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Streszczenie: Sektor transportu, spedycji i logistyki (TSL) podlega przemianom
kszta³tuj¹cym ca³y rynek pracy w Polsce. Zmiany te wynikaj¹ przede wszystkim ze
wzrostu stopnia specjalizacji pracy oraz zmniejszaj¹cej siê liczby osób chêtnych do
podjêcia pracy na skutek spadaj¹cej stopy bezrobocia. Istotnym czynnikiem tych
zmian jest równie¿ fakt, ¿e na rynek pracy wchodz¹ roczniki z ni¿u demograficznego, co nie u³atwia pozyskania nowych pracowników.
Zmiany te powoduj¹, ¿e przedsiêbiorstwa logistyczne zmuszone zosta³y do podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu przygotowanie odpowiednich zasobów kadrowych. Wykwalifikowana kadra jest nie tylko niezbêdna do skutecznego funkcjonowania przedsiêbiorstw na poziomie bie¿¹cym, ale tak¿e stanowi istotny element pozwalaj¹cy na
efektywne konkurowanie i rozwój przedsiêbiorstwa. Waga problemu oraz zakres
dzia³añ, które musz¹ zostaæ podjête w tym zakresie, wyznacza nowe miejsce kwestii
zarz¹dzania personelem w strategiach konkurencyjnych przedsiêbiorstw logistycznych. Celem artyku³u jest okreœlenie profilu zawodowego studenta studiów zwi¹zanych z logistyk¹ oraz wskazanie na zwi¹zane z nim kierunki rozwoju polityki kadrowej w przedsiêbiorstwach. W artykule wykorzystano wyniki badania ankietowego
wykonanego przez autorkê wœród studentów w 2017 r. oraz analiza danych statystycznych dotycz¹cych rynku pracy w Polsce.

Wprowadzenie
Przedsiêbiorstwa logistyczne w Polsce w XXI w. wesz³y w fazê intensywnego
rozwoju opartego na dobrej koniunkturze w gospodarce krajowej oraz na wzroœcie
miêdzynarodowej wymiany handlowej. Rozwój przedsiêbiorstw odbywa siê zarówno w sferze technologicznej, jak i organizacyjnej. Zmiany technologiczne
wi¹¿¹ siê przede wszystkim z automatyzacj¹ pracy w magazynach, terminalach
i centrach logistycznych, a tak¿e z cyfryzacj¹ procesów wytwórczych i procesów
zarz¹dzania informacj¹. W sferze organizacyjnej nastêpuje proces dostosowania
zasad bie¿¹cego i planowanego funkcjonowania przedsiêbiorstw do nowych
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wyzwañ rynkowych przejawiaj¹cy siê w zmianach strategii konkurencyjnej.
Przedsiêbiorstwa dostosowuj¹ siê do wymagañ rynku i poszukuj¹ nowych mo¿liwoœci konkurowania. Zarówno czynniki technologiczne, jak i organizacyjne
narzucaj¹ koniecznoœæ zmian w sposobie zarz¹dzania. Sfer¹ zapewniaj¹c¹ mo¿liwoœæ skutecznego wprowadzania jakichkolwiek zmian w przedsiêbiorstwie
jest zarz¹dzanie kadrami.
Na wysoce konkurencyjnym rynku pracy polityka kadrowa ma zapewniæ
przedsiêbiorstwu zasoby ludzkie zgodne co do liczebnoœci oraz posiadanych
kwalifikacji z profilem prowadzonej dzia³alnoœci. Jej celem jest rozwój potencja³u pracowników i wychowanie przysz³ej kadry mened¿erskiej1, a tak¿e stworzenie kompletnego, stabilnego i zgranego zespo³u specjalistów, którzy posiadaj¹
umiejêtnoœci odpowiadaj¹ce aktualnym wymaganiom rynku. W konsekwencji
zarz¹dzanie personelem musi odbywaæ siê nieprzerwanie. Powinno tak¿e byæ
zaplanowane w d³ugim okresie, poniewa¿ pozyskanie i wyszkolenie pracowników, którzy uzupe³niaj¹ zasoby kadrowe, jest procesem czasoch³onnym i kosztoch³onnym.

1. Zarz¹dzanie personelem w przedsiêbiorstwach logistycznych
Zasoby ludzkie s¹ we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach jednym z najwa¿niejszych czynników konkurencyjnoœci. Posiadanie odpowiednio wyszkolonej
i zaanga¿owanej kadry jest warunkiem prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku. Im wy¿szy stopieñ specjalizacji pracy w firmie, tym wiêksz¹
wartoœæ stanowi doœwiadczenie i umiejêtnoœci zespo³u. W rezultacie proces
zarz¹dzania personelem (talent management) uznaje siê za jeden z kluczowych
procesów zarz¹dczych w przedsiêbiorstwach. Definiuje siê go jako „proces polegaj¹cy na wyszukiwaniu talentów, rozwijaniu ich i ukierunkowywaniu w sposób umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie celów biznesowych”2. Zarz¹dzanie personelem
jest procesem ci¹g³ym, na który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce etapy3:
– planowanie (strategiczne, taktyczne i operacyjne),
– rekrutacja i selekcja (obsada stanowisk pracy, kontakty z rynkiem pracy)
– ocena wyników i mo¿liwoœci rozwoju pracowników,
– motywacja pracowników,
– rozwój personelu i spo³ecznego wizerunku organizacji.
Z ich pomoc¹ tworzy siê i rozwija kapita³ ludzki przedsiêbiorstwa, nazywany
tak¿e kapita³em intelektualnym. Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi ma na celu
zapewnienie funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorstwa dziêki stworzeniu
1

2
3

A.J. Canzon, R. McGee, Zarz¹dzanie talentami i planowanie œcie¿ek karier, Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2015, s. 26.
Ibidem, s. 26.
M. Kostera, Zarz¹dzanie personelem, PWE, Warszawa 2010, s. 31.
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i motywowaniu zaanga¿owania zespo³u pracowników. Dotyczy równie¿
kszta³towania okreœlonej kultury i atmosfery pracy w przedsiêbiorstwie oraz
wzajemnych relacji pomiêdzy pracownikami. W ramach zarz¹dzania personelem opracowuje siê strategie pozyskiwania nowych pracowników, tworzy siê
plany rozwoju ich kompetencji przez system szkoleñ oraz tworzy siê dla nich
plany rozwoju kariery powi¹zane ze zdobywaniem kolejnych poziomów
wiedzy i umiejêtnoœci. Sprawnie funkcjonuj¹cy system zarz¹dzania zasobami
ludzkimi zapewnia firmie bezpieczeñstwo w odniesieniu do zagro¿eñ zwi¹zanych z czasowymi brakami kadrowymi, a tak¿e z deficytem kompetencji niezbêdnych do dzia³alnoœci firmy.
Naturalna rotacja kadr jest podstawowym powodem podejmowania wysi³ków w zakresie zarz¹dzania personelem, ale znaczenie ma tak¿e postêpuj¹ca
specjalizacja pracy, co powoduje, ¿e wiele przedsiêbiorstw logistycznych poszukuje na rynku specjalistów, którzy s¹ zaznajomieni z nowymi technologiami
w zakresie obs³ugi logistycznej towarów, potrafi¹ biegle pos³ugiwaæ siê zaawansowanymi narzêdziami informatycznymi czy te¿ skutecznie prowadziæ dzia³ania
marketingowe, sprzeda¿owe i operacyjne w cyfrowej rzeczywistoœci. Przedsiêbiorstwa logistyczne w procesie rozwoju potrzebuj¹ zatem m³odych pracowników, których przez system sta¿y i praktyk zawodowych mog¹ przeszkoliæ do
wykonywania okreœlonych zadañ, a jednoczeœnie wykorzystaæ ich potencja³
w zakresie znajomoœci nowych technologii oraz du¿ych zdolnoœci adaptacyjnych do œrodowiska i specyfiki pracy w przedsiêbiorstwie. M³odzi pracownicy
nie wnosz¹ do przedsiêbiorstwa doœwiadczenia zawodowego i sieci kontaktów,
s¹ natomiast Ÿród³em innowacyjnych pomys³ów, kreatywnoœci oraz posiadaj¹
umiejêtnoœci adaptacji i szybkiego wdro¿enia siê do pracy wymagaj¹cej u¿ycia
nowych technologii, szczególnie technologii cyfrowych.
Przedsiêbiorstwa logistyczne konkuruj¹ miêdzy sob¹ o wykwalifikowanych
pracowników charakteryzuj¹cych siê pewnym sta¿em pracy w bran¿y i doœwiadczeniem zawodowym. W sektorze TSL doœwiadczony pracownik stanowi wymiern¹ wartoœæ ze wzglêdu na wiedzê i kontakty, które wykorzystuje podczas
pracy. Znalezienie pracownika o takiej charakterystyce na rynku pracy jest trudne i kosztowne, a jego adaptacja do pracy w firmie nie zawsze koñczy siê sukcesem. W strategii zarz¹dzania personelem przywi¹zuje siê coraz wiêksz¹ wagê
do procesów ukierunkowanych na wyszkolenie i zatrzymanie w firmie wartoœciowych pracowników, które wymagaj¹ przyjêcia i realizacji d³ugookresowej
strategii zarz¹dzania kadrami.
Niezale¿nie od specyfiki bie¿¹cych potrzeb kadrowych, strategia zarz¹dzania
talentami powinna opieraæ siê na identyfikacji nastêpuj¹cych cech funkcjonowania organizacji:
– kierunek rynkowy, w jakim zmierza organizacja,
– czynniki maj¹ce wp³yw na przysz³oœæ organizacji,
– szanse i zagro¿enia wynikaj¹ce ze zmiennoœci otoczenia organizacji,
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– plan sukcesji stanowisk, wynikaj¹cy z naturalnej rotacji personelu,
– ocena stanowisk pod k¹tem dopasowania ich specyfiki do stylu ¿ycia pracowników.
– zastosowanie atrakcyjnego w oczach pracowników systemu motywacyjnego.
Bazuj¹c na identyfikacji omówionych elementów, mo¿na stworzyæ specyficzny dla danej organizacji system celów i narzêdzi zarz¹dzania personelem.

2. Debiutanci na rynku pracy w logistyce
Obroty w bran¿y logistycznej i poziom zatrudnienia s¹ skorelowane z ogóln¹
koniunktur¹ w gospodarce. Poprawa koniunktury widoczna jest we wskaŸnikach dotycz¹cych obrotów przedsiêbiorstw transportowych, logistycznych
i magazynowych wczeœniej, tj. zanim jeszcze staje siê ona widoczna w handlu.
Zwiêkszone obroty wymagaj¹ szybkiego uzupe³nienia kadr w firmach logistycznych, a proces ten dotyczy w najwiêkszej mierze stanowisk operacyjnych. Lata
2013–2016 by³y okresem dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce, co obrazuje
znaczny wzrost PKB, zahamowany jednak w 2016 r. Jednoczeœnie w tym czasie
stopa bezrobocia spada³a, osi¹gaj¹c w 2016 r. poziom 8,3%. Wielkoœci tych wskaŸników przedstawiono na rysunku 1. Niska stopa bezrobocia oznacza, ¿e bez
pracy pozostawa³o w gospodarce relatywnie niewiele osób. Bran¿a logistyczna
w tym okresie rozwija³a siê dynamicznie. Wed³ug szacunków GUS sprzeda¿
wyrobów i us³ug transportu i gospodarki magazynowej w latach 2013–2015
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Rysunek 1. Dynamika realna PKB oraz poziom stopy bezrobocia w Polsce w latach
2011–2016
ród³o: Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010–2015, notatka informacyjna
GUS z dnia 19 paŸdziernika 2016 r., Roczne wskaŸniki makroekonomiczne, GUS, http://stat.gov.pl/
wskazniki-makroekonomiczne/ [dostêp 31.03.2017].
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wzros³a z poziomu 166,3 mld PLN do 190,6 mld PLN4, co oznacza wzrost
o 14,6% przy bardzo niskiej stopie inflacji. Wzrost ten widoczny by³ przede
wszystkim w gospodarce magazynowej i obrotach portowych.
Korzystna koniunktura w bran¿y prze³o¿y³a siê na wzrost zatrudnienia.
W 2013 r. w bran¿y przyjêto do pracy 90,1 tys. osób, w tym 8,6 tys. osób podjê³o
pracê po raz pierwszy, a 5,3 tys. z nich by³o absolwentami. Statystyki za kolejny
rok wskazuj¹ na znaczny wzrost tych wielkoœci: do pracy przyjêto 102,9 tys.
osób, w tym 11,4 tys. po raz pierwszy, a wœród nich 7 tys. absolwentów5.
Przyjmuj¹c do pracy m³odego pracownika (tegorocznego absolwenta lub
osobê nieposiadaj¹c¹ wcale lub posiadaj¹c¹ bardzo niewielkie doœwiadczenie
zawodowe), firma logistyczna ponosi koszty przyuczenia go do specyfiki pracy
na stanowisku w okreœlonym œrodowisku pracy. Jeœli jest to tegoroczny absolwent
lub osoba po raz pierwszy podejmuj¹ca pracê, pracodawcy w bran¿y logistycznej szacuj¹, ¿e okres przeszkolenia podstawowego, umo¿liwiaj¹cego pracownikowi samodzielne wykonywanie prostych zadañ operacyjnych na stanowisku
biurowym, wynosi ok. pó³ roku, natomiast okres ca³kowitej adaptacji do pracy
i pe³nego przygotowania do samodzielnej pracy, wynosi od ok. 1,5 roku do 2 lat6.
W tym czasie pracodawca ponosi koszty zwi¹zane z zatrudnieniem pracownika
oraz koszty zwi¹zane z jego szkoleniem i bie¿¹cym nadzorowaniem jego pracy
przez innych pracowników. W konsekwencji wielu pracodawców w pierwszej
kolejnoœci przyjmuje do pracy osoby, które odby³y w tej firmie sta¿ lub praktykê
i wykaza³y siê zdolnoœciami do adaptacji i zaanga¿owaniem w wykonywanie
obowi¹zków. Takie rozwi¹zanie jest korzystne dla obu stron: pracodawca przyjmuje pracownika, który zaznajomiony jest ze œrodowiskiem pracy, mo¿e byæ
równie¿ wstêpnie przeszkolony w zakresie podstawowych czynnoœci i procedur, a tak¿e jest znany pracodawcy. Koszty wdro¿enia takiej osoby w obowi¹zki
oraz koszty jej szkolenia s¹ ni¿sze ni¿ w przypadku przyjêcia osoby do tej pory
niezwi¹zanej z firm¹. Podejmuj¹cy pracê po sta¿u równie¿ odnosi korzyœci, poniewa¿ zna œrodowisko pracy w firmie, odczuwa mniejszy stres adaptacyjny
i ponosi mniejsze ryzyko zwi¹zane z ewentualnym niezaakceptowaniem przez
niego warunków pracy.
Oprócz podstawowych kosztów i korzyœci wynikaj¹cych z uzupe³niania
potrzeb kadrowych przez zatrudnianie m³odych pracowników z niewielkim doœwiadczeniem zawodowym, nale¿y wzi¹æ pod uwagê tak¿e specyfikê takiego
4

5

6

Roczne wskaŸniki makroekonomiczne, GUS, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
[dostêp 31.03.2017].
Rocznik statystyczny pracy 2015, GUS, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2015,7,4.html [dostêp 30.03.2017].
W dalszej czêœci pracy zaprezentowano wnioski z debaty pt. TSL – rynek pracodawcy czy pracownika? moderowanej przez autorkê na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego w dniu
7 marca 2017 r. w ramach Transport Week 2017 z udzia³em przedstawicieli przedsiêbiorstw
z sektora TSL.
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pracownika. Ró¿nice miêdzypokoleniowe przejawiaj¹ siê w zmianie stylu ¿ycia
osób m³odych, w tym równie¿ w zmianach ich stosunku do pracy. Zrozumienie
tych ró¿nic u³atwia pracodawcy ocenienie i optymalne wykorzystanie potencja³u i szczególnych umiejêtnoœci m³odych pracowników. Mniej wiêcej po 2010 r.
na rynek pracy zaczê³o wchodziæ pokolenie ró¿ni¹ce siê pod wieloma wzglêdami od swoich poprzedników. Do tego czasu na rynku pracy funkcjonowa³o tzw.
pokolenie X, charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e zaczyna³o kariery zawodowe w okresie dynamicznych przemian gospodarczych i spo³ecznych pocz¹tku lat 90. XX w.
Pracodawcy przyzwyczaili siê do pewnej przewidywalnoœci, poniewa¿ pracownicy z pokolenia X ceni¹ sobie stabilizacjê zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym, a w konsekwencji s¹ sk³onni do podejmowania wysi³ku zwi¹zanego
z utrzymaniem pracy b¹dŸ awansem. Jest to zatem pokolenie, które nie boi siê
zmian, takich jak zmiana miejsca zamieszkania czy zmiana zakresu wykonywanych zadañ. Charakteryzuje je tak¿e pewna cierpliwoœæ w osi¹ganiu celów i poszanowanie w stosunku do osób bardziej doœwiadczonych i na wy¿- szych stanowiskach.
Pokolenie wychodz¹ce na rynek pracy po 2010 r. zosta³o ukszta³towane
przez procesy globalizacji i cyfryzacji. S¹ to osoby, które ceni¹ sobie niezale¿noœæ
materialn¹ i finansow¹. Szanuj¹ autorytety, ale zadania i polecenia zawodowe
chc¹ rozumieæ, a ich wykonanie uznawaæ za zasadne. Komunikuj¹ siê za poœrednictwem sieci i portali spo³ecznoœciowych, nie zawsze czuj¹ siê komfortowo
w ramach tradycyjnych form komunikacji i organizacji pracy. Potrzebuj¹ czêstej
wymiany informacji z prze³o¿onymi podczas realizacji zadañ. Ceni¹ tak¿e przyjazn¹ atmosferê pracy. S¹ jednoczeœnie pokoleniem ma³o mobilnym – nie s¹
sk³onni do zmian miejsca zamieszkania.
Przyjmuje siê, ¿e charakterystyka gospodarki i spo³eczeñstwa, w którym dorastaj¹ m³odzi ludzie, kszta³tuje ich œwiadomoœæ i oczekiwania, równie¿ te
zwi¹zane z ¿yciem zawodowym. Omówionych cech pokoleniowych nie nale¿y
w prosty sposób przypisywaæ wszystkim pracownikom w okreœlonych grupach
wiekowych, ich znajomoœæ mo¿e jednak staæ siê pomocna w procesie kszta³towania oferty przedsiêbiorstwa na rynku pracy, szczególnie w sytuacji poszukiwania pracowników na rynku, który coraz czêœciej postrzegany jest jako „rynek
pracownika”, a liczba pojawiaj¹cych siê ofert pracy niejednokrotnie przewa¿a
nad poda¿¹ si³y roboczej.
Jednoczeœnie pracodawcy dostrzegaj¹ zalety wspó³pracy z m³odymi pracownikami, takie jak:
– wysoki stopieñ zaanga¿owania i kreatywnoœci,
– posiadanie przez nich umiejêtnoœci swobodnego stosowania ró¿norodnych
narzêdzi informatycznych,
– posiadanie przez nich umiejêtnoœci poszukiwania nowych rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych, bazuj¹c na nowoczesnych technologiach,
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– mo¿liwoœæ wyszkolenia pracownika, który pozostanie w firmie przez d³u¿szy
okres czasu, realizuj¹c kolejne etapy swojej kariery zawodowej,
– szybkie wdro¿enie nowego pracownika w kulturê organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa (brak przyzwyczajeñ wyniesionych od innych pracodawców).
Pracodawcy za najwiêksze zagro¿enie zwi¹zane z zatrudnianiem i szkoleniem m³odych pracowników w obecnych warunkach rynkowych uznaj¹ mo¿liwoœæ szybkiego odejœcia wyszkolonego pracownika do innego pracodawcy.

3. Profil zawodowy studenta studiów o kierunku logistycznym
Niekorzystne tendencje demograficzne skutkuj¹ce starzeniem siê spo³eczeñstwa, przejawiaj¹ siê na rynku pracy coraz mniejsz¹ liczb¹ potencjalnych pracowników w wieku produkcyjnym. Tendencjê tê widaæ równie¿ w danych statystycznych dotycz¹cych liczby studentów na polskich uczelniach. Na rysunku 2
przedstawiono dane charakteryzuj¹ce studiuj¹cych na polskich uczelniach
w 2015 r. Pokazano tak¿e wskaŸnik liczby studentów przypadaj¹cych na 10 tys.
ludnoœci, w latach 2005–2015 zmniejszy³ siê on o 143 osoby, tj. do poziomu 365 studentów. WskaŸnik ten obrazuje szybkie tempo, w jakim spada liczba wykszta³conych absolwentów wchodz¹cych na rynek pracy. Dla przedsiêbiorców
poszukuj¹cych m³odych pracowników istotne s¹ wskaŸniki dotycz¹ce liczby
absolwentów, ale tak¿e informacje zwi¹zane z tym, jak kszta³tuj¹ siê ich preferencje zawodowe oraz jakim poziomem aktywnoœci zawodowej wykazuj¹ siê
potencjalni kandydaci do pracy, co bardzo wyraŸnie akcentowali przedstawiciele pracodawców uczestnicz¹cy w debacie Transport Weeek 2017 na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego.
W ramach przygotowañ do debaty, w marcu 2017 r., autorka przeprowadzi³a
badanie studentów studiów licencjackich o specjalnoœciach zwi¹zanych z transportem i logistyk¹. Badaniem objêtych zosta³o 78 studentów Uniwersytetu
Gdañskiego (UG) i Wy¿szej Szko³y Bankowej w Gdañsku (WSB) w proporcjach: 43 i 35 osób. Wœród badanych by³o 28 kobiet i 50 mê¿czyzn. Celem badania by³o stworzenie profilu zawodowego studenta oraz okreœlenie poziomu
aktywnoœci zawodowej studentów. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe dotycz¹ce specyfiki podejmowanej przez studentów aktywnoœci zawodowej, obejmuj¹ce 9 pytañ. Na rysunku 3 przedstawiono rozk³ad odpowiedzi na
pytanie: Czy w okresie dotychczasowych studiów podejmowa³eœ jak¹kolwiek
aktywnoœæ zawodow¹ (mo¿liwych by³o kilka odpowiedzi). Podstawow¹ informacj¹ o aktywnoœci studentów jest fakt, ¿e wœród ankietowanych jedynie
13 osób (16,6%) nie zadeklarowa³o posiadania jakiegokolwiek doœwiadczenia zawodowego, natomiast najczêœciej by³a to praca na etacie lub czêœæ etatu.
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Rysunek 2. Studenci w Polsce – dane za 2015 r.
ród³o: Studenci – infografika, GUS, http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/ [dostêp 29.03.2017].
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Rysunek 3. Liczba wskazañ dla ró¿nego typu aktywnoœci zawodowej podejmowanej przez
studentów uczestnicz¹cych w badaniu (mo¿liwe wskazanie kilku odpowiedzi)
ród³o: Wyniki badania ankietowego studentów UG i WSB przeprowadzonego przez autorkê w okresie
od lutego do marca 2017 r.

Spoœród 65 studentów, którzy pozytywnie odpowiedzieli na pytanie o jak¹kolwiek aktywnoœæ zawodow¹, jednie 23 osoby (35,4%) zadeklarowa³y, ¿e aktywnoœæ ta zwi¹zana by³a z bran¿¹ transportow¹. Oznacza to, ¿e z ³¹cznej liczby
ankietowanych studentów zaledwie co trzeci student (29,4%) ma za sob¹
jak¹kolwiek aktywnoœæ zawodow¹ zgodn¹ ze specjalizacj¹ podjêtych studiów.
Studenci, którzy podejmowali pracê w bran¿y, najczêœciej pracowali w przedsiêbiorstwach œwiadcz¹cych us³ugi magazynowania i sk³adu oraz w przedsiêbiorstwach transportu drogowego i spedycji l¹dowej. Na rysunku 4 przedstawiono
rozk³ad wskazañ dla poszczególnych typów przedsiêbiorstw, w których badani
studenci podejmowali pracê.
Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce d³ugoœci trwania podjêtej aktywnoœci
zawodowej, wiêkszoœæ ankietowanych (40 osób) zadeklarowa³o, ¿e przekracza³a
ona rok. Oznacza to, ¿e jeœli studenci decyduj¹ siê na podjêcie pracy, w niewielkim stopniu wykorzystuj¹ mo¿liwoœci zwi¹zane z krótkotrwa³ymi praktykami
i sta¿ami, natomiast du¿o chêtniej anga¿uj¹ siê w d³ugoterminowe umowy
o pracê lub cywilno-prawne. Na rysunku 5 przedstawiono rozk³ad wskazañ dotycz¹cych d³ugoœci trwania podjêtej aktywnoœci zawodowej. Badani deklarowali równie¿, ¿e za podjêciem aktywnoœci zawodowej stoi przede wszystkim cel
zarobkowy – wskaza³o na niego 61 ankietowanych osób.
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Rysunek 4. Rodzaje przedsiêbiorstw, w których podejmowali pracê ankietowani studenci
(mo¿liwoœæ wskazania kilku odpowiedzi)
ród³o: Wyniki badania ankietowego studentów UG i WSB przeprowadzonego przez autorkê w okresie
od lutego do marca 2017 r.

W badaniu zebrano tak¿e opinie dotycz¹ce cech przysz³ej pracy, do których
badani przywi¹zuj¹ najwiêksze znaczenie. Z analizy liczby wskazañ dla poszczególnych postulatów wynika, ¿e najbardziej cenione cechy przysz³ej pracy to:
– elastycznoœæ czasu pracy (53 wskazania),
– dobre opinie o pracodawcy (52 wskazania),
– dodatki socjalne typu multisport, opieka medyczna, bony pieniê¿ne (50 wskazañ),
– bliska lokalizacja siedziby firmy wzglêdem miejsca zamieszkania (49 wskazañ),
– mo¿liwoœæ nawi¹zywania nowych, ciekawych kontaktów (48 wskazañ),
– mo¿liwoœæ szybkiego awansu (47 wskazañ).
Najmniejszym uznaniem studentów cieszy³a siê mo¿liwoœæ pracy za granic¹
w d³u¿szym okresie (13 wskazañ). Brak sk³onnoœci do pod¹¿ania za wymarzon¹
prac¹ zmiany miejsca zamieszkania jest jedn¹ z cech odró¿niaj¹cych pokolenie
wchodz¹ce obecnie na rynek pracy od ich poprzedników. Tym bardziej ¿e ma³a
mobilnoœæ ludzi m³odych nie wynika z ich materialnego ani rodzinnego statusu.
Wynagrodzenie netto, jakiego oczekuje od pierwszego pracodawcy wiêkszoœæ
ankietowanych studentów, mieœci siê w przedziale 2,5–3,5 tys. PLN (35 wskazañ). Wiêkszoœæ badanych deklaruje chêæ podjêcia aktywnoœci zawodowej
w trakcie dalszych studiów, przy czym preferowan¹ form¹ przysz³ego zatrudnienia
jest praca na etacie lub czêœci etatu. Liczbê wskazañ dla poszczególnych typów
preferowanej przysz³ej aktywnoœci zawodowej przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 5. D³ugoœæ trwania podjêtej aktywnoœci zawodowej (mo¿liwoœæ wskazania kilku
odpowiedzi)
ród³o: Wyniki badania ankietowego studentów UG i WSB przeprowadzonego przez autorkê w okresie
od lutego do marca 2017 r.
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Rysunek 6. Liczba wskazañ dla poszczególnych typów preferowanej przysz³ej aktywnoœci
zawodowej
ród³o: Wyniki badania ankietowego studentów UG i WSB przeprowadzonego przez autorkê w okresie
od lutego do marca 2017 r.
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Wyniki przeprowadzonego badania sk³adaj¹ siê na obraz aktywnoœci zawodowej studentów. Jest ona w du¿ej mierze niezgodna z oczekiwaniami pracodawców. Pracodawcy oczekuj¹ wiêkszego upowszechnienia sta¿y i praktyk studenckich
jako narzêdzi przygotowuj¹cych studentów do przysz³ej pracy w œrodowisku
biznesowym.

Podsumowanie
Sytuacja na rynku pracy sprzyja potencjalnym pracownikom. Stopa bezrobocia spad³a z poziomu 6,9% w 2015 r. do 5,5% w 2016 r.7 W wielu sektorach, w tym
tak¿e w sektorze TSL, przedsiêbiorstwa zg³aszaj¹ niedobory wykwalifikowanej
si³y roboczej. Absolwenci i m³odzi pracownicy maj¹ dziêki temu wiêksze szanse
na znalezienie pracy u preferowanego pracodawcy, pod warunkiem jednak, ¿e
podejm¹ w trakcie studiów aktywnoœæ zawodow¹. Firmy najchêtniej rekrutowa³yby pracowników na stanowiska niewymagaj¹ce posiadania przez kandydata doœwiadczenia zawodowego na podobnym stanowisku spoœród sta¿ystów i
praktykantów. Jak wynika z przeprowadzonego badania, studenci nie s¹ jednak
zainteresowani podjêciem sta¿y i praktyk, zw³aszcza gdy wi¹¿¹ siê one z okresem pracy bez wynagrodzenia. Studenci nie s¹ równie¿ elastyczni w odniesieniu do miejsca przysz³ej pracy – zdecydowanie preferuj¹ zatrudnienie w bezpoœredniej bliskoœci miejsca zamieszkania i nie s¹ sk³onni do zdobywania
doœwiadczenia zawodowego za granic¹. Miêdzy innymi w wyniku niedopasowania profilu absolwenta do oczekiwañ pracodawców w 2016 r. przeciêtny czas
poszukiwania pracy dla osoby w wieku 25–29 lat wyniós³ w Polsce 9,7 miesi¹ca8.
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GRADUATE STUDENTS AND FIRST TIME WORKERS
ON THE LABOUR MARKET IN LOGISTICS
Summary: As society is getting older, less graduate students enter the labour market
every year. Polish economy is in a good condition, unemployment rate falls. Logistic
businesses need new workforce to develop their skills and meet the growing demand
for service. However employers tend to report problems with finding appropriate
candidates, especially among young people: graduates and first time workers. Students do not seize the opportunity to acquire working experience through internships, which is a preferable way for employers to educate and select future workers.
As a result, young people enter the labour market without significant work experience, but with high expectations according their first job conditions.

