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Branża TSL co to jest?
Branża TSL jest jednym z najważniejszych 

elementów gospodarki kraju.
Łączy w sobie trzy sektory: 
transport, 
spedycję i

spedycję i
 logistykę. 

To kompleksowa obsługa przewozów 
towarowych w obrębie kraju i na płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

Bardzo ważnym zadaniem specjalistów 
pracujących w branży TSL jest proces 
planowania optymalnego schematu 
wysyłek!!!



Jakie są trendy rozwoju branży TSL?
1 TREND
Rozwój e-commerce: 
Dzisiaj zakupy online robi co drugi Polak. 
Polska jest 13 najszybciej rozwijającym się krajem 
w dziedzinie e-commerce. w dziedzinie e-commerce. 
Liczy się jak najszybsze dostarczenie paczek 
przez kurierów, dostawy tego samego dnia, 
dostawy przy pomocy bezzałogowych dronów 
drobnych pakunków i usługi Click&Collect
(zamówienia online i odbiór osobisty w dogodnym 
dla klienta czasie).



Jakie są trendy rozwoju branży TSL?
2 TREND
Sztuczna inteligencja: 
Postępuje proces informatyzacji, robotyzacji i 
digitalizacji. Sztuczna inteligencja usprawnia 
działanie wielu procesów zachodzących na styku działanie wielu procesów zachodzących na styku 
branży TSL.



Jakie są trendy rozwoju branży TSL?
3 TREND
Postęp działań w kierunku ekologii
Dbanie o środowisko, ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla, recykling, społecznie odpowiedzialny biznes.



Prognoza sytuacji dla branży 
transportowo-magazynowej w 
woj. podlaskim

W 2021 roku zabraknie:

kierowców samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych (TIR),

mechaników pojazdów 
samochodowych oraz

magazynierów. 



Prognoza sytuacji dla branży 
transportowo-magazynowej 
w woj. podlaskim

Charakterystyczne dla tej branży są:
trudne warunki pracy,
zatrudnianie w szarej strefie,
niskie zarobki (zwłaszcza ta oficjalna część 

wynagrodzenia), a takżewynagrodzenia), a także
obsadzanie wolnych wakatów cudzoziemcami.
trudności z pozyskaniem nowych pracowników, 

niezmiennie od kilku lat, wystąpią w transporcie 
międzynarodowym, gdzie wymagane jest 
posiadanie pakietu uprawnień (m.in. obok prawa 
jazdy kat. C+E również uprawnień ADR), 
dyspozycyjność, gotowość do pracy w delegacji.



Prognoza sytuacji dla branży 
transportowo-magazynowej w woj. 

podlaskim

W związku z rozwojem branży 
transportowej przewidywany jest wzrost 
zapotrzebowania na kierowców 
samochodów ciężarowych i ciągników samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych, zwłaszcza w powiatach: 
augustowskim, monieckim, sejneńskim i 
wysokomazowieckim.



Prognoza sytuacji dla branży 
transportowo-magazynowej w woj. 

podlaskim

mechanicy pojazdów samochodowych 
- poszukiwane są osoby multizadaniowe, 
skłonne do samozatrudnienia. skłonne do samozatrudnienia. 

Nie poprawia sytuacji fakt, iż co roku 
notowany jest spory napływ 
absolwentów.



Prognoza sytuacji dla branży transportowo-
magazynowej  w woj. podlaskim

Kwalifikacje adekwatne do wykonywanego 
stanowiska pracy, w tym umiejętność obsługi 
programów magazynowych i aktualne 
uprawnienia UDT na obsługę wózków widłowych, 
będą wymagane od magazynierów. będą wymagane od magazynierów. 

Oferty pracy w branży transportowej i 
magazynowej są oceniane jako nieatrakcyjne, 
czego przejawem jest wysoka rotacyjność na tych 
stanowiskach.

Demotywująca jest również odpowiedzialność 
materialna szczególnie związana z zawodem 
magazyniera.



Oferty pracy w branży TSL –
przegląd wybranych

• Dla Stażysty - Dział Logistyki: 
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-dzial-logistyki-
nowy-dwor-
mazowiecki,oferta,1000956326?s=c29e1e12

• Dla Stażysty Łańcucha Dostaw: 
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-lancucha-https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-lancucha-
dostaw-
warszawa,oferta,1000905464?s=277e0d71&sug=list_to
p_cr_bd_6_tname_79_tgroup_A

• Dla specjalisty ds. Logistyki:

• https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-logistyki-
warszawa,oferta,1000906987?s=277e0d71&sug=list_to
p_cr_bd_40_tname_79_tgroup_A



Ile zarabia
się w 

transporcie itransporcie i
logistyce?

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-w-branzach



Ile zarabia specjalista do spraw logistyki?

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-do-spraw-logistyki



Ile zarabia specjalista do spraw logistyki? 
Porównanie stanowisk

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-do-spraw-logistyki



Kompetencje
przyszłości

Źródło: https://www.delab.uw.edu.pl/wp content/uploads/2019/09/Kompetencje_przyszlosci_Raport_DELabUW.pdf



Czy w przysłości
robot zabierze

mi pracę? 

Logistycy

robot zabierze
mi pracę? 

https://willrobotstakemyjob.com/



Podsumowanie

Jaka jest współczesna logistyka i co ją 
czeka w przyszłości? czeka w przyszłości? 

Jakich logistyków poszukują 
pracodawcy (mocne i słabe strony 
absolwentów)?

Ile zarabia logistyk? Jakie są profity 
wynikające z pracy w logistyce?

Jakie są minusy pracy w logistyce?
Gdzie szukać pracy w logistyce?



Dziękuję za uwagę
!!!


