oraz DolnoÊlàskie. Najmniej zap∏acimy pracownikowi z bran˝y TSL w Województwie Lubelskim oraz Podkarpackim. Na zachodzie
Polski jest ju˝ zdecydowanie dro˝ej.
Pomimo dynamicznego wzrostu poziomów wynagrodzeƒ w bran˝y TSL,
nadal pozostaje on w tyle za dynamikà
rynku ogólnopolskiego – wed∏ug sza-

cunków GUS przeci´tne wynagrodzenie
w sektorze przedsi´biorstw w stosunku analogicznego okresu roku 2007
wzros∏o o 12 punktów procentowych.
Obserwowany przez HRK PARTNERS
analogiczny wzrost wynagrodzeƒ w dla
bran˝y TSL wyniós∏ natomiast nieca∏e
9%. Liczby te nale˝y uznaç za dobrà informacj´ dla przedsi´biorstw TSL oraz
ich klientów – nadal op∏acalny jest outsourcing do tej bran˝y.

Rys. 6. Poziomy wynagrodzeƒ dla stanowisk pracowniczych w poszczególnych województwach.. Przeci´tne wynagrodzenie w Polsce = 100%.
èród∏o: raport HRK Partners, jesieƒ 2007.
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