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Niezależnie od tego jak wielkie masz ambicje, naszą rolą jest je dla Ciebie przetransportować -
ulicę dalej, na drugi koniec kraju, czy na inny kontynent. Wspieramy Twoją firmę poprzez                
dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu i logistyki, abyś Ty mógł                 
rozwijać swój biznes.
 
Odwiedź naszą stronę - www.pl.dsv.com lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Czegokolwiek potrzebujesz,
 my to przetransportujemy

Global Transport and Logistics



Dobra koniunktura w gospodarce sprzyja 
rozwojowi branży logistycznej. Rosnąca 
konsumpcja wpłynęła na wzrost zapotrze-
bowania na dystrybucję i zakłady produk-
cyjne. Nie bez znaczenia pozostaje również 
przenoszenie handlu tradycyjnego do sieci 
i nieustanny rozwój branży e-commerce. 
Rynek logistyki w mijającym roku kolejny 
raz wskazał rosnącą dynamikę sprzedaży 
usług i zgodnie z prognozą tempo wzrostu 
w przyszłym roku ustabilizuje się na obec-
nym poziomie (12%). Z corocznego badania 
Operator Logistyczny Roku 2017 wynika, 
że większość przebadanych firm osiągnęła 
dwucyfrowy wzrost sprzedaży, a szacun-
ki na przyszłość nadal przewidują wzrost. 
Choć więc sukcesami kończymy 2017 rok 

w branży logistycznej, to duży niepokój budzi powszechnie odczuwany niedobór 
pracowników. W opinii menedżerów firm logistycznych, z którymi zostały prze-
prowadzone wywiady na potrzeby badania, stanowi on największą barierę rozwoju 
dla branży. Braki kadrowe stają się głównym elementem ryzyka w działalności 
biznesowej firm logistycznych  – niepewność dotyczy nie tylko wysokości stawek 
za pracę, ale także dostępności pracowników. 
Aby zoptymalizować koszty w logistyce, firmy będą przeorganizowywać procesy 
dostaw. Wzrost kosztów pracy powoduje, że niskich stawek nie da się już bardziej 
obniżyć. Z badania wynika, że optymalizacja kosztów własnych firm logistycznych 
wpłynie na zmianę struktury rynku – wzrośnie udział logistyki kontraktowej i po-
głębi się specjalizacja usług.
Rozmawiamy o rynku, wzrostach, kosztach, zyskach, a tymczasem… od pieniędzy 
ważniejsza bywa dla nas sprawiedliwość. Z badania ludzkich potrzeb przeprowa-
dzonego w różnych kulturach za pomocą gry w ultimatum wynika, że ludzie wolą 
stracić jedną trzecią pieniędzy znajdujących się w puli, byle ukarać człowieka, 
który nie respektował ich potrzeby bycia sprawiedliwie traktowanym.
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Zmiany gospodarcze i dynamiczne otoczenie biznesowe 
powodują, że polska branża transportowa od kilku lat 

zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie, a rola działów 
logistyki nieustannie rośnie. Ponadto, w coraz większym 
stopniu tzw. Przemysł 4.0 zaczyna wkraczać w sferę 
transportu i logistyki.

O rynku powierzchni magazynowych, potencjale ukrytym 
w starszych magazynach i wyzwaniach jakie stawia rynek 

z Piotrem Wąsem, dyrektorem zarządzającym SpaceFactory 
i Tomaszem Mądrym, dyrektorem działu zarządzania 
projektami SpaceFactory, rozmawia Kinga Wiśniewska.

Pisanie o morskich przewozach kontenerowych 
w ostatnich latach ma tę zaletę, że zawsze 

jest ciekawe, bo ciekawie rozwija się sytuacja na 
rynku, ale też wadę – przewidywania przyszłych 
scenariuszy niemal nigdy się nie sprawdzają,  
a autor łatwo może stać się obiektem żartów.

Spokojne wody
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Amazon z nowoczesnym centrum logistyki e-commerce
Panattoni Europe zakończył budowę 
kolejnego centrum logistyki e-com-
merce dla firmy Amazon. Obiekt o łącz-
nej powierzchni użytkowej 161 500 m2  
powstał w Kołbaskowie w ciągu dzie-
sięciu miesięcy i jest jedną z najnowo-
cześniejszych inwestycji dedykowa-
nych sprzedaży internetowej.

Powierzchnie magazynowo-dystrybucyjne  
zajęły blisko 150 800 m2, a przestrzeń so-
cjalno-biurowa ponad 10 700 m2. Obiekt 
osiągnął wysokość 17 m. Ponadto, na potrze-
by inwestycji deweloper wybudował 7 800 
m2 dróg. Inwestycja jest czwartą z kolei, wy-
budowaną przez Panattoni Europe dla firmy 
Amazon.
Centrum w Kołbaskowie posiada wdrożoną 
technologię Amazon Robotics – ponad 3 
tys. robotów wspiera pracowników. Na po-
trzeby tej technologii, a także w celu opty-
malizacji procesów logistycznych, obiekt 

ma 3 kondygnacje. Na poziomie 0, który 
w głębi budynku wyposażony jest w miej-
sca pracy stałej, zapewniony został dostęp 
do światła dziennego. Światło dostaje się 
do parteru wygrodzonym tunelem, który 
kolejno przechodzi przez dwa poziomy. To 
na nich roboty pomagają pracownikom pod-
czas składowania produktów na półkach 
i kompletowania zamówień. 

Technologia Amazon Robotics umożliwia 
przechowywanie do 50% więcej asortymentu, 
a także o wiele szybszą obsługę zleceń. Czas 
realizacji poszczególnych zamówień liczony 
jest już nie w godzinach, a w minutach.
Obiekt dla firmy Amazon powstał w Kołba-
skowie, ok. 12 km od centrum Szczecina 
i zaledwie 230 m od Węzła Kołbaskowo, 
położonego na autostradzie A6. ■
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Największa platforma logistyczna CAT LC Polska
CAT LC Polska – operator logistycz-
ny należący do międzynarodowego 
koncernu Groupe CAT, specjalizujący 
się w obsłudze m.in. branży motory-
zacyjnej, otworzył w parku SEGRO 
Business Park Warsaw Ożarów swo-
ją największą w Polsce platformę 
logistyczną. Uroczysta inauguracja 
odbyła się 8 listopada br.

Operator prowadził dotychczas operacje 
w kilku budynkach na terenie parku. Aby 
zoptymalizować prowadzone działania podję-
to decyzję o skoncentrowaniu ich w ramach 
jednego obiektu. Tak powstała nowoczesna 
platforma w Duchnicach, która łączy maga-
zyn z obiektem cross-dock.
Powierzchnia magazynowa obiektu stanowi 10 
420 m2, powierzchnia platformy przeładunko-
wej zajmuje 4 120 m2, zaś łączna powierzchnia 
biur - 1 730 m2. Platforma CAT LC w Duchni-
cach posiada 19 doków rozładunkowych, 18 
kurierskich i 3 bramy z poziomu „0”.
- Głównym naszym celem było przede wszyst-
kim zrealizowanie oczekiwań klientów. Przez 

wiele lat ich potrzeby w kontekście wolume-
nowym rosły – liczba i zróżnicowanie składo-
wanych i przewożonych towarów wzrastała. 
Ale rosły również oczekiwania dotyczące 
szybkości dystrybucji towaru, późniejszych 
czasów wydań, udoskonalenia procesów kon-
solidacji i obsługi składowanego towaru – po-
wiedział Radosław Rożek, dyrektor zarządza-
jący CAT LC Polska.
Nowy obiekt jest największym z sieci 7 plat-
form firmy w Polsce i jednym z trzech najwięk-
szych obiektów CAT LC w Europie. Dostosowa-

ny jest do prowadzenia szybkiej i bezpiecznej 
logistyki. Specjalizacją firmy są m.in. ekspre-
sowe dostawy nocne, dostawy komponentów 
i części do produkcji – inbound, międzynaro-
dowa i krajowa spedycja ładunków całopojaz-
dowych i drobnicowych oraz pełna obsługa 
magazynowa. CAT LC Polska wyróżnia się rów-
nież dostawami najwyższego priorytetu – Top-
CAT, rozwiązaniami dla logistyki jednośladów 
– BikeCAT oraz dedykowanymi rozwiązaniami 
dla branż wózków widłowych, szyb samocho-
dowych oraz innych. ■
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Nowoczesny pojemnik od Georg Utz
W ofercie producenta systemów do 
logistyki i magazynowania z tworzy-
wa sztucznego – firmy Georg Utz  
Sp. z o.o., znalazł się uniwersalny 
pojemnik składany Futurebox z dwu-
częściową pokrywą.

Futurebox łączy w sobie funkcje solidnego 
pojemnika do zadań logistycznych z nowocze-
snym designem. Produkt o wymiarach 600 
x 400 x 320 mm występuje w 4 neonowych 
kolorach: jasnoniebieskim, żółtym, zielonym 
i czerwonym. Jest wygodnym w obsłudze, 
trwałym i bezpiecznym opakowaniem wielo-
krotnego użytku, które po złożeniu pozwala 
zredukować przestrzeń ładunkową o 70%.
Futurebox jest odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie handlu tradycyjnego i e-commerce, które 
notują w ostatnim czasie duże wzrosty sprze-
daży oraz zwiększenie aktywności kanałów 
online. Sytuacja na rynku generuje potrzebę 

zastosowania takich rozwiązań logistycznych, 
które w najbardziej optymalny sposób pozwolą 
zarządzać łańcuchem dostaw. Pojemnik Futu-
rebox jest dedykowany m.in. sieciom handlo-
wym, odzieżowym i drogeryjnym, które dążąc 
do unifikacji systemu logistycznego, oczekują 
ergonomicznego i łatwego w obsłudze systemu 
pojemników do transportu asortymentu z cen-
trum dystrybucyjnego do sklepu, a także eks-
pozycji towarów na półki sklepowe.
Konstrukcja pojemnika została opracowana 
w taki sposób, aby umożliwić maksymalne wy-
korzystanie przestrzeni ładunkowej. Poprzez 
zastosowanie specjalnego wzmocnienia dna, 
Futurebox udźwignie zawartości o wadze do 25 
kg. Pojemnik może być wykorzystany do skła-
dowania w stosie. Producent dopuszcza ułoże-
nie pojemników w stosie max 8 szt. o łącznej 
wadze do 200 kg. Futurebox został wykonany 
z półprzeźroczystego tworzywa, dzięki czemu 
nawet po zamknięciu widać poziom wypełnie-
nia pojemnika, co ułatwia pracę podczas komi-
sjonowania. W nowym rozwiązaniu użyto poza 
tym specjalnego mechanizmu ryglującego, któ-
ry uruchamia się samoczynnie po zamknięciu 
pokrywy. Dzięki temu, produkt jest bardziej 
stabilny i nie złoży się podczas użytkowania. 

W pokrywie natomiast zastosowano dodatkowe 
ożebrowanie, gwarantujące większą trwałość 
i niezawodność.
Po złożeniu rozmiar pojemnika zredukowany 
jest do wysokości górnej ramy wraz z dnem - 
z 320 mm do 90 mm. Oznacza to, że na takiej 
samej powierzchni można zmagazynować 
maksymalnie cztery razy więcej pustych po-
jemników składanych niż miałoby to miejsce 
w przypadku pojemników sztywnych. Ma to 
również bezpośrednie przełożenie na reduk-
cję kosztów transportu.
W pojemniku przewidziano dodatkowe otwo-
ry na plomby oraz specjalne wgłębienia na 
pasy bindujące. Istnieje możliwość indywi-
dualnego znakowania, zastosowania kieszeni 
etykietowych, kodów IML i innych systemów 
do monitorowania pojemników i oznaczania 
zawartości.

 ■ www.utzgroup.com

Powierzchnia x 5: JYSK w P3 Piotrków
P3 zapewni JYSK, pochodzącej z Danii, 
globalnej sieci handlowej sprzedającej 
artykuły do wyposażenia domu i deko-
racji wnętrz, magazyn BTS o powierzch-
ni 37 000 m2 w parku logistycznym P3 
Piotrków w centralnej Polsce.

Obecnie firma wynajmuje 10 504 m2 rów-
nież na terenie parku logistycznego w Piotr-
kowie, na które zdecydowała się w tym roku. 
Po zakończeniu budowy obiektu dedykowa-
nego JYSK zajmie łącznie niemal 50 000 m2 
na terenie parku.

Obiekt dedykowany firmie JYSK oprócz po-
nadstandardowej wysokości 12 m, będzie 
wyposażony w panele z rdzeniem PIR efek-
tywniej izolujące obiekt magazynowy od 
warunków zewnętrznych i energooszczędne 
oświetlenie LED. Zakończenie budowy pla-
nowane jest na luty 2018 r.
Powierzchnie wynajmowane przez JYSK na 
terenie parku P3 Piotrków pełnią funkcję 
magazynów buforowych. Zapas w nich gro-
madzony zasila później proces przygoto-
wania zamówień dla sieci własnej sklepów 
JYSK, który odbywa się w centrum dystry-
bucyjnym firmy w Radomsku.
P3 Piotrków to 90 105 m² istniejącej 
powierzchni magazynowej oraz grunt 
umożliwiający wybudowanie kolejnych 
400 000 m². ■
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XPO Supply Chain Poland 
rozszerza współpracę z Castorama Polska
Castorama Polska oraz XPO Supply 
Chain Poland podjęły decyzję 
o poszerzeniu zakresu współpracy 
o obsługę nowego magazynu cen-
tralnego o powierzchni 50 000 m2. 
Obiekt został oficjalnie uruchomiony 
16 listopada br.
XPO Supply Chain Poland współpracuje z Ca-
storama Polska od 2014 r., kiedy uruchomio-
ne zostało wspólnie pierwsze centrum dys-
trybucyjne w Strykowie k. Łodzi (50 000 m2), 
z którego prowadzona jest dystrybucja do 74 
sklepów Castoramy.
Nowy magazyn centralny znajduje się w od-
ległości kilku kilometrów od pierwszego cen-
trum dystrybucyjnego. Oba magazyny będą 
obsługiwały od 2018 r. ponad 350 000 palet 
rocznie. XPO Supply Chain Poland zatrudni 
w obu lokalizacjach do 300 pracowników.
W ramach obsługi logistycznej XPO zarządza 
przepływami i składowaniem w dwóch cen-
trach dystrybucyjnych, zarówno planuje przy-

jęcia towarów do magazynu, jak i optymalizuje 
dystrybucję krajową. Z uwagi na specyfikę 
sprzedawanych w sklepach Castorama Polska 
produktów, XPO zapewnia zasoby dostosowane 
do sezonowej działalności klienta, elastycz-
ność w zarządzaniu nietypowymi rozmiarami 
palet oraz różnymi jednostkami wydania (sztu-
ki, kartony, wydania pełnopaletowe).
 XPO jest jednym z największych na świecie 
dostawców usług logistycznych. Firma gene-
ruje 15 miliardów dolarów przychodu, obsłu-
guje ponad 50 000 klientów w 1 444 lokaliza-
cjach w 32 krajach.
Castorama Polska jest liderem w branży 
DIY/home improvement. Firma uruchomiła 
swój pierwszy sklep w 1997 r., a obecnie 
prowadzi sprzedaż w 74 lokalizacjach w róż-
nych częściach Polski. Zapewnia również 
klientom dostęp do oferty online. Castorama 
Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, 
międzynarodowej spółki posiadającej pra-
wie 1200 sklepów w 10 krajach Europy. ■

Gigantyczny transport Dachser
Dziewięć pierścieni zajmujących szerokość autostrady, 
ponad 200 ton ładunku długiego na 30 m i droga z Co-
esfeld w północno-zachodnich Niemczech do Szanghaju 
– to szczegóły zadania, jakiego podjął się operator logi-
styczny Dachser na zlecenie producenta autoklawów, 
Scholz Maschinenbau.

Przedmiotem transportu był gigantyczny zbiornik do termicznej ob-
róbki kompozytów. Podzielony na części autoklaw przez cztery noce 
był przewożony pod eskortą policji do portu w Wilhelmshaven, by 
stamtąd wypłynąć kontenerowcem do Chin.
Ładunek o wadze przekraczającej 200 ton, długości 30 metrów oraz 
średnicy 6,8 metrów, miał zdecydowanie większe gabaryty w porów-
naniu do innych autoklawów. Zdecydowano o przewozie dziewięciu 
części, które ponownie złączone miały być już w Chinach.
Po dokonaniu analizy trasy od fabryki w Coesfeld do wjazdu na autostra-
dę, podjęto się transportu na odcinku 230 km przy zachowaniu średniej 
prędkości 60 km/h oraz pod stałą eskortą policji, ponieważ wyprzedzanie 
załadowanych ciężarówek na dwupasmowej autostradzie byłoby niemoż-
liwe. Przygotowania do przewozu ładunku trwały sześć tygodni. Po kil-
kunocnym transporcie drogowym, części autoklawu zostały bezpiecznie 
dostarczone do terminala kontenerowego w Wilhelmshaven – jedynego 
w Niemczech z dostępem do autostrady. Na statku umieszczono obok sie-
bie dwadzieścia 40-stopowych kontenerów typu flat rack, które miały po-
służyć do załadunku i umocowania dziewięciu pierścieni. Wykorzystano 
także pomost kontenerowy o udźwigu do 110 ton. Po znalezieniu się na 
pokładzie statku MSC Hamburg o pojemności 19 tys. TEU, gigantyczne 
pierścienie wyruszyły w 32-dniową podróż do Szanghaju.  ■
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Rok pozytywnych zmian w Spółce LINK
Mijający rok był czasem wielu zmian, 
które Spółka LINK przeszła na pozio-
mie operacyjnym i strategicznym.

W połowie roku nastąpiła zmiana właściciela 
firmy – Spółka LINK weszła w skład grupy 
Waberer’s International Nyrt., największe-
go europejskiego operatora transportowego 
w segmencie przewozów całopojazdowych 
FTL. Zmiana ta pozwala firmie wdrażać nowe 
rozwiązania oraz poszerza perspektywy dzia-
łań transportowo-logistycznych.
W 2017 roku w LINK dokonano również wielu 
istotnych zmian na poziomie organizacji pra-
cy, wprowadzono liczne usprawnienia w pro-
cesie obsługi oraz w sposobie koordynacji. 
Działy operacyjne zostały zmodyfikowane, 
wprowadzono zmiany w strukturze organiza-
cyjnej w celu zwiększenia jakości oraz efek-
tywności obsługi. Pozwoliło to firmie na dal-
sze podnoszenie standardów obsługi klienta 
w zakresie bezbłędności oraz terminowości 

dostaw. Zmiany operacyjne w LINK pozwalają 
na wdrażanie nowych rozwiązań, które będą 
pozytywnie wpływały na współpracę z klien-
tami. Pomogą osiągnąć najwyższą jakości 
usług na każdym poziomie realizacji zleceń.
W 2017 roku kolejny rok z rzędu firma kon-

tynuowała swój rozwój w oparciu o politykę 
jakości LINK. Poszerzono flotę o ok 200 no-
wych ciągników Volvo oraz Iveco, co wiązało 
się również ze zwiększeniem liczby pracow-
ników, aby efektywniej obsługiwać zlecenia 
międzynarodowe i krajowe. ■

Corning Optical Communications z drugim zakładem 
w Strykowie 
W połowie listopada zainaugurowano budowę nowe-
go obiektu produkcyjno-magazynowego o powierzchni  
39 000 m2 dla Corning Optical Communications Polska 
w SEGRO Logistics Park Stryków.
Będzie to, obok istniejącego już na terenie parku od 2006 r. budyn-
ku o powierzchni 43 000 m2, drugi zakład Corning w Strykowie. 
Współpraca między SEGRO i Corning trwa już prawie 12 lat – fir-
ma była pierwszym w Polsce klientem dewelopera, a po wybudo-
waniu nowego obiektu będzie jednym 
z największych polskich klientów pod 
względem zajmowanej powierzchni. 
Firma przewiduje otwarcie nowego 
budynku o powierzchni 39 000 m2,  
z których aż 6 000 m2 będą stanowiły 
biura, w trzecim kwartale 2018 r.
Firma Corning jest liderem rozwiązań 
dla przemysłu telekomunikacyjnego. 
Poza produkcją kabli światłowodo-
wych zajmuje się także dostarczaniem 
pasywnych elementów sieci teleko-
munikacyjnej. Produkowane przez 
Corning Optical Communications  

w Strykowie kable światłowodowe i innego typu rozwiązania 
optyczne dla telekomunikacji trafiają na rynki europejskie, Bliski 
Wschód oraz do Afryki.
– Na powierzchniach magazynowych i produkcyjnych SEGRO po-
wstają rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy komfortu 
życia milionów ludzi na całym świecie. Jesteśmy dumni z osiągnięć 
naszego klienta – powiedziała Magdalena Szulc, dyrektor SEGRO 
na Europę Centralną. ■
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Analizy w łańcuchu dostaw

W ślad za organizacją Supply Chain Council, zajmującą się 
standaryzacją oraz rozpowszechnianiem wiedzy, do proce-

sów zarządczych łańcucha dostaw zaliczamy: planowanie, zakupy, 
wytwarzanie, dostarczanie oraz zwroty. Te same kategorie proce-
sów odnajdujemy zarówno wewnątrz firmy, jak i u dostawców oraz 
klientów. Wspomniany Supply Chain Council proponuje model 
referencyjny zwany SCOR (Supply Chain Operations Reference 
Model)1, którego założeniem jest umożliwienie przetłumaczenia 
strategii biznesowej na strategię łańcucha dostaw, pomiary efek-
tywności procesów w literaturze zwanej performance managment, 
zrozumienie i porównanie osiąganych wyników z konkurencją oraz 
zidentyfikowanie i monitorowanie procesów, które najprawdopo-
dobniej powodują problemy w osiąganiu wyznaczonych celów.2

Należy zwrócić uwagę na wspomniane pojęcie: performance manage-
ment. Według autorów książki określanej biblią zarządzania – „Kiero-
wanie” oznacza ono miarę sprawności i skuteczności organizacji, czy-
li jest miarą tego, w jakim stopniu wyznacza ona i osiąga odpowiednie 
cele. Miara efektywności kierownika jest natomiast określana jako 
sprawność i skuteczność nie tylko osiągania, ale przede wszystkim 
wyznaczania tych celów. Skuteczność (effectiveness) jest rozumiana 
jako poziom obsługi, czy zadowolenia klienta, czyli „robienie właści-
wych rzeczy”, natomiast sprawność (efficiency) jako miara wykorzy-
stania ekonomicznych zasobów firmy, czyli efektywność gospodaro-
wania, czy „robienie rzeczy we właściwy sposób”.3

Atrybuty efektywności
Metodologia SCOR proponuje pięć atrybutów efektywności. Co 
ciekawe, podzielone są one na dwie kategorie wspomniane już 
wcześniej, czyli skuteczność i sprawność. Skuteczność ukryta 
jest pod kategorią skupioną na kliencie, natomiast sprawność na 
wewnętrznej organizacji. W kategorii skupionej na kliencie roz-
różniamy trzy atrybuty: niezawodność, czas reakcji oraz zwin-
ność. W kategorii opisującej sprawność rozróżniamy: koszty oraz 
zarządzanie aktywami.

Profesjonaliści zarządzający łańcuchem dostaw często zadają sobie pytanie o to, jakie analizy oraz wskaźniki należy 
stosować, w celu efektywnego zarządzania. Odpowiedź nie jest łatwa ze względu na mnogość zjawisk oraz procesów 
wchodzących w skład łańcucha dostaw.
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Niezawodność ocenia stopień wykonania zadań zgodnie z wyma-
ganiami klienta, a zawiera takie przykładowe miary jak: procent za-
mówień dostarczonych w całości (w skład tej miary wchodzić może 
zgodność produktowa oraz ilościowa), zgodność dostawy z czasem 
potwierdzonym do klienta (np. zgodność rozładunku z datą potwier-
dzenia oraz poprawność miejsca dostawy), poprawność dokumenta-
cji (np. zgodność warunków płatności na dokumentach, czy zgodność 
warunków wysyłki), idealny stan produktu (w skład tej miary wcho-
dzić może np. % zgodność instalacji, % produktów, linii zamówienia 
dostarczonych bez wad). Wymienione miary są jedynie przykładami 
zawartymi na liście wskaźników opisanych przez Supply Chain Co-
uncil. Każdy z atrybutów może zostać rozbity na czynniki składowe, 
natomiast ważnym jest, aby monitorować procesy i zjawiska, które 
najprawdopodobniej powodują problemy w osiąganiu wyznaczonych 
celów. Miary powinny służyć usprawnianiu procesów – monitoro-
wanie jest jedynie początkiem drogi zarządzania łańcuchem dostaw 
poprzez nieustanne usprawnianie. 
Przykładem zastosowania miary dostawy na czas może być sytu-
acja w jednej z firm produkcyjnych, gdzie system komputerowy 
umożliwiał zbieranie danych zgodności dostawy z czasem wyma-
ganym przez klienta. W firmie tej wskaźnik określano jako czas 
dostawy brutto. Jednocześnie gromadzono dane ukazujące dostawy 
na czas zgodne z potwierdzeniem uzyskanym z działu planowania 
produkcji, zwano je czasem dostawny netto. Widzimy, że SCOR nie 
dokonuje tak głębokiego rozróżnienia zgodności czasu dostawy, 
a jednak we wspomnianej firmie wskaźnik ten okazał się kluczo-
wy dla rozwoju relacji z klientem. Znacząca różnica w wynikach 
poszczególnych klientów między wynikiem brutto i netto ukazała 
potrzeby klientów, które w mierzonym okresie nie były przez firmę 
zaspokajane. Wprowadzenie wskaźnika unaoczniło rozległość pro-
blemu zarządzania relacjami z klientem, natomiast wypracowanie 
oraz wybór rozwiązania należał do dalszego planu usprawnienia 
standardowo stosowanego w danej firmie. Inny przykład ukazuje 
firmę produkcyjną, w której po wdrożeniu wskaźników uwidocznił 
się niski poziomu zgodności dostaw, wcześniej zwany netto. Zasto-
sowanie miary podkreśliło problem nie tylko z obsługą klienta, ten 
problem był oczywisty, ale również skalę niezgodności wykonania 
planu produkcyjnego.
Czas reakcji. Atrybut opisujący czas reakcji określa szybkość 
wykonywania zadań. Zatem wskaźnik ten ukazuje szybkość z jaką 
łańcuch dostaw dostarcza produkty i usługi do klienta. Mogą two-
rzyć go miary określające zadania w poszczególnych funkcjach 
łańcucha dostaw, czyli czas cyklu zakupowego, produkcyjnego 
oraz dostaw. Jak uprzednio SCOR dla każdego czasu cyklu wyróż-
nia podmiary, na przykład dla czasu cyklu zakupowego można 

wymienić siedem składowych określających czas cyklu: autoryza-
cji płatności do dostawcy, identyfikacji źródeł zakupów, przyjęcia 
produktu, utworzenia planu dostaw, selekcji i negocjacji z dostaw-
cami, transferu produktu, czy też weryfikacji produktu.
Ciekawym przykładem firmy, która wdrożyła wskaźniki monito-
rujące czas cyklu zakupowego, była firma produkcyjna, której do-
stawcy alarmowali o przekroczonym czasie płatności. Po zebraniu 
danych okazało się, że firma dokonuje sprawnego fizycznego rozła-
dunku, przyjęcia oraz alokacji komponentów produkcyjnych, czyli 
czas cyklu przyjęcia produktu był poprawny dla danej działalności 
i zamykał się w ciągu kilku godzin roboczych. Natomiast czas cy-
klu autoryzacji płatności do dostawcy był anormalnie wydłużony, 
ponieważ magazyn nie dokonywał systemowego przyjęcia towaru. 
Proces przyjęcia towaru był przeniesiony do działu zakupów ope-
racyjnych znajdujących się w fizycznym oddaleniu od magazynu 
przyjęć. Dokumenty przyjęcia były przekazywane do zakupów 
operacyjnych następnego dnia i wprowadzane do systemu w ciągu 
kolejnych dni. Wskaźnik nie tylko wskazał lukę w obsłudze przyję-
cia towaru, ale również zgubny wpływ tak zdefiniowanego procesu 
na funkcje zależne od poprawności stanów materiałowych w syste-
mie, takie jak planowanie produkcji.
Czas cyklu dostaw zawiera składowe znane jako funkcja zarządza-
nia zamówieniami klienta oraz funkcja transportowo-logistyczna. 
Ciekawym przykładem użyteczności wskaźnika czasu cyklu do-
staw na poziomie pomiaru czasu potwierdzenia otrzymania za-
mówienia od klienta i czasu dostawy zwanej wcześniej netto, był 
przypadek firmy produkcyjnej, która dokonała globalizacji funk-
cji obsługi klienta. Wspomniana firma stworzyła komórkę usług 
wspólnych (Shared Services), idąc za głosem i potrzebą klienta 
globalnego, który wymagał jednego punktu kontaktowego, nie-
zależnie od lokalizacji zakładu produkcyjnego. Firma stworzyła  
więc komórkę zapewniającą obsługę klientom globalnym. Nato-
miast w wyjściowej analizie procesów nie wskazano na możliwość 
wydłużenia się czasu cyklu odpowiedzi ze względu na dodatkowe 
przepływy informacji. Wdrożenie wskaźnika czasu cyklu odpowie-
dzi wskazało problem i stało się przyczynkiem kolejnych modyfi-
kacji organizacyjno-procesowych.
Zwinność. Ostatnią już, trzecią kategorią skupioną na kliencie 
według modelu SCOR jest zwinność. Jest to kategoria, która odpo-
wiada za ocenę zdolności dostosowania się organizacji do zmian za-
chodzących na rynku i jest określana jako niezbędna do uzyskania 
lub utrzymania przewagi rynkowej. Zwinność może dotyczyć szyb-
kości wdrożenia nowego produktu lub usługi, możliwości szybkiej 
zmiany oferowanych produktów lub usług, możliwości dostarczenia 
nieplanowanego, dużego ilościowo zamówienia lub zdolności szyb-

Metodologia SCOR proponuje pięć atrybutów efektywności. 
Podzielone są one na dwie kategorie, czyli skuteczność i sprawność. 
Skuteczność ukryta jest pod kategorią skupioną na kliencie, 
natomiast sprawność na wewnętrznej organizacji.
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kiej zmiany czasu dostawy, w celu sprostania nowym wymaga-
niom klienta. Model przewiduje dwie miary określające zwinność 
wzrostu, różnica między nimi sprowadza się do sposobu obliczenia 
wskaźnika. Pierwsza miara (zwana Upside Supply Chain Flexibility) 
określa liczbę dni potrzebnych danej organizacji do dokonania 20% 
wzrostu w dostarczanych ilościach. Wzrost ten powinien być doko-
nany bez znaczącego wzrostu kosztów obsługi, czy wytworzenia na 
jednostkę. Druga miara wskazuje na maksymalną ilość dodatkowego 
produktu, który może być dostarczony w ciągu 30 dni (zwana Upsi-
de Supply Chain Adaptability). Obie wymienione miary rozpatrują 
wszystkie wcześniej wymienione funkcje łańcucha dostaw, czyli za-
kupy, wytwarzanie, dostarczanie oraz zwroty (zarówno zakupowe, 
jak i wysyłkowe). Trzecia miara zwinności określa zwinność zmniej-
szenia liczby dostaw (zwana jest Downside Supply Chain Adaptabi-
lity), czyli określa możliwość dokonania ilościowego zmniejszenia 
zamówienia na 30 dni przed uzgodnioną dostawą bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów, czy obciążeń przez klienta.
Przy opisywaniu zjawiska zwinności model zaleca stosowanie 
wskaźnika oceny ryzyka dla wszystkich funkcji łańcucha dostaw.
Koszty. Sprawność zarządzania łańcuchem dostaw najczęściej 
określana jest przez pomiary kosztów. Model proponuje wskaźnik 
całościowy (zwany Total Cost to Serve), który jest sumą kosztu 
planowania, kosztu zakupów, wydzielonego kosztu dostawy kom-
ponentów, kosztu produkcji, kosztu zarządzania zamówieniami 
klientów, kosztu dostaw i kosztu zwrotów. Dodatkowo wyróżnia 

się wskaźnik zwany Cost of Goods Sold (COGS), który jest sumą 
bezpośredniej pracy, bezpośrednich materiałów oraz kosztów ogól-
nych związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw. COGS jak 
i Total Cost to Serve są wyrażane w jednostce pieniężnej.
Zarządzanie aktywami. Drugim atrybutem określającym efek-
tywność gospodarowania jest zarządzanie aktywami. Strategie 
wchodzące w skład zarządzania aktywami obejmują takie inicjaty-
wy, jak redukcje zapasów, outsourcing i in-sourcing. Główną miarą 
sprawności jest tak zwany Cash-to-Cash Cycle Time. Wskaźnik 
określa czas, jaki upłynie od inwestycji w materiały do otrzymania 
zapłaty za produkt. W usługach jest to czas, od którego firma za-
inwestowała w zasoby do otrzymania zapłaty za wykonane usługi.
Model SCOR skupia uwagę profesjonalistów na efektywności trans-
akcyjnej, nie należy jednak zapominać o relacjach otaczających 
łańcuch dostaw i de facto determinujących jego funkcjonowanie. 
W książce „Supply Chain Management, Processes, Partnerships, 
Performance” Douglas M. Lambert zwraca uwagę na konieczność 
spojrzenia strategicznego na łańcuch dostaw i uzupełnia model 
przedstawiony w artykule o aspekty zarządzania relacjami z klien-
tami, dostawcami, ale również podkreśla kluczowe znaczenie za-
rządzania popytem czy rozwojem nowych produktów.4  ■

1 APICS, 2016. CSCP-Supply chain planning and execution. Chicago.
2 APICS, 2015. SCOR-Professional Training. Chicago
3 StonerA.F.J., Gilbert D.R., Freeman E.R. Kierowanie. Warszawa 1999, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne.
4 Lambert M.D. 2008. Supply Chain Management. Sarasota: SCMI.



Projektujemy 
i usprawniamy procesy

Grupa CAT obchodzi w tym roku swoje 60-lecie, w Pol-
sce jesteście obecni od 1994 r. Jak kształtują się 
w tym kontekście stałe i zmienne cechy oraz wartości 
firmy? Co w CAT LC Polska jest najważniejszą i najbar-
dziej charakterystyczną stałą, a co zmienną?
Taką najbardziej charakterystyczną stałą cechą jest nasza koncen-
tracja na branży automotive. CAT LC wywodzi się z branży motory-
zacyjnej i pomimo tego, że wśród naszych klientów są przedstawi-
ciele również różnych innych branż, to jednak koncentrujemy się 
na rynku motoryzacyjnym i branżach pochodnych. W kontekście 
stałej i zmiennej można również rozpatrywać naszą koncentra-
cję na elastyczności wobec wymagań klientów. Mówię, że i stałej 
i zmiennej – ponieważ naszą główną wartością, którą nieustannie 
pielęgnujemy, jest respektowanie oczekiwań klientów, ale nie tylko 
poprzez realizowanie oczekiwanego poziomu usług, czy osiąganie 
satysfakcjonujących wyników jakościowych. Spełniamy oczekiwa-
nia poprzez naszą gotowość na zmiany i adaptacje procesów – to 
jest właśnie ta zmienność. Szyjemy procesy na potrzeby naszych 
klientów. Jeśli towar jest typowo paczkowy lub jest homogenicznie 
paletyzowany, to CAT LC nie będzie idealnym operatorem do dys-
trybucji tego typu przesyłek. My wozimy towar, który potrzebuje 
manualnego podejścia, indywidualnego dopracowania procesów, 
uszycia ich na potrzeby klienta.

Właśnie otworzyliście w Duchnicach największą 
platformę logistyczną CAT LC Polska. Czym było po-
dyktowane jej powstanie i jakie stoją zadania przed 
nowym obiektem, który łączy funkcje cross-dock 
z magazynowymi?
Głównym celem było przede wszystkim zrealizowanie oczekiwań 
naszych klientów. Przez wiele lat ich potrzeby w kontekście wolu-
menowym rosły – liczba i zróżnicowanie składowanych i przewo-
żonych towarów wzrastała. Ale rosły również oczekiwania doty-
czące szybkości dystrybucji towaru, późniejszych czasów wydań, 
udoskonalenia procesów konsolidacji i obsługi składowanego 
towaru. Mając logistykę bardzo rozproszoną, było nam znacznie 
trudniej adaptować nasze procesy do oczekiwań klientów. To był 
główny cel powstania platformy w Duchnicach – chcieliśmy być 
jeszcze bardziej elastyczni i bardziej konkurencyjni, korzystając 
z obiektu cross-dockingowego znajdującego się tuż za ścianą naj-
większego magazynu CAT LC w Polsce. Nowy obiekt w Duchnicach 
jest jednym z trzech największych obiektów CAT LC w Europie. 
To jest idealne rozwiązanie dla szybkiej i bezpiecznej logistyki. 
Możemy dopasowywać czasy wydań z magazynów i załadunków 

O specjalizacjach CAT LC, rozwijaniu nocnych dostaw i nowych usługach z Radosławem Rożkiem, 
dyrektorem zarządzającym CAT LC Polska, rozmawia Kinga Wiśniewska.
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samochodów na cross-docku do kolejnych procesów w łańcuchu 
dostaw. To była główna determinanta – chęć stworzenia obiektu, 
który pozwoli nam w pełni realizować usługi naszych klientów, 
wręcz wyprzedzając pewne rozwiązania naszych konkurentów.

Stawiacie na dedykowane rozwiązania dla konkret-
nych klientów, z konkretnych branż?
Tak, zgadza się. Ale mimo tego, że szyjemy rozwiązania na po-
trzeby klientów, to jednak wraz ze wzrostem zainteresowania daną 
usługą czy produktem staramy się w miarę możliwości unifikować 
te indywidualne rozwiązania. Jesteśmy jedynym oddziałem CAT 
LC w Europie, który wozi całe wózki widłowe. Budując pewne 
rozwiązania z pierwszym klientem wózkowym, wykorzystaliśmy 
je we współpracy z kolejnymi klientami, jednocześnie poprawia-
jąc i unifikując cały proces. Uczymy się od naszych klientów, jak 
usprawniać usługi i nieustannie pracujemy nad naszymi rozwią-
zaniami, wykorzystując do tego m.in. modele Leanowskie. Proces 
i standard, który jest dzisiaj najlepszy, jutro może okazać się ko-
niecznym do poprawy, wobec czego nieustannie staramy się pod-
ważać status quo.

Przywiązujecie duże znaczenia do planowania i wdra-
żania procesów – procedur i instrukcji, szkoleń  
pracowników…
Jestem osobiście zwolennikiem kultury Lean. Uważam, że procesy 
najlepiej znają ludzie, którzy je realizują. W pierwszej kolejności 
możemy się więc nauczyć ich od klientów, a w drugiej kolejno-
ści… jeśli nie wiemy, jak coś zrobić albo chcemy usprawnić proces, 
to najlepiej zejść na dół i zapytać operatora wózka, pracownika 
magazynowego albo kierowcy. Oni najlepiej podpowiedzą, co i jak 
możemy jeszcze usprawnić, gdzie powstają marnotrawstwa i ro-
dzą się ryzyka w procesie. Tu najlepszym przykładem jest właśnie 
dystrybucja wózków widłowych – CAT LC nie wiedział, jak wozić 
wózki. Zapytano nas, czy możemy się podjąć tego zadania. Bar-
dzo szybko, z dnia na dzień, podjęliśmy decyzję na tak. Z każdej 
naszej platformy w Polsce zaprosiliśmy po jednym brygadziście, 
z centralnej w Duchnicach poprosiliśmy kilka osób – specjalistów 
w transporcie, wszyscy pojechali do naszego klienta, gdzie uczyli 
się, jak mocować, zabezpieczać i wozić wózki. Następnie poprosi-
liśmy o przekazanie kilku wózków do testowania rozwiązań u nas, 
na miejscu. Pracowników magazynowych oraz firmę, która pro-
dukuje różnego rodzaju zabezpieczenia ładunków, zaprosiliśmy 
do wspólnego szukania kolejnych rozwiązań udoskonalających 
obsługę wózków, realizując warsztaty w naszym obiekcie. Zbudo-
waliśmy proces, bazując na wiedzy klienta i wiedzy naszych ludzi, 
którzy docelowo mieli się tym zajmować.

W ten sposób budujecie przewagę konkurencyjną 
na rynku?
To w dużej mierze jest model budowania kultury jednost-
ki – trzeba słuchać ludzi, bo procesy najlepiej się usprawnia 
z osobami, które rozumieją te procesy. Zawsze zachęcam pra-
cowników biurowych, naszych menedżerów, do schodzenia do 
magazynów, cross-docku, żeby lepiej zrozumieć procesy. Ja 

sam wywodzę się z procesu – jestem od 14 lat w firmie i za-
czynałem jako pracownik magazynowy. Wydaje mi się więc, 
że dobrze rozumiem jego działanie. A uprawnienia na wózki 
widłowe nadal posiadam.

A jakie największe wyzwania stawia kolejna wasza 
specjalizacja – dostawy komponentów do zakładów 
produkcyjnych?
Cała logistyka inboundowa jest jednym z naszych głównych 
produktów w kontekście realizacji strategii na najbliższe cztery 
lata. To jest obszar, na którym będziemy się bardzo mocno kon-
centrować. Wyzwanie stanowią przede wszystkim dwa krytyczne 
obszary. Pierwszy to komunikacja – klienci oczekują komuni-
kacji niemalże online, zwłaszcza, gdy powstanie jakiekolwiek 
ryzyko opóźnienia. Drugi to terminowość – klienci w przypadku 
logistyki inboundowej już nie proszą o 97% czy 98% dostaw na 
czas, tylko o 100%. Ryzyko opóźnienia może implikować zatrzy-
manie linii i straty rzędu setek tysięcy euro. To jest dla nas duże 
wyzwanie, jak dla każdego przedsiębiorstwa logistycznego. Mu-
simy dostosować nie tylko procesy operacyjne, ale też całą komu-
nikację, czy też narzędzia IT. Klient musi wiedzieć, że jeżeli coś 
się wydarzy na drodze, to natychmiast dotrze do niego ta infor-
macje. Bardzo duży nacisk kładziemy na aspekt komunikacyjny, 
dostosowując również nasze zmiany – zespół, który obsługuje 
logistykę inboundową, pracuje 24 godziny na dobę. Mamy osoby 
dedykowane, które w ciągu nocy nawet co 30 min. wysyłają do 
klientów informację na temat realizacji danego przewozu, poda-
jąc dokładną pozycję środka transportu. Również dużo inwestu-
jemy w narzędzia IT – właśnie rozpoczynamy wdrożenie nowego 
narzędzia do zarządzania przepływami inboundowymi, angażu-
jąc w proces nie tylko CAT LC, ale również naszych klientów, 
dostawców oraz kierowców.

Większość samochodów jest w trasie w nocy. Do-
stawy nocne to również Wasza specjalizacja. Kiedy 
i gdzie najlepiej się sprawdzają? W terminowości sta-
wiacie sobie wysokie wymagania.
To m.in. dostawcy usług logistycznych nauczyli klientów, że wyma-
gania mogą być wyższe. Nasz serwis w dystrybucji części wywodzi 
się właśnie z dystrybucji nocnej. CAT LC na niektórych rynkach 
był prekursorem tego rodzaju dystrybucji. W Polsce na dzień dzi-
siejszy w zależności od źródła informacji, CAT LC pokrywa między 
70% a 75% rynku dostaw nocnych do autoryzowanych stacji de-
alerskich w sektorze OEM. Głównym beneficjentem, jeżeli chodzi 
o dostawy nocne, jest ciągle branża automotive.
Natomiast również duże zainteresowanie i rozwój obserwujemy 
m.in. w obszarze części do maszyn rolniczych i wózków widło-
wych. CAT LC realizuje też dostawy do techników z branży wóz-
kowej, którymi zazwyczaj są osoby prywatne – dostarczamy towar 
bezpośrednio do ich samochodów, posiadając do nich kluczyki 
zapasowe. Co ciekawe, do jednego z naszych klientów przyjeżdża 
kierowca, zostawia paczkę w bagażniku prywatnego samochodu, 
tam skanuje kod potwierdzający, że zostawił paczkę, aby uwiary-
godnić dokładną godzinę dostawy.
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Wymaga to wypracowania bardzo dużego zaufania 
w relacjach z klientem...
Zgadza się, natomiast to musi być zaufanie dwustronne. Przy dys-
trybucji nocnej dużym ryzykiem jest to, że towar jest dostarcza-
ny w nocy, często do garażu, w którym zostawiamy wartościowe 
części wraz z dokumentacją przewozową. Pomimo tego, że całość 
towaru jest skanowana podczas dostawy, dopiero dzień później 
otrzymujemy potwierdzoną dokumentację dostawy. Z drugiej stro-
ny to ogromne zaufanie klienta do nas, bo nierzadko wpuszcza 
nas do swojego warsztatu samochodowego, wyposażonego w wiele 
wartościowych sprzętów, często połączonego z salonem samocho-
dowym. To prawdziwy przykład uczciwego partnerstwa i dużego 
mandatu zaufania każdej ze stron.

Terminowość i szybkość dostaw to chyba najbar-
dziej gorące zagadnienia – oczekiwania klientów 
nieustannie rosną.
Jeszcze kilka lat temu godzina dostawy do 8:00 rano była wyznacz-
nikiem, że dostawa nocna jest czymś ekstra. Teraz ta godzina robi 
się już mało atrakcyjna – oczekiwania rosną, definiując nowe stan-
dardy dostaw do godz. 7:00, czy nawet 6:00. To również my podno-
simy sami sobie poprzeczkę. Mimo iż CAT LC dostarcza towar do 
godz. 8:00, bo takie są ustalenia kontraktowe, to fizycznie dociera 
do klientów znacznie wcześniej. Nasz samochód po wyjeździe do-
starcza pierwszą przesyłkę czasami nawet przed godz. 1:00, czy 
o 2.00 w nocy. Nasi klienci wiedzą, że na przykład jesteśmy w Rze-
szowie średnio o godz. 5:30, w związku z tym mechanik z auto-
ryzowanej stacji obsługi, do której dostarczyliśmy właśnie towar, 
może już wtedy zacząć pracować. I wielu klientów już dostosowa-
ło sobie zmianowość pod kątem tego, o której CAT LC dostarcza 
towar. Wymagania klientów rosną, a to z kolei pozwala nam na 
ciągłą poprawę naszych rozwiązań.
Chociaż nie wszyscy klienci są już gotowi na dystrybucję noc-
ną. Nieprzekonanym oferujemy nasz produkt – CATnightBOX. 
To rodzaj mini magazynu dostępnego w czterech rozmiarach: 
od rozmiaru, do którego można włożyć kilka paczek, po miej-
sce, gdzie możemy postawić 3-4 palety. Rozwiązanie to propo-
nujemy klientom, którzy zastrzegają, że nie mają gdzie przyjąć 
dostawy nocnej. W przypadku tych dostaw kierowca dostarcza 
towar, a klient, kiedy ma chwilę wolną, może go odebrać. Oczy-
wiście dla naszego rozwiązania pomagamy zaadoptować odpo-
wiednie miejsce i możemy w pełni dostarczyć i zamontować 
CATnightBOX.

Coraz bardziej popularne u nas, choć już mocno rozwinięte na Zacho-
dzie, stają się dostawy tego samego dnia, tzw. same day deliveries. 
CAT LC oczywiście świadczy tego typu dedykowane rozwiązania – 
odbieramy towar od naszych klientów i tego samego dnia go dostar-
czamy. W dużej mierze są to dedykowane rozwiązania i odpowiednio 
dopasowane środki transportu. Wraz ze wzrostem zainteresowania, 
budujemy sieć, która zapewni realizację tego typu usługi na terenie 
całego kraju, wykorzystując już istniejące połączenia i wolumeny. To 
jest już konieczność, bo klienci zaczynają tego oczekiwać.

Branża motoryzacyjna jest dla Was kluczowa, ale nie 
obsługujecie tylko automotive?
Tak, nie tylko. Dostarczamy na przykład biały sprzęt, jak również 
aparaturę i sprzęt dla branży medycznej. CAT LC w logistyce out-
boundowej branży motoryzacyjnej, czyli dostaw do finalnych stacji 
dealerskich, obsługuje w Polsce już ogromną część rynku. Ponadto 
sama branża automotive kreuje dość duże wyzwania na najbliższe 
lata. W dobie produkcji samochodów elektrycznych, rozwoju innowa-
cyjnych rozwiązań z obszaru wydruku 3D czy tez autonomicznych 
pojazdów musimy wychodzić poza branżę i szukać nowych rozwią-
zań, żeby być konkurencyjnymi i móc być o jeden krok przed innymi 
dostawcami usług logistycznych. Natomiast cały czas trzymamy się 
tworzenia rozwiązań szytych na miarę, a nie przewożenia standardo-
wych jednostek ładunkowych, bo na rynku są już wyspecjalizowani 
operatorzy w tym sektorze. Dla nas wyzwaniem są branże, gdzie 
wymagane jest indywidualne podejście i traktowanie, specjalna do-
stawa, operacje manualne z dużym zaangażowaniem pracy ludzkiej 
czy też dobezpieczanie towaru i dostarczanie go w niestandardo-
wych godzinach – również dostawy nocne.

Dziękuję za rozmowę.
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Uczymy się od naszych klientów, 
jak usprawniać usługi i nieustannie 
pracujemy nad naszymi rozwiązaniami, 
wykorzystując do tego m.in. modele 
Leanowskie. Proces i standard, który 
jest dzisiaj najlepszy, jutro może 
okazać się koniecznym do poprawy, 
wobec czego nieustannie staramy się 
podważać status quo.
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2 0 1 7 Produkt Innowacyjny  
dla Logistyki, Transportu, 
Produkcji 2017

Do tegorocznej, trzynastej edycji konkursu, zgłoszone zostały 22 produkty i usługi, których zadaniem jest wspieranie 
działów logistycznych, transportu i produkcji. Wśród zgłoszeń znalazły się zarówno systemy dla firm logistycznych, 
produkty zaawansowane technologiczne, jak i proste rozwiązania ułatwiające codzienną pracę logistyków 
i spedytorów.

Laureatów konkursu wyłaniała Kapituła w składzie: dr Mirosław 
Antonowicz - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, dr hab. 
Aleksandra Laskowska-Rutkowska - profesor Uczelni Łazarskiego, 
dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji w Warszawie, dr hab. 
Jana Pieriegud - profesor w Katedrze Transportu Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, Maciej Szymczak - dziekan Wydziału 
Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, Grzegorz Urban - dyrektor w dziale Strategy & Operations 
PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycznego PwC 
oraz Andrzej Zybert - niezależny konsultant ds. logistyki. 

Różnorodność specjalistów, którzy oceniają zgłoszone do konkursu 
produkty, pozwala na wyłonienie najbardziej wartościowych pro-
jektów rynkowych w logistyce, transporcie i produkcji.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas grudniowej Gali  
Logistyki, Transportu, Produkcji 2017 w Warszawie. W pierwszym 
wydaniu Eurologistics w 2018 roku opublikujemy nagrodzone naj-
lepsze produkty i usługi. Konkurs Produkt Innowacyjny dla Logisty-
ki, Transportu i Produkcji 2017 został objęty honorowym patrona-
tem Ministerstwa Rozwoju.

 ■ Kinga Wiśniewska
Przewodnicząca 
Kapituły 
Produkt Innowacyjny 
dla Logistyku, Trans-
portu, Produkcji 2017

LISTA PRODUKTÓW I USŁUG ZGŁOSZONYCH W KONKURSIE 
FIRMA PRODUKT / USŁUGA

Benson Consultants Aplikacja mobilna Finesis 
Cargonexx Model biznesowy Cargonexx

cargo-partner spedycja SPOT – Visibility & Collaboration Platform
CHEP Polska Ćwierćpaleta wystawowa Dolly

DPD Polska Płatnośc kartą i blikem za pobraniem u kuriera
EQ System Platforma komunikacyjna XPRIMER

FM Logistic Inventory Viewer
Gekoplast Przekładki transportowe Gekoplast

Hussar Solutions H-Plast - zestaw naprawczy do plandek
Idea Leasing Procedura błyskawiczna na środki transportu ciężkiego

Lumileds Projekt Heracles - reorganizacja procesów logistycznych
Marathon International Słownik zawodowego kierowcy

m/d/r/k trusted Miernik napięcia pasa mocującego 
m/d/r/k trusted Siatka do mocowania ładunków okrągłych
OSEC Software Linker - e-commerce control tower

Promag Magazyn przyszłości 
PSI Polska Platforma PSIasm
PSI Polska System PSIwms 

Sirocco Mobile System EasyTruck
STILL Polska Wózki do kompletacji STILL z serii OPX
TEXA Poland System eTRUCK

TimoCom TC Transport Order®
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Firma szyta 
na miarę wartości i ludzi
Rozpoczynał Pan swoją przygodę z logistyką wiele lat 
temu. Jak wyglądały początki spedycji w Polsce?
Zmiany w Polsce po 1989 roku pozwoliły na szeroki rozwój inicja-
tywy prywatnej. Do tego czasu monopol na obsługę logistyczną 
w Polsce należał do Pekaes-u, który prowadził transport między-
narodowy. Spedytorem był też C. Hartwig i kilka pojedynczych 
państwowych przedsiębiorstw, które zdobyły licencje na transport 
międzynarodowy, jak np. Transmeble w Poznaniu. Działałem na 
rynku bardzo świeżym, gdzie głównym problemem było to, że nie 
było ludzi, którzy się na tym znają. Nie prowadzono też edukacji 
w tym temacie.

Jak zdobył więc Pan wiedzę? Odbyło się to metodą 
prób i błędów?
W tamtych czasach miałem przyjaciół w różnych firmach zajmu-
jących się handlem zagranicznym, którzy na co dzień mierzyli 
się z problemami związanymi z przewozami. To oni wskazali 
ścieżkę ogromnych, niezaspokojonych potrzeb. I tak naprawdę 
pierwszymi klientami byli moi znajomi z tych firm handlowych. 
Nauka i zbieranie doświadczeń odbywało się właśnie tak, jak 
Pani mówi, metodą prób i błędów. Aż do momentu kiedy uda-
ło nam się, chyba po roku działalności, zatrudnić pierwszego 
prawdziwego spedytora, który wyszedł z C. Hartwiga. Był on dla 
nas kopalnią wiedzy – większej niż sami przez rok zdobyliśmy. 
Pierwszą firmę – Promexim, założyłem w 1989 roku z moim 
przyjacielem. Później dołączył do niej mój wcześniejszy konku-
rent. Na końcu było nas trzech, a każdy z nas miał swoją mocną 
stronę. Była to mała firma, ale z bardzo dobrymi koneksjami, bo 
wtedy pracowaliśmy dla znamienitych marek.

Byliście pierwszym operatorem dla tych marek w Pol-
sce. Rynek dopiero zaczął się otwierać.
To prawda. Rynek się wtedy otwierał. W pamięci została mi jedna 
z wypraw w poszukiwaniu klientów. Pojechałem do Intraco, wje-
chałem windą na ostatnie piętro wieżowca i zacząłem schodzić po 
schodach, pukając do kolejnych drzwi. W budynku znajdowały się 
siedziby większości firm zagranicznych, które handlowały w Pol-
sce. Gdy zszedłem na dół, miałem już ponad dziesięciu klientów 
gotowych do współpracy. Wtedy wystarczało mieć wiedzę, chcieć 
i już było się świetnym spedytorem.

Czy już wtedy wiedział Pan, jak firma powinna działać, 
jakimi wartościami się kierować? Nowe firmy dopiero 
uczyły się rynku.
Trudno powiedzieć, żebym wtedy, jako trzydziestokilkuletni czło-
wiek, miał dojrzałą wizję biznesową. Chyba po prostu czułem, jak 
należy pracować z ludźmi, żeby oni też chcieli pracować. Już wtedy 
szanowaliśmy naszych pracowników, byli właściwie współtwórca-
mi firmy, w której pracowali. Myślę, że to był ten czas, kiedy kry-
stalizowała się ideologia naszej firmy. Zauważaliśmy pracowników 
i ich najbliższych. Wiedzieliśmy, co się u kogo dzieje. To była jedna 
rodzina, mimo że bardzo się rozrastała.

Rozwój firmy związany był z rozwojem rynku, ale co 
się przez te prawie 30 lat po drodze wydarzyło? Jak 
zmiany rynkowe wpływały na działania w firmie?

O początkach branży logistycznej w Polsce, wartościach, które budują zaufanie i sukces oraz o pasji do pracy i nie 
tylko z Krzysztofem Trześniewskim, właścicielem firmy DIERA, rozmawia Kinga Wiśniewska.
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Należy na pewno wyróżnić w branży dwa istotne okresy, czyli czas 
przed wejściem do Unii i czas po wejściu do Unii Europejskiej. 
Świat, kiedy urzędy celne były tak naprawdę kluczowymi elemen-
tami w działalności spedycyjnej i od współpracy z którymi zleżał 
sukces spedytora. Potem nastał nowy dziwny okres, kiedy musie-
liśmy zrozumieć, że sami możemy działać i obecność urzędnika 
celnego nie jest konieczna. Na początku, przyznam, było to trud-
ne. No, ale zanim to się stało, w czasach kiedy sukces spedycyjny 
zależał od tego, czy się dobrze prowadziło sprawy celne, pod ko-
niec roku do firmy przychodzili klienci i dziękowali za możliwość 
współpracy z nami. Dzisiaj taka sytuacja jest nie do pomyślenia. 
Pamiętają ją tylko najstarsi spedytorzy.

To świadczy dużo o relacjach, jakie mieliście z klienta-
mi. Kontynuujecie ten rodzaj współpracy?
Tak naprawdę wszystko zaczyna się od relacji z pracownikami. To 
nasi pracownicy tworzą wizerunek i jakość firmy. Należy im tylko 
zapewniać takie warunki pracy, żeby mogli się spełniać i anga-
żować. W pewnym momencie moim zadaniem było prowadzenie 
firmy w ten sposób, żeby ludzie w niej pracujący byli zadowoleni. 
Reszta należała do nich. Taką politykę prowadziliśmy zawsze – 
i w czasie Promexim-u, kiedy to była firma prywatna i później, gdy 
w 1994 roku przekształciliśmy się i zostaliśmy częścią koncernu 
Frans Maas. Tak jest i dzisiaj.

Jak odnalazł się Pan i pracownicy w innej rzeczywisto-
ści – jako część globalnego koncernu?
To jest historia o tym, jak Królewski Frans Maas z Holandii znalazł 
małą, kilkuletnią, polską firmę Promexim. Frans Maas działał już 
wtedy praktycznie we wszystkich krajach Europy, oprócz Europy 
Wschodniej, miał ponad 100-letnią tradycję, był dojrzałym koncer-
nem logistycznym. Okazało się, że na szczęście prowadził go czło-
wiek, który rozumiał ważność relacji międzyludzkich. W związku 
z tym przystąpiliśmy do koncernu, ale nie zostaliśmy wchłonięci 
i nie byliśmy małym trybikiem w maszynie. Mogliśmy dalej praco-
wać w sposób, jaki sami uważaliśmy za słuszny w naszym obsza-
rze działania. To była elastyczność nieczęsto spotykana w między-
narodowych przedsięwzięciach.

I pozwoliła Wam zostać wiernym swoim wartościom?
Tak, w pewnym momencie byliśmy w całym koncernie znani i roz-
poznawani jako przykład wzorcowej organizacji krajowej z bardzo 
dobrymi relacjami z klientami. Nasza działalność spedycyjna 
zawsze opierała się na kontaktach z kontrahentami. Do dzisiaj 
pamiętam wyprawę do naszego partnera w Ameryce. Zaplano-

waliśmy wspólnie spotkania z kilkoma klientami. Jadąc do jednej 
z firm, Amerykanin stwierdził, że spędzimy u klienta nie więcej 
niż 15 minut. Wyszliśmy od niego po półtorej godziny intensyw-
nych rozmów handlowych ze spotkanym tam Polakiem. Okazało 
się, że inaczej niż Amerykanie prowadzimy interesy i ważny był 
bezpośredni kontakt z człowiekiem.

Od tamtego czasu zapewne rozmów i spotkań z firma-
mi z całego świata miał Pan wiele...
Tak, szczególnie wtedy, gdy latach 90. zostaliśmy, jako Promexim, 
zaproszeni do światowej organizacji spedytorów lotniczych – 
WACO. W każdym kraju WACO wybrało tylko jednego przedsta-
wiciela metodą „ręcznego wyboru”. Komisja ustalała, które firmy 
w Polsce nadają się do współpracy. Okazało się, że wybrano nas, 
dzięki naszemu zaangażowaniu, wiedzy i podejściu do pracy. Wy-
różnialiśmy się już wtedy aktywnością handlową z klientami – nie 
czekaliśmy, aż ktoś do nas przyjdzie, lecz codziennie, intensywnie 
poszukiwaliśmy przyszłych kontrahentów.

I od tamtego czasu nie zmienili partnera w Polsce?
Tak, pracujemy razem od 25 lat. Jestem dla WACO partnerem 
w jakiejkolwiek byłbym firmie. Zaprosili do współpracy prywat-
ną firmę Promexim, a później, gdy okazało się, że moja firma jest 
w relacji z międzynarodowym koncernem, musiałem dość długo 
wyjaśniać, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. W 2006 roku, 
gdy Frans Maas został sprzedany innej firmie, zarząd WACO dosyć 
szybko przyjął moją nową, kilkumiesięczną wówczas firmę DIERA 
jako partnera. Gwarantowałem swoją osobą jakość pracy i takie 
same zasady działania oraz ten sam rodzaj partnerstwa.

A jak powstała DIERA? Do nowej firmy przeszli z Pa-
nem i pracownicy i wspólnie przez lata wypracowane 
zasady pracy?
Stało się to w momencie, kiedy zabrano mi możliwość zarządza-
nia. Frans Maas został w 2006 roku przejęty przez DFDS (później 
DSV). Wiele osób z naszej firmy nie odnajdywało się w formule 
firmy, którą przedstawiał DSV. I tak naprawdę to oni przyszli 
i powiedzieli mi, że mam moralny obowiązek dalej ich prowa-
dzić. Dlatego powstała DIERA – postanowiłem kontynuować to, 
co od 1989 roku robiliśmy wspólnie z tymi ludźmi. Wszyscy 
wiedzieliśmy, jakimi zasadami się posługujemy i jak działać. 



Najtrudniejsze było wejście na dojrzały rynek z nową nazwą. Za-
jęło nam to około roku. Sam byłem zaskoczony, jak dobrze firma 
została przyjęta. Nasze zasady nie były zdefiniowane na papierze, 
była to po prostu pewna wspólna sprawdzona wizja pracy. Sukces 
to zasługa ludzi, którzy nową firmę przedstawili na rynku we wła-
ściwym świetle, pokazali, że to nadal jest organizacja, która gwa-
rantuje specyficzny sposób współpracy z klientem. Klient czuje się 
u nas ośrodkiem zainteresowania, a nie tylko elementem łańcucha. 
Pytamy, co mu potrzeba, a nie mówimy, co mamy do zaoferowania. 
To jest to, co na zewnątrz nazywamy elastycznością rozwiązań. To 
jest po prostu trochę więcej niż zwykła uprzejmość.

Jak DIERA radzi sobie w obecnej sytuacji – zmian, 
wprowadzania nowych przepisów i nakładania obcią-
żeń na przewoźników drogowych?
Na szczęście zaczęliśmy działać w 2006 roku, a nie w 2008, gdy 
przyszedł kryzys. Życie spedytora stawało się już potem tylko 
coraz trudniejsze, nie tylko w Polsce. Dzisiaj ilość elementów ze-
wnętrznych, które obciążają naszą pracę, jest tak duża, że wielu 
przewoźników nie jest w stanie temu sprostać. Mało jest na rynku 
firm, które mogą mówić o świetlanym rozwoju. Większość próbuje 
obronić to, co już posiada.

Wy się jednak rozwijacie.
To jest chyba właściwość młodej firmy, której łatwiej się rozwijać, bo 
jest jeszcze w początkowym stadium. Chociaż po 10 latach już nie je-
steśmy bardzo młodzi i stadium początkowe minęło. Rozwijamy się, 
ale ten rozwój jest dużo mniejszy niż w moich poprzednich firmach. 

To wynik trudnej sytuacji rynkowej. Nie jesteśmy tylko przewoźni-
kiem, mamy też własne magazyny, w których prowadzimy działania 
logistyczne. Już w latach 90. zauważyłem, że należy prowadzić kilka 
ścieżek działalności, bo rynek się zmienia, a rozwój poszczególnych 
jest nierównomierny. I rzeczywiście mieliśmy takie sytuacje, że spe-
dycja drogowa nie rozwijała się, ale w tym momencie szybko roz-
wijała się logistyka, magazyny, później zaś usługi lotnicze. Dzisiaj 
najnowszą usługą w Polsce, która przedtem była mało widoczna, jest 
spedycja kolejowa. Podążamy za tymi możliwościami i rozwijamy się 
tam, gdzie możemy to robić skutecznie.

Rozmawiamy i słyszę w Pana głosie bardzo duże zaanga-
żowanie. Czy logistyka i spedycja jest nadal Pana pasją?
Jest taka znana prawda, że nie ma lepszej pracy niż praca, którą 
się lubi. Bardzo trudno chodzić do pracy, której się nie kocha. Uda-
je mi się do dzisiaj pracować w miejscu, które jest moje. Bardzo 
dobrze się tu czuję, mimo że wykształcenie elektryczne w żaden 
sposób nie pasuje do spedycji. Politechnika Warszawska, którą 
ukończyłem, nauczyła mnie konstruktywnego myślenia. Kiedy 
kończyłem studia, był czas na nowe wyzwania.

Nie tylko spedycja jest Pana pasją. Wiem, że tych 
pasji ma Pan więcej.
Rzeczywiście jest tak, że poza pracą mamy jeszcze resztę życia. 
W naszej firmie wiele osób ma pasje – ludzie z pasją w inny 
sposób podchodzą do pracy. Nie lubimy ludzi pasywnych. 
Firmę prowadzimy tak, żeby ludzie pracowali w niej dlatego,  
że chcą, a nie dlatego, że muszą. Moje sportowe pasje – że-
glarstwo i narciarstwo zawdzięczam rodzicom, którzy zawsze 
intensywnie żyli. Ja tylko kontynuowałem te kierunki, które mi 
wskazali. Wygląda na to, że te pasje udało się także zaszczepić 
wśród pracowników firmy. Nasz DIERA Skiing Team zdobywał 
wielokrotnie miejsca na podium w corocznych Mistrzostwach 
Polski Logistyków w Narciarstwie Alpejskim. Żeglarstwo też 
jest popularne w firmie. Na znanej szeroko w świecie żeglar-
skim łódce „DIERA” ścigaliśmy się z załogą firmową na wielu 
regatach w Polsce.

Czy na rynku jest miejsce dla takich firm jak DIERA?
Jest w świecie miejsce dla firm, które myślą podobnie jak my i wcze-
śniej czy później spotykamy się z nimi. Przykładem jest nasz partner 
włoski – bardzo długo nie trafialiśmy na siebie, aż w końcu przypad-
kiem się spotkaliśmy i tak zgranej współpracy, jaką mamy, w całej 
mojej karierze z wieloma włoskimi partnerami, nigdy nie było.
Jest duża grupa klientów, małych i dużych, dla których ważne jest 
indywidualne podejście i kontakt ze spedytorem i temu starają się 
sprostać nasi ludzie.
Bardzo ważne jest to, żeby pracownik miał nie tylko satysfakcję 
z tego, co robi, ale wiedział też, że pracuje w pożytecznym celu, 
jest częścią większej całości. Kierowanie się zasadami i wartościa-
mi powinniśmy przekładać na zwykłą, codzienną pracę. Sukces 
powinien pójść za tym. Chcemy, żeby opłacało się być porządnym.

Dziękuję za rozmowę.
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Patriotyzm gospodarczy 
i Program Top Young 100

Jednym z przykładów odpowiedzi na pytanie o definicję pa-
triotyzmu gospodarczego może być nawiązanie do szerokiego 

spektrum działań prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie 
Menadżerów Logistyki i Zakupów (PSML), które mają na celu bu-
dowanie w naszym kraju silnego centrum kompetencji łańcucha 
dostaw na tle Europy.
Jako kraj mamy niewątpliwie z punktu widzenia logistyki wiele 
atutów, począwszy od naszego położenia geograficznego, idąc 
przez realizację wielu nowych inwestycji infrastrukturalnych, czy 
też patrząc na sytuację gospodarczą, także w kontekście rynku 
unijnego. Są to jednakże atuty, dające nam jedynie szanse. Jak 
wykorzystamy te szanse – to zależy od nas. Działalność PSML jed-
noznacznie dąży do wykorzystania naszych atutów i budowania 
przewagi konkurencyjnej Polski.
W myśl raportu EY, o którym pisano w numerze 102 Eurologi-
stics (5/2017) – „odpowiednie wykształcenie i umiejętności 
posiadane przez pracowników są wymieniane przez inwestorów 
obecnych w Europie jako kluczowe czynniki wpływające na de-
cyzje o lokalizacji inwestycji”. Co zatem robimy, aby jakość kadr 
wchodzących na rynek odpowiadała na wyzwania gospodarki 
globalnej? Program Top Young 100, zainicjowany przez PSML, 
jest odpowiedzią na to pytanie.

Top Young 100 – akceleracja
Celem Programu Top Young 100 jest akceleracja budowy praktycz-
nych kompetencji logistycznych i stworzenie pomostu dla studen-
tów/absolwentów ze świata akademickiego do biznesu. Szczegóło-
wo zaplanowany proces selekcji ma zapewnić wybór najlepszych 
100. studentów kierunków logistycznych z najlepszych uczelni 
w Polsce. Tak wyselekcjonowani studenci będą mieli możliwość 
wzięcia udziału w projektach biznesowych wielu czołowych przed-
siębiorstw, partnerów biznesowych Programu, w których obszar 
logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw odgrywa szczególnie 
istotną rolę. Cały proces realizowany jest we współpracy z uczel-
niami oraz gronem mentorów, którzy stanowić będą dodatkowe 
wsparcie dla studentów.
Jak chcemy wspierać młode talenty? Przede wszystkim poprzez 
umożliwianie im dalszego rozwoju kompetencji oraz dalsze wzbu-
dzanie logistycznej ciekawości. Uzupełniając dotychczasową wiedzę 
i doświadczenie wyniesione z uczelni, studenci będą mierzyć się 
z realnymi wyzwaniami i projektami biznesowymi. Odbędzie się to 
w formule interdyscyplinarnych zespołów projektowych angażują-
cych grupy studentów, partnerów biznesowych Programu i akademi-
ków wraz z zapleczem uczelni. Osią Programu jest roczny program 
działań, zaangażowania w projekty biznesowe i projekty badawcze.  

Patriotyzm gospodarczy? Czym tak naprawdę jest? To ideologiczny 
koniunkturalizm, czy praktyczna potrzeba? Nie chodzi tu oczywiście o ten 
krzykliwy, rozhukany, zbyt często skupiający się na negacji i konfrontacji, 
ale o ten stonowany, pragmatyczny i konsekwentnie prowadzący do celu.

 ■ Teodor Kula, 
lider Programu Top Young 100, 
członek zarządu PSML

 ■ Mariusz Gerałtowski, 
prezes zarządu PSML
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Program zainauguruje i zamknie konferencja, która wprowadzi 
w nową edycję programu, a po roku podsumuje osiągnięcia i cer-
tyfikuje uczestników, którzy udowodnili swoją wartość w prak-
tycznym działaniu. Prace będą wykonywane w ciągu całego roku 
zarówno zdalnie, jak i na miejscu w firmach. Podczas trwania pro-
gramu każda firma może przeprowadzić kilka projektów czy prac 
badawczych z różnymi zespołami studenckimi.

Świat biznesu i język korzyści
Na pewno poza szczytnymi celami istotny jest wydźwięk bizneso-
wy – bezpośrednie korzyści dla uczestniczących w projekcie firm.
Po pierwsze, firma zyskuje realny dostęp do szerokiego grona wy-
selekcjonowanych studentów logistyki z różnych uczelni (technicz-
nych, ekonomicznych, uniwersytetów), zweryfikowanych wcześniej 
pod kątem konkretnej wiedzy i umiejętności miękkich.
Program realizuje dwustopniową rekrutację studentów. Na pierw-
szym poziomie przy bezpośredniej współpracy z uczelniami, na 
kolejnym przy zaangażowaniu partnerów biznesowych Programu. 
Rekrutacja ma na celu wyłonienie studentów cechujących się nie 
tylko ponadprzeciętnymi wynikami w dotychczasowej nauce, ale 
również promować osoby z inicjatywą – angażujące się w różne 
przedsięwzięcia uczelniane czy też pozastudenckie.
Po drugie, wsparcie w realizacji różnorodnych projektów badaw-
czo-biznesowych w obrębie logistycznych wyzwań firm. Działal-
ność ta i jej istota została już wskazana powyżej. Należy jednak 
wrócić do ich praktycznego wymiaru. Mowa tu o projektach już 
prowadzonych przez firmy, do których zespoły będą mogły dołą-
czyć i wesprzeć je swym „świeżym” spojrzeniem – oraz o projek-
tach, które są trudne do zagospodarowania przez firmy, choćby ze 
względu na ograniczone zasoby własne w danym czasie.
Po trzecie, Program daje możliwości pozyskania studentów pod 
własną rekrutację firmy. Będzie to możliwe choćby w ramach wy-
darzenia stanowiącego część Programu – „Mój Pierwszy Kontrakt 
o Pracę”. Pod koniec każdej edycji Top Young 100 partnerzy biz-
nesowi będą się już doskonale orientować w profilu i praktycznym 
potencjale dużej części uczestników. Obie strony mogą świadomie 
podjąć decyzje dotyczące zatrudnienia. Organizacja dedykowanych 
spotkań w ramach konferencji zamykającej edycję będzie okazją, 
żeby tę wiedzę wykorzystać. Kolejny ważny aspekt dotyczy zagad-
nienia poruszonego wcześniej przez twórców jednego z raportów 
analizujących branżę logistyczną, przygotowanego przez firmę 
DHL, który mówi o „talent gap”. Według raportu, obok zwiększo-
nego „popytu” przyczyną niedoboru talentów są również szybko 
zmieniające się wymagania pracy oraz problem ze znalezieniem 
osób łączących umiejętności operacyjne i techniczne z planowa-
niem strategicznym i umiejętnościami profesjonalnymi takimi jak 
przywództwo, myślenie analityczne i innowacyjność.
Top Young 100 odpowiada na to wyzwanie, szeroko definiując rolę 
studentów w Programie. Biuro Programu działające pod okiem 
PSML składać ma się w dużej mierze ze studentów w nim uczest-
niczących. Oprócz dużej roli koordynacyjnej, będą mieli wpływ na 
definiowanie i ocenianie projektów, którymi mają się zajmować, 

proponowanie formuły prac, wstępną oceną wyników prac zespo-
łów i rozliczanie z realizacji zadań. Certyfikowani absolwenci Top 
Young 100 oprócz oceny merytorycznej, oceniani będą za podej-
mowanie inicjatyw, kreatywność i elastyczność. Dlatego również, 
znaczącym aspektem Programu jest wizerunek społecznie odpo-
wiedzialnej firmy. Razem z partnerami biznesowymi przygotowu-
jemy przyszłych liderów i będziemy podkreślać ten aspekt w licz-
nych publikacjach dotyczących Programu, wskazując na udział 
firm, które zostały częścią Top Young 100.

Być skutecznym w międzypokoleniowym 
zespole - mentoring i odwrócony mentoring
Program Top Young 100 ma wyłonić skutecznie działających w ob-
szarze zarzadzania łańcuchem dostaw ekspertów, menedżerów 
i liderów. Będą oni mogli osiągnąć sukces tylko wtedy, kiedy będą 
efektywnie się komunikować i współpracować z działającymi dziś 
organizacjami. Aby to ułatwić, Program kładzie duży nacisk na 
mentoring oraz odwrócony mentoring i angażuje doświadczonych 
menedżerów (niekoniecznie z branży logistycznej) do objecia opieką 
studentów Top Young 100 w pracy nad rozwojem ich kompetencji 
miękkich. Będą mieli oni możliwość wspólnie identyfikować swe 
słabsze i mocniejsze obszary, a następnie próbować na bieżąco zasy-
pywać luki kompetencyjne i wzmacniać systematycznie swe atuty.

Włącz się do Top Young 100
Top Young 100 ma doprowadzić do tego, że młodzi, rokujący ludzie 
sprawnie wejdą na nasz rynek pracy i wniosą wartość do biznesu 
w pierwszym okresie swojej pracy. Niewątpliwie z podkreśleniem 
słowa „nasz”. Doprowadzimy do sytuacji, gdy wybór dla młodego 
człowieka dotyczący rozwoju ścieżki kariery będzie rzeczywiście 
mocno powiązany z naszym krajem i naszym PKB.
Musimy też pamiętać o postępującej transformacji gospodarczej. Du-
żymi krokami zbliża się rewolucja przemysłowa 4.0. W jej kontekście 
wiele mówi się o automatyce, potrzebnym kapitale i innowacjach. 
Ale kto wprowadza innowacje? Kto właśnie może być najbardziej 
wartościowym kapitałem w naszym dalszym wspólnym rozwoju?
Program został zainicjowany przez PSML wraz z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu oraz Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskie-
go w Warszawie. Obecnie bierze w nim udział już ponad czterna-
ście uczelni wyższych z całej Polski, szczycących się najlepszymi 
kierunkami logistycznymi w kraju. Top Young 100 odbywa się 
w cyklu rocznym, poczynając od wiosny 2018 roku. W przyszłym 
roku odbędzie się jego inauguracja. Zapraszamy do włączania się 
partnerów biznesowych Programu. 
Skontaktuj się z nami mailowo: topyoung100@psml.pl i odwiedź 
naszą stronę: www.topyoung100.pl.
Kształtujmy razem naszą wspólną przyszłość. ■

Czasopismo Eurologistics jest patronem 
programu Top Young 100.
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Sprostać wymaganiom klientów

Jednym ze sposobów zwiększenia konkurencyjności przedsię-
biorstwa na rynku usług logistycznych jest poszerzanie wachla-

rza oferowanych usług. Coraz więcej firm do tej pory oferujących 
swoim kontrahentom tylko przewóz drogowy towarów uzupełnia 
ofertę o dodatkowe usługi.
Już na samym początku działalności TSLOGISTIC zrozumieliśmy, 
że kluczem do odniesienia sukcesu w branży jest możliwość speł-
nienia nawet najbardziej specyficznych potrzeb klienta. Dlatego 
też sukcesywnie dodawaliśmy nowe usługi: transport morski, 
transport lotniczy, agencja celna, transport kolejowy. Takie działa-
nie sprawiło, że w oczach klientów staliśmy się jedynym i w pełni 
kompleksowym dostawcą usług logistycznych, dzięki któremu nie 
musieli szukać dodatkowych usług u innych operatorów.
Dywersyfikacja klientów oraz usług, na którą postawiliśmy, prowa-
dząc TSLOGISTIC, spowodowała, że naszym codziennym zadaniem 
jest szukanie kreatywnych rozwiązań.
Nasi klienci reprezentują praktycznie wszystkie branże, co wiąże 
się z transportem różnorodnych produktów począwszy od świeżych, 
poprzez towary podlegające klasyfikacji ADR, aż po wartościowe ła-
dunki z sektora FMCG. Musimy tu zaznaczyć, że nie ograniczamy 
się tylko i wyłącznie do polskich kontrahentów. Około połowa z nich 
to kontrahenci zagraniczni, co wiąże się z inną specyfiką potrzeb, 
a często też z innym podejściem w kontakcie z klientem.
Jednym z ciekawszych przypadków, a zarazem wyzwań była dla 
nas kompleksowa organizacja transportów wyrobów czekola-
dowych z Polski na Bliski Wschód. Do odbiorcy dotarło łącznie 

70 ton czekolady. Specyfika ładunku, jak również jego delikat-
ność, wymagały bardzo dużej staranności nie tylko na etapie 
przygotowania transportu, ale również jego nadzoru w trakcie 
realizacji usługi. W konsekwencji klient bez wahania powie-
rzył nam również kolejne przesyłki. Praca nad tym projektem 
pozwoliła nam szczególnie docenić to, w jak uprzywilejowanej 
sytuacji jesteśmy, mogąc w obrębie naszej firmy zorganizować 
transport na wszystkich jego etapach. Z perspektywy klienta 
cały proces sprowadził się do przekazania kompletu informacji 
osobie odpowiedzialnej w TSLOGISTIC. Po naszej stronie leżało 
zorganizowanie dowozu ładunku w temperaturze kontrolowanej 
z fabryki na lotnisko, przeładowanie do specjalnych luków ba-
gażowych z odpowiednią temperaturą i wilgotnością, przejęcie 
formalności celnych oraz dokumentacja fotograficzna na każdym 
etapie wysyłki. Dzięki wielu staraniom na etapie przygotowania 
wysyłek cały proces przebiegał sprawnie i bezproblemowo, a co 
najważniejsze – klient mógł z czystym sumieniem przekazać 
nam wszystkie obowiązki z nim związane.
Dzisiejszym klientom coraz bardziej zależy na znalezieniu fir-
my, która zrozumie i spełni ich specyficzne wymagania. Nikt nie 
lubi być traktowany szablonowo i według wzoru, który pasuje 
do wszystkich. Zdajemy sobie sprawę, że każdy produkt, każda 
firma i każdy klient jest inny. W TSLOGISTIC, szukając dopra-
cowanych rozwiązań, zawsze koncentrujemy się na potrzebach 
naszych klientów.

 ■ TSLOGISTIC

Obecnie firma logistyczna, aby odnieść sukces, musi sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Nie jest to zadanie 
łatwe – często przed operatorami stawiane są prawdziwe wyzwania.
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Szczęśliwa siódemka dla 7R

Wszystkie raporty rynkowe wskazują na rekordowe 
wyniki popytu i podaży, jakie odnotowuje rynek po-
wierzchni magazynowych w Polsce w tym roku. Czy 
mijający rok był dla 7R równie udany?
Faktycznie sytuacja rynkowa sprzyja deweloperom budującym 
magazyny na wynajem. Rok 2017 możemy śmiało określić jako 
najintensywniejszy w dotychczasowej historii spółki 7R. Na ryn-
ku magazynowym działamy od dziewięciu lat, ale dotychczas bu-
dowaliśmy i oddawaliśmy średnio jeden magazyn rocznie. W tym 
roku już oddaliśmy do użytku pięć nowych obiektów, a końca 
dobiegają właśnie budowy dwóch kolejnych. W całym 2017 roku 
przekażemy więc najemcom aż siedem nowych magazynów 
o łącznej powierzchni prawie 140 tys. m2. Są wśród nich zarówno 
budynki typu multi-tenant, jak i obiekty typu BTS, realizowane 
na specjalne zamówienie klientów i zgodnie z ich szczegółowymi 
wytycznymi. W naszym portfolio znajduje się 250 tys. m2 po-
wierzchni biurowo-magazynowych. W związku z dynamicznym 
rozwojem zdecydowaliśmy się także na powiększenie zespołu 
i otworzenie nowego biura w Warszawie, aby być jeszcze bliżej 
klientów i móc nadal świadczyć im usługi na najwyższym pozio-
mie. Nowym biurem pokieruje Maciej Krawiecki, który objął sta-
nowisko dyrektora leasingu i jest odpowiedzialny za kierowanie 
działem komercjalizacji.

Skąd taki dynamiczny rozwój firmy w tym roku?
Na nasz dynamiczny rozwój w tym roku składa się wiele czynni-
ków. Jednak najważniejszy z nich to pewna dojrzałość biznesowa, 
którą osiągnęliśmy jako organizacja. Kiedy w 2008 roku zaczyna-
liśmy budowę magazynu w Gdańsku, musieliśmy się wszystkiego 
uczyć. Budowaliśmy mniej i wolniej. Poza tym, w przeciwieństwie 
do naszej konkurencji, nie stał za nami niemal nieograniczony 
zagraniczny kapitał. W ciągu minionych lat krok po kroku zdoby-
waliśmy doświadczenie i fundusze na kolejne inwestycje. Widać to 
w obecnie realizowanych projektach. Ponadto, podobnie jak inni 
deweloperzy powierzchni magazynowych, korzystamy z obecnej 
sprzyjającej sytuacji rynkowej.

Gdzie w takim razie zrealizowaliście największe inwe-
stycje w tym roku?
Największe zmiany w tym roku zaszły w Parku Logistycznym Kra-
ków Kokotów – Brzegi. Jeszcze rok temu na tym terenie stał jeden 
magazyn, który w czerwcu 2016 roku posłużył jako zaplecze logi-
styczne dla Światowych Dni Młodzieży. Tuż obok niego odbywało 
się spotkanie papieża Franciszka z młodymi pielgrzymami z całe-
go świata. Dziś w tym miejscu stoi już pięć magazynów o łącznej 
powierzchni ponad 80 tys. m2. Trzy z nich zostały oddane do użyt-
ku w II i III kwartale tego roku, a kolejny magazyn (27 tys. m2 po-

Mijający rok okazał się szczęśliwy dla firmy 7R, która w tym czasie dostarczy na rynek siedem magazynów, tym 
samym ustanawiając swój własny, historyczny rekord. O tym, co przyniósł 2017 rok i jakie są plany dewelopera na 
najbliższe miesiące opowiada Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R.
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wierzchni), zostanie przekazany najemcom jeszcze przed końcem 
roku. W większości są to obiekty typu multi-tenant przeznaczone 
dla wielu najemców pod jednym dachem, jeden magazyn to obiekt 
BTS dla jednego z największych producentów herbaty na świecie 
– firmy Teekanne.
W ostatnich dniach ruszyły także prace na budowie następnego 
obiektu o powierzchni ok. 26 tys. m2. Docelowo w Kokotowie po-
wstanie nawet 200 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.
W tym roku intensywne prace prowadziliśmy także na terenie 
naszej drugiej flagowej inwestycji - Parku Logistycznego Gdańsk 
– Kowale, od którego tak naprawdę zaczęliśmy działalność na 
rynku magazynowym. W połowie roku oddaliśmy tam do użytku 
piąty magazyn o powierzchni 34 tys. m2, a obecnie dobiega końca 
budowa szóstego obiektu o powierzchni 18 tys. m2. Oba powstają 
w ramach partnerstwa JV z Hillwood. Wraz z zakończeniem re-
alizacji szóstego budynku zostanie wyczerpany potencjał zabu-
dowy w Kowalach, a łącznie wszystkie magazyny będą oferować 
140 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej na wynajem. 
Nie oznacza to jednak końca naszych inwestycji w regionie. Jako 
jeden z pierwszych deweloperów dostrzegliśmy potencjał tego 
miejsca i nadal go widzimy. Dlatego myślimy m.in. o nowych pro-
jektach na północy kraju.

Wspominał Pan o zrealizowanych w tym roku obiek-
tach BTS – co to za obiekty i gdzie powstały?
W tym roku przekazaliśmy najemcom dwa obiekty typu BTS. 
Pierwszy z nich to magazyn dla Velvet CARE o powierzchni 20,6 
tys. m2, który powstał obok zakładu produkcyjnego firmy w Klu-
czach. Mimo niestandardowej struktury projektu (jako deweloper 
odkupiliśmy działkę od najemcy) i konieczności dostosowania 
obiektu do wymagań klienta (m.in. zwiększenia odporności ognio-
wej ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów), inwesty-
cja zakończyła się miesiąc przed zakładanym terminem i trwała 

niespełna pół roku. Drugim zrealizowanym przez nas w tym 
roku obiektem BTS jest już wspominany zakład produkcyjny dla 
Teekanne o powierzchni prawie 6 tys. m2, który powstał na terenie 
Parku Logistycznego Kraków Kokotów – Brzegi. W przypadku tego 
projektu wyzwaniem było wybudowanie zakładu produkcyjnego 
zgodnie ze standardami obowiązującymi w innych fabrykach fir-
my w Europie, a także zgodnie z szeregiem wymogów dotyczących 
produkcji i przechowywania żywności.

Jakie, po udanym 2017 roku, macie plany na nadcho-
dzące miesiące?
Wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące będą równie uda-
ne. Prognozy rynkowe są dobre, dlatego z optymizmem patrzymy 
w przyszłość. Oczywiście dalej będziemy koncentrować się na 
rozwoju Parku Logistycznego Kraków Kokotów – Brzegi – obecnie 
naszej największej inwestycji. Przede wszystkim dlatego, że widzi-
my nieustające, bardzo duże zainteresowanie tą lokalizacją ze stro-
ny najemców. Chcemy się także rozwijać w nowych lokalizacjach 
na Śląsku. Pod koniec roku rozpoczęliśmy budowę Beskid Parku 
w Czechowicach Dziedzicach, gdzie powstaną dwa magazyny na 
wynajem o powierzchni ok. 30 tys. m2 oraz jednego magazynu 
w Siemianowicach Śląskich. Przyglądamy się atrakcyjnym lokali-
zacjom w całym kraju, zarówno w Polsce Centralnej, na Pomorzu, 
jak i w innych regionach.

Dziękuję za rozmowę.

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA
1. Magazyn: pow. 14 000 m2 

Typ: multi-tenant 
Lokalizacja: Park Logistyczny 
Kraków Kokotów – Brzegi

2.  Magazyn: pow. 20 700 m2 
Typ: multi-tenant 
Lokalizacja: Park Logistyczny 
Kraków Kokotów – Brzegi

3.  Obiekt produkcyjny:  
pow. 5800 m2 
Typ: BTS dla Teekanne 
Lokalizacja: Park Logistyczny 
Kraków Kokotów – Brzegi

4.  Magazyn: pow. 27 000 m2 
Typ: multi-tenant 
Lokalizacja: Park Logistyczny 

Kraków Kokotów – Brzegi  
(planowane oddanie do użytku do 
końca 2017 r.)

5.  Magazyn: pow. 20 600 m2 
Typ: BTS dla Velvet CARE 
Lokalizacja: Klucze

6.  Magazyn: pow. 34 000 m2 
Typ: multi-tenant 
Lokalizacja: Park Logistyczny 
Gdańsk – Kowale

7.  Magazyn: pow. 18 000 m2 
Typ: multi-tenant 
Lokalizacja: Park Logistyczny 
Gdańsk – Kowale  
(planowane oddanie do użytku do 
końca 2017 r.)
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Dynamiczny rozwój źródłem 
nowych wyzwań – Górny Śląsk

Według Savills na koniec września 2017 roku zasoby nowo-
czesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej na Gór-

nym Śląsku wyniosły około 2,2 mln m2, co czyni go drugim, po 
Warszawie, największym rynkiem w Polsce. Dzięki ukończeniu 10 
projektów magazynowo-przemysłowych w pierwszych dziewięciu 
miesiącach 2017 roku na rynek dostarczono ponad 227 700 m2 
powierzchni. Trzy największe obiekty, o które wzbogacił się region 
Górnego Śląska w tym czasie, zrealizowane zostały przez firmę 
Panattoni. Są to: Panattoni Park Sosnowiec IV (35 800 m2), BTS 
dla IFA Rotorion w Ujeździe (34 000 m2) oraz Panattoni Park Ruda 
w Rudzie Śląskiej (33 500 m2).
Na koniec trzeciego kwartału br. na Górnym Śląsku w budowie 
pozostawało siedem obiektów, których łączna powierzchnia sięga 
prawie 227 200 m2. Już teraz wiemy, że w 2017 roku odnotowa-
na zostanie największa nowa podaż w historii rynku. Na koniec 
trzeciego kwartału największym obiektem w budowie był BTS dla 
Amazon w Sosnowcu (135 000 m2).

Popyt
Zgodnie z danymi Savills, popyt na powierzchnię magazynową 
i przemysłową na Górnym Śląsku w okresie od stycznia do wrze-
śnia 2017 roku wyniósł 480 000 m2, co było najwyższą wartością 
po trzech pierwszych kwartałach w historii rynku. Oprócz rekor-
dowego najmu firmy Amazon w Sosnowcu, do największych trans-
akcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach br. należało odno-
wienie umowy przez Raben w Prologis Park Chorzów (36 900 m2),  
nowa umowa dla sieci Żabka w MLP Gliwice (24 700 m2) oraz rene-
gocjacje Saint-Gobain w Logicor Czeladź (16 700 m2).

Pustostany i czynsze
Wskaźnik pustostanów na Górnym Śląsku na koniec III kw. 2017 
roku wyniósł 5,2%, co przekłada się na blisko 113 400 m2 wolnej 
powierzchni i oznacza spadek o 130 punktów bazowych w porów-
naniu do września 2016 roku. Pomimo bardzo wysokiego poziomu 
podaży nowej powierzchni, stopa pustostanów na Górnym Śląsku 
w ostatnich latach regularnie spada i zbliża się do rekordowo ni-
skich poziomów odnotowywanych w 2007 i 2012 roku.
Czynsze nominalne za powierzchnie magazynowe na Górnym Śląsku 
kształtują się między 2,80 a 3,60 EUR za m2 na miesiąc. Czynsze za po-
wierzchnie przemysłowe są zazwyczaj wyższe i mogą istotnie się róż-
nić w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych, zwłasz-
cza, jeśli wymagają budowania obiektu szytego na miarę (BTS) lub 
adaptacji istniejącej powierzchni istotnie ingerującej w dany obiekt.

Podsumowanie trzech pierwszych kwartałów 2017 r. na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych 
opracowane przez firmę Savills wskazuje, że będzie to rekordowy rok na Górnym Śląsku. Na logistycznej mapie 
Górnego Śląska popularność zyskują nowe lokalizacje. Coraz większym wyzwaniem staje się z kolei dostępność do 
kardy pracowniczej oraz rosnące koszty budowy przekładające się na poziom czynszu.

 ■ Daniel Kempa,  
starszy konsultant w dziale powierzchni 
magazynowych i przemysłowych, Savills
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Górny Śląsk – lokalizacje
Obiekty magazynowe i przemysłowe na Górnym Śląsku zlokali-
zowane są głównie w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, zwłaszcza wzdłuż autostrady A4, która umożliwia szybkie 
połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią Europą oraz wzdłuż 
autostrady A1, która łączy Polskę południową z północną. Popular-
ne lokalizacje znajdują się również w okolicy drogi numer 94 na 
północ od Katowic w okolicy Czeladzi, jak również przy trasie eks-
presowej S1 i drodze numer 1 w kierunku południowym w okolicy 
Tychów oraz Bielska-Białej.
W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania do-
tychczas mniej popularnymi lokalizacjami na Górnym Śląsku. 
Do tej pory deweloperzy oraz najemcy koncentrowali się na ob-
szarach w regionie Gliwic i Sosnowca. Obecnie coraz chętniej 
rozważają lokalizacje w pobliżu takich miejscowości jak Żory, 
Zabrze, Czechowice-Dziedzice czy Ruda Śląska. Pomimo że 
większość z tych miast dzieli stosunkowo niewielka odległość, 
to przez wiele lat cechą charakterystyczną Górnego Śląska była 
wysoka koncentracja i ostrożność wobec nowych lokalizacji. 
Powodem takiego stanu rzeczy były uwarunkowania lokalnego 
rynku pracy i niechęć dużej części pracowników do długiego 
dojeżdżania do pracy. W ostatnim czasie wielu pracodawców 

inwestuje w bezpłatny transport dla pracowników. Zauważal-
na jest coraz większa konkurencja o pracowników pomiędzy 
poszczególnymi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami. 
Populacja województwa śląskiego wynosi blisko 4,6 mln osób, 
a Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia jest zamieszkana 
przez prawie 2,3 mln osób. Dynamiczny rozwój sektora logi-
stycznego sprawia, że w tym regionie mamy niewątpliwie do 
czynienia z rynkiem pracownika.
Również koszty budowy nieruchomości magazynowo-produkcyj-
nych rosną, determinowane coraz bardziej ograniczonym dostę-
pem do pracowników w sektorze budowlanym. Ma to bezpośrednie 
przełożenie na czynsze w obiektach logistycznych. Obserwujemy 
wyraźną tendencję wzrostową w kosztach najmu. Coraz więcej 
buduje się również nieruchomości produkcyjnych. Ich proces de-
weloperski jest zwykle dłuższy, podobnie jak same koszty budowy 
tego typu obiektów oraz koszty kadry pracowniczej wykwalifiko-
wanej do pracy w tym sektorze. Korekta kosztów jest nieuniknioną 
konsekwencją rozwoju rynku. Polska, w tym również Górny Śląsk, 
w dalszym ciągu jest jednak atrakcyjnym i konkurencyjnym 
rynkiem dla zagranicznych inwestorów, co potwierdzają decyzje 
międzynarodowych najemców, takich jak Amazon, którzy chętnie 
wybierają nasz kraj. ■
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Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 Logistic Parks

Górny Śląsk to jeden z najbardziej konkuren-
cyjnych i perspektywicznych rynków na tere-
nie naszego kraju. Ma na to wpływ wiele czyn-
ników, m.in. dostępność pracowników, oferta 
i dostępność gruntów inwestycyjnych, a także 
rozwój infrastruktury drogowej, dzięki które-
mu ten obszar powoli staje się ośrodkiem dys-
trybucyjnym o ponadregionalnym znaczeniu. 
Ze względu na popyt i podaż odnotowywane 
w minionych kwartałach był to jeden z pięciu 
głównych rynków w Polsce. Co prawda do tej 
pory pojawiało się tu więcej zakładów prze-
mysłowych niż logistyki, ale przyszłość może 
nas wszystkich zaskoczyć. Zdecydowanie nie 

wolno zapominać o potencjale Aglomeracji Ślą-
skiej oraz zamieszkujących ją konsumentach 
i ich sile nabywczej, zwłaszcza, że jest to szcze-
gólnie istotne dla branży e-commerce.
Magazyny zlokalizowane na terenie Górnego 
Śląska mają doskonały dostęp do głównych 
arterii komunikacyjnych – autostrady A4, A1 
czy DTŚ. Dodatkowym atutem tego regionu 
jest niewielka odległość od granicy z Czechami 
i Słowacją. Nic nie wskazuje na to, aby pozycja 
tego regionu została zachwiana w najbliższych 
latach, a wręcz może się jeszcze umocnić, 
szczególnie jeśli urośnie on do pozycji rynku 
interregionalnego. ■

Piotr Brycki, Leasing Manager Prologis 

Podstawowym atutem Górnego Śląska jest bez 
wątpienia świetnie rozwinięta w tym regionie 
infrastruktura drogowa. Skrzyżowanie dwóch 
największych polskich autostrad – A1 i A4 

oraz liczne drogi ekspresowe ułatwiają naszym 
klientom planowanie sieci dystrybucji i płynną 
realizację łańcucha dostaw. Lokalizacja maga-
zynu na południu Polski w połączeniu z rozwi-
niętą infrastrukturą drogową sprawia, że Górny 
Śląsk jest doskonałym hubem dystrybucyjnym 
na Europę Środkowo-Wschodnią oraz południo-
wą – Czechy, Słowację, Węgry, a nawet Bałkany. 
Innym, istotnym czynnikiem jest dostępność 
pracowników. Wielkość aglomeracji i znajdujące 
się na jej terenie uczelnie gwarantują dostęp do 
wykwalifikowanej kadry, a rozbudowana sieć 
komunikacji miejskiej ułatwia codzienny dojazd 
do pracy. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
iż region śląski jest mocno uprzemysłowiony - 
wokół dużych fabryk lokalizują swoje zaplecze 
logistyczne liczni dostawcy, a to pobudza popyt 
na powierzchnię magazynową.

Potencjał rozwojowy tego rynku utrzymuje się 
na wysokim poziomie. Biznesy prowadzone 
przez naszych klientów ciągle się rozwijają, 
a to napędza całą branżę i kreuje popyt na 
nowe powierzchnie magazynowe. Większość 
naszych klientów decyduje się na przedłużenie 
dotychczasowych umów najmu lub wynajęcie 
dodatkowej powierzchni. Na Górnym Śląsku 
oferujemy prawie pół miliona metrów kwa-
dratowych nowoczesnej powierzchni maga-
zynowej w czterech parkach. O atrakcyjności 
tego rynku świadczy wysoki współczynnik 
zajętości, który na koniec trzeciego kwartału 
wyniósł blisko 98%, co oznacza, że nie mamy 
obecnie żadnych wolnych powierzchni. Cie-
szymy się, że jakość naszych budynków oraz 
usług spotyka się z tak dużym zaufaniem na-
szych klientów. ■

Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni Europe

Górny Śląsk to jedna z najlepszych lokalizacji 
już nie tylko w kontekście polskiego biznesu, 
ale szerzej, transeuropejskiego. Obszar ten ma 
dostęp do gęstej siatki dróg krajowych i auto-
strad. Drogą przebiegającą z północy na połu-
dnie jest autostrada A1 (europejska droga E75). 
Na granicy Polski z Czechami łączy się ona 
z czeską autostradą D1, biegnącą dalej w kie-
runku Moraw i Pragi. Ze wschodu na zachód 
przebiega autostrada A4, która jest ważnym 
szlakiem łączącym Niemcy z Ukrainą. Przez 
teren Górnego Śląska już w tej chwili prze-
biega częściowo droga ekspresowa S1, która 
będzie rozbudowana, a w przyszłości dodatko-
wo będzie tu również droga ekspresowa  S11.  

Samo województwo szczyci się utrzymaniem 
statusu regionu o najwyższej atrakcyjności 
inwestycyjnej. To zresztą potwierdza Panattoni 
Europe jako deweloper powierzchni przemy-
słowych – region należy do najbardziej aktyw-
nych lokalizacji pod względem realizacji nowej 
powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Poza 
wymienioną infrastrukturą, sytuacji tej sprzy-
jają takie czynniki jak: dostęp do wykwalifiko-
wanej kadry zawodowej, niewygórowana cena 
za ziemię, a także jej dostępność – choć tu trze-
ba też jasno powiedzieć, że region ma swoją 
specyfikę. Są to często tereny poprzemysłowe, 
wymagające sprawdzenia np. zanieczyszczeń 
czy szkód górniczych. ■
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Mirosław Koszany, prezes zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych

Górny Śląsk jest jednym z najważniejszych 
regionów magazynowych kraju, taki „must 

have” dla większości firm w tym m.in. 
z branży logistycznej, dystrybucyjnej, czy 
specjalizujących się w e-commerce. Ma-
gnesem jest wiele korzyści wynikających 
z bardzo dobrej lokalizacji. Przede wszyst-
kim to bliskość dużego śląskiego rynku zby-
tu, szeroki dostęp do kadry pracowniczej, 
stosunkowo dużo dostępnych gruntów pod 
inwestycje komercyjne, czy wreszcie nowo-
czesna i bardzo rozbudowana infrastruktura 
dróg ekspresowych i autostrad zapewniająca 
szybki i bezpieczny transport. Z tego regio-
nu firmy mogą również obsługiwać nie tylko 
lokalny rynek, ale także duży obszar Europy 
Środkowo-Wschodniej. Zapewnia to bliskość 
południowej granicy. Ten obszar ma wciąż 

olbrzymi potencjał do dalszego rozwoju 
branży magazynowej. Jest także bardzo waż-
ny z punktu widzenia naszej działalności. 
Śląskie Centrum Logistyczne w Sosnowcu 
jest bowiem największym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym zrealizowanym przez Biuro 
Inwestycji Kapitałowych. Na powierzchni 
9,5 ha powstały dotychczas hale maga-
zynowe o łącznej powierzchni 35 000 m2, 
z czego 2 000 m2 przeznaczone jest na po-
wierzchnie biurowo-socjalne. Centrum jest 
obecnie w trakcie rozbudowy. Aktualnie 
powstaje hala nr 5, która będzie oferowała 
11 500 m2. Dysponujemy również pozwole-
niem na budowę drugiej hali o powierzchni 
13 500 m2. ■

Joanna Janiszewska, dyrektor regionalny SEGRO

Górny Śląsk to dziś drugi, największy rynek 
magazynowy w Polsce, a jednocześnie region 

o najsilniejszych korzeniach związanych z pro-
dukcją czy motoryzacją. Niewątpliwie będzie 
stale zyskiwał na znaczeniu dzięki swojemu 
korzystnemu położeniu, które gwarantuje klien-
tom łatwy dostęp do kluczowej infrastruktury 
komunikacyjnej, do zaplecza naukowo-badaw-
czego, a także największego w Polsce rynku 
w ramach jednej aglomeracji. Górny Śląsk może 
się też pochwalić najlepiej rozwiniętą w Polsce 
infrastrukturą drogową. Znajdująca się w tym 
regionie sieć dróg ekspresowych i autostrad 
łączy główne miasta w kraju oraz europejskie 
stolice, przecinają się tutaj także najważniejsze 
europejskie szlaki komunikacyjne. Tym samym 
możliwa jest dogodna obsługa logistyczna nie 
tylko rynku lokalnego, ale całej Europy Cen-

tralnej. Atutem regionu jest też bliskość trzech 
międzynarodowych lotnisk (Katowice, Kraków, 
Wrocław) oraz jednego z najważniejszych w kra-
ju węzłów kolejowych. W Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej działa aż 260 firm, które 
utworzyły 65 000 nowych miejsc pracy. Ogrom-
ny potencjał Górnego Śląska sprawia, że SEGRO, 
dbając o zapewnianie klientom najkorzystniej-
szych warunków dla prowadzenia działalności, 
podwoiło w 2017 roku istniejącą powierzchnię 
magazynową i produkcyjną w SEGRO Industrial 
Park Tychy 2. Obecnie całkowita powierzchnia 
obiektów w parku, dostarczonych w niespełna 
rok, to ponad 33 000 m2. Dysponujemy w regio-
nie także dostępnymi od ręki nowoczesnymi po-
wierzchniami w SEGRO Logistics Park Gliwice. ■

Maciej Krawiecki, Leasing Director 7R

Górny Śląsk jest obecnie drugim, najwięk-
szym rynkiem magazynowym w Polsce.  

Deweloperzy doceniają w tej lokalizacji 
przede wszystkim rozwiniętą infrastrukturę 
i atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Najem-
cy z kolei szukają nowoczesnych powierzchni 
– jest to cały czas bardzo przemysłowy teren, 
w którym występuje duże zapotrzebowanie 
na najwyższej klasy obiekty magazynowe. 
Popyt na nowoczesne powierzchnie generują 
głównie operatorzy logistyczni, sieci handlo-
we, branża motoryzacyjna, e-commerce i lek-
ka produkcja.
Widząc duży potencjał tego wciąż rozwijają-
cego się regionu, zdecydowaliśmy się na dwa 
nowe projekty w tej lokalizacji. Obecnie roz-
poczęliśmy budowę Beskid Parku w Czecho-
wicach-Dziedzicach, projektu, wychodzącego 

naprzeciw oczekiwaniom najemców. Będą to 
dwa magazyny o najwyższym standardzie kla-
sy A o łącznej powierzchni ponad 30 000 m2,  
zlokalizowane zaledwie 8 km od centrum 
Bielsko-Białej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
DK1/E75. W efekcie będzie to idealny punkt 
zapewniający sprawną dystrybucję zarówno 
na terenie całego Górnego Śląska, jak i ze 
względu na bliskość przejść granicznych – 
poza teren naszego kraju. Równocześnie 
prowadzone są prace nad drugą z nowych 
inwestycji - w Siemianowicach Śląskich o po-
wierzchni 12 400 m2. Na działce położonej 
przy DK94 stanie nowoczesny magazyn na 
wynajem, zaledwie 8 km od Centrum Katowic 
i 17 km od lotniska w Pyrzowicach. ■
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Modernizacje 
na rynku magazynowym

Rynek powierzchni logistycznych czeka nieuchronnie fala moderni-
zacji. W Polsce jest już niemal 13 mln m2 nowoczesnej powierzchni 

magazynowej, z czego obiekty mające więcej niż 5 lat (ponad 7 mln m2) 
stanowią ok. 55% ogółu zasobów dostępnych na rynku, a starsze niż 10 
lat (ok. 3,8 mln m2) to ok. 30% całego wolumenu tego typu powierzchni. 
Aby starsze budynki mogły skutecznie konkurować z nowymi obiek-
tami, należy już teraz podejmować działania, by zabezpieczyć je przed 
utratą wartości, utrzymać ich atrakcyjność na rynku najmu, a co z tym 
związane podtrzymać ich konkurencyjność na rynku inwestycyjnym.
Największą grupę wśród najemców nieruchomości magazynowych 
stanowią firmy z branży logistyki kontraktowej, które ze względu 
na specyfikę swojego biznesu z reguły nie są skłonne do podpi-
sywania umów najmu na okres dłuższy niż 5 lat. Najemcy stają 
często przed trudną decyzją – czy wraz zakończeniem dotychcza-
sowej umowy najmu przedłużyć ją w dotychczasowym obiekcie, 
czy przenieść działalność do nowo wybudowanego magazynu.
Modernizowanie obiektu magazynowego to wyzwanie, ale jed-
nocześnie szansa dla najemcy. Zawsze należy indywidualnie 
przeanalizować właściwości każdego budynku, aby ustalić jakie 
modernizacje są fizycznie wykonalne. Czy możliwe będzie dostoso-
wanie obecnego budynku do nowych operacji np. z zakresu e-com-
merce? Jakie zmiany przyniosą największe korzyści w kolejnych 
latach najmu oraz wreszcie jakie prace odnawiające obiekt mają 
ekonomiczny sens dla wynajmującego, a jakie dla najemcy?
Czasami ze względu na szereg czynników związanych z cechami 
fizycznymi obiektu, takimi jak np. stopień jego zużycia, brak moż-
liwości prowadzenia efektywnych operacji logistycznych koniecz-
ne jest rozważenie daleko idącej przebudowy obiektu, związanej 
często ze zmianą jego podstawowej funkcji.

Takim przykładem jest przebudowa przeprowadzona przez firmę 
SpaceFactory, zajmującą się m.in. rozbudowami i modernizacja-
mi istniejących obiektów, na terenie jednego z podwarszawskich 
parków logistycznych. Na powierzchnię produkcyjną została 
przekształcona część magazynowa budynku o łącznej powierzch-
ni ok. 13 000 m2. Powierzchnia magazynowa, wykorzystywana 
dotychczas na potrzeby składowania blokowego, została na zle-
cenie inwestora i przy ścisłej współpracy zespołu zarządzania 
projektami SpaceFactory oraz z nowym najemcą – firmą Katcon 
Polska – globalnym producentem części samochodowych, prze-
kształcona w nowoczesną powierzchnię produkcyjną, spełniają-
cą wysokie standardy.
Starsze magazyny, istniejące na rynku od ponad 10 lat, nie są 
„skazane” na niebyt i dysfunkcyjność. Ich wartość rynkową można 
utrzymać, modernizując systemy ochrony przeciwpożarowej, do-
stosowując do potrzeb obsługi nowych kanałów dystrybucji takich 
jak na przykład dynamicznie rozwijający się e-commerce, czasami 
zmieniając ich podstawowe funkcje, a także wprowadzając nowe 
rozwiązania dla pracowników.
Obiekt może także całkiem zmienić swoje zastosowanie – 
wyjść poza branżę logistyczną. W Warszawie na Żeraniu trwa 
właśnie rewitalizacja dawnych hal magazynowych Fabryki 
Samochodów Osobowych. Na terenie hal magazynowych FSO 
powstanie m.in. przestrzeń targowo-eventowa, przestrzenie 
biurowe i… hotel.
Analizy sytuacji na rynku powierzchni magazynowych i możliwo-
ści modernizacyjnych dla starszych obiektów podjęli się przedsta-
wiciele firmy SpaceFactory, Piotr Wąs i Tomasz Mądry. Zapraszam 
do lektury wywiadu. ■

Rynek powierzchni magazynowych notuje ciągłe wzrosty, każdego dnia powstają kolejne tysiące 
metrów kwadratowych powierzchni magazynowych. Nowoczesne magazyny szyte na miarę 
zaspokajają bieżące potrzeby najemców. A co z budynkami, które powstały wiele lat temu? 
W jaki sposób mogą utrzymać swoją wartość na rynku i spełnić oczekiwania stawiane przez 
coraz bardziej wymagających klientów oraz przez rozpędzony rozwój e-commerce?

 ■ Kinga Wiśniewska
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Drugie życie magazynów

Rynek nieruchomości logistycznych jest w Polsce 
młody i dynamicznie się rozwija. Kiedy rozpoczęła 
się jego historia i co rynek może obecnie zaoferować 
najemcom?
Przyjmuje się, że obecnie w Polsce znajduje się ok. 13 mln m2 
nowoczesnej powierzchni magazynowej. Jeszcze kilka lat temu 
to wszystko, bez względu na rzeczywisty standard, nazywano 
klasą A. Jeśli popatrzymy na zmieniające się standardy i ocze-
kiwania użytkowników, to zauważymy, co było ważne w rozwoju 
rynku. Baza nowoczesnych magazynów w Polsce na początku 
lat 90. wynosiła okrągłe zero metrów kwadratowych. Pierwszym 
rynkiem, w rozwijającym się sektorze nieruchomości magazyno-
wych, był rynek warszawski. Ceny gruntów były wówczas bardzo 
niskie i obiekty powstawały w administracyjnych granicach sto-
licy. Ale nie powstawały ani w tempie błyskawicznym, ani w ma-
sowych ilościach – były to parki po maksymalnie kilkadziesiąt 
tysięcy metrów kwadratowych. Od czasu, kiedy rynek zaczął się 
rozwijać, zaliczyliśmy kilka kryzysów, też nieruchomościowych  

– te wszystkie zdarzenia regulowały sentyment inwestorów do na-
szego rynku i ich skłonność do wydawania pieniędzy. W połowie 
lat 90. najagresywniej zachowywali się inwestorzy amerykańscy, 
głównie prywatni. Powstawały obiekty cechujące się uniwersalno-
ścią, często mimo niewielkiej skali operacji były to magazyny cen-
tralne dużych, międzynarodowych koncernów, które w ten sposób 
zaczynały tworzyć swoje przyczółki do dalszej ekspansji. Budynki 
te, w wielu przypadkach, nadal doskonale bronią się na rynku. 
Zmieniła się tylko ich funkcja, bo zmieniła się struktura dystry-
bucji i skala operacji – obiekt kiedyś wykorzystywany na cele 
magazynu centralnego o znaczeniu ogólnopolskim dziś pełni rolę 
magazynu dystrybucyjnego na potrzeby rynku warszawskiego.
Obecnie z jednej strony mamy ultranowoczesne, zrobotyzowane 
magazyny dla e-commerce. Z drugiej strony ważne jest to, co dzie-
je się z obiektami, które powstały kilka lat temu. To, co zbudowa-
no od połowy lat 90. do roku 2012, to 55% magazynów z 13 mln 
m2 ogólnego zasobu. Skala problemu jest więc relatywnie duża. 
Stąd też rośnie zapotrzebowanie na usługi firm takich jak nasza.  

O rynku powierzchni magazynowych, potencjale ukrytym w starszych magazynach i wyzwaniach jakie stawia rynek 
z Piotrem Wąsem, dyrektorem zarządzającym SpaceFactory i Tomaszem Mądrym, dyrektorem działu zarządzania 
projektami SpaceFactory, rozmawia Kinga Wiśniewska.



Poza kompleksową realizacją obiektów magazynowych i produk-
cyjnych, przeprowadzamy rozbudowy i modernizacje istniejących 
budynków, dostosowujemy obiekty w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej, a także doradzamy w procesach badania stanu technicz-
nego nieruchomości, opracowujemy plany wydatków na remonty 
i modernizacje oraz wiele innych.

Możemy sklasyfikować te 55% magazynów, określić 
ich standard?
Same magazyny, jak i definicja nowoczesnego magazynu, ulegały 
zmianom. W przeciwieństwie do rynku biurowego, gdzie poczynio-
no próby określenia standardu biurowca A-klasowego – na rynku 
magazynowym standardy nie zostały nigdy precyzyjnie opisane. 
Istnieją co prawda podstawowe parametry dla ustalenia wytycz-
nych budynku klasy A, ale nie jest to wyraźna linia. Każdy próbuje 
ją przesuwać, żeby nazwać swój magazyn nowoczesnym. Para-
metry też zmieniały się w czasie – wysokość budynków, nośność 
posadzki, rozwiązania systemów dokowania, czy kwestie dostępu 
światła dziennego. Stare magazyny często w ogóle nie posiadały 
świetlików, a teraz standardem jest pokrycie świetlikami przynaj-
mniej 2% powierzchni dachu. Widać też tendencję podnoszenia 
wysokości użytkowej do ok. 12 m. Z technicznego punku widzenia 
nie zwiększa to znacznie kosztów realizacji budynku i nie sta-
nowi znaczących wyzwań pod kątem ochrony przeciwpożarowej. 
W Polsce jednak najbardziej popularne są nadal budynki o wyso-
kości do 10 m. Pamiętać należy, że wzrost wysokości budynków, 
a tym samym wzrost ich efektywności dla użytkownika to mniej 
powierzchni wynajętej przez dewelopera. Należy się więc spodzie-
wać, iż presja na zwiększanie wysokości budynków wygenerowa-
na zostanie przez najemców.

Co można zrobić z obiektem, który nie spełnia oczeki-
wań najemców?
Najlepszym rozwiązaniem dla tych budynków jest zmiana ich 
funkcji. Starsze budynki często mają wysokość ok. 7-8 m i bar-
dzo dobrze adaptują się do celów produkcyjnych. Zrealizowaliśmy 

z powodzeniem wiele takich projektów. W obiektach przeznacza-
nych na cele produkcyjne wysokość czysta nie ma aż tak dużego 
znaczenia, ważniejsza jest lokalizacja i możliwość dostosowania 
do wymogów konkretnego najemcy. Dla każdego budynku trzeba 
jednak przeprowadzić indywidualną analizę. Często to najemcy 
przychodzą do nas z zaskakującymi pomysłami na wykorzystanie 
powierzchni. Przykładowo, obecnie pracujemy nad projektem dla 
najemcy z sektora wysokich technologii, który chce wykorzystać 
powierzchnię magazynową na powierzchnię R&D (prace badaw-
czo-rozwojowe). Wcześniej analizował pod tym kątem budynki 
biurowe, ale dostosowanie ich do potrzeb szczególnie powierzchni 
laboratoryjnej jest bardzo trudne. Natomiast powierzchnia maga-
zynowa świetnie się do tego nadaje.

Rozwój branży logistycznej wiąże się z rozwojem 
e-commerce. Czy starsze obiekty można dostosować 
do obsługi e-handlu?
Rozwój e-commerce wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań 
w firmach logistycznych – powstają w nich piony zajmujące się tyl-
ko e-commerce. Zarządzenie kanałem e-commerce wymusza także 
przeorganizowanie struktury samego magazynu do poziomu logi-
styki sztuki, a do tego bardzo przydatne są antresole. Wprowadze-
nie ich do obiektu magazynowego to z kolei wyzwanie budowlane.
Regały w magazynach traktowane są jako wyposażenie. W podob-
nej technologii wykonana antresola staje się elementem budynku 
i podlega pełnemu reżimowi procedur odbiorowych. Wstawienie 
regałów jest bardzo proste w porównaniu do wstawienia antresoli. 
Nie może ona powstać w oderwaniu od całej struktury budynku 
i nie w każdym budynku możliwe jest jej zbudowanie. Bardzo czę-
sto pojawia się konieczność uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
dokonania stosownych adaptacji instalacji tryskaczowej, instalacji 
oddymiania, dostosowania temperatury i dostępu światła dziennego.

Jak duże jest obecnie zapotrzebowanie na antresole?
Najwięksi operatorzy e-commerce, myśląc o budynku, wychodzą 
z pewną koncepcją funkcjonalną. Wiedzą, jakie chcą mieć rozwią-
zania i dążą do ich realizacji – antresole pojawiają się tu już na 
wczesnym etapie projektu, m.in. z myślą o nich planowane są np. 
przyszłe instalacje. W istniejących budynkach myślenie o zainsta-
lowaniu antresoli wymaga zmierzenia się nie tylko z tym, jak to 
ma być zrobione, ale z tym, jak ze względu na ograniczenia budyn-
ku może być to zrobione. To są jakościowo dwa różne zagadnienia.

Automatyzacja jest kolejnym zagadnieniem, charak-
teryzującym nowoczesne magazyny.
Do wprowadzenia automatyzacji również konieczne jest odpo-
wiednie przygotowanie struktury i instalacji budynku. Na tym 
przede wszystkim skupiamy się w naszej pracy. Bardzo pozy-
tywne jest to, że użytkownicy budynków coraz częściej myślą 
o dostosowaniu ich do jak największego nasycenia automatyza-
cją w przyszłości. Automatyzacja będzie postępować zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Już dziś padają pytania 
o gniazda do ładowania pojazdów elektrycznych, poruszane są 
również kwestie możliwości wykorzystania urządzeń i pojaz-
dów autonomicznych.
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Automatyzacja z jednej strony, a z drugiej pozostają 
ludzie. Co możemy im zaproponować w nowych lub 
zmodernizowanych magazynach?
Tak, zmiana funkcji starszych magazynów jest również ważna ze 
względu na ludzi, którzy w nich pracują i mieszkają w ich obsza-
rze komunikacji, strefie dojazdu. Zmienia się też filozofia i podej-
ście pracownika do stanowiska pracy. Czym innym jest motywo-
wanie do pracy pracownika w A-klasowym biurowcu w centrum 
Warszawy, a czym innym na szeroko pojętej linii produkcyjnej 
w regionalnej lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Bez 
względu na to, jak ta motywacja się odbywa, to jest to też kwestia 
środowiska pracy.
Coraz popularniejsze staje się budownictwo w oparciu o standar-
dy WELL, czyli budownictwo, które ma poprawiać dobrostan pra-
cownika: powstają kantyny, wprowadzane jest dodatkowe światło 
dzienne, miejsca wypoczynkowe, monitorowana jest jakość wody 
i powietrza, rozbudowywane są miejsca postojowe dla rowerów, 
coraz większą uwagę przywiązuje się do takich detali jak sposób 
prowadzenia komunikacji pomiędzy strefą szatni a halą maga-
zynową, wygląd terenów zielonych czy estetyka samego miejsca 
pracy. Modernizacja magazynu pod kątem komfortu pracownika 
pomaga najemcy utrzymać, czy nawet zwiększyć zatrudnienie. 
Mimo iż sektor magazynowo-produkcyjny w Polsce nie odnoto-
wał jeszcze pierwszej, kompletnej certyfikacji w oparciu o stan-
dardy WELL, to biorąc pod uwagę obecne tendencje na rynku 
pracy, pozostaje to kwestią czasu.

Czy istnieją konkretne wytyczne pozwalające na zmo-
dernizowanie starszego obiektu i uczynienie z niego 
nowoczesnego magazynu klasy A?
Nie ma jednego gotowego rozwiązania, jednej listy, którą można 
wykorzystać przy modernizowaniu wszystkich budynków. Każdy 
budynek i każdego użytkownika trzeba traktować indywidualnie, 
ale istnieją wspólne obszary, na jakie trzeba zwracać uwagę. Do-
tyczy to m.in. środowiska pracy i jakości budynków, jakości prze-
prowadzonych prac porządkowych po poprzednich użytkownikach, 
czy dostosowania go pod kątem ochrony przeciwpożarowej do obo-
wiązujących przepisów.
Miarą dobrze przeprowadzonej modernizacji obiektu magazyno-
wo-produkcyjnego jest zachowanie balansu pomiędzy niezbędny-
mi do poniesienia nakładami inwestycyjnymi, a uzyskanym przez 
ich dokonanie efektem w postaci utrzymania atrakcyjności obiek-
tu na rynku najmu w długim terminie.

Specyfikacja techniczna budynków przez lata się 
zmieniała. Nowoczesny magazyn dzisiaj to…
Użytkownicy walczą dziś o wysokość, pojawiły się pewne uspraw-
nienia koncepcyjne na poziomie struktury budynków – to, co kie-

dyś nazywano odwróconą kratownicą konstrukcyjną, dziś stało się 
standardem, w obszarze dokowym budynków powszechnie stosuje 
się dziś konstrukcję bezsłupową. Bardzo prostymi ruchami na po-
ziomie strukturalnym udało się uczynić magazyny bardziej efek-
tywnymi. Kiedyś nowe budynki magazynowe oświetlane były lam-
pami sodowymi, matahalogenami czy do niedawna świetlówkami. 
Dzisiaj każdy chce mieć oświetlenie LED, a generowane przez jego 
zastosowanie oszczędności i tempo zwrotu z inwestycji, policzyć 
można w ułamku sekundy. Kolejne kwestie to choćby infrastruktu-
ra IT zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu budynku. Brak dostępu 
do sieci światłowodowej bardzo często jest czynnikiem eliminują-
cym przy wyborze obiektu, czy też dostępu do światła dziennego. 
Wśród nowoczesnych rozwiązań, coraz częściej wymaganych przez 
użytkowników, jest stosowanie systemu użytkowego wody szarej, 
czyli wody pochodzącej z opadów do spłukiwania toalet, nawadnia-
nia terenów zielonych itd.
Pewne technologie na tyle się upowszechniają, że zaczynają two-
rzyć standard i często w niektórych obszarach rozwiązania te prze-
stają być drogie.

Musimy tylko wiedzieć, co chcemy i co możemy zmo-
dernizować.
Warto w tym kontekście jeszcze wspomnieć o nowoczesnej do-
kumentacji budynkowej dla nowych, jak i starych obiektów. No-
woczesna dokumentacja pozwala na bardzo łatwe zarządzanie 
budynkiem, planowanie modyfikacji. To element, który mamy 
nadzieję, będzie na rynku obiektów magazynowo-produkcyjnych 
nabierał znaczenia. Korzyści są bardzo duże – nie dotyczą tylko 
poziomu realizacji budynku, efektywnego projektowania, ale już 
samego użytkowania obiektu. Dokumentacja w wersji papierowej 
często jest niekompletna, czasami trudno dostępna – przechowy-
wana w kilkunastu pudłach, segregatorach. Nowym, upowszech-
niającym się w skali globalnej, rozwiązaniem jest dokumentacja 
elektroniczna, sporządzana w oparciu o modelowanie 3D i techno-
logię BIM (Building Information Modeling). Daje nam ona wiedzę 
o budynku w kategoriach atomu, którą można uzyskać za pomocą 
naciśnięcia przycisku „Enter”. Za granicą ten rodzaj dokumenta-
cji upowszechnia się do tego stopnia, iż w niektórych krajach stał 
się standardem, w jakim składana jest dokumentacja projektowa 
w urzędach. My chcemy przekonać, że BIM ma bardzo szerokie za-
stosowania także dla budynków już istniejących. Aby stworzyć tego 
typu dokumentację, wystarczy dokładnie przeskanować budynek, 
zebrać dane i wygenerować model 3D. Stworzenie go pozwala na 
bardzo szerokie spojrzenie na starszy budynek, możliwości jego 
adaptacji i modernizacji, pomaga utrzymać jego wartość na ryn-
ku i efektywnie nim zarządzać. BIM to jedna z tych technologii, 
o których już dziś należy myśleć w kategoriach nie czy, tylko kiedy 
w naszym kraju upowszechni się i stanie się standardem. ■
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Palety i poole w logistyce 

W logistyce standardem staje się obecnie identyfikacja, loka-
lizacja towarów, dostaw oparta o monitoring i wizualizację. 

Wiele towarów jest lokalizowanych przy pomocy Internetu oraz 
technologii bezprzewodowych. Z użyciem tych technologii realizo-
wana jest kompletacja czy formatowane są jednostki ładunkowe. 
Chipy identyfikacyjne są wszechobecne, znajdują się już nawet na 
kostkach masła o wartości kilku złotych.
W przypadku palet mamy jednak do czynienia z towarem, który 
mógłby być znakomitą bazą dla logistycznych czynności technolo-
giczno-informatycznych, ponieważ jest uniwersalnym nośnikiem. 
Paleta drewniana niestety nie zmienia się ani technologicznie, ani 
„informatycznie” od dekad. Pamiętać należy, że istotą logistyki jest 
integracja zarządzania przepływami: materiałów, finansów zwią-
zanych z przepływem materiałowym i z przepływem informacji 
związanej z efektywnością logistyki.

Tylko spójna analiza tych przepływów może przynieść wymierne 
korzyści procesowe. Palety to tylko narzędzie dla logistyki rozu-
mianej jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw. Dobór 
opakowań i ich nośników (w tym palet) musi to wspomagać. Wła-
śnie – wspomagać, a nie dezorganizować proces. Najważniejsza 
jest potrzeba klienta i potrzeba organizacji – na tej podstawie nale-
ży wybrać możliwe drogi wyboru.
Jako motto rozważań, przytoczę słowa Mariusza Jedlińskiego z IV 
Konferencji Paletowej EPAL, z jego Raportu z badań dotyczących palet 
drewnianych: „Jeśli producent palet jest wyłącznie tylko sam zadowo-
lony z produkowanych wyrobów, to jest to jak najkrótsza droga do jego 
porażki. O sukcesie decyduje bowiem nie jego stan samozadowolenia, 
ale zadowolenie z jego wyrobu wszystkich innych użytkowników”.
Jeżeli określenie „producent palet” zmienimy na „właściciel poolu”,  
to aspekt rozważań obejmie idealnie potrzeby tego artykułu.  
Na rynku mamy w zasadzie dwie możliwości: albo korzystamy 
z palety standardowej (standardy pooli) albo dopasowanej indywi-
dualnie do potrzeb. Rynek oferuje:

1. Palety standardowe - mówimy tu o paletach w powtarzalnym 
standardzie konstrukcyjnym i wymiarowym, czyli całej rodzi-
nie palet EUR (obecnie EPAL, UIC), ale również specjalistycz-
nych np. palety chemiczne CP lub np. palety higieniczne H. 
Standardowe palety są wprowadzane przez użytkowników do 
tzw. poolu otwartego i są wymieniane wg zasady „paleta taka 
sama, ale nie ta sama”.

2. Palety standardowe udostępniane przez dostawcę (który jest 
ich właścicielem) – mają indywidualne oznaczenie, konstruk-
cję, nośność, a często i wymiary; w grupie tej mieszczą się 
różne pod względem wymiaru i nośności palety z pooli ko-
lorowych: CHEP, LPR, IPPLogipal. Dla właściciela tych pooli 
wypożyczanie palet stanowi główny biznes. Właściciel poolu 
dostarcza i odbiera palety, np. do producenta, a odbiera od 
klienta producenta wg zasady „oddaj paletę z moimi oznacze-
niami”. Każda rotacja wiąże się z określonym kosztem.

3. Poole dostawcy/producenta np. palety KWO firmy Knauf czy 
firmy H+H, ale również stosowane w obrocie wewnętrznym 
sieci handlowych np. Carrefoura. Palety te pod towarem są 
udostępniane odbiorcom/klientom i w różnej formie podlega-
ją opłacie kaucyjnej. Celem prowadzenia pooli jest zachowa-
nie bezpieczeństwa produktu, efektywność i optymalizacja 
kosztów. Przy zwrocie palet do producenta następuje zwrot 
kaucji (korekta faktury).

4. Palety niestandardowe to z reguły palety jednorazowe, które 
można podzielić na:

a. palety jednorazowe o typowym standardzie wymiarowym, 
które ze względu na potrzebę niższej nośności można „odchu-
dzić”, a tym samym obniżyć cenę;

Na rynku palet w Polsce mamy w zasadzie dwie możliwości: albo korzystamy z palety standardowej (standardy 
pooli), albo dopasowanej indywidualnie do potrzeb. Analiza, która pozwala organizacjom odpowiedzieć na pytanie 
o to, czy korzystać z palety własnej, wynajętej czy powierzonej, powinna obejmować koszty, zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa produktu i osób obsługujących proces oraz ochrony środowiska.

 ■ Krzysztof Wiak
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b. palety jednorazowe specjalistyczne, których wymiary i kon-
strukcja są indywidualnie dopasowywane do potrzeb klienta 
(towaru).

Po operacji dostawy paleta jednorazowa wraz z towarem przecho-
dzi na stan posiadania odbiorcy. Do rozwiązania pozostaje problem 
kosztów utylizacji. Część krajów np. Francja wymaga pokrywania 
kosztów utylizacji drewna łącznie z kosztami segregacji odpadu 
(palet) na drewno i metal (gwoździe). Z takim oczekiwaniami 
klientów będziemy się spotykali coraz częściej.
Zalety korzystania z palet standardowych:

• powtarzalność konstrukcyjna (jakość surowca, montaż)  
i wytrzymałościowa,

• certyfikacja standardu palet w zakresie wykonania przez  
właściciela standardu,

• synergia i kompatybilność w systemie logistycznym (trans-
port, magazynowanie),

• określony, stabilny rynek dostawców palet,
• możliwość odzyskania znaczącej części wartości palety po jej 

wykorzystaniu poprzez wielokrotność jej wykorzystania.
Standard, jakość i powtarzalność kosztuje, wiec korzystanie ze 
standardowych palet wiąże się z relatywnie wyższą ceną. Paleta 
EPAL (o standardowych wymiarach 800-1200 mm) kosztuje ok. 
30 zł. Paleta jednorazowa przy kilkunastoprocentowym „odchu-
dzeniu” wymiarów elementów to 12-14 zł. Oszczędności dotyczą 
większości elementów czyli deski, klocki, sposób zbijania itd.

Paleta własna, wynajęta czy powierzona?
Dylemat dotyczący wyboru między paletą własną, wynajętą czy 
powierzoną ma niejedna organizacja. Przy podejmowaniu decyzji 
należy uwzględnić trzy grupy zagadnień:

• koszty - zarówno w pojęciu kapitału, inwestycji, kosztów za-
pasu palet, jak i również ryzyka biznesowego,

• bezpieczeństwo pracowników oraz towarów w procesie – pa-
leta może chronić wymiarem większym od wymiaru towaru,

• proces ochrony środowiska (recykling), innowacji, rozwoju.
Najprostszą sytuację mamy w przypadku palet jednorazowych 
i powierzonych. To rozwiązania narzucane przez naszego dostaw-
cę. Ze strony odbiorcy może nastąpić tylko częściowa modyfikacja 
zasad. W przypadku palet powierzonych należy pamiętać o certy-
fikacji ich nośności. Paleta składowana, w szczególności na regały 
w magazynie wysokiego składowania, powinna być przebadana 
przez akredytowaną placówkę certyfikującą np. Instytut Techno-
logii Drewna, który zbada właściwości techniczno-użytkowe palet 
i określi ich nośność.
Z mojej wiedzy wynika, że nie ma formalnego przepisu określa-
jącego zasadę, że na regał wysokiego składowania nie można po-
łożyć palety EPAL z towarem najpierw zblokowanym na palecie 
jednorazowej czy powierzonej. Certyfikat przebadanej palety np. 
EPAL, UIC, CHEP czy LPR gwarantuje nam bezpieczeństwo skła-
dowania na regale i to ona ma przenosić obciążenie blok <> regał. 
Oczywiście należy dołożyć niezbędnej staranności, aby tak powsta-

Andrzej Bijak, prezes Związku Producentów Europalet UIC

Spodziewamy się stale rosnących potrzeb 
w zakresie zaopatrzenia w nowe europale-
ty. Nie ustajemy w promocji i rozpowszech-
nianiu europalet sygnowanych od ponad 50 
lat rozpoznawalnym znakiem EUR w owalu. 
Cieszy nas rozwój nowoczesnych magazy-
nów i parku maszynowego wymagających 
wysokich standardów nośników ładunków. 
Cieszy nas także zaufanie do istniejących 
od tak dawna palet EUR. Dzięki inwestycjom 
naszych producentów i firm naprawiających 

palety EUR jesteśmy gotowi na rosnące za-
potrzebowanie rynku. 
Obecnie pracujemy nad porządkowaniem 
sytuacji na rynku europalet po zaskakującej 
decyzji konkurencji. Nowe wersje Kart Oceny 
Palet, przy tworzeniu których braliśmy czyn-
ny udział, są do tego dobrym narzędziem, 
niemniej kontakt z użytkownikami i liczne 
rozmowy okazują się niezbędne. Nie tylko 
nasze obserwacje wskazują, że działania 
EPAL zmierzające ewidentnie do przejęcia 
rynku i wyeliminowania palet EUR z rynku 
były daremne. Użytkownicy europalet będą-
cy przecież ich właścicielami nie poddali się 
presji ze strony dominującego poolu, co w na-
szym mniemaniu tylko obniżyło wiarygod-
ność konkurencji. W ostatnich dniach dotarło 
do nas stanowisko francuskich organizacji 
logistycznych o dalszej, niezmienionej wy-
mianie palet EPAL z UIC EUR. Użytkownicy 
europalet i duże stowarzyszenia w Szwajcarii, 
Hiszpanii, Austrii, na Węgrzech, w Czechach, 
Słowacji, Skandynawii oraz w Niemczech od-
mawiają słuszności zaleceniom EPAL. To bar-
dzo istotne decyzje i oczekujemy, że również 

organizacje bliższe naszemu rynkowi wypo-
wiedzą się w podobnym tonie. 
Tak jak w mijającym roku w przyszłym rów-
nież planujemy realizować nasze założenia 
statutowe, a dzięki stale rosnącej liczbie 
licencji oraz członków naszego związku ła-
twiej będzie nam to osiągnąć. Jesteśmy obec-
ni w mediach, promując standard palet UIC 
EUR, aktywnie współpracujemy z Rail Cargo 
Austria, właścicielem znaku EUR, regularnie 
spotykamy się z przedstawicielami pozosta-
łych organizacji kolejowych, dzięki czemu 
na bieżąco wspólnie reagujemy na potrze-
by rynku. Rozszerzamy realną współpracę 
z użytkownikami europalet oraz organizacją 
kontrolną SGS Polska Sp. z o.o. 
Dzięki nieugiętej postawie UIC nasze firmy 
naprawiające europalety mają dziś zdecydo-
wanie lepszą ofertę dla użytkowników. Wy-
mieniają one i naprawiają wszystkie dotych-
czas produkowane europalety niezależnie od 
ich pochodzenia, a jedynym kryterium jest ja-
kość palety! Widać już tego efekty, ponieważ 
użytkownicy nie godzą się z nieuzasadnioną 
dyskryminacją palet EUR. ■
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ły blok był monolityczny (taśmy opasujące). Logistyka to dziedzina 
praktyczna, a z danymi się nie dyskutuje. Należy zwracać uwagę 
na wymiary, np. na to z jakich elementów paleta jest zbudowana. 
Paleta z desek o grubości 18-19 mm nigdy nie będzie mocniejsza 
niż paleta z desek 22 mm bez względu na to, jakie oznaczenie 
będzie nosiła. Klocek o wymiarach 78x145x100 mm z prawidłowo 
ułożonymi słojami lub prawidłowo sprasowany zawsze będzie moc-
niejszy niż „odchudzony” o kilka milimetrów.
Warto też przeanalizować specyfikę nośności. Większość logisty-
ków wie, że paleta EPAL ma nośność 1500 kg, ale na pytanie czy 
jest to nośność statyczna, dynamiczna czy regałowa odpowiedź nie 
jest taka oczywista. Nośność statyczna to maksymalne obciążenie 
jednej palety stojącej nieruchomo na podłożu, określa się czasami 
jako paletę obciążaną poprzez piętrowanie blokowe. Dla podanych 
na Rysunku 1 wymiarów nośność statyczna wynosi 4000 kg.
Nośność dynamiczna palety to maksymalne obciążenie palety 
w trakcie transportu, czasami podaje się jako dopuszczalne ob-
ciążenie przy równomiernym obciążeniu ładunkiem. Ta wartość 
gwarantuje bezpieczne podnoszenie palety obciążonej produkta-
mi. Paleta nie powinna w tym czasie pękać ani się odkształcać. Dla 
wyżej podanych wymiarów to 1500 kg.
Nośność w regale to maksymalne obciążenie palety stojącej w re-
gale magazynu wysokiego składowania. Wartości tej nie powinni-
śmy przekroczyć, gdy zamierzamy składować towar na paletach 
w regałach. W warunkach technicznych nieraz mówi się też o pale-
cie obciążonej nierównomiernie. Pamiętajmy, że mamy tu do czy-
nienia z innym obciążeniem elementów palet (oparcie jest tylko 
liniowe na trawersach regału). W tym przypadku obciążenie nie 
powinno przekraczać 1000 kg.

Koszty i ryzyko w obrocie paletowym
Koszty w obrocie paletowym wynikają m.in. z wydatków ponoszo-
nych podczas zakupu i finansowania, z kosztów ponoszonych na 
jeden cykl wymiany, a także z tych związanych z ryzykiem utraty 
palet (a tym samym kapitału).
Z założenia pool otwarty (EPAL) powinien być tańszy, ponieważ 

rozwiązania są globalne, koszty inwestycyjne rozkładają się na 
wiele podmiotów i praktycznie nie istnieje konieczność realnego 
zwrotu palet.
Tworząc dla użytkownika palet algorytm powstawania kosztów ob-
rotu paletowego, w zależności od rodzaju używanego poolu, należy 
uwzględniać wszystkie koszty – nie tylko zakupu palet. Koszty 
zakupu palet EPAL i palet do pooli kolorowych są podobne. Naj-
częściej produkują je ci sami producenci. Różnica powstaje przy 
oznaczaniu poolu (wypalanie znaków lub etap „kolorowania”).
Używając palet EPAL, firma pod produktem wysyła swoją własność 
i musi oszacować, jakie koszty poniesie do czasu jej utylizacji, 
czyli koszty: zakupu palet dla poolu, zwrotów od klienta, napraw, 
przechowania, administracji, amortyzacji, kapitału i jego kosztów 
pozyskania oraz zarządzania zakupem.
Dla użytkownika palety białej i poolu EPP (Europejski Pool Paleto-
wy) EPAL jedną z pierwszych jest podjęcie decyzji o zakupie palet 
pod dostawę lub o zasileniu poolu.
To inwestycja i koszty stałe. Pytanie użytkownika poolu EPAL do-
tyczy tego, czy zasilać go paletami nowymi czy używanymi? Li-
czymy zawsze na zwrot palet w porównywalnej jakości. Jeżeli ktoś 
zakwestionuje jakość czy legalność naszych nowo kupionych palet 
pod towarem, to formalnie tylko my ponosimy odpowiedzialność. 
Nie ma regresu na producenta palet, mimo jego sygnatury licen-
cyjnej. Dlaczego wiec kupujemy nowe palety? Warto je kupować 
(od sprawdzonego dostawcy), jeżeli wymogiem formalnym jest np. 
wilgotność. W kolejnych rotacjach utrzymanie wilgotności drewna 
na poziomie 22% jest fikcją.
W przypadku firmy farmaceutycznej standardem będzie zakup 
nowych palet. Znam firmy farmaceutyczne wyposażone w profe-
sjonalny magazyn palet z własną suszarnią czy odkurzacze prze-
mysłowe do odpylenia palet. Jednak branża budowlana czy FMCG 
też potrzebuje suchych palet, ponieważ na nich kładzione są często 
opakowania i towary o właściwościach higroskopijnych.
Drugim wskazaniem dla zakupu nowych palet jest wymóg IPPC 
(bezwzględnie wymagany w eksporcie). Obróbka cieplna powinna 
zniszczyć potencjalną florę i faunę związaną z drewnem – wtedy 
paleta dostaje znak IPPC. Użytkownicy palet mają świadomość, że 
nie jest możliwe, aby każda partia przy przekazaniu do kolejnego 
klienta (zwrot, wymiana) była poddana obróbce cieplnej. Dlatego 
też „właściwości” związane ze znakiem IPPC są takie same jak po 
pierwszej czy szóstej rotacji, czyli… żadne.
W wielu projektach obowiązuje gentlemen's agrement – „ja do-
starczam na nowych paletach, a ty mi oddajesz np. 70-90% palet 
nowych (czy po pierwszej rotacji)”. Wtedy zakup i wprowadzanie 
nowych palet ma sens. W pozostałych przypadkach, podejmując 
decyzje zakupowe, powinniśmy rozważyć, czy choć palety uży-
wane są tańsze co najmniej o 25-30%, to zakup nowych znacznie 
zmniejszy ryzyko zwrotu palet o identycznej jakości.
Według norm oceny palet (karta ECR/POHID/EPAL) nie istnieją 
gatunki palet. W obrocie używaną paletą EUR/EPAL gatunki się 
jednak określa. Część klientów żąda dostaw na paletach EPAL, jed-
nak możliwości odzyskania palet od danego klienta są bliskie zeru.  
Dostawca kupuje więc palety w gatunku II lub III i wysyła na nich 
dostawę. Nie muszę dodawać, że palety już przy dostawie są trak-

Rysunek 1. Wymiary elementów najbardziej popularnej 
palety drewnianej EUR (EPAL, UIC), ale również CHEP, 
LPR, IPP Logipal

Źródło: Opracowanie własne, Internet
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towane jako niespełniające wymogów wymiany i kwalifikowane 
jako jednorazowe niezwrotne. Zasilanie EPP takimi paletami nie 
pomaga w utrzymaniu jakości poolu.
Dla użytkownika w przypadku pooli kolorowych problem zakupu 
nowych palet nie istnieje – to odpowiedzialność właściciela poolu. 
Koszty pooli kolorowych związane są z kosztem każdej rotacji, 
kosztem gotowości i kosztem zapasu. Firma pod produktem wysyła 
paletę, która nie jest własnością i liczy znane koszty. Bez wglądu 
na to czy „pracujemy” w oparciu o pool otwarty, czy zamknięty, 
nasze koszty należy rozważyć dla kilku grup przedstawionych na 
Rysunku 2.

Koszty palet związane są z ryzykiem. Czy istnieją wątpliwości, 
jakie palety ma odebrać właściciel poolu kolorowego? W poolach 
kolorowych obowiązuje prosta zasada oznaczania:

• palety są w całości lub częściowo pomalowane na określony 
kolor (CHEP to palety niebieskie, LPR – czerwone, a IPP Lo-
gipal –brązowe),

• dodatkowo wg szablonu malowany jest znak marki,
• dodatkowo pojawia się znak fumigacji.

Koszt rotacji uwzględnia poziom uszkodzeń. Oczywiście zagubie-
nie palety kosztuje, ale to marginalne zagadnienie.
Dla poolu paletowego otwartego (głównie EPAL) sam proces ozna-
czania już jest bardziej skomplikowany. Identyfikacja i weryfika-

cja palet EUR (obecnie EPAL i UIC) opiera się na: wypalaniu na 
klockach znaków brandowych (EPAL, UIC), wypalaniu numeru 
licencji producenta z datą produkcji oraz wypalanie znalu IPPC. 
W przypadku palet nowych dodatkowo są wbijane tzw. plomby, 
czyli oznaczenia (pasek metalowy) sposobu kontroli jakości pro-
dukcyjnej. W przypadku naprawy palety są oznaczane wbiciem 
w klocek środkowy tzw. gwoździa naprawczego.
Identyfikacja EPAL jest podstawą weryfikacji. Każdy potencjal-
ny odbiorca palety może zakwestionować ich jakość, twierdząc,  
że są one doskonale podrobione. Fakt, że jest określony (wypalo-
ny) znak EPAL oraz znak licencji, nie powoduje regresu na pro-
ducenta i właściciela poolu. A przecież każda paleta EPAL jest 
obciążana opłatą licencyjną, każda jest indywidualnie oznaczana 
plombą (której nawet kształt wręcz przypomina chip). Dlaczego 
więc nie wprowadzić nowoczesności? Decyzja leży w kompe-
tencjach właściciela poolu EPAL. W praktyce rynkowej plomby 
i gwoździe naprawcze wykorzystywane są „wielokrotnie”. Plom-
by są wydłubywane i nabijane na inne palety „nowe”, prawie 
identyczne z wyprodukowanymi na profesjonalnych liniach, 
ale posiadające cieńsze elementy. Podobnie jest z gwoźdźmi 
naprawczymi . Nikt nie zutylizuje palety EPAL z gwoździem 
naprawczym. Gwóźdź jest wyciągany i może być „wykorzystany  
do polepszenia identyfikacji” innej palety. Możliwość weryfika-
cji historii (legalności) palety na podstawie identyfikacji elek-

Związek Producentów Europalet UIC
42-512 Preczów, ul. Polna 6a

Tel. 32 269 06 39 
www.uic-eur.pl 

biuro@zpeuic.pl

UJEDNOLICONA 
PALETA EUR

• Produkowana i naprawiana zgodnie z normą UIC 435 (Międzynarodowego Związku Kolei)
• Wymienna z innymi paletami EUR będącymi obecnie w obiegu w Europejskim Poolu Paletowym (EPP)
• Jakość kontrolowana i monitorowana przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC i/lub przez organizację paletową SGS
• Brak ograniczeń dla użytkowników palet EUR wprowadzających je do obiegu

Znak EUR w owalu na prawym 
wsporniku  gwarantuje oryginalność 
palety EUR wykonanej w oparciu 
o normę UIC 435 w zapewnionym 
systemie kontroli jakości UIC. Od 
50 lat jedyna europaleta, to ta ze 
znakiem EUR!

Wszystkim użytkownikom naszych 
europalet, życzymy Wyjątkowych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz sukcesów w nadchodzącym 

Nowym Roku.
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tronicznej byłaby olbrzymią wartością dodaną szczególnie dla 
palet EPAL (poolu otwartego). Nie powinny nikogo uspokajać 
kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży palet EPAL. Jakość 
dzisiejszych zasad weryfikacji, czyli opartych o Kartę Oceny Pa-
let niech określą slajdy z Raportu z badań palet drewnianych  
(Rysunek 3 i 4).

Pod względem nowych technologii każdy pool „odstaje” od obowią-
zujących rozwiązań logistycznych. Tylko w paletach plastikowych 
All Green Pallets spotkałem chipy RFID pozwalające na podsta-
wową ich identyfikację. Żadna paleta drewniana nie ma nowocze-
snych rozwiązań technologiczno-informatycznych.

Ochrona środowiska
Każdy przekonuje użytkowników i społeczeństwo o swojej wyższo-
ści nad konkurencją. Każda prezentacja zawiera informacje o tzw. 
śladzie węglowym, o energii potrzebnej na wytworzenie i utyliza-
cję, o milionach uchronionych przed wycinką drzew Nawet zmody-
fikowano określenie Marketingu Mix 4P do postaci People (ludzie), 
Planet- Earth (ziemia), Profit (zysk), Purpose (cel).
Prawda jest bardziej prozaiczna – najniższe w produkcji i użytko-
waniu są koszty palety drewnianej. Paleta plastikowa, czy meta-
lowa jest co najmniej 3-4 razy droższa w produkcji, a tym samym 
mniej konkurencyjna. Oferty sprzedaży nawet dużej liczby profe-
sjonalnie skonstruowanych i wykonanych palet plastikowych i me-
talowych zaczynają się od 100 zł. Paleta EPAL to 30 zł, a paleta jed-
norazowa to 12-14 zł. Paleta metalowa czy plastikowa to kosztowny 
proces przygotowania produkcji (formy, maszyny, technologia). 
Może wiec pójść w „pełną ekologię” i stosować palety tekturowe? 
Tu też koszty nas „zjedzą”, bo tzw. plaster miodu (który mógłby 
być surowcem konstrukcyjnym) to 8-10 zł za płytę o wymiarach 
10x800x1200 mm. Nawet złom z palety metalowej jest droższy niż 
jednorazowa paleta drewniana.
Skazani jesteśmy na paletę drewnianą, co nie jest wcale złe. Inne 
formy palet znajdują sobie nisze rynkowe. Paleta plastikowa zaj-
muje rynek tam, gdzie wymagana jest czystość, czy wręcz koniecz-
ność sterylizacji palet. Paleta metalowa często trafia do branży au-
tomotive, gdzie kluczowa jest wytrzymałość i trwałość. Firmy są 
skłonne zainwestować w zakup palet pod wynajem. Wynajem palet 
plastikowych i metalowych jest droższy o 15-25% od pooli opar-
tych na drewnie. Wprowadzając do obrotu opakowania drewniane 
(w tym palety), a nie bilansując ich z utylizacją popartą właściwą 
dokumentacją, ponosimy tzw. opłatę produktową. Jednak obecnie 

obowiązujące wskaźniki nie są znaczącym ograniczeniem, a tym 
samym zachętą do maksymalnej wymienności palet.

Podsumowanie
1. To, czy zdecydujemy się na palety jednorazowe, palety EPAL 

czy na poole kolorowe zależy od dobrze skonstruowanego al-
gorytmu kosztowego, w którym zostaną dobrze uwypuklone 
potrzeby, możliwości i zaangażowanie naszych klientów (i na-
sze), w tym bezpieczeństwo obsługi i produktu.

2. Jeżeli strategią organizacji jest generowanie kosztów zmien-
nych, a nie stałych, powinniśmy się skłaniać do projektów wy-
miany palet. Pamiętajmy, że projekty wymiany mogą być rów-
nież prowadzone paletą EPAL (Paki, PW Padewscy, Rotom).

3. Jeżeli mamy do czynienia z sezonowością, pikami sprzeda-
żowymi, należy poważnie rozważać projekty wymiany palet. 
Poole zamknięte są zdecydowanie elastyczniejsze.

4. Jeżeli chcesz eliminować ryzyko wymiany, obecnie zarządza-
ny pool otwarty EPP ze względu na specyfikę weryfikacji nie 
jest najlepszym rozwiązaniem.

5. Transparentność kosztów oraz prostota kalkulacji jest dużo 
większa dla pooli zamkniętych.

6. Nawet specyficzne, ale standardowe palety, są dostępne w po-
olingu.

7. W prowadzonych projektach międzynarodowych dla poolu 
otwartego EPAL odzysk palet o akceptowanym standardzie 
jakościowym obowiązującym w Polsce jest trudny, a często 
niemożliwy.

8. Pool otwarty wymaga korekt prawnych dla procesu postępo-
wania z paletami eliminowanymi z rynku przy dostawach 
oraz obrotu wtórnego tymi paletami. ■

Rysunek 2. Koszty obiegu palet

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3. Codzienna praktyka stosowania Kart Oceny Palet 

Źródło: Mariusz Jedliński. Raport z badań dot. palet drewnianych – 2017;  
IV Konferencja Paletowa EPAL 

Czy przez użytkowników stosowana jest Karta Oceny Palet?

Rysunek 4. Opinie dotyczące weryfikacji jakości palet

Źródło: Mariusz Jedliński. Raport z badań dot. palet drewnianych – 2017;  
IV Konferencja Paletowa EPAL 

Finalne opinie respondentów



EURO LOGISTICS 47INTRALOGISTYKA

Adam Paciorek, inspektor SGS Polska

Potrzeby paletowe przedsiębiorstw działają-
cych na polskim rynku zdecydowanie rosną 
i będą rosły. Od dłuższego czasu docierają 
do nas sygnały o tendencji do wymiany do-
tychczas używanych palet przemysłowych 
na palety typu EUR. Zapewne wynika to 
z rosnących wymogów bezpieczeństwa, stoso-
wania coraz to nowocześniejszych systemów 
magazynowania oraz maszyn i urządzeń 
o większej precyzji i większym stopniu zau-
tomatyzowania. Niebagatelne znaczenie dla 

rynku ma też obserwowana wymiana palet 
w przemyśle browarnianym – z ciężkich i du-
żych palet „browarnianych” na standardowe, 
bardziej uniwersalne typu EUR. Rozwój go-
spodarczy i zwiększona wymiana handlowa 
pobudziły rynek magazynowania i nowocze-
snej logistyki, a powstające coraz liczniej-
sze centra logistyczne zwiększają znacznie 
zapotrzebowanie na standaryzowane nośniki 
ładunków. Europaleta UIC EUR niezmienna 
od ponad 50 lat bardzo dobrze sprawdza się 
łańcuchu dostaw. Dzięki niezmiennym stan-
dardom i ekologicznym materiałom, z których 
powstaje, wciąż jest bezkonkurencyjna. 
Mijający rok mimo zauważalnych i coraz 
bardziej dokuczliwych braków rąk do pracy 
zakończy się sporym przyrostem produkcji 
palet UIC EUR w Polsce. SGS Polska zreali-
zowało w mijającym roku kilka serii szkoleń 
z zakresu identyfikacji europalet. Największe 
znaczenie miało wyszkolenie dużej grupy 
pracowników jednego z czołowych browarów 
w Polsce. Kolejna grupa to urzędnicy celni na 
najbardziej wrażliwej granicy wschodniej, bo 
ochrona przed napływem podrabianych palet 

z Ukrainy jest dla nas priorytetem. Stale też 
szkolimy nowych licencjobiorców, tak aby 
ich produkcja i naprawy palet zgodne były 
ze standardami kodeksów UIC. Cieszy nas 
porządkowanie sytuacji na rynku po nieocze-
kiwanych zmianach ze strony konkurencji. 
Pocieszający jest pozytywny odzew zarówno 
użytkowników palet, jak i producentów i na-
prawiaczy, którzy coraz liczniej przekonują 
się do palet UIC EUR. Nie do przecenienia jest 
najważniejsze wydarzenie tego roku, a mia-
nowicie zrzeszenie się polskich licencjobior-
ców UIC i powstanie Związku Producentów 
Europalet UIC. Powstało „ciało” reprezentują-
ce UIC w Polsce, mogące pełnoprawnie wystę-
pować w imieniu producentów i naprawiaczy 
europalet, a także mogące czynnie promować 
znak EUR w owalu. Godnym podkreślenia jest 
fakt, ze firmy naprawiające na licencji UIC 
zgodnie z polityką tej organizacji, naprawiają 
i wymieniają bez ograniczeń palety UIC EUR 
z paletami EPAL. Ma to niebagatelne znacze-
nie dla użytkowników, którzy nie muszą oba-
wiać się strat i nieuzasadnionego dyskwalifi-
kowania palet EUR. ■

Wózki HELI robią robotę!
 www.helipolska.pl,  tel.: (32)  4 11 12 13, Wyłączny Importer MTL ASCO Sp. z o.o.
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Gdyby spojrzeć na rynek morskich przewozów kontenerowych 
z pozycji makro, ostatnie dziesięć lat to pasmo wzlotów i upad-

ków, przy przewadze tych ostatnich, których nie tyle nie dało się 
uniknąć, ile trudno było je przewidzieć. Kiedy już wydawało się, że 
na tym wyjątkowo zmiennym rynku pojawia się stabilizacja, nagle 
uaktywniały się procesy, które ją skutecznie burzyły i znów trudno 
było przewidzieć sytuację w kolejnych miesiącach, a tym samym sku-
tecznie planować przewozy w ramach istniejących łańcuchów dostaw.
Przeszłe wydarzenia, mimo ich całej nadzwyczajności, niespecjalnie 
interesują zarządzających. Metody budowy scenariuszy sytuacji ryn-
kowej, oparte na ekstrapolacji minionych okresów, nie mają sensu ze 
względu na wyjątkową zmienność rynku, metody eksperckie też za-
wodzą. Warto natomiast postarać się zrozumieć obecną sytuację, by 
na tej podstawie próbować, choćby we własnym zakresie, wyciągać 
wnioski i w efekcie podejmować racjonalne decyzje.

Rok 2017
Jak zatem wygląda rynek kontenerowy anno domini 2017? Niektóre 
zjawiska są kontynuacją średnio- i długoterminowych trendów ob-
serwowanych w poprzednim roku i jeszcze wcześniej – w 2015 roku. 
W 2017 roku zauważyć można:
• postępującą konsolidację rynku widoczną z jednej strony 

w spektakularnych fuzjach i akwizycjach, jak choćby przejęcie 
APL przez CMA-CGM czy UASC przez armatora Hapag-Lloyd 

oraz fuzja CSCL z Cosco, a z drugiej w powstawaniu coraz sil-
niejszych aliansów armatorskich;

•  wzrost liczby statków o pojemności przekraczającej 10 000 
TEU1, a szczególnie tych o pojemności powyżej 18 000 TEU;

•  cost excellance jako dominującą strategię zarządzania wśród 
linii żeglugowych.

Alianse
Pojawiły się jednak także zjawiska, które sprawiły, że rok 2017 
jest inny od poprzednich. Jedną z najbardziej istotnych zmian, 
mającą wielki wpływ na kształt rynku, była zmiana aliansów 
żeglugowych globalnych armatorów kontenerowych. Alian-
se są pewną formą optymalizacji operacyjnej polegającej na 
stworzeniu grupy armatorów wspólnie eksploatujących statki 
na głównych trasach. Umożliwia to budowę i użytkowanie no-
wych, większych jednostek, a przede wszystkich ich pełne wy-
korzystanie, dzięki podziale olbrzymich pojemności statków, 
przekraczających obecnie 20  000 TEU, na kilka różnych linii 
żeglugowych (armatorów). Rozmowy między potencjalnymi part-
nerami nie były z pewnością łatwe, tym bardziej, że na obiek-
tywne czynniki ekonomiczne nakładały się także różnice bądź 
podobieństwa kultur organizacyjnych różnych przedsiębiorstw, 
animozje między właścicielami, a nawet decyzje polityczne. Tym 
niemniej, bardzo złe wyniki finansowe branży w 2015 i 2016 
roku były świetnym argumentem za intensyfikacją współpracy. 
Zwłaszcza, że właściciele oraz wierzyciele mocno zadłużonych 
linii oczekiwali konstruktywnej polityki ekonomicznej, a nie ruj-
nującej wojny cenowej. Od kwietnia 2017 roku cztery wcześniej 
istniejące alianse przekształciły się w trzy nowe:
1 Na określenie statków o pojemności powyżej 10 kTEU stosuje się różne okre-

ślenia m.in. „New Panamax” (10 -14,5 kTEU), ULCS (Ultra Large Container 
Ship, powyżej 14,5 kTEU), „Megamax” (powyżej 18 kTEU).

Pisanie o morskich przewozach kontenerowych w ostatnich latach ma tę zaletę, że zawsze jest ciekawe, bo ciekawie 
rozwija się sytuacja na rynku, ale też wadę – przewidywania przyszłych scenariuszy niemal nigdy się nie sprawdzają, 
a autor łatwo może stać się obiektem żartów.

 ■Maciej Brzozowski



• 2M: Maersk Line (z Hamburg Süd), MSC;
• Ocean Alliance:  CMA-CGM (z APL), Cosco Shipping, Evergreen, 

OOCL;
• THE Alliance: Hapag-Lloyd, MOL, K-Line, NYK, Yang Ming.
Jak nietrudno się domyśleć, faza przejściowa między zakończeniem 
funkcjonowania wcześniejszych aliansów a rozpoczęciem działalno-
ści nowych, to okres szczególny, w którym łatwo o powstanie zakłó-
ceń na i tak nie najlepiej funkcjonującym rynku. Zmiana aliansów 
oznacza bowiem nie tylko zmianę rotacji statków, ale jednoczesną 
częściową wymianę tonażu. Nowe alianse uzgodniły zmniejszenie 
liczby serwisów przy jednoczesnym zwiększeniu przeciętnej po-
jemności statków. Niektóre jednostki zamieniono więc na większe. 
W idealnej sytuacji wycofywany statek zostałby zastąpiony nowym 
w tym samym miejscu i czasie, ale w praktyce tak idealna koordyna-
cja jest niemożliwa. Z tego względu w niektórych tygodniach dostęp-
na pojemność floty na głównych szlakach, jak Azja – Europa, była 
mniejsza niż zaplanowana.
Termin przeprowadzania zmian związanych z przetasowaniami 
aliansów i serwisów kontenerowych powinien być tak dobrany, by 
popyt był jak najmniejszy, żeby problemów było również jak naj-
mniej. Zdecydowano się na przeprowadzenie operacji na koniec 
pierwszego kwartału, ponieważ zwykle okres między chińskim no-
wym rokiem (w tym roku między 28 stycznia a 15 lutego), a kwiet-
niem (początek sezonu letniego) charakteryzuje się zmniejszonym 
wolumenem zgłaszanych do przewozu kontenerów. Ale armatorzy, 
oczekując mniejszej liczby bukowanych kontenerów, jednocześnie 
zaplanowali tzw. blank sailings, czyli sytuacje, w których statki 
w serwisie nie zawijają do portów, a kontenery ładowane są na ko-
lejne statki w następnym tygodniu. W połączeniu ze wspomnianą 
wcześniej redukcją efektywnie dostępnej floty, w wyniku zmian ser-
wisów kontenerowych, a także zwykłymi problemami związanymi 
z opóźnieniami wywołanymi przez złą pogodę i kongestią w portach 
chińskich, wywołaną przez szybko rosnący import (chińskie porty 
nastawione były przede wszystkim na eksport, który charakteryzuje 
szybki obrót ze względu na krótki i przewidywalny czas składowania 
kontenerów na terminalu), powstała dawno nie obserwowana sytu-
acja – armatorzy niechętnie przyjmowali rezerwacje, a nawet wpro-
wadzali zakaz przyjmowania nowych. Po długich miesiącach walki 
rynkowej, której efektem były niskie stawki frachtowe ocierające się 
o zero, nagle podskoczyły one do poziomów jak z najlepszych okre-
sów po kryzysie 2009 roku. Najlżej odczuli tę sytuację ci załadowcy, 
którzy mieli kontrakty wolumenowe z armatorami, natomiast ci, któ-
rzy działali na rynku spotowym, musieli liczyć się z wysokimi staw-
kami i opóźnieniami w wysyłce kontenerów. Taka sytuacja dopiero 
z końcem maja zaczęła się klarować, ale wyraźnie pokazała, jak 
szybko rynek załadowcy może zmienić się na rynek przewoźnika.

Równowaga na rynku?
Aby wspomniana wcześniej zmiana była trwała, musiałaby zostać 
osiągnięta przynajmniej równowaga między popytem a podażą na 
rynku. Dzisiaj takiej równowagi nie ma, a co więcej, pojawiają się 
głosy sugerujące, że nigdy nie zostanie osiągnięta. Spoglądając 
wstecz, przynajmniej do początku kryzysu w roku 2008, można 
z pewnym zaskoczeniem zauważyć, że pomimo spadku popytu na 
globalnym rynku o co najmniej 20% (w 2009 roku), podaż okre-
ślona przez możliwości przewozowe floty kontenerowej, a właści-
wie przez jej pojemność, nigdy się przez te lata nie zmniejszyła. 
Wręcz przeciwnie, rosła stabilnie o około 1 mln TEU rocznie przez 
całe minione dziesięciolecie i w efekcie podwoiła się z ok. 10 mln 
TEU w 2007 roku do ponad 20 mln TEU w 2017 roku2. Alphali-
ner przewiduje, że w roku bieżącym flota wzrośnie netto3 o 3,4%,  
tj. o 690 000 TEU. To jest dobra wiadomość, ponieważ w tym sa-
mym czasie gospodarka światowa wzrośnie niemal identycznie 
o 3,5%4, a zatem zachowany zostaje pewien status quo, a presja na 
linie żeglugowe nie będzie rosła.
W przeszłości, co pewnie wiele osób z branży pamięta, mówiło się 
o multiplikatorze kontenerowym, który obliczany był jako stosunek 
dynamiki wzrostu przewozów kontenerowych do dynamiki wzro-
stu gospodarczego na świecie (wyrażanego z reguły przez globalny 
PKB). Ten multiplikator jeszcze dwadzieścia lat temu przekraczał 3, 
co oznaczło, że przewozy rosły ponad trzykrotnie szybciej niż go-
spodarka światowa. Dzisiaj, gdy procesy globalizacji zmieniają się, 
a gospodarka kuleje, indeks ten spadł do ok. 1. Trzymając się tej re-
guły, przewidywany globalny wzrost gospodarczy w bieżącym roku 
niemal dokładnie równoważy wzrost podaży usług transportowych 
(floty kontenerowej), a zatem nie ma powodu do zmiany sytuacji na 
rynku w średnim okresie.

Krótkie napięcia
Popyt wykazuje dość duże fluktuacje, wpływając dynamicznie na 
stopień utylizacji floty kontenerowej, a przez to stanowi bodziec do 
obniżki bądź podwyżki frachtów. W efekcie mimo stabilnych pro-
gnoz w średnim okresie, w krótkich okresach mogą występować 
napięcia. Trzeci kwartał w roku to zwykle okres istotnego wzrostu 
przewożonych kontenerów, spowodowany zbliżającymi się święta-
mi Bożego Narodzenia. Od paru lat jednak ten pik podażowy jest 
coraz mniej znaczący i płaski, a statki nie są w pełni załadowane 
(stopień utylizacji statków wychodzących z Shanghaju do Europy 
Północnej wynosił na początku września 90-95%). Ze względu na 
suboptymalny poziom wykorzystania statków, wartość indeksu 

2 21 218 364 TEU we wrześniu 2017 r., wg Alphaliner.
3 Po odjęciu tonażu przesuniętego do odbioru na rok następny i uwzględnieniu 

złomowania statków.
4 MFW, World Economic Output July 2017.

EURO LOGISTICS 49TRANSPORT

Jeśli nie dojdzie do wieszczonego przez niektórych ekonomistów załamania 
rynku chińskiego, a polityka protekcjonistyczna zapowiadana przez 
prezydenta Trumpa nie nabierze realnych kształtów oraz nie wybuchnie żaden 
nowy konflikt militarny o znaczeniu ponadregionalnym, to globalny handel 
będzie lekko wzrastał. Wzmocni to przewozy morskie, w tym kontenerowe.



frachtowego SCFI obrazującego wysokość frachtu wraz z dodatka-
mi na tej trasie z dnia 1września br. wynosiła 886 dolarów za TEU 
tj. o 4% mniej niż w sierpniu. Podobna sytuacja dotyczy relacji 
Shanghai – USA (zarówno wschodnie, jak i zachodnie wybrzeże), 
gdzie utylizacja statków rzędu 95% powoduje delikatną presję na 
obniżkę stawek frachtowych. 95% to wysoki poziom, tym niemniej 
utylizacja statków zaczęła już spadać i raczej nie wzrośnie w krót-
kim horyzoncie czasowym. Spadek stawki frachtowej oznacza, że 
zaplanowana i zaanonsowana przez linie żeglugowe podwyżka 
frachtów od września nie mogła być wprowadzona w życie. Na 
koniec października indeks SCFI dla szlaku Shanghai – Europa 
Północna wynosił 744 US$ za TEU, tj. 10% więcej aniżeli tydzień 
wcześniej, ale jednak mniej niż we wrześniu i znacząco mniej 
w stosunku do szczytu z 30 czerwca (951 US$/TEU). Pokazuje to 
słabość rynku i zmusza armatorów do zachowania dyscypliny, o ile 
nie chcą dopuścić spadku frachtów do poziomów ubiegłorocznych.

Nadpodaż floty w 2018
W przyszłym roku zasadniczy problem związany z nadpodażą floty 
w stosunku do wolumenu ładunku nie zostanie najprawdopodobniej 
rozwiązany. Nie można zatem wykluczyć perturbacji na rynku, cho-
ciaż z pewnością nowy ład wśród przewoźników zorganizowanych 
w alianse będzię działał stabilizująco. Jak szacuje Alphaliner, flota 
kontenerowa wzrośnie w 2018 roku netto o 4,7%, tj. o 1,23 mln TEU, 
wobec przewidywanego wzrostu gospodarczego na świecie na pozio-
mie 3,6%5. Wreszcie powinna odbić gospodarka Brazylii, co pozy-
tywnie wpłynie na przewozy do całej Ameryki Południowej, a Chiny 
i cały Daleki Wschód utrzymują przyzwoity poziom wzrostu. Jeśli 
nie dojdzie do wieszczonego przez niektórych ekonomistów załama-
nia rynku chińskiego, a polityka protekcjonistyczna zapowiadana 
przez prezydenta Trumpa nie nabierze realnych kształtów oraz nie 
wybuchnie żaden nowy konflikt militarny o znaczeniu ponadregio-
nalnym (Korea, Bliski Wschód etc.), to globalny handel będzie lekko 
wzrastał. Wzmocni to przewozy morskie, w tym kontenerowe.

Polski rynek
Bardzo pozytywnie rozwija się sytuacja na polskim rynku. Zwięk-
szona konsumpcja wspiera import, równoważony przez silny eksport 
szukający poza Europą nowych rynków zbytu. W tym roku wzrost 
wolumenu kontenerów powinien mieć dwucyfrową dynamikę, co 
będzie widoczne w wynikach portów. W następnym roku również 
można spodziewać się zwiększonych obrotów. Ciekawie zapowiada 
się wejście na rynek dużego operatora intermodalnego tj. firmy Me-
trans, przejmującej Polzug Intermodal (jednego z najbardziej zasłu-
żonych dla rozwoju branży operatorów intermodalnych, który pierw-
sze kontenery w relacji międzynarodowej zaczął wozić już w 1991 
roku). Istnieje duża szansa, że Metrans wprowadzi nową jakość, na 
którą użytkownicy intermodalu w Polsce w pełni zasłużyli, a strate-
gia działania w kraju powinna zostać ujawniona już niebawem.
Na koniec jeszcze pewna dygresja. Duży wzrost liczby wprowadza-
nych do eksploatacji największych kontenerowców o pojemności 
rzędu 20 000 TEU (w 2017 roku łącznie do eksploatacji ma trafić 21 
statków tej klasy, a w roku 2018 aż 26 statków) i więcej ma wpływ na 

5 Szacunki MFW, WEO Update July 2017.

funcjonowanie całego łańcucha transportowego. Oszczędności eks-
ploatacyjne na morzu, związane choćby ze zmniejszonym spalaniem 
paliwa, są w dużym stopniu równoważone przez wyższe koszty ob-
sługi lądowej oraz coraz częściej pojawiającą się kongestię (zarówno 
w portach chińskich, jak i Beneluksu). Tymczasem to właśnie przede 
wszystkim największe statki znajdują się w portfelach stoczni konte-
nerowych, w efekcie czego ta grupa statków jako jedyna powiększa 
swój szybko rosnący udział w globalnej flocie6, a kolejne miesiące 
przynoszą nowe rekordy przesuwające w górę granicę pojemności 
tego rodzaju statków. W tym roku przekroczony został poziom 20 
000 TEU7, a nawet 21 000 TEU8, a w połowie września armator 
CMACGM złożył zamówienie na 9 statków o pojemności 22 000 TEU. 
Co ciekawe, wszystkie te statki mają niemal identyczne wymiary tj. 
niecałe 400 m długości, 59 m szerokości i zanurzenie 16 m. Wy-
daje się, że o ile możliwe jest zbudowanie jednostek o nieco więk-
szej pojemności9, to wspomniane wcześniej wymiary stanowić będą 
standard, który będzie się utrzymywał w najbliższych latach. Dalszy 
wzrost wielkości nie jest źródłem istotnych korzyści skali, a może 
być problematyczny. Amatorzy coraz mniej entuzjastycznie myślą 
więc o budowie statków przekraczających 22 000 TEU. To ważne, bo 
tak duże statki mogą zawijać jedynie do niektórych portów, głównie 
na Dalekim Wschodzie i w Europie. Te zaś porty, w których statki 
klasy Megamax się pojawiają, jak Hamburg, muszą inwestować w in-
frastrukturę dostępową, by sprostać rosnącym wymaganiom linii że-
glugowych. Być może lepszym wyjściem byłyby inwestycje w nowe 
rozwiązania IT, wykorzystujące technologie rozwijane w ostatnich 
latach, jak blockchain, Big Data, cloud computing, technologie mobil-
ne i inne, które mogą poprawić poziom obsługi transakcji, visibility 
oraz przewidywalności w żegludze kontenerowej. Tu wciąż czekamy 
na przełom, ale szybkość zmian w ostatnich latach sugeruje, że już 
niebawem procesy związane z obsługą ładunków skonteneryzowa-
nych będą realizowane w bardziej innowacyjny sposób. ■

6 Zgodnie z szacunkami Alphaliner statki o pojemności większej niż 10 000 TEU 
stanowić będą 33% globalnej floty kontenerowej.

7 MOL Triumph o pojemności 20 170 TEU został ochrzczony i wprowadzony do 
eksploatacji w marcu br.

8 OOCL Hong Kong – 21 413 TEU.
9 Przez zmianę kształtu kadłuba, przesunięciu nadbudówki do przodu, mniejszy 

napęd główny itp.
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Kierunki potoków ładunków 
intermodalnych w Polsce
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Wpływ na kształt nowych potoków ładunków ma m.in. rozwój 
nowych regionów przemysłowych. Poszukiwane są nowe ko-

rytarze transportowe, którymi ładunki przepływać będą szybciej 
i sprawniej, a przede wszystkim taniej. Duża rywalizacja wymusza 
poszukiwanie lepszych rozwiązań również w procesach logistycz-
nych, w tym i transportowych. Nowe technologie powodują, iż towary 
i półprodukty są wysoko przetworzone, dlatego czas transportu staje 
się ważnym elementem wpływającym na ogólne koszty funkcjono-
wania gospodarki. Coraz większe tempo zmian technologicznych po-
woduje, iż tzw. okresy życia nowego produktu do czasu zastąpienia 
ich lepszymi rozwiązaniami są bardzo krótkie. Za najnowsze techno-
logicznie produkty możemy uzyskać najwyższą cenę.

Położenie geograficzne naszego kraju oraz przebiegające korytarze 
transportowe są atutem w rozwoju różnego rodzaju przedsiębiorstw 
funkcjonujących w biznesie logistycznym. Dotyczy to szeroko poję-
tego rynku TSL. Rozwój tej branży zleży jednak od wielu czynników, 
takich jak dobrze rozwinięta infrastruktura liniowa, a więc linie ko-
lejowe, autostrady i drogi szybkiego ruchu, ale także śródlądowe dro-
gi wodne. Konieczna jest też nowoczesna infrastruktura punktowa 
o charakterze multimodalnym, skupiająca w obsłudze transportowej 
różne gałęzie transportu. Nie bez znaczenia są sprzyjające uwarun-
kowania prawne – stanowią one ważny czynnik, który powinien 
wpływać na rozwój, a nie tworzyć bariery.

Charakterystyka sieci połączeń intermodalnych
Przez Polskę przebiegają cztery paneuropejskie korytarze trans-
portowe tj. I, II, III i VI, ustanowione podczas drugiej i trzeciej 
Paneuropejskiej Konferencji Transportowej, oraz dwa nowo wyty-
czone przez UE kolejowe korytarze transportowe V i VIII. Nie na-
leży też zapominać o inicjatywie i dążeniu do utworzenia nowego 
korytarza Adriatyk – Bałtyk. Inicjatywa samorządów dotycząca 
rozwoju kolejowej infrastruktury w tzw. korytarzu bursztynowym 
jest bardzo cenna. Jednak w ostatnim okresie największe znacze-
nie w zakresie przewozów dużych wolumen ładunków odgrywają 
korytarze tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Jeden z nich przebiega 
przez nasz kraj. W celu dywersyfikacji przewozów morskich Chiń-
czycy poszukują nowych, alternatywnych korytarzy transporto-
wych dla swoich towarów. Należy jednak mieć na uwadze, iż kole-
jowa infrastruktura pod względem przepustowości posiada pewne 
parametry, a mając na uwadze prognozowane wzrosty przewozów, 
w niedługim czasie może okazać się niewystarczająca. W celu roz-
ładowania rosnących potoków jednostek intermodalnych należy 
już dzisiaj myśleć o dostosowaniu infrastruktury na innych przej-
ściach granicznych, takich jak Kuźnica Białostocka – Bruzgi czy 
Siemianówka – Słotwicz.
Najbardziej efektywne trasy kolejowe łączące chińskie środkowe 
i zachodnie prowincje z Europą przebiegają przez Kazachstan, Ro-
sję, Białoruś i Polskę. Jedynie z Chin Płn.-Wsch. efektywniej jest 
kierować towary na Magistralę Transsyberyjską (bezpośrednio do 
Rosji lub przez Mongolię do Rosji). Ze względu na dużą odległość 
chińskich prowincji środkowych i zachodnich od Morza Wschod-
niochińskiego luka opłacalności kolejowego frachtu kontenerowego 
względem morskiego w relacjach z Europą jest znacznie niższa. 
Powoduje to, że 90% kontenerów będących przedmiotem kolejowego 

Transport odgrywa istotną rolę w gospodarce, jego prawidłowe funkcjonowanie jest bardzo ważne dla procesów 
logistycznych – różne jego formy występują na każdym etapie przepływu ładunków. Zachodzące w gospodarce 
światowej zmiany takie jak globalizacja, powstanie nowych mocno rozwiniętych i nadal rozwijających się rejonów 
światowego przemysłu, wpływają na kształtowanie się nowych potoków ładunków.

 ■ dr Mirosław Antonowicz, 
Akademia Leona Koźmińskiego

 ■Henryk Zielaskiewicz,  
Polskie Towarzystwo Logistyczne
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frachtu w relacjach Europa-Chiny przewożonych w Polsce przejeżdża 
tranzytem przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, a tylko 10% trafia na 
Magistralę Transsyberyjską (przechodzi przez granicę chińsko-ro-
syjską lub przejeżdża tranzytem przez Mongolię, Rosję i Białoruś). 
Od 20 kwietnia 2017 r. obowiązuje wielostronna umowa o współpra-
cy ukierunkowana na rozwój zwartych, kolejowych przewozów kon-
tenerowych w relacjach Chiny-Europa. Obecnie stronami tej umowy 
są Kolej Chińska, Koleje Rosyjskie RŻD, Koleje Kazachstańskie KTŻ, 
Kolej Białoruska, Kolej Ułanbatorska, Deutsche Bahn oraz PKP S.A.
W 2016 roku na terenie Polski przewozy intermodalne realizowa-
ło trzynastu przewoźników kolejowych: PKP Cargo, PKP LHS, DB 
Schenker/DB Cargo, CTL Logistics, Lotos Kolej, STK Wrocław, Rail 
Polska, Ecco Rail, ITL Polska/Captrain Polska, Freightliner, Euro 
trans, Polzug i Koleje Czeskie1.
W ostatnich latach odległość w przewozach intermodalnych mala-
ła, w 2016 roku wyniosła 346 km natomiast w 2015 roku – 358 
km (spadek o 12 km).
Zadaniem sieci infrastruktury logistycznej jest przemieszcza-
nie towarów oraz wykonywanie na nich operacji (w terminalach 
i centrach logistycznych), w czasie kiedy przemieszczenia nie 
następują. W Polsce, kluczem do zwiększenia atrakcyjności kon-
tenerowych przewozów kolejowych jest stworzenie sieci ogólno-
dostępnych terminali umożliwiających szybkie przeładunki kon-
tenerów pomiędzy koleją a innymi gałęziami transportu lądowego 
i wodnego. Jest to zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 34 
z dnia 21 listopada 2012 roku oraz nowelizacją Ustawy o trans-
1 Przewozy intermodalne w 2016 roku – podsumowanie Prezesa UTK, 

Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017, s. 4.

porcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 roku. Terminale takie 
powinny być dostępne na terenie całej Polski, a nie jedynie w kilku 
regionach, jak ma to miejsce obecnie (w Polsce znajduje się 36 ter-
minali dostosowanych do potrzeb przeładunków kontenerowych). 
Oprócz terminali portowych skupione są one w rejonie Katowic, 
Wrocławia, Poznania, Warszawy, Łodzi oraz Małaszewicz. Na tere-
nie naszego kraju są miejsca, których zasięg oddziaływania termi-
nali intermodalnych nie obejmuje.
Siatka połączeń intermodalnych w Polsce oparta jest w głównej 
mierze o lokalizacje portów morskich oraz o przewozy w środkowej 
i zachodniej części kraju.
W 2014 roku przewozy intermodalne w relacji międzynarodowej 
obejmowały głównie połączenia pomiędzy Polską a Niemcami oraz 
Białorusią i Czechami.

Rys. 1. Średnia odległość w przewozach intermodalnych 
w latach 2012-2016

Źródło: Przewozy intermodalne w 2016 roku – podsumowanie Prezesa UTK, 
Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017, s. 5.

Rys. 2. Rozmieszczenie terminali intermodalnych oraz centrów logistycznych w Polsce

Źródło: Opracowane na podstawie danych PKP Cargo S.A.
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Doświadczenia PKP Cargo 
w przewozach intermodalnych
Niewątpliwie nasze porty morskie mają ogromy wpływ na kształto-
wanie się potoków ładunków. Rozwój przeładunkowej infrastruktury 
punktowej, a więc zwiększanie zdolności przeładunkowej oraz dosto-
sowanie basenów portowych do możliwości obsługi coraz większych 
statków wpływa na rozwój obecnych i tworzenie nowych potoków 
ładunków. Dobrym przykładem tego, jak zmieniały się potoki ładun-
ków, jest obsługa przewozów intermodalnych z udziałem terminali 
portowych przez spółkę z Grupy PKP - PKP Cargo S.A. Wraz z rozbu-
dową terminalowej infrastruktury, a tym samym zwiększeniem ich 
zdolności przeładunkowych, oraz procesem dostosowawczym dróg 
wodnych i basenów portowych zmianie ulegały potoki obsługiwa-
nych ładunków. W 2010 roku największy udział w transporcie mię-
dzynarodowym w komunikacji intermodalnej PKP Cargo S.A. miały 
porty morskie: Hamburg, Gdynia i Gdańsk. W latach 2012 i 2013, 
ze względu na przejęcie przewozów w relacji porty niemieckie – ter-
minale polskie należące do HHLA Intermodal Polska (Kórnik pod 
Poznaniem i Dąbrowa Górnicza, Pruszków pod Warszawą), a obsłu-
giwane przez spółkę Polzug Polska, współpracującą z DB Schenker, 
udział Spółki PKP Cargo na tym kierunku się zmniejszył.
Analizując przewozy intermodalne realizowane przez spółkę PKP 
Cargo S.A. w obsłudze portów morskich, widać, iż w stosunku do 
2010 roku w realizacji przewozów intermodalnych rośnie znacze-
nie terminali intermodalnych polskich portów Gdańsk i Gdynia. 
Dużą rolę w zwiększeniu przeładunków odegrały znaczne inwe-
stycje terminalowe w portach Trójmiasta. Zdolność przeładunkowa 
terminali morskich po ostatnich inwestycjach, w tym po oddaniu 
do eksploatacji drugiego nabrzeża wraz z nowymi placami składo-
wymi i przeładunkowymi na terminalu DCT, przekroczyła 5 100 
000 TEU. Z zestawień (tabela 1, tabela 2) wynika, iż na termina-
lach lądowych sumaryczna zdolność przeładunkowa jest wykorzy-
stana w 30-40%. Ten wskaźnik lepiej wygląda na terminalach mor-
skich, gdzie średnia zdolność przeładunkowa wykorzystywana jest 
w ponad 50%. W ocenie należy mieć na uwadze, iż maksymalna 
zdolność przeładunkowa terminala powinna być większa i dosto-
sowana do przeładunków w okresach szczytowych.

Tab. 1. Liczba przewozów intermodalnych w odniesieniu do 
szacunkowych zdolności przeładunkowych oraz możliwości 
składowania terminali intermodalnych w Polsce

Rok 2009 2015

Przewozy (w tys. ton) 3 315 10 386

Przewozy kolejowe (w TEU) 429 765 1 151 753

Zdolności przeładunkowe terminali* 750 000 3 076 657

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3. Średnia liczba uruchamianych miesięcznie 
tras dla przewozów intermodalnych w komunikacji 
krajowej w 2014 r.

Źródło: Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, Urząd Transportu 
Kolejowego, Warszawa 2016, s. 10.

Rys. 4. Średnia liczba uruchamianych miesięcznie tras dla 
przewozów intermodalnych w komunikacji międzynarodo-
wej w 2014 r.

Źródło: Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, Urząd Transportu Kolejowego, 
Warszawa 2016, s. 12.

Tab. 2.  Wykorzystanie zdolności przeładunkowych terminali  
kontenerowych w polskich portach w latach 2015-2016 
(w TEU)*
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Bałtycki Terminal 
Kontenerowy Gdynia 354 992 318 871 1 200 000 1 200 000 30,0% 26,6%

DB Port Szczecin 87 110 86 176 120 000 120 000 73,0% 71,8%

Deepwater Container 
Terminal Gdańsk ** 1 069 705 1 289 842 1 500 000 3 000 000 71,0% 86,0%

Gdański Terminal 
Kontenerowy 16 136 8 510 70 000 100 000 33,0% 8,5%

Gdynia Container 
Terminal 327 930 321 626 630 000 630 000 52,0% 51,1%

Terminal OT Porty 
Gdynia 1 833 1 698 25 000 25 000 7,0% 6,8%

Terminal OT Port 
Świnoujście *** 613 4 646 82 500 82 500 0,7% 5,6%

Razem: 1 858 319 2 032 437 3 627 500 5 157 500 51,0% 55,5%

* Dane wg deklaracji terminali.

** Po oddaniu do użytku drugiego nabrzeża. 

*** Terminal OT Port Świnoujście po 2-letniej przerwie wznowił działalność w październiku 2015 r.

Źródło: Namiary na morze i handel. Dodatek specjalny 2016.
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Przewozy intermodalne wykonywane przez spółkę z Grupy PKP 
w obsłudze portów morskich zmieniały się również w kolejnych la-
tach. W 2014 roku, w stosunku do roku 2013, w przypadku portów 
Gdańsk/Gdynia rośnie ich znaczenie w realizacji przewozów in-
termodalnych. W porcie morskim Szczecin zauważyć można było 
spadek o 19,44% w porównaniu do 2013 roku w wielkości prze-
wozów. Analizując wolumeny przewożonych ładunków w obsłudze 
polskich portów i zachodniej Europy, obserwujemy, że z roku na 
rok maleje wielkość potoku ładunków intermodalnych nadawa-
nych i przybywających z portów zachodnich, a obsługiwanych 
przez spółkę PKP Cargo.
Potoki ładunków zmieniają się wraz z zawieranymi w 2015 roku 
kontraktami, w stosunku do 2014 roku. Wielkość przewozów inter-
modalnych w obsłudze portu morskiego Gdańsk wyniosła 91 496 
UTI, nastąpił wzrost przewozów o 86,27% w stosunku do 2014 
roku. Wielkość przewozów intermodalnych w obsłudze portu mor-
skiego Gdynia wyniosła 113 126 UTI. Nastąpił nieznaczny spadek 
przewozów z tego portu o 10,62% w stosunku do poprzedniego 
roku. Powodów zwiększenia zainteresowania portów korzystaniem 
z transportu kolejowego jest co najmniej kilka. To między innymi 
wzrost wagi kontenerów oraz fakt, że coraz większe potoki ładun-
ków przysparzają znacznych trudności transportowi samochodo-
wemu. Porty starają się dywersyfikować wykorzystywanie sieci 
transportowych.

Podsumowanie
Perspektywą rozwoju przewozów kolejowych są z pewnością prze-
wozy z wykorzystaniem tzw. N owego Jedwabnego Szlaku, ale 
również naszych portów oraz obsługa wolumenów transportowych 
z / do kluczowych, europejskich portów morskich, w tym tych zlo-
kalizowanych nad Morzem Północnym (Amsterdam, Rotterdam, 
Zeebrugge, Antwerpia, Hamburg), jak i tych położonych nad Mo-
rzem Adriatyckim (Koper, Triest, Rijeka). Potoki ładunków wycho-
dzące z Niemiec transportem kolejowym przesyłane są zazwyczaj 
na terytorium Polski przez przejście graniczne we Frankfurcie nad 
Odrą. Ponadto spotykają się tu transporty kolejowe wychodzące 
z Rotterdamu i Antwerpii.
Bardzo ważne dla zwiększenia atrakcyjności przewozów kolejo-
wych ładunków w Polsce jest poprawienie infrastruktury liniowej 
oraz punktowej, służącej obsłudze kolejowych potoków ładunków 
kontenerowych. Polska realizuje bądź planuje rozległe inwestycje 
ukierunkowane na zwiększenie: dostępności geograficznej kole-
jowo-drogowych punktów przeładunkowych, jakości i przepusto-
wości linii kolejowych oraz zdolności przeładunkowych terminali 
intermodalnych. ■

Rys. 5. Przewozy intermodalne PKP Cargo 
w obsłudze portów morskich w 2010 roku [UTI]

Źródło: Opracowano na podstawie statystyki PKP Cargo S.A.

Rys. 6. Przewozy intermodalne PKP Cargo w obsłudze 
portów morskich w 2014 roku [UTI]

Źródło: Opracowano na podstawie statystyki PKP Cargo S.A.

Rys. 7. Przewozy intermodalne PKP Cargo w obsłudze 
portów morskich w 2015 roku [UTI]

Źródło: Opracowano na podstawie statystyki PKP Cargo S.A.

Niewątpliwie nasze porty morskie 
mają ogromy wpływ na kształtowanie 
się potoków ładunków. Rozwój 
przeładunkowej infrastruktury 
punktowej wpływa na rozwój obecnych 
i tworzenie nowych potoków ładunków.
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Jakie działania podejmuje Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych, by zwiększyć ekologiczne prze-
wozy intermodalne?
Statutowym przedmiotem naszej działalności jest wdrażanie 
programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, 
a w szczególności programów i projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. Także poprzez umożliwienie uzyskania 
dofinasowania na rozwój infrastruktury, CUPT niejako stymuluje 
rozwój transportu intermodalnego. Chodzi zarówno o środki finan-
sowe przeznaczane na poprawę stanu infrastruktury liniowej, tra-
fiające do PKP PLK S.A. tj. zarządcy narodowej infrastruktury ko-
lejowej, jak i o środki na poprawę stanu infrastruktury punktowej 
trafiające już bezpośrednio do przedsiębiorstw, które prowadzą lub 
zamierzają prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w zakre-
sie transportu intermodalnego.

Czy te przedsiębiorstwa mogą składać wnioski 
o dofinansowanie?
CUPT już przeprowadził nabór wniosków na realizację projektów 
w zakresie transportu intermodalnego dla tego typu przedsiębiorców. 
Zakończył się on 29 września br. Ale CUPT nie tylko wdraża projekty 
intermodalne, stara się także popularyzować ideę transportu intermo-
dalnego w branży transportowej poprzez udział w wielu seminariach 
naukowych oraz konferencjach branżowych.

Białą plamą pod względem liczby terminali kontenero-
wych jest wschód Polski. Co należy zrobić, by zwięk-
szyć ich liczbę?

Na wschodzie Polski znajduje się kilka terminali, chociażby terminale 
w Kolbuszowej, Nałęczowie, Małaszewiczach, Medyce czy Żurawicy. 
Moim zdaniem będzie pojawiać ich się coraz więcej. Aby jednak tam 
powstawały, musi przede wszystkim zaistnieć w danym regionie popyt 
na usługi oferowane przez operatorów terminali intermodalnych. Na 
pewno ważnym czynnikiem stymulującym ich rozwój jest tranzytowe 
położenie naszego kraju i popyt na usługi przeładunkowe na styku sze-
rokiego i normalnego toru.

Które inwestycje intermodalne mogą szczególnie li-
czyć na wsparcie Unii Europejskiej?
Z punktu widzenia Unii Europejskiej i układu Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej TEN-T priorytetem jest zapewnienie spójności teryto-
rialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. 
W związku z czym, wszelkie działania koncentrują się na bazowej 
i kompleksowej sieci TEN-T. Tego typu inwestycje są wspierane ze 
środków UE w konkursie dotyczącym projektów intermodalnych. Naj-
bardziej premiowane będą w nich inwestycje położone na węźle sieci 
TEN-T lub linii kolejowej należące do sieci AGTC lub TEN-T oraz nie-
objęte budową lub przebudową ze środków UE w latach 2007-2015.

Jakie szanse na wsparcie z Unii Europejskiej ma 
wschód Polski?
Część terminali na wschodzie Polski na pewno będzie się w te ramy 
wpisywać, a tym samym będzie mogła uzyskać dofinasowanie ze środ-
ków UE, sięgające do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

A jakie są perspektywy dla przewozów intermodal-
nych w Polsce? Czy mamy szanse, by pójść drogą 
Stanów Zjednoczonych, gdzie te przewozy w ostat-
nich latach znacznie wzrosły. USA jest pod tym wzglę-
dem światowym liderem, mając aż ponad 50% udział 
w transporcie kolejowym.
Promocja transportu intermodalnego jest istotną częścią składową poli-
tyki transportowej całej Unii Europejskiej. Także Polska, pomimo wielu 
lat zapóźnienia, nadrabia zaległości i aktywnie wspiera rozwój tej bran-
ży. Rok 2016 był rekordowy dla tego segmentu rynku, a dane w 2017 
roku są jeszcze lepsze. Przypomnę, że zgodnie z danymi Urzędu Trans-
portu Kolejowego w tym roku przewozy intermodalne osiągnęły udział 
rzędu 6,56% w ogólnej masie towarów przewiezionych koleją. Biorąc pod 
uwagę pracę przewozową, ten udział wyniósł już do 10,55%.

Jest Pan optymistą co do dalszego wzrostu przewo-
zów intermodalnych w Polsce?
Wyniki osiągnięte przez przewoźników kolejowych są bardzo dobre i są-
dzę, że w miarę polepszania się stanu krajowej infrastruktury punktowej 
i liniowej, zwiększającej się wymiany handlowej pomiędzy Europą a Da-
lekim Wschodem, będą w kolejnych latach jeszcze wyższe. ■

Z Przemysławem Gorgolem, dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), o wsparciu dla 
transportu intermodalnego ze środków unijnych, rozmawia Janusz Mincewicz.
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Transport kolejowy funkcjonował jeszcze do niedawna jako uzu-
pełnienie frachtu morskiego na odcinku port - terminal, termi-

nal - port. Był on dostępny dla firm obracających całymi kontene-
rami, na wybranych, relatywnie krótkich odcinkach europejskich. 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat zmienił się sposób postrzegania 
transportu kolejowego przez firmy zajmujące się usługami spedy-
cyjnymi oraz przez ich klientów. Z drugiego planu kolej wyszła na 
nową pozycję, stając się pełnoprawnym produktem dla importerów 
oraz eksporterów.

Geografia ma znaczenie
Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nasz kraj i nasza 
część Europy może najbardziej skorzystać z rozwoju kolei z Dalekie-
go Wschodu wystarczy spojrzeć na mapę i przebieg tras pociągów 
przewożących kontenery Nowym Jedwabnym Szlakiem. Szybko oka-
że się, że dla obecnie najpopularniejszych połączeń Polska stanowi 
bramę, przez którą wchodzą i wychodzą towary wymieniane między 
Europą i Chinami. Dzieje się tak, ponieważ na granicy Polski i Biało-
rusi następuje zmiana szerokości toru i przewożone w kontenerach 
ładunki muszą zmienić platformy kolejowe. Po polskiej stronie ter-
minal w Małaszewiczach stał się więc sercem całego organizmu i dla 
transportu kolejowego jest równie ważny, jak port w Hamburgu dla 

frachtu morskiego. Na bliskości tego miejsca zyskują polskie firmy, 
które nie muszą odbierać (lub dostarczać) swoich towarów, wyko-
rzystując terminale zagraniczne. Jest to oszczędność nie tylko pie-
niędzy, ale i czasu, który w spedycji często jest bezcenny. Również 
kraje, które nie mają dostępu do morza (np. Czechy, Słowacja lub 
Węgry), zyskały nową drogę, dzięki której mogą wysyłać i odbierać 
towary. W Panalpinie w dwa tygodnie dostarczamy towar z Dalekie-
go Wschodu do Europy, korzystając właśnie z transportu kolejowego. 
Takiego rozwiązania brakowało wielu firmom, ich wewnętrznym 
działom logistyki, zakupów i planowania produkcji. Aby odnieść 
sukces, należało spotkać się z naszymi klientami, odpowiedzieć na 
te potrzeby i skroić rozwiązania „szyte na miarę”, opierając je na 
opcji z wykorzystaniem pociągu i Nowego Jedwabnego Szlaku.

Nic strasznego, czyli skąd my to znamy
Odbiór towaru, załadunek, załatwianie formalności celnych ekspor-
towych, fracht, przyjęcie towaru, rozładunek i odprawa importowa. 
Brzmi znajomo? Taki opis jest zasadny i prawdziwy dla doskonale 
znanego frachtu morskiego i lotniczego. Każdy, kto miał przyjemność 
skorzystania z opcji kolejowej, może też powiedzieć, że identyczne 
procesy będą miały miejsce i w tym przypadku. Również w kwestii 
przygotowania dokumentów transportowych i komercyjnych w zasa-
dzie nie ma żadnych specjalnych wymagań tylko dla transportu ko-
lejowego. Nie powinno zatem być żadnych wątpliwości, co do samego 
przebiegu transportu. Jedyna różnica to oczywiście pojazd i trasa, po-
nieważ pozostałe kwestie operacyjne są jednakowe. Nasi klienci prze-
prowadzani są przez cały proces transportowy tak samo sprawnie, jak 
w przesyłkach morskich oraz lotniczych, dodatkowo całe zlecenie jest 
obsługiwane przez tych samych, najlepszych spedytorów.

 ■ Tomasz Turbański, 
Rail Product Manager, Panalpina Polska

O Nowym Jedwabnym Szlaku powiedziano i napisano już wiele. Ta międzynarodowa inicjatywa jest wdrażana w życie 
i funkcjonuje na rynku od kilku lat, skutecznie przekonując do siebie coraz więcej firm. Ma na celu łączenie Azji 
i Europy drogą morską oraz lądową, choć wydaje się, że właśnie ta druga trasa, pokonywana pociągiem, odgrywa 
rolę pierwszoplanową. Nadszedł zatem czas na praktyczną weryfikację jej skuteczności, na opis bolączek, szans, 
zagrożeń i przede wszystkim potwierdzenie zalet, którymi się cechuje.
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Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości
Jak wiadomo, planując każdy trasnport zwraca się uwagę na dwa 
główne kryteria: czas oraz cenę. Jedna z tych dwóch opcji zwykle 
decydowała, czy wybierano transport morski, czy lotniczy. Dzię-
ki połączeniom kolejowym można wreszcie wziąć pod rozwagę 
trzecią opcję, która jest swoistym kompromisem pomiędzy cza-
sem tranzytu, a samym kosztem usługi. Okazuje się, że w wielu 
przypadkach to świetny zamiennik, który pozwala przyśpieszyć 
transport towaru pierwotnie planowanego jako morski lub zmniej-
szyć koszty przy zmianie środka transportu z samolotu na pociąg. 
Przyjmuje się, że transport kolejowy jest około dwa razy droższy 
od transportu morskiego, będąc jednocześnie przynajmniej dwa 
razy szybszym. Trudniej natomiast na poziomie ogólnym porów-
nać go do transportu lotniczego. Można przyjąć zasadę, że im 
większy ładunek lotniczy, tym oszczędność przy transporcie ko-
lejowym jest większa, zachowując jednocześnie stale atrakcyjną 
różnicę w czasie tranzytu. Z punktu widzenia Panalpina Polska 
ważne jest trzymanie ręki na pulsie i kontrolowanie kosztów, tak 
by zawsze móc zaoferować najkorzystniejsze ceny bez względu na 
wybrany środek transportu.

Kolej dla wszystkich
Oczekiwania klientów wymagały najwyższej jakości świadczonych 
usług, w tym akceptacji ładunków o różnych gabarytach: począwszy 
od jednego kartonu, przez kilka palet, kontener, a skończywszy nawet 
na całym pociągu. W przeszłości transport kolejowy z Chin był zare-
zerwowany dla największych importerów i producentów operujących 
na tamtejszym rynku. Prawdziwym krokiem milowym i punktem 
zwrotnym było otwarcie się na ładunki drobnicowe. Wówczas kolej 
stała się opcją dla każdego, także dla mniejszych firm zainteresowa-
nych np. kupnem kilku palet, bez potrzeby płacenia za cały kontener 
(lub nawet pociąg!). Nawet jeśli procentowo ładunki drobnicowe nie 
zajmują tyle miejsca na pociągu, co pozostały towar zlecany jako 
transport całokontenerowy, to i tak wzrosła świadomość klientów 
i rozpoznanie możliwości kolei. Wartość edukacyjna okazała się 
niezastąpiona i wielu obecnych klientów, zlecających po kilka lub 
kilkanaście kontenerów w jednym rzucie, zaczynało od nieśmiałego 
ładunku drobnicowego.
Elastyczne podejście Panalpina Polska przełożyło się na znaczący 
wzrost liczby przesyłek oraz ich wolumenu. Produkt kolejowy stał 
się coraz częściej wybieraną usługą – już ponad 350 klientów za-
ufało nam i zleciło transport ładunków właśnie pociągiem z lub do 
Chin, Korei Południowej, czy Japonii (tak – dzięki połączeniu trans-
portu morskiego na krótkim odcinku i kolei na pozostałym, jest to 
możliwe). Największą popularnością cieszy się serwis drobnicowy, 

podobnie jak na rynku morskim, gdzie Panalpina jest zdecydowanie 
jednym z liderów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Liderem staje 
się także na rynku kolejowym z Dalekiego Wschodu. Klienci korzy-
stający z transportu kolejowego, to te same firmy, które korzystają 
z rozwiązań morskich i lotniczych. Żeby oddać dynamikę rozwoju 
produktu, Panalpina w ramach własnego serwisu LCL dla polskich 
klientów w 2016 roku przewiozła 3 tysiące m3, a rok 2017 planuje 
zamknąć na poziomie pięciokrotnie wyższym.

Zagrożenia vs szanse
Paradoksalnie jednym z największych zagrożeń dla transportu ko-
lejowego i całej idei Nowego Jedwabnego Szlaku jest on sam i jego 
gwałtowny rozwój przy jednoczesnym braku inwestycji w infra-
strukturę, technologię oraz ludzi.
Można wymienić kilka zjawisk, które mogą negatwynie wpłynąć na 
jego dalszy rozwój. Pierwsza kwestia to czas tranzytu – przewoźnicy 
kolejowi podkreślają, że gdyby nie postój na przejściach granicz-
nych, łączny czas transportu na odcinku z Chin do Polski mógłby 
być krótszy nawet o 3-4 dni (blisko o ¼). Co więcej, same przejścia 
graniczne (Chiny/Kazachstan lub Chiny/Rosja oraz Białoruś/Pol-
ska) i położone przy nich terminale cierpią niekiedy na niedostatek 
sprzętu potrzebnego do sprawnej zamiany platform (tory szerokie 
– tory standardowe). Drugą bolączką jest nierówny rozwój importu 
i eksportu–wolumen jadący koleją do Europy z Dalekiego Wschodu 
rośnie bardzo dynamicznie, eksport zaś rozwija się wolniej. Efek-
tem może być zaleganie pustych (poimportowych) kontenerów na 
terminalach w Polsce, Niemczech czy Holandii, co w konsekwencji 
podwyższa koszty oferowanej usługi.
Rok 2017 i następne lata mają być okresem remontów infstruktu-
ry kolejowej w Polsce. Oznacza to chwilowe zamknięcia niektórych 
odcinków lub krótszy czas pracy terminali. Oczywiście wszystko 
to dzieje się, aby dostosować te miejsca do nowych obciążeń i aby 
system był bardziej niezawodny, jednak dzieje się to kosztem tych 
ładunków, które już teraz z kolei korzystają. Ponieważ presja jest 
ogromna (transport kolejowy uznawany jest często za serwis pre-
mium – przyśpieszenie morskiego), ważne jest obustronne zrozu-
mienie i wytrwałość.
Żeby jednak nie kończyć pesymistycznie, chciałbym wrócić do 
tego, co już udało się osiągnąć oraz do tego, co kolej ma w pla-
nach. Gdybyśmy spojrzeli na aktualną mapę terminali kolejowych 
w Chinach i w Europie i tę sprzed dwóch, trzech lat, dostrzegliby-
śmy jak bardzo transport się rozwinął. Rosną w siłę nowe miej-
sca, które szybko stają się ważnymi punktami na mapie połączeń 
kolejowych. Siatka połączeń staje się coraz gęstsza. Jeszcze dwa 
lata temu tylko z nielicznych terminali w Chinach wyruszały do 
Europy pociągi kilka razy w tygodniu, pozostałe oferowały tylko 
jedno połączenie. Obecnie sytuacja odwróciła się – coraz mniej 
operatorów zadawala się wyjazdem raz w tygodniu.
Ma to również korzystne przełożenie na ceny dla naszych klientów, 
którym możemy proponować coraz to nowe rozwiązania. Kolej w dal-
szym ciągu może chwalić się największą stabilnością cen, czasem 
tranzytu, dużym bezpieczeństwem i co równie ważne w obecnych 
czasach jest najmniej szkodliwa dla środowiska. ■

Paradoksalnie jednym z największych 
zagrożeń dla transportu kolejowego 
i całej idei Nowego Jedwabnego Szlaku 
jest on sam i jego gwałtowny rozwój 
przy jednoczesnym braku inwestycji 
w infrastrukturę, technologię oraz ludzi.



Idea Trójmorza 
a polska branża TSL
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Polski rząd jest zwolennikiem połączenia logistycznego Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego oraz Morza Adriatyckiego, 
aby ułatwić kontakty firmom z branży TSL. Czy koncepcja Trójmorza stworzy nowe szanse dla polskich firm 
transportowo-logistycznych?

Prof. Aleksander Sładkowski, Wydział Transportu, Politechnika Śląska

Koncepcja Trójmorza wydaje się być bardzo 
obiecującym kierunkiem rozwoju regionalne-
go systemu transportu i logistyki oraz odręb-
nych firm transportowo-logistycznych. Jedyną 
rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że 
ten projekt powinien mieć przede wszystkim 
ukierunkowanie gospodarcze i ekonomiczne. 
Koncepcja Trójmorza nie powinna całkowi-
cie zamykać się na projektach, takich jak 
Via Carpatia, ale ma być opracowana w taki 
sposób, aby rozwijać kompleks transporto-
wy, skoordynowany dla całego regionu Trój-
morza. Jednocześnie należy priorytetowo 
potraktować rozwój komunikacji kolejowej 

i śródlądowej w regionie, która jest obecnie 
słabo rozwinięta. Również należy wziąć pod 
uwagę pozytywne doświadczenia zinte-
growanego rozwoju infrastruktury krajów 
bałtyckich, gdzie linia kolejowa Rail Baltica 
jest budowana równolegle do korytarza Via 
Baltica. Doświadczenie to należy wziąć pod 
uwagę poprzez utworzenie trasy kolejowej 
Rail Carpatia, w ramach której, oprócz trans-
portu pasażerskiego, należy rozważyć rozwój 
transportu towarowego, w tym transportu 
intermodalnego. Umożliwiłoby to dość szyb-
kie dostarczenie towarów z portów Adriatyku 
i Morza Czarnego do Europy Środkowej.

Dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Koncepcja Trójmorza jest doskonałym przy-
kładem intensyfikacji współpracy pomię-
dzy państwami europejskimi położonymi 

w pobliżu Morza Bałtyckiego, Morza Czar-
nego oraz Morza Adriatyckiego. Koopera-
cja państw wchodzących w skład grupy 
Trójmorza opiera się na trzech filarach: 
energetycznym, informatyczno-telekomuni-
kacyjnym oraz logistyczno-transportowym. 
Nowe szlaki komunikacyjne w ramach tego 
projektu przyczynią się do dywersyfikacji 
tranzytu towarów w naszym regionie. Pla-
nowane inwestycje wpłyną pozytywnie na 
działalność firm transportowo-logistycz-
nych w Polsce. Dzięki inicjatywie powstaje 
korytarz transportowy biegnący z Północy 
na Południe – Via Carpatia, który może 
stworzyć warunki do zwiększenia przepły-
wu ładunków z Turcji i Azji Mniejszej. Połą-
czenie siecią transportową portów morskich 

państw grupy Trójmorza będzie szansą dla 
firm z sektora transportowo-logistycznego 
na budowę w jej pobliżu infrastruktury logi-
stycznej, w tym centrów logistycznych. PKP 
S.A. popiera działania związane z rozwo-
jem kolejowej infrastruktury logistycznej, 
dlatego przygotowaliśmy pakiet nierucho-
mości, na których, w ramach partnerskiej 
współpracy, mogą powstać różnego rodzaju 
obiekty. Już możemy obserwować pierwsze 
efekty współdziałania podmiotów transpor-
towo-logistycznych. Do pozytywnych dzia-
łań zaliczyć możemy współpracę PKP Cargo 
i Zarządu Morskiego Portu Gdynia z CFR 
Marfa, rumuńskim, państwowym przewoź-
nikiem towarowym, i z zarządem rumuń-
skiego portu Konstanca.
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Prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, były minister transportu

Nie widzę znaczących, wymiernych, nowych 
możliwości dla polskich firm transportowych 
i logistycznych wynikających z koncepcji 
Trójmorza. Ma ona charakter swoistej synte-
zy już zaplanowanych działań w dziedzinie 
infrastruktury transportowej. Są to korytarze 
transportowe, których lista jest znana i obej-
muje połączenia multimodalne basenów trzech 
mórz: Bałtyckiego, Śródziemnego i Czarnego. 
Zaplanowane są środki finansowe z funduszy 
wspólnotowych. Są także dostępne środki fi-
nansowe z Europejskiego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych. Na najbliższe lata przesądzo-
ne są już projekty inwestycyjne, które należy 

sprawnie realizować. W Polsce mamy wielkie 
zadanie budowy naszego fragmentu korytarza 
Adriatyk - Bałtyk, szczególnie dokończenie 
autostrady A1, drogi ekspresowej S3, moder-
nizacji linii kolejowych: Nadodrzańskiej, linii 
Szczecin – Poznań - Wrocław, a także należy 
podjąć inwestycję w Odrę, jako rzekę żeglowną. 
Trzeba wiedzieć, że Trójmorze, jako koncepcja, 
nie ma własnych zasobów finansowych. Zale-
tą może być efektywna koordynacja działań, 
bowiem łatwiej sobie uświadomić potencjalne 
korzyści. Projekt może być rzeczywiście atrak-
cyjny, jeżeli będzie realizowany wraz z Unią 
Europejską, a nie wbrew UE.

Maciej Libiszewski, były prezes PKP Cargo

Koncepcja Trójmorza lub też inicjatywa ABC, 
czyli logistycznego trójkąta Adriatyk, Bałtyk, 
Morze Czarne, który powstaje w Europie, 
to spore wyzwanie dla Polski i polskich firm 
transportowo-logistycznych. Nasz kraj dzięki 
swojemu położeniu w środku europejskiej sie-
ci korytarzy transportowych TEN-T, ma szansę 
stać się centralnym hubem transportowym dla 
całej Europy. Obecnie potencjał współpracy 
państw Trójmorza nie jest w pełni wykorzy-
stywany, dlatego polska gospodarka i firmy, 
takie jak PKP Cargo, powinny na tym zyskać. 
Grupa PKP Cargo, za sprawą spółki AWT, jest 
już obecna na rynku Europy Południowej i sa-
modzielnie świadczy tam usługi transportowe. 

Jesteśmy też gotowi wyjść naprzeciw rosnące-
mu potencjałowi gospodarczemu tego regionu 
oraz oczekiwaniom potencjalnych partnerów. 
W tym celu podpisaliśmy już w 2015 roku 
umowę o współpracy z kolejami chorwacki-
mi HZ Cargo, obsługującymi m.in. przewozy 
do adriatyckiego portu w Rijece, a w lipcu 
br. memorandum o współpracy z rumuńskim 
przewoźnikiem kolejowym CFR Marfa i Portem 
Konstanca nad Morzem Czarnym oraz Por-
tem Gdańsk. To dokumenty o niebagatelnym 
znaczeniu dla rozwoju idei Trójmorza, które 
otwierają nowe możliwości rozwoju współpra-
cy pomiędzy stronami w zakresie usług logi-
stycznych.

Dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej

W globalizującej się gospodarce rośnie zna-
czenie powiązań międzynarodowych. Rela-
cje społeczne i gospodarcze intensyfikują 
komunikację i tworzą zapotrzebowanie na 

wymianę handlową. A to oznacza konkretną 
pracę do wykonania przez transport. Dlatego 
koncepcja Trójmorza to szansa dla transpor-
tu, w tym również dla kolei i przedsiębiorstw 
działających w tej branży. Tym bardziej, że 
w przypadku kolei granica polsko-słowacka 
to niemal dziewiczy teren, bo cztery linie łą-
czące dawniej nasze kraje bardziej dzielą niż 
łączą. Lokalny szlak z Łupkowa wykorzysty-
wany jest na ruch turystyczny w wakacyjne 
weekendy, przejście graniczne w Muszynie 
przekraczają ładunki, ale pasażerowie już nie. 
Linię do Suchej Hory zlikwidowano po wojnie 
i dziś jest tu ścieżka rowerowa, a w Zwardo-
niu można dwa razy dziennie wsiąść w lokal-
ny pociąg za granicę. Przez długi czas Polska 
i szerzej kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
definiowały swoją rolę jako obszar pomiędzy 

wschodem a zachodem Europy. Liczyliśmy 
na zyski wynikające z położenia na przebie-
gających równoleżnikowo szlakach tran-
zytowych. Ostatnio jednak coraz głośniej 
mówi się o wykorzystywaniu korytarzy 
północ-południe. Rosną w siłę nasze porty 
i szlaki transportowe, które do nich prowa-
dzą. Rozwija się logistyka i infrastruktura 
na Górnym i Dolnym Śląsku. Stworzenie czy 
też aktywizacja południkowych elementów 
sieci transportowej oznacza nowe strumie-
nie ładunków, nowe możliwości rozwojowe, 
dodatkową presję na rozwój niezbędnej in-
frastruktury. I tak jak Via Baltica ma zyskać 
komplementarną Rail Balticę, tak Via Car-
patia potrzebuje nowoczesnej, szybkiej Rail 
Carpatii, która połączy północ i południe 
naszego regionu.

 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz



Dyrektywy o delegowaniu 
blokują przewoźników
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Z Maciejem Wrońskim, prezesem Związku 
Pracodawców Transport i Logistyka Polska, 
rozmawia Janusz Mincewicz.

Czy pracownicy delegowani to dobre rozwiązanie dla 
polskiego transportu samochodowego?
Unijne przepisy o pracownikach delegowanych powstały z myślą 
o pracownikach, którzy wysyłani są przez pracodawcę do pracy
do innego państwa, a nie o tych, którzy mieszkają i są zatrudnieni
w swoim kraju. Dotyczyło to głównie usług wymagających pozo-
stania pracowników w państwie, gdzie są one świadczone przez
dłuższy okres czasu tj. od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.
W takim przypadku rozwiązania przewidziane w Dyrektywie
o pracownikach delegowanych są łatwe do realizacji i mają swoją
wewnętrzną logikę. Od strony organizacyjnej łatwo jest bowiem
spełnić jednorazowy obowiązek informacyjny i dostosować wyna-
grodzenie do miejscowych warunków.

To w czym jest problem?
Niestety ten model regulacyjny w Dyrektywie o pracownikach 
delegowanych nie pasuje do transportu międzynarodowego, gdzie 
kierowca jest pracownikiem mobilnym i nawet w najkrótszym 
okresie rozliczeniowym może przebywać w kilku państwach 
członkowskich, a w skali roku we wszystkich dwudziestu ośmiu. 
Tu obowiązki Dyrektywy o delegowaniu stają się realną barierą 
uniemożliwiającą wykonywanie usług przewozowych. Trudno jest 
bowiem stosować 28 różnych reżimów prawnych do jednego i tego 
samego stosunku pracy.

Jakie mogą być tego konsekwencje?
Konsekwencją objęcia transportu drogowego przepisami Dyrek-
tywy o pracownikach delegowanych, a w szczególności w plano-
wanym przez Brukselę nowym ich brzmieniu, będzie wywrócenie 
do góry nogami całego rynku wymiany towarowej. W stosunkowo 
krótkim czasie zmniejszy się drastycznie podaż usług transporto-
wych. Z rynku wypadną małe firmy z państw tzw. peryferyjnych 

Unii Europejskiej, do których zaliczam m.in. państwa Europy Środ-
kowej, państwa nadbałtyckie i Bałkany. Dziś przewożą one w Unii 
prawie połowę masy towarowej. W Polsce takie firmy stanowią po-
nad 90% wszystkich polskich międzynarodowych przewoźników. 
Paradoksalnie, w pierwszej kolejności skutki unijnej legislacji od-
czują ci, których teoretycznie ma ona bronić. Tą grupą są kierowcy. 
Zagrożonych będzie około 100 tysięcy miejsc pracy.

Nie przesadza Pan z zagrożeniem dla aż 100 tys. miejsc 
pracy?
Długofalowe skutki poniesie cała europejska gospodarka, gdyż 
nieuchronne, znaczne zwiększenie stawek frachtów, wydłużenie 
czasów dostawy oraz konieczność gromadzenia zapasów maga-
zynowych w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw w sposób dra-
styczny zmniejszy efektywność działalności gospodarczej. A na 
końcu koszty pomysłów politycznych poniosą ci, którzy płacą za to 
zawsze, czyli europejscy obywatele: tracąc miejsca pracy w gospo-
darce, płacąc dużo wyższe ceny za towary i usługi.

Co powinien zrobić polski rząd w tej sprawie?
Po raz pierwszy od wielu lat nie mam pretensji do administracji 
rządowej za grzechy zaniechania lub podejmowania niewłaściwych 
decyzji. Więcej nawet, mogę powiedzieć, że wszystko to, co było do 
zrobienia, zostało zrobione dobrze. Nasze władze, przy skromnym 
udziale polskich organizacji pracodawców transportu drogowego, 
zmobilizowały aż 14 państw do opowiedzenia się po stronie zdro-
wego rozsądku, czyli negatywnego stanowiska wobec objęcia dele-
gowaniem naszej branży. To, że w toku negocjacji grupa ta zmalała 
i ostatecznie w Radzie Europy przegraliśmy walkę o transport dro-
gowy, nie jest wynikiem błędów, ale zwykłej arytmetyki.

Na czym polegała ta arytmetyka?
Sojusz paryski forsujący na siłę niekorzystne dla nas rozwiąza-
nia ma przewagę w sile połączonych głosów. Przewaga ta wynika 
z kryterium liczby ludności. I to tyle na temat tego, co było. Ale 
walka trwa. Tym razem nie o zwycięstwo, ale o to, by zminimalizo-
wać skutki przegranej.

Jakie mamy szanse, by zminimalizować skutki wpro-
wadzenia przepisów dotyczących pracowników dele-
gowanych?
Mamy jeszcze szansę podczas prac nad Pakietem Mobilności. 
Zgodnie bowiem z motywem 10. preambuły dyrektywy zmienia-
jącej dyrektywę o pracownikach delegowanych, kwestie szczegóło-
we związane ze stosowaniem przepisów o delegowaniu kierowców 
mają być uregulowane w przepisach transportowych. I tu będzie-
my, tak jak dotychczas, wspierać polski rząd w tych działaniach. ■
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Co kryje się za liczbami?
Z danych GUS dotyczących pierwszego półro-
cza 2017 roku w Polsce wynika, że wzrasta 
wymiana handlowa z zagranicą. Wartość im-
portu wzrosła o 10,9%, a eksportu o 8,4%. Spe-
cjaliści obawiają się o bilans w handlu zagra-
nicznym, ale dla transportu to czas obfitości. 
Rozpędzone gospodarki europejskie, rosnąca 
produkcja przemysłowa, inwestycje, wzrasta-
jąca konsumpcja – wszystko to sprawia, że 
liczba ofert na platformie sięga już codziennie 
do 750 000. Stwarza to niezwykle korzystne 
warunki dla przewoźników, którzy mogą w ta-
kiej sytuacji bardziej skutecznie dyktować wa-
runki cenowe. Jednak sytuacja nie wygląda 
tak różowo, jakby się wydawało.

Kłopoty w raju
Przez długi czas odsetek ładunków w stosun-
ku do przestrzeni ładunkowych w pojazdach 
znajdował się poniżej punktu równowagi 
(50:50) lub w niewielkim stopniu go prze-
wyższał. Mieliśmy zatem do czynienia z tzw. 
rynkiem spedytora. Była to trudna dla prze-
woźników rzeczywistość, ale mobilizująca 
do pokonywania przeszkód. Dziś potencjał 
polskiego rynku transportowego jest jed-
nym z największych w Europie. Sektor ten 
obsługuje ¼ unijnych przewozów. TimoCom, 
jako największa platforma transportowa 
w Europie, odnotowuje ciągły wzrost liczby 
frachtów, szczególnie w ostatnim czasie. Jed-
nak część przewoźników z Polski rezygnuje 
z obsługiwania niektórych relacji. Sygnały 
płynące z rynku można odczytać jako reak-
cję na wprowadzane w niektórych krajach 

unormowania prawne, traktujące kierowców 
w transporcie międzynarodowym jako pra-
cowników delegowanych. Problemem nie są 
płace minimalne same w sobie, gdyż i tak 
większość kierowców otrzymuje wynagro-
dzenie przekraczające minimalne wymogi 
płacowe, ale raczej rozbudowane procedury 
administracyjne, chaos informacyjny doty-
czący interpretacji przepisów i wysokie kary 
za niedopełnienie obowiązków związanych 
z delegowaniem. Wszystkie te czynniki, na-
kładając się na siebie, skutkują zmniejsze-
niem ofert wolnych przestrzeni ładunkowych 
i w rezultacie powstaniem tzw. rynku prze-
woźnika. We wrześniu barometr transporto-
wy zanotował relację badanych parametrów 
na poziomie 78:22, przy czym 78% to wynik 
dotyczący ofert frachtów.

Przewoźnicy poprzez swoich reprezentantów 
starają się działać i uświadamiać KE o negatyw-
nych skutkach „Pakietu Mobilności”. Prawdo-
podobnie największym bodźcem dla niej będzie 
nacisk, jaki za jakiś czas zapewne wywrą na 
władze poszczególnych krajów firmy produk-
cyjno-handlowe, zmuszone zapłacić więcej za 
transport, a być może nawet ograniczyć pro-
dukcję, ponieważ nie będzie dostępu do tak 
wysokiej jakości usług transportowych przy ko-
rzystnym poziomie cen. Skutki takich działań 
odczuje także konsument, który będzie musiał 
zapłacić więcej za towar, który zechce zakupić.
Transport jest jednym z tych elementów, który 
wpływa istotnie na rozwój gospodarki – warun-
kiem szerokiej wymiany handlowej jest zatem 
swobodny przepływ usług transportowych.

 ■ TimoCom

Trzeci kwartał 2017 roku był niezwykle dynamicznym i bogatym 
w ładunki okresem. W tym czasie barometr transportowy 
zanotował znaczną przewagę udziału ofert frachtów nad wolnymi 
przestrzeniami ładunkowymi. Stosunek ten wyniósł bowiem 71:29.



EURO LOGISTICS64 HUMAN RESOURCES

Cała prawda o logistyce

Czwarta Rewolucja Przemysłowa związana z postępującą auto-
matyzacją i informatyzacją procesów coraz bardziej zaciera 

granicę pomiędzy człowiekiem i maszyną, a coraz więcej funkcji 
w procesie logistycznym może być zautomatyzowane. Jednocze-

śnie dalszy rozwój rynku e-commerce oraz marketingowych metod 
personalizacji z pewnością znacząco zwiększą ilość transakcji, co 
z kolei wpłynie na branżę TSL.
Intensywny rozwój logistyki oraz rosnące zapotrzebowanie na spe-
cjalistów z doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami powo-
dują, że w niektórych obszarach logistyki można mówić o rynku 
kandydata. Taka sytuacja sprawia, że firmy poszukują nowych spo-
sobów na pozyskanie pracowników oraz zatrzymanie tych, którzy 
już są w organizacji. Pożądani są kandydaci z właściwym doświad-
czeniem i umiejętnościami miękkimi, a konkurencja o najlepszych 

Zmiany gospodarcze i dynamiczne otoczenie biznesowe powodują, że polska branża transportowa od kilku lat zajmuje 
jedno z czołowych miejsc w Europie, a rola działów logistyki nieustannie rośnie. Ponadto, w coraz większym stopniu 
tzw. Przemysł 4.0 zaczyna wkraczać w sferę transportu i logistyki. 

 ■ Iwona Sączawa,  
Logistics & Procurement Team Leader w Hays Poland 



EURO LOGISTICS 65HUMAN RESOURCES

specjalistów jest coraz większa. Firmy potrzebują utalentowanych 
pracowników bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Szukając odpowiedzi na pytanie o wyzwania, z jakimi mierzą się 
firmy i kandydaci, zespół Hays Poland przeprowadził badanie na 
temat ich wzajemnych oczekiwań. Badanie zostało przeprowa-
dzone we wrześniu 2017 r. na ponad 100 firmach, posiadających 
w swoich strukturach funkcje logistyczne, oraz na niemal 100 
pracownikach, reprezentujących takie działy w różnych branżach 
i specjalizacjach.

Wyzwania rekrutacji
Firmy biorące udział w badaniu wskazały, że najczęściej poszuku-
ją kandydatów na stanowiska operacyjne (do pracy w magazynie, 
centrum dystrybucji czy kierowców). Drugim obszarem, w którym 
projektów rekrutacyjnych pojawia się najwięcej, jest zarządzanie 
operacjami magazynowymi. W dalszej kolejności firmy poszukują 
kandydatów na stanowiska operacyjne w spedycji i na stanowiska 
związane z planowaniem (supply planning i demand planning).
Rekrutacja pracowników staje się coraz większym wyzwaniem. 
Trudności obejmują praktycznie wszystkie poziomy stanowisk 
i wszystkie obszary specjalizacji. Dla 64% firm najtrudniejsze jest 
znalezienie pracowników na stanowiska fizyczne. Duże trudności 
występują również w rekrutacji specjalistów i menedżerów. Mniej-
sze, ale wciąż problematyczne pozostaje zatrudnienie osób na po-
ziomie starszych, samodzielnych specjalistów oraz osób z mniej-
szym doświadczeniem. Najmniejszą trudność sprawia firmom 
obsadzenie stanowisk zarządczych.

Dzisiejsze trudności związane są nie tylko ze znalezieniem kandy-
datów z odpowiednim doświadczeniem, ale również z odpowiedni-
mi kompetencjami miękkimi. W rezultacie firmy coraz intensyw-
niej konkurują o pracowników. Z jednej strony pracodawcy skarżą 
się na niedobór kandydatów na rynku i konieczność rywalizacji 
o nich z innymi firmami. Z drugiej natomiast doskwierają im wyso-
kie oczekiwania kandydatów, którzy świadomi sytuacji rynkowej 
coraz częściej dyktują warunki zatrudnienia. Warto też pamiętać, 
że organizacje są zróżnicowane wiekowo, co stanowi kolejne wy-
zwanie dla osób zarządzających, a rozwinięte kompetencje w za-
kresie przywództwa czy zarządzania zespołem są kluczowe.
Większość badanych firm poszukuje pracowników posiadających 

2-3 letnie doświadczenie w obszarze logistyki. Może być to związa-
ne z tym, że organizacje coraz częściej inwestują w pracowników, 
którzy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, włączając 
ich w różne programy rozwojowe. Daje to możliwość dokształce-
nia pracownika do potrzeb własnej organizacji, ale też sprawia, że 
pracownik jest bardziej lojalny i dłużej pozostaje w firmie. W dal-
szej kolejności pracodawcy poszukują pracowników z 3-5-letnim 
stażem zawodowym i doświadczeniem w konkretnej branży. Dla 
26% firm niezbędne jest posiadanie uprawnień (np. na prowadze-
nie wózków widłowych), a 24% firm wskazuje wśród kluczowych 
umiejętność pracy z zespołem.

Dla 59% firm najtrudniejszym obszarem w rekrutacji są stanowi-
ska operacyjne (pracownicy magazynowi i kierowcy). Niewiele 
mniej trudności sprawia obsadzenie stanowisk związanych z za-
rządzaniem operacjami magazynowymi. Co trzecia firma wskazu-
je jako wyzwanie stanowiska związane z transportem i spedycją. 
Na dalszym miejscu pojawiły się stanowiska planistyczne oraz 
związane z obsługą klienta. Sprzedaż usług logistycznych została 
wskazana jedynie przez 12% firm jako obszar sprawiający trudno-
ści w rekrutacji.

Doświadczenie i kompetencje
Znalezienie kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i zakre-
sem umiejętności miękkich i technicznych to największe wyzwanie 
dla współczesnych przedsiębiorstw. Wyzwaniem są także wymagają-
ce lokalizacje – takie, w których znajduje się dużo firm konkurencyj-
nych lub takie, gdzie dostępność kandydatów jest niska.
Pracodawcy wskazują także, że wzrasta odsetek kandydatów, któ-
rzy rezygnują z ubiegania się o stanowisko podczas procesu rekru-
tacji bądź nie pojawiają się na umówionych spotkaniach. Rynek 
kandydata wymaga od osób prowadzących projekty rekrutacyjne 
dynamicznego działania. Sytuacja, kiedy kandydat może w danym 
miesiącu otrzymać więcej niż jedną ofertę pracy, sprawia, że dy-
namika procesów rekrutacyjnych musi być większa. Pracodawcy 
powinni też rozważyć większą elastyczność swoich działań. Być 
może można połączyć kilka spotkań rekrutacyjnych w jedno, 
a kandydatom, którzy mieszkają w innym mieście lub kraju, moż-
na zaoferować zdalną formę rozmowy.
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Odpowiednie doświadczenie i wysoko rozwinięte kompetencje 
miękkie wydają się być kluczowe dla pracodawców. Niemal 90% 
firm podkreśla, że od pracowników działów logistyki oczekują 
rozwiniętych kompetencji miękkich. Pracodawcy liczą również 
u kandydatów na nastawienie na rozwój i ciągłe doskonalenie, aby 
wspólnie realizować cele biznesowe i być jeszcze bardziej konku-
rencyjnym.
Niezbędna jest też znajomość języków obcych. Wymagany język 
najczęściej ściśle powiązany jest z regionem obsługiwanym przez 
dział zlokalizowany w Polsce. Z badania Hays wynika, że język an-
gielski potrzebny jest w niemal 95% firm. Rośnie również zapotrze-
bowanie na język niemiecki, rosyjski oraz języki skandynawskie.
Które kompetencje miękkie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w ob-
szarze logistyki? Ponad połowa firm wskazuje elastyczność, dopaso-
wanie się do zmiennych warunków oraz umiejętności pracy w zespole 
jako najważniejsze. Niemal połowa firm biorących udział w badaniu 
ocenia także proaktywną postawę i podejście do pracy, komunikatyw-
ność, zdolność do pracy pod presją czy umiejętność szybkiego rozwią-
zywania problemów, jako kluczowe w obszarze logistyki.

Oprócz posiadanego doświadczenia, to cechy osobowości oraz na-
stawienie do pracy mają znaczenie podczas wyboru pracownika. 
Pracodawcy szukają osób zaangażowanych, zainteresowanych 
rozwojem, otwartych, przyjmujących proaktywną postawę. Cenią 
sobie dojrzałość emocjonalną i kwalifikacje. Starają się wybierać 
osoby, które będą najbardziej dopasowane nie tylko do stanowiska, 
ale też do zespołu i samej firmy.

Świadczenia, które mają znaczenie
Wymagający rynek pracy to dla firm konieczność odpowiadania 
również na oczekiwania kandydatów i oferowania im świadczeń 
dodatkowych dopasowanych do potrzeb. Niestety obecnie oferowa-

ne benefity tylko w części odpowiadają potrzebom pracowników 
i w ich odczuciu przesądzają o atrakcyjności oferty. Przykładowo, 
dla pracowników najcenniejsze benefity to możliwość pracy ela-
stycznej oraz prywatna opieka medyczna, podczas kiedy nie są to 
świadczenia oferowane najczęściej.
Pracodawcy, którzy nie myśleli dotychczas o zmianie palety świad-
czeń dodatkowych, powinni rozważyć wybrane benefity przynaj-
mniej dla części pracowników. Dobrym pomysłem dla firm może 
okazać się wprowadzenie systemu kafeteryjnego, dzięki czemu 
świadczenia, które otrzymują pracownicy, będą postrzegane przez 
nich jak benefit. Aby przyciągnąć i zatrzymać osoby z potencjałem 
niezbędnym do dalszego rozwoju organizacji, pracodawcy muszą 
zadbać o konkurencyjne wynagrodzenia oraz pakiety świadczeń 
dodatkowych, dopasowanych do rzeczywistych oczekiwań pracow-
ników. Firmy powinny skupić się na wszystkich obszarach, które 
z perspektywy kandydata świadczą o atrakcyjności oferty. Dla 
pracowników znaczenie ma wiele kwestii, które pomijane mogą 
znacznie utrudnić firmie budowanie przewagi konkurencyjnej.

Przyszłość jest inna
Rekrutacja przyszłości powinna zacząć się już dzisiaj. Długość pro-
cesu rekrutacji i elastyczność to kluczowe obszary, podobnie jak 
terminowa i rzetelna informacja zwrotna. Niezbędne są też działa-
nia związane z budowaniem marki pracodawcy oraz komunikacją 
(również tą w mediach społecznościowych), ponieważ wizerunek 
firmy jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Chcąc zatrzymać pracowników w organizacji, warto zwrócić uwa-
gę na zarządzanie wszystkimi generacjami pracowników oraz 
rozwijanie kompetencji menedżerów, pamiętając o powiedzeniu, 
że „pracownik przychodzi do firmy, ale odchodzi od szefa”. Orga-
nizacje, które szybciej od innych docenią rolę kapitału ludzkiego 
i umiejętnie będą zarządzać pozyskanymi talentami, mają większe 
szanse na odniesienie sukcesu. ■
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O badaniu: Firmy, które wzięły udział w badaniu Hays Po-
land były reprezentowane przez osoby zarządzające działami 
logistyki i odpowiadające za rekrutacje oraz przez menedżerów 
HR, którzy odpowiadają za właściwe określenie kompetencji 
poszukiwanych w działach logistyki. W badaniu uczestniczyły 
firmy o zróżnicowanym profilu działalności. Największą grupę 
stanowiły duże i bardzo duże organizacje, zatrudniające powy-
żej 250 i 1000 osób. Resztę stanowiły firmy średniej wielkości 
z zatrudnieniem do 250 i małe, z zespołem poniżej 50 osób.

Pożądani są kandydaci z właściwym 
doświadczeniem i umiejętnościami 
miękkimi, a konkurencja o najlepszych 
specjalistów jest coraz większa. 
Firmy potrzebują utalentowanych 
pracowników bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej.

55%
53%

49%
47%
45%

41%
29%

24%
18%

7%
6%

2%
2%

Elastyczność, umiejętność dopasowania się do zmiennych warunków

Umiejętnośtć pracy w zespole

Proaktywna postawa i podejście do pracy

Komunikatywność

Zdolność do pracy pod presją

Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów

Etyka i wysokie standardy pracy

Umiejętność skutecznego zarządzania czasem

Umiejętność skutecznego zarządzania ludźmi

Pewność siebie

Umiejętność pracy projektowej

Umiejętność prowadzenia negocjacji

Umiejętność nawiązywania relacji biznesowych

Kluczowe kompetencje miękkie oczekiwane  
od pracowników logistyki

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: Raport Hays Poland, Cała prawda o logistyce 2017
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Logistyka ZS1

Pierwszy raz nabór uczniów do kształcenia w kierunku logi-
styki przeprowadzono w wieluńskiej szkole w roku szkolnym 

2006/2007 – korzystano wówczas głównie z doświadczeń szkół, 
które otwierały kierunek w powiązaniu ze Specjalnymi Strefami 
Ekonomicznymi. Brak takich możliwości w Wieluniu od samego 
początku ukierunkował nas na dużą aktywność we współpracy 
z mniejszymi centrami dystrybucji i magazynów, jak również 
przygotowywaniem młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach 
logistycznych.
Początki kształcenia logistyków wiązały się 
z brakiem kadry, podręczników i pomocy dydak-
tycznych. Po 11 latach technikum logistyczne 
w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu cieszy się naj-
większym zainteresowaniem wśród oferowanych 
kierunków kształcenia – kształci obecnie 255 
uczniów. Popularność wśród gimnazjalistów nie 
jest przypadkowa, ponieważ kierunek mocno pro-
mowany w przeszłości, obecnie rozwinął się dzię-
ki realizacjom programów RPO, EFS, Erasmus+, 
PowerVet, innowacjom pedagogicznym /Wirtual-
ne laboratoria, Zarządzanie w e-logistyce/, współ-
pracy z uczelniami wyższymi, firmą partnerską 
Aviation Consulting, ale przede wszystkim dzięki 
potężnemu zaangażowaniu kadry nauczycielskiej.

Specjalizacje
Kursy i szkolenia prowadzone w szkole skierowane są na specja-
lizacje: bezpieczny łańcuch dostaw, obsługa naziemna lotnisk, 
DGR, operator statku powietrznego czy wózek widłowy. To tylko 
przykłady dodatkowej oferty, z której uczniowie korzystają bardzo 
chętnie. W kształceniu zawodowym tylko nauczyciele pasjonaci, 
nastawieni na rozwój, kreatywni i otwarci na rynek pracy – potra-
fią młodych ludzi, którzy nie zawsze dokonują świadomych wybo-
rów kształcenia – zainteresować branżą.

Poza wiedzą teoretyczną organizowanych jest sporo wyjazdów 
dydaktycznych do największych firm z branży, a silna współpra-
ca z uczelniami wyższymi, owocuje dobrym poziomem meryto-
rycznym nauczania. Największym sukcesem ZS1 było nasze zwy-
cięstwo na Olimpiadzie Logistycznej w Poznaniu w 2012 roku.  
Zdawalność egzaminów zawodowych osiąga poziom 90%, bar-
dzo podobnie z egzaminem maturalnym. Nie brakuje także 
mniejszych zwycięstw, włącznie z wygranymi stażami w fir-
mach logistycznych.

Na przyszłość
Obecnie kształcenie młodych logistyków wkra-
cza w naszej szkole w kolejny etap – ścisłego 
powiązania z potrzebami rynku pracy, szcze-
gólnie w zakresie przygotowania do zawodu 
techników – szefów zespołów, kadry średniego 
szczebla kierowniczego. Zamierzamy podejmo-
wać ścisłą współpracę z firmami związanymi 
z branżą w zakresie powiązania kształcenia 
zawodowego teoretycznego z praktycznym. 
Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów spe-
dytora na poziomie technikum i zawodu maga-
zynier na poziomie branżowej szkoły I stopnia 
powinno wpłynąć na jeszcze większą specjali-
zacją zadań zawodowych dla logistyków. Poza 
kompetencjami językowymi powinni oni także 

już na poziomie kształcenia w technikum otrzymywać szkolenie 
z zakresu kompetencji miękkich, zarządzania małymi zespołami, 
zarządzania procesami itd. Drugim kierunkiem jest realizacja do-
datkowych szkoleń, kursów, umożliwienie młodzieży zdobywania 
certyfikatów, łączenie edukacji formalnej z nieformalną. W ten 
sposób zamierzamy rozwijać kierunek i to, co najważniejsze – 
przyciągać młodych aktywnych ludzi, ukierunkowanych na zdoby-
wanie i podnoszenie kompetencji zawodowych. ■

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu należy do czołówki szkół w Polsce, 
które rozpoczynały kształcenie w zawodzie logistyk. 

 ■ Elżbieta Urbańska-Golec, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu
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Innowacyjność nauczania w szkole i prowadzone inicjatywy: 

1. Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm logistycznych 
– np. FM Logistic.

2. Warsztaty obsługi giełdy transportowej Trans – we współpracy 
z firmą Logintrans z Wrocławia.

3. Praktyki zagraniczne (Włochy, Portugalia, Hiszpania) Erasmus+ 
ze środków Unii Europejskiej.

4. Wizyty studyjne w formach logistycznych i transportowych – 
np. Europart.

5. Wycieczki dydaktyczne do centrów logistycznych – np. Intercars 
w Zakroczymiu, Amazon, Kuehne-Nagel, Fota, Polomarket.

6. Wycieczki do portów lotniczych.
7. Udział młodzieży w konferencjach branżowych.
8. Wyjazdy na targi logistyczne.

9. Kursy o tematce logistycznej organizowane we współpracy 
z partnerem szkoły - firmą Logintrans potwierdzone certy-
fikatem.

10. Baza dydaktyczna szkoły: skaner kodów kreskowych, drukarki 
kodów kreskowych, makiety centrów logistycznych, modele opa-
kowań, modele wózków widłowych, modele urządzeń transpor-
towych, paleta Euro. Programy komputerowe: EuroTrans 2000, 
eMapa, Subiekt, Epicor iScala oraz wykorzystywanie na lekcji 
aplikacji LearningApps, Generator QR Kodów.

11. Udział w ogólnopolskich olimpiadach, konkursach i turniejach 
logistycznych – czołowe miejsca.

12. Udział w projekcie edukacyjnym – Wirtualne Laboratoria prowa-
dzonym we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.



 ■ Tomasz Czarnecki
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Kongresowe rekordy
23 prelekcje na dwóch salach, ponad 250 uczestników, a na deser jedna, prawie dwugodzinna sesja handlowa 
– tak prezentują się podstawowe dane statystyczne V Kongresu Transportowego.

Zapotrzebowanie na logistykę i transport
Zapotrzebowanie firmy Anwil dotyczy transportu 50% roz-
tworu wodorotlenku sodu w autocysternach (8 grupa ADR). 
Dostawy realizowane są głównie na terenie Polski oraz do 
Niemiec, Czech i na Litwę - łącznie to 1500-2000 dostaw 
rocznie. Wojciech Płużek (Castorama) mówił m.in. o ok. 10 
500 przewozach całonaczepowych rocznie - najwięcej w okre-
sie luty-czerwiec. Minimalne wymagania dla floty: wys. we-
wnątrz naczepy 2,5 m (wyjątkowo 2,7 m), norma spalin EURO 
5, możliwość efektywnego zabezpieczenia (plomba) naczep. 
Główne zasady współpracy z Ciech S.A.: konkurs dla dostaw-
ców usług, umowa ramowa, przypisane relacje na cały okres 
umowy/wewnętrzna giełda transportowa, obsługa automa-
tyczna przez system TMS, harmonogram załadunków w opar-
ciu o okna czasowe/awizacje online, elastyczne fakturowanie. 
Kilargo szuka dystrybutorów/operatorów mogących sprostać 
wyzwaniom w zakresie obsługi logistycznej w temperaturze 
kontrolowanej, sieci handlowych, rynku tradycyjnego, dedy-
kowanych projektów logistycznych. Grupa Konimpex to glo-
balny dystrybutor surowców chemicznych. Sadza dostarczana 
jest do klientów w workach o wadze 20-25 kg, opakowaniach 
typu big bag oraz luzem w autocysternach.
W Lafarge wykorzystywane są m.in. ciągniki siodłowe: z naczepą 
typu silos z kompresorem (przewóz cementu luzem oraz popiołów 

suchych), z naczepą typu plandeka/firanka (cement workowany), 
z naczepą samowyładowczą (kruszywa i surowce do produkcji ce-
mentu). Wymagania Grupy Maspex to np. licencja na wykonywa-
nie transportu drogowego rzeczy, wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej, zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem 
VAT. Grupa Stelmet wysyła zlecenie na 48 godzin przed załadun-
kiem. Obowiązuje jedna, umowna stawka kilometrowa na dany 
kraj, a kilometry liczone są na podstawie informacji z Google Maps 
(najkrótsza trasa dla aut ciężarowych).
Nadawcy transportu wzięli też udział w sesji handlowej. Na prze-
woźników przy stolikach czekali przedstawiciele firm: Anwil, Ca-
storama, Ciech S.A., Coca-Cola HBC Polska, Fermintrade, Kilargo, 
Knauf, Konimpex, Konimpex Chemical, Lafarge, Grupa Maspex, 
Oceanic, Selt, Grupa Stelmet, WUZETEM.

Finanse w transporcie
Aleksandra Chrzanowska (Locandis) wspomniała m.in. o tym, 
jak wybrać „tego właściwego” leasingodawcę. Wielu kosztów 
dodatkowych nie można uniknąć, lecz nie zawsze są one ukry-
te. W sprawach niejasnych można nawet domagać się zmiany 
zapisów lub usunięcia ich z umowy. Warto negocjować warunki 
i przeanalizować najdrobniejsze aspekty obsługi operacyjnej. 
Wydatki związane z leasingiem to nie tylko raty leasingowe, ale 
również czas pracy własnych pracowników. Przy porównywaniu 
ofert skonfrontujmy zapisy z ogólnych warunków leasingu, a tak-
że tabel opłat i prowizji.
- Nie zawsze opłaca się korzystać z leasingu przez 3-4 lata, czasem 
lepiej wynająć ciągnik, naczepę na krótszy bądź dłuższy okres – 
mówił Paul Gogoliński (Pema). - Nie wiadomo, czy zostanie utrzy-
many dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe. 
Mamy do czynienia ze spadkiem dostępności wykwalifikowanych 
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kierowców, zmianami prawnymi w Europie i w Polsce, wpływa-
jącymi na polskich przewoźników. Do tego dochodzi niepewność 
czasu trwania kontraktów, duża konkurencja, nieprzewidywalność 
kosztów, wzrost oczekiwań wobec przewoźników, pojazdów, przy 
jednoczesnej presji cenowej.
Według Anny Madaj z firmy Carport aukcje prowadzone przez Car-
port dają sprzedawcy (kupującemu także) ciągnika, naczepy, samo-
chodu osobowego poczucie bezpieczeństwa, bowiem wszystko dzieje 
się według określonych reguł. Menedżerowie i pracownicy firm prze-
wozowych oszczędzają czas i nie muszą „bawić się w handlarza”. 
Ważną rolę odgrywa transparentność: dokumentacja potwierdzająca 
wartość sprzedanego towaru, dostęp do dużej, zorganizowanej sieci 
nabywczej oraz 35 portali ogłoszeniowych w Polsce.

Wielofunkcyjny BDF
Najważniejsze zalety nadwozi BDF to ich unikatowa konstruk-
cja – powiedział Maciej Śledziński z VIVE Transport. Można je 
szybko wypiąć i postawić w dowolnym miejscu załadunku i roz-
ładunku. BDF-y stanowią nie tylko nośnik dla towaru, ale speł-
niają również ważną rolę magazynową. Zestawy przestrzenne 
o ładowności 120 m³ stwarzają znacznie większe możliwości 

załadunkowe w stosunku do typowych naczep standardowych 
o wielkości 90 m³. Załadunek wykonamy od góry, z boku i od tyłu. 
- Ubezpieczenie mienia (cargo) w czasie przewozu ma charakter 
majątkowy. Suma ubezpieczenia stanowi wartość fakturową, za-
kres obejmuje „wszystkie ryzyka”, a odszkodowanie jest wypła-
cane beneficjentowi (ubezpieczonemu) niezależnie od zakresu 
odpowiedzialności przewoźnika lub spedytora – powiedział Jerzy 
Różyk z kancelarii CDS.
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Technologie w transporcie
Z pomocą Apollo TMS, aplikacji oferowanej przez Betacom mo-
żemy odznaczać załadunek/rozładunek, wprowadzać uwagi do-
tyczące podjętego towaru, rejestrować nieterminowy odbiór bądź 
dostawę i od razu podać przyczynę takiego zdarzenia. Dzięki niej 
skracamy czas kontaktu (automatyzacja wymiany informacji), 
zyskujemy kontrolę nad całością procesów, monitorujemy koszty 
użytkowania naszego taboru. Uczestnikom Kongresu zaprezento-
wali się również przedstawiciele Infrachtu – giełdy transportowej.  

Pozwala ona przewoźnikom znaleźć wolne ładunki i poznać nowych 
usługodawców, spedytorów. Dzięki temu firmy transportowe mogą li-
czyć na oszczędności przez zmniejszanie liczby pustych przebiegów.
Według badań firmy Shippeo 88% nadawców transportu uważa 
śledzenie ładunku za ważny lub bardzo ważny trend w najbliższej 
przyszłości. Jednym z wyzwań, o których mówił Lucien Besse, jest 
zwiększenie produktywności całego łańcucha dostaw. Brakuje 
dokładnych informacji na temat czasu doręczenia dostawy przez 
przewoźnika, co pociąga za sobą określone konsekwencje finan-
sowe i organizacyjne. Działania Shippeo mogą poprawić od 14 do 
16% produktywność przewoźników, organizacja pracy magazynów 
może wzrosnąć od 10 do 30%.
Patryk Grzelak (interLAN) wystąpił wspólnie z Pawłem Krzykow-
skim z Scandinavian Express. Cele operacyjne wdrożenia TMS in-
terLAN Speed to między innymi kontrola procesów (mierniki), ba-
dania rentowności zasobów, zwiększenie informacji zarządczej na 
wszystkich szczeblach, sterowanie rentownością na podstawie da-
nych zarządczych, budżetowanie i zarządzanie płynnością, a także 
optymalizacja procesów, zatrudnienia i czasu pracy. Do tego do-
szła minimalizacja działań interwencyjnych. Efekty? Centralizacja 
i historyzacja danych, możliwość śledzenia terminowości, jakości 
usług, automatyzacja podziału kosztów, ergonomia pracy stanowi-
skowej, zwiększenie efektywności pracy stanowiskowej.

Nie ma się czego bać
Do konferencyjnego wywiadu, czyli nietypowej prelekcji, zapro-
siliśmy Ludwikę Gronek, współwłaścicielkę Grupy Gronek, firmy 
transportowej z Kluczborka. Rozmawialiśmy między innymi o kło-
potach z usługodawcą telematyki, który okazał się w swoich dzia-
łaniach nieprofesjonalny, ubezpieczycielu wymawiającym umowę 
po jednej szkodzie całkowitej, dotkliwościach związanych z działa-
niami unijnych ustawodawców. Lekarstwem na kłopoty z kierow-
cami jest między innymi Facebook, ale przede wszystkim dobre 

traktowanie pracowników.
W swoim stylu Mariusz Hendzel z kancelarii trans-
portowej ITD-PIP opowiadał optymistycznie na temat 
płacy minimalnej w Europie i pakiecie mobilności. 
Przy niewielkim wysiłku można sobie ze wszystkim 
poradzić bez paniki i mnożenia dodatkowych kosztów. 
Prelegent wspomniał m.in. o warunkach przewozu 
przez Włochy. Wymagania administracyjne dotyczą 
zgłoszenia kabotażu w systemie internetowym, staw-
ki godzinowej – min. 9,85 euro, rozliczania jazdy 
i pracy. Diety i ryczałty noclegowe można wliczać do 
płacy minimalnej.
- Coraz częściej firmy uzupełniają swoje braki kadro-
we, korzystając z usług agencji pracy tymczasowej 
lub outsourcingu – opowiadała Katarzyna Kamińska, 
Kancelaria Galt. – Według nowych przepisów, aby 
zapewnić możliwość weryfikacji i stosowania limitu, 
pracodawcy muszą liczyć się z dodatkowymi obo-
wiązkami w zakresie prowadzenia i przechowywania  
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Partnerzy merytoryczni/medialni:

Partnerzy:

Firma Szkoleniowa

ewidencji okresów zatrudnienia oraz wysokimi sankcjami finan-
sowymi za naruszenia ustawy. Często w praktyce zasady i wa-
runki pracy wykonywanej przez wynajęty personel nie odbiegają 
od modelu pracy tymczasowej lub świadczenia prac bezpośred-
nio na rzecz podmiotu korzystającego. To jednak ryzykowne.
Zdaniem Radosława Plucińskiego (Kancelaria Prawna Rado-
sław Pluciński i Partnerzy) firmy ubezpieczeniowe nierzadko 
proponują wypłaty niezgodne z oczekiwaniami przewoźników. 
- Wielu z nich nie decyduje się na pójście do sądu. Opłata od 
pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, minimum 30 
zł, maksimum 100 000 zł. Do tego koszty procesu. Reklama-
cję można złożyć zarówno od decyzji o zaniżonej wypłacie, 
jak i decyzji odmownej. Zawsze towarzystwo ubezpieczeniowe 
musi się do tego ustosunkować. Jeśli tego nie zrobi do 30 dni od 
otrzymania pisma, odwołanie jest automatycznie rozpatrzone 
zgodnie z wolą klienta.

Szef podaje rękę pracownikowi
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się szkolenie sprzedażo-
we prowadzone przez Agatę Pawłowską z Trainers Team. Przy 
budowaniu relacji i zaufania klienta należy m.in. nawiązywać do 
podobieństw z nim, porozmawiać na tematy pozabiznesowe. Za-
ufanie podniesie używanie słownictwa branżowego, pozytywnych 
wyrażeń, dowartościowanie rozmówcy. Dobry sprzedawca zapyta 
klienta o opinię, dotrzymuje słowa, wyświadcza bezinteresowne 
przysługi, odnosi się do tego, co rozmówca powiedział zamiast 
przekonywania i konfrontacji. Podczas omawiania biznesowego 
savoir vivre rozważano m.in. o zwyczajach przy powitaniu. Kiedy 
szef mężczyzna wita się ze swoją pracownicą, to on powinien wy-
ciągnąć pierwszy rękę, natomiast szefowa pierwsza wyciąga rękę 
do pracownika mężczyzny. Przy tych samych stanowiskach pierw-
sza wyciąga rękę kobieta, a przy osobach tej samej płci - osoba star-
sza. Nie wolno podawać dłoni przez stół czy biurko. W relacjach 
służbowych, podając rękę, należy wstać z miejsca.
Kongres Transportowy zakończył się po godzinie 18, trwał więc 
ponad 10 godzin. Kolejne wydarzenia już wkrótce, bliższe infor-
macje na www.log24.pl.
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Ludzie, procesy, technologie
Ludzie, procesy, technologie - tak brzmiało hasło przewodnie czwartej edycji konferencji Manufacturing Summit. 16 listopada 
we Wrocławiu 200 gości wydarzenia miało okazję posłuchać i podyskutować o najważniejszych czynnikach, które wpływają na 
rzeczywistość i ukształtują przyszłość, w której funkcjonować będą firmy produkcyjne.

 ■Witold Zygmunt

MANUFACTURING SUMMIT 2017
Najważniejsze spotkanie polskiego sektora produkcji

Wielki projekt Whirlpoola
Konferencję otworzyło wystąpienie gościa specjalnego. Fabio Pom-
mella, Senior Industrial Director w Whirlpool EMEA, zaprezento-
wał przebieg procesu reorganizacji operacji produkcyjnych firmy 
Whirlpool w Polsce, zapoczątkowany przez decyzję o przejęciu 
jednego z konkurentów – firmy Indesit.
Choć na przestrzeni kilku lat uznani już producenci sprzętu 
AGD stracili udział na rynku wobec prowadzącej agresywną 
politykę cenową konkurencji z Dalekiego Wschodu, Whirlpool 
nadal dużo inwestuje w rejonie EMEA. Stanowi on dla koncer-
nu nadal największy światowy rynek, zaś analizy wskazują, 
że działania na rzecz poprawy efektowności mogą zapewnić 
utrzymanie konkurencyjności i stabilności rynkowej w dającej 
się przewidzieć przyszłości.
Połączenie sił Whirpoola i Indesitu pozwoliło wykorzystać moc-
ne strony obu firm w celu zapewnienia silnej pozycji na rynku.  

Główną decyzją strategiczną z punktu widzenia produkcji była 
rezygnacja z multizadaniowych zakładów i przypisanie każdej 
fabryce specjalizacji w ramach produktów i platform.

Logistyka innowacji
Grzegorz Patynek oraz Dominik Rudnicki z firmy Trans.eu po-
stanowili przedstawić możliwości, jakie daje producentom współ-
praca z platformami logistycznymi, wykorzystującymi najnowsze 
technologie. Jak zauważyli prelegenci, producenci zawsze mają 
dwie drogi do realizacji swoich potrzeb logistycznych – budowa 
i rozwój własnych działów transportowych bądź też postawienie 
na outsourcing. Platforma Active Contract skierowana jest do firm 
idących tą drugą drogą i wspomoże ich przede wszystkim w okre-
sie szczytowego zapotrzebowania na transport, gdy działania za-
kontraktowanych, długoterminowych partnerów trzeba wspierać 
pomocą przewoźników „spotowych”.

Nie tylko produkować
Marcin Kusek, od ponad 12 lat związany z firmą IFS, przedstawił 
podczas Manufacturing Summit niezwykle interesującą koncepcję 
– servitization. Trend, za którym podąża coraz więcej firm produk-
cyjnych, może być wspierany przez zaawansowane rozwiązania 
informatyczne, o których też nie zabrakło kilku słów.
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IDEALNE DO OŚWIETLENIA HAL PRZEMYSŁOWYCH 
OPRAWY LED PROMETHEUS

TheusLED „TNC INVESTMETS” sp. z o.o. sp. k., ul. Wałowicka 19 A, 02-451 Warszawa
e-mail: office@theusled.com, tel: 71 757 50 67, www.theusled.com

• Dedykowane rozwiązania dla przemysłu i logistyki

• Pełna obsługa - od analizy potrzeb do montażu

• Obniżenie zużycie energii od 50 do 90%

• Wydajne diody LED i zaawansowana automatyka

• Niska masa i gabaryty opraw - konstrukcja aluminiowa

• Temperatura pracy od  -25
o
C do +55

o
C

• Pozytywne wyniki badań fotobiologicznych

• Nietłukące oprawy, atest PZH

• Długoletnia gwarancja

• Ponad 40 dużych realizacji w 2015 roku

Firma TheusLED jest polskim producentem wysokiej jakości systemów 
oświetlenia przemysłowego, składającego się z opraw LED  

oraz zaawansowanej automatyki.

Servitization polega na rozszerzeniu oferty firm produkcyjnej 
także o usługi, związane z dostarczanym przez nie produktem. 
Taki krok ma wiele korzyści – producent wchodzi w obszar 
gwarantujący firmie wyższe marże, a dodatkowo jest w stanie 
jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb klienta, tym samym za-
pewniając sobie jego lojalność. Servitization może zaowocować 
zmianą gamy produktowej oraz dać cenne wskazówki do prze-
projektowania istniejących już produktów.

Dane napędzają Przemysł 4.0
Robert Goncerz, Chief Solution Architect w firmie SKK S.A., zajął się 
tematem Przemysłu 4.0. Do tego niezwykle szerokiego pojęcia pod-
szedł z punktu widzenia danych, których powszechność jest jednym 
z głównych motorów napędowych Czwartej Rewolucji Przemysłowej.
Jak zauważył prelegent, koszt przechowywania danych spadł 
w ostatnim 20-leciu drastycznie, zaś na światowych giełdach gi-
gantami stały się te firmy, które pracują z informacjami, a nie 
surowcami. Internet Rzeczy jest najważniejszym elementem eko-
systemu Rewolucji 4.0, gdyż łączy on klienta, produkty oraz łań-
cuch dostaw. IoT będzie przyszłością produkcji i sprzedaży, zaś 
jego praktyczne zastosowanie zostało zaprezentowane na przykła-
dzie serializacji inteligentnego znakowania – LMS.
Rozwinięciem wystąpienia była debata poświęcona roli digitaliza-
cji w Przemyśle 4.0. Prócz Roberta Goncerza, wzięli w niej udział 
Jarosław Iwanek z firmy BPSC oraz profesor Paweł Hanczar z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Paneliści zastanawiali się 
nad tym, czy firmy są gotowe na cyfrową rewolucję – a także czy 
narzędzia dostępne na rynku odpowiadają potrzebom producentów.

Sprzedaż a produkcja
Paweł Hanczar po raz kolejny pojawił się przed gośćmi Manufac-
turing Summit, tym razem w towarzystwie Adriana Chełstow-
skiego. Współzałożyciele firmy Synthelio opowiadali o złożoności 
związanej z poszukiwaniem korelacji między tempem produkcji 
i sprzedaży oraz możliwościami usystematyzowanie tego procesu.
Podstawową metodą służącą temu celowi jest Sales&Operational 
Planning. S&OP służy prognozowaniu sprzedaży przez firmy pro-
dukcyjne i co za tym idzie, odpowiedniemu planowaniu produkcji 
i zapasów. Na podstawie studium przypadku opartego na działa-
niach dużego producenta z branży farmaceutycznej, prelegenci 
zaprezentowali możliwości rozwiązania Synthelio.

Gdy ERP już nie wystarcza
Aleksander Faleńczyk i Adam Jednoróg, reprezentanci firmy PSI 
Polska, postanowili postawić się w sytuacji producenta, któremu 
przestają wystarczać funkcjonalności, oferowane przez proste sys-
temy ERP. Prelegentom jako punkt wyjścia posłużyły trudności 
dotykające sektor produkcji przemysłowej. Wiele z nich związa-
nych jest z kwestią planowania produkcji, do którego to procesu 
nader często brakuje danych. Skutkuje to niemożnością porówna-
nia wymaganych zasobów ze zdolnościami produkcyjnymi. Nieraz 
powodem jest niska funkcjonalność wdrożonych rozwiązań infor-
matycznych. Badanie z 2016 roku wskazało, iż 1/3 firm napotyka 
na różnego rodzaju problemy z planowaniem, zaś gros z nich na co 
dzień korzysta z ERP i Excela.

Globalne zmiany
O tym jak megatrendy widoczne w skali globalnej oddziałują na 
kształt łańcuchów dostaw mówił Tomasz Szczepura z firmy Dach-
ser. Takie zjawiska jak globalizacja, zmiany demograficzne, nowe 
technologie, rola odpowiedzialności społecznej czy interwencjo-
nizm państw znajdują swoje wyraźnie odbicie w sposobie funkcjo-
nowania logistyki na szczeblu lokalnym.
Prelegent szczegółowo omówił znacznie tych megatrendów. Jak za-
uważył, na skutek globalizacji za kilka lat większość towarów będzie 
produkowana w innych miejscach niż będzie konsumowana. Zmiany 
demograficzne wymagają z kolei zupełnie nowych rozwiązań trans-



IDEALNE DO OŚWIETLENIA HAL PRZEMYSŁOWYCH 
OPRAWY LED PROMETHEUS

TheusLED „TNC INVESTMETS” sp. z o.o. sp. k., ul. Wałowicka 19 A, 02-451 Warszawa
e-mail: office@theusled.com, tel: 71 757 50 67, www.theusled.com

• Dedykowane rozwiązania dla przemysłu i logistyki

• Pełna obsługa - od analizy potrzeb do montażu

• Obniżenie zużycie energii od 50 do 90%

• Wydajne diody LED i zaawansowana automatyka

• Niska masa i gabaryty opraw - konstrukcja aluminiowa

• Temperatura pracy od  -25
o
C do +55

o
C

• Pozytywne wyniki badań fotobiologicznych

• Nietłukące oprawy, atest PZH

• Długoletnia gwarancja

• Ponad 40 dużych realizacji w 2015 roku

Firma TheusLED jest polskim producentem wysokiej jakości systemów 
oświetlenia przemysłowego, składającego się z opraw LED  

oraz zaawansowanej automatyki.



EURO LOGISTICS80 RELACJE

Partnerzy:
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portowych dla ciągle rosnących miast. Nowoczesne technologie przy-
noszą zmiany w strategiach rozwoju biznesu i wzrost efektywności 
i wydajności pracy, przez co poprawia się jakość procesów logistycz-
nych, zaś powszechnym trendem jest postawienie na szybkość dzia-
łania, bowiem to ona determinuje dziś konkurencyjność.

W gąszczu podwykonawców
O bezpiecznym łańcuchu dostaw mówił z kolei Piotr Roczniak, 
przedstawiciel Trans2800.eu. Już na początku wystąpienia przy-
kuł uwagę uczestników, prezentując kilka dużych przykładów kra-
dzieży ładunków. Załadowcy oczekują oczywiście jak najwyższej 
jakości, efektywności i dostępności przy spadających kosztach. 
Tymczasem w bardzo niewielu przypadkach nadawca ma kontrolę 
nad tym, jaka firma docelowo będzie zajmować się obsługą jego 
ładunku. Przy przekazywaniu zleceń na kolejnych poziomach pod-
wykonawców, poziom wiarygodności maleje, zaś odpowiedzialność 
rozmywa się. Jako rozwiązanie powyższych problemów, prelegent 
zaproponował korzystanie z bazy przewoźników spełniających wy-
magania certyfikacji ISO 28000. Audyty przeprowadzane przez 
Trans.eu mają za zadanie zapewnić, że finalny wykonawca usługi 
posiada właściwą flotę, ubezpieczenie, korzysta z telematyki oraz 
legitymuje się dobrą reputacją.

W poszukiwaniu czasu
Tomasz Król, jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce eksper-
tów z dziedziny Lean Management, zwrócił się w swojej doskonałej 
prelekcji przede wszystkim do tych gości konferencji, którzy chcą 
wdrażać w swoich firmach zmiany. To zadanie może okazać się 
jeszcze trudniejsze niż może się wydawać, jeżeli nie zdamy sobie 
sprawy z powodów, dla których zmiany się nie udają.
Na przeszkodzie do wprowadzania zmian w firmach stoi zazwy-
czaj podejście, określane potocznie jako „niedasie”. Pan Tomasz 
przedstawił cztery przykłady tego typu postaw – czy wręcz wy-
mówek, z jakimi spotkał się podczas swojej współpracy z firmami 
produkcyjnymi. Na koniec zaapelował do zebranych, aby patrząc 
na potencjalne zmiany, zauważali szanse, a nie przeszkody zwią-
zane z czekającym nas zadaniem.

Modelowe gniazdo produkcyjne
Agnieszka Należnik-Jurek z Brainstorm Group kontynuowała 
tematykę związaną z doskonaleniem operacji. W swojej bardzo 
szczegółowej prezentacji wskazała wytyczne, jakimi należy się 
kierować, tworząc modelowe gniazdo produkcyjne.
Gniazdo to podstawowy element systemu produkcyjnego każ-
dej firmy i – jak przekonywała prelegentka – najważniejszy.  
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Jego właściwa organizacja przekłada się bowiem na jakość produk-
tów i poziom obsługi klienta oraz efektywność całego zakładu. Do-
brze opracowane gniazdo gwarantuje również zapewnienie bezpie-
czeństwa pracy, optymalnego poziomu zapasów i zaoszczędzenie 
cennej powierzchni na hali produkcyjnej.

Rośnie liczba oszustw
Ostatnie wystąpienie podczas konferencji ponownie dotyczyło 
bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, choć już na nieco innym 
poziomie. Sławomir Murawski i Janusz Liber z firmy Limur mówili 
o tym, jak można wyeliminować ryzyko kradzieży i innego rodzaju 
oszustw, wynikających często z działań kierowców.
Jak się okazało w toku prelekcji, na początku bieżącej dekady 
gwałtownie zaczęła wzrastać ilość strat wynikających z oszustw 
dostawców usług logistycznych, podczas gdy zmalała ilość strat 
wynikających z błędów procesowych. Sposoby, w jaki kierowcy 
i inni sprawcy przestępstw radzili sobie z nawet certyfikowany-
mi zabezpieczeniami, zaowocowały powstaniem systemu Limur. 
Lokalizator i kłódka zespolona z GPS, przekazujące każdą infor-
mację o czasie i miejscu jej otwarcia do autorskiego systemu,  
pozwalają odnotować potencjalnie niebezpieczne incydenty i skon-
taktować się z kierowcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Być liderem
Szkolenie dotyczące rozwoju umiejętności przywódczych, prowa-
dzone przez panią Magdalenę Wojtkowiak z firmy Future Skills, 
było nowością w programie Manufacturing Summit. Dodatkowy 
element konferencji miał na celu ułatwienie gościom wydarzenia 
codziennej pracy ze swoimi zespołami oraz wskazanie sposobów 
na rozwój umiejętności przywódczych.
Formalnej części konferencji tradycyjnie towarzyszyły już liczne, 
indywidualne dyskusje oraz możliwość odwiedzenia stoisk na-
szych partnerów. W stronę sponsorów wydarzenia kierujemy głę-
boki ukłon, zaś wszystkim uczestnikom wydarzenia dziękujemy 
za tak liczne przybycie. Do zobaczenia za rok! ■



Sprawiedliwość bywa 
ważniejsza od pieniędzy
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Zawiłe związki psychologii z ekonomią rozpoczęły się w 1950 
roku, kiedy Merrill Flood i Melvin Dreshler pracujący dla RAND 

Corporation wymyślili dylemat więźnia – grę testującą napięcia 
między rywalizacją a współpracą oraz dobrem jednostki a dobrem 
ogółu. Wyobraźmy sobie dwóch więźniów, osadzonych w oddzielnych 
celach, oskarżonych o poważne przestępstwo. Prokurator, przesłu-
chujący osobno każdego z nich, proponuje im pewien układ. Jeśli 
oskarżą kolegę, który będzie milczał, dostaną zaledwie rok więzie-
nia, a kolega aż cztery lata. Jeśli będą obydwaj 
milczeć i tym samym ze sobą współpracować, 
każdy dostanie mniejszy wymiar kary, czyli 
dwa lata więzienia. Jeśli jednak każdy z nich 
oskarży drugiego, dostaną wyższy wymiar kary 
– trzy lata odsiadki.
Strategią dominującą w tej grze jest oskarżanie: 
obojętnie, co zrobi drugi osadzony, najlepiej wy-
dać go wymiarowi sprawiedliwości. Jeśli partner 
milczy, możemy dostać dwa lata, milcząc, lub rok, 
oskarżając. Jeśli partner oskarża, możemy dostać 
cztery lata, milcząc, a tylko trzy oskarżając. Sło-
wem, z punktu widzenia racjonalnej kalkulacji, 
najlepiej rywalizować z partnerem, nigdy zaś nie 
współpracować.
Oczywiście partner jest również kalkulującym 
człowiekiem ekonomii i przyjmuje tę samą stra-
tegię, co my. Efektem jest trzyletnia odsiadka każ-
dego z nas. Opisana gra dlatego jest dylematem, 
że osadzeni, postępując racjonalnie, kończą gorzej, niż gdyby zdecydo-
wali się na współpracę. Do tej ostatniej potrzebne jest jednak zaufanie 
i empatia, których zimna kalkulacja nie przewiduje.
Czy realni ludzie grający w tę grę postępują racjonalnie – zgodnie 
z modelem ekonomii neoklasycznej – czy też są skłoni do współpracy, 
pozwalającej im skrócić pobyt w więzieniu do dwóch lat? Już w 1950 
roku dwóch badaczy – John Williams z RAND i Armen Alchian z UCLA 
– zagrało w dylemat więźnia. Okazało się, że bardzo chętnie współpra-
cują: matematyk Williams kooperował w 78% przypadków, a ekonomi-
sta Alchiam w 68%. Dylemat więźnia był pierwszym eksperymental-
nym testem prospołecznego zachowania człowieka, który wpisywał się 

w nową metodologię nauk ekonomicznych: zamiast zakładać a priori, 
jak ludzie powinni się zachowywać, badacze przyjrzeli się – kontrolu-
jąc przebieg eksperymentu – jak ludzie rzeczywiście się zachowują. 
Nowy paradygmat badawczy doczekał się już wyników na miarę Na-
gród Nobla – dla Vernona Smitha i Daniela Kahnemana w 2002 roku, 
oraz Richarda Thalera w 2017 roku – i zaowocował nowym rodzajem 
instytucjonalnej ekonomii: ekonomią behawioralną.
Gary Becker – jeden z filarów chicagowskiej szkoły ekonomii neokla-
sycznej – przedstawił własny pogląd na ludzką nieuczciwość, przestęp-
czość i zbrodnię, oparty na racjonalnej analizie sytuacji. Wyobraźmy 
sobie – proponuje Becker – że spieszymy się na spotkanie biznesowe 
i nie możemy znaleźć wolnego miejsca parkingowego. Postanawiamy 
zaparkować w niedozwolonym miejscu, ryzykując otrzymanie man-
datu, a nawet odholowanie samochodu na policyjny parking. Decyzja 
o złamaniu prawa jest motywowana rezultatem zestawienia kosztów 

(mandat) i korzyści (obecność na spotkaniu).
Podejście Beckera do nieuczciwości obejmuje za-
tem trzy elementy: (1) korzyści, które wyniesiemy 
ze złamania prawa, (2) prawdopodobieństwo, że zo-
staniemy złapani i (3) karę, którą otrzymamy, gdy 
nas złapią. Porównując pierwszy komponent z dwo-
ma ostatnimi, racjonalny decydent określa, czy 
opłaca się oszukiwać, czy też nie. W zestawieniu 
kosztów i korzyści nie ma miejsca na rozważanie 
tego, co dobre, i tego, co złe: liczą się jedynie plusy 
i minusy podjęcia działania.
Gdyby wszystkie decyzje były podjęte w oparciu 
o analizę kosztów i korzyści, bez elementarnego 
przejawu emocji i zaufania, nie prosilibyśmy na-
szych sąsiadów o podlanie roślin podczas naszego 
urlopu, z obawy przed kradzieżą. Zabieralibyśmy 
torbę, wychodząc na chwilę z pokoju w miejscu 
pracy. Ludzie oczywiście nie są święci i daleko 
im do doskonałości. Nie ulega jednak wątpliwości,  

  że nie oszukujemy i nie kradniemy na takim poziomie, jaki prze-
widuje ekonomia neoklasyczna. Nie działamy wyłącznie w interesie 
własnym, rozumianym jako zaspokajanie potrzeb finansowych.
Gary Becker – reprezentując odmienny pogląd – zasłynął z rozszerze-
nia myślenia wolnorynkowego na dziedziny zawierania małżeństw, 
rozwodów, wychowania dzieci, edukacji czy dyskryminacji rasowej. 
Przyniosło to Beckerowi Nagrodę Nobla w 1992 roku. Mimo wszyst-
kich tych osiągnięć i wynikających z nich wyróżnień, można jedno-
znacznie powiedzieć, że Becker mylił się co do motywatorów ludzkich 
działań. Jego psychologiczny portret decydenta jest po prostu empi-
rycznie błędny.

Co wybieramy: rywalizację czy współpracę, dobro jednostki czy dobro ogółu. Potrzeby ludzkie są różnorodne,  
ale sprawiedliwość bywa ważniejsza od korzyści finansowych.

 ■ Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak, 
 kognitywista z Instytutu Filozofii
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Mogliśmy się o tym przekonać, przytaczając eksperymentalną weryfi-
kację dylematu więźnia z roku 1950. Zachowanie graczy – matematyka 
i ekonomisty – pokazało, że bycie logicznym nie leży w naturze człowie-
ka, a zimna kalkulacja obniża wartość podejmowanych decyzji. Modele 
empirycznych gier, które pojawiły się w ekonomii behawioralnej w ciągu 
kilku ostatnich dekad, dowiodły, że potrzeby finansowe człowieka są tyl-
ko jednym z motywatorów, i to wcale nie najważniejszym.
Różnorodność ludzkich potrzeb dobrze ilustruje gra w ultimatum. 
Opiera się ona na bardzo prostych regułach. Pierwszy z graczy otrzy-
muje pewną kwotę pieniędzy, powiedzmy 50 złotych, i zobowiązany 
jest podzielić ją między siebie i drugiego gracza. Aby ów podział 
doszedł do skutku, drugi z graczy musi zaakceptować propozycję 
pierwszego. Jego zgoda na proponowany podział jest warunkiem za-
trzymania pieniędzy przez obydwu uczestników gry. Przy jej braku 
gracze kończą rozgrywkę z zerowym stanem konta. Słowem, uczestnik 
dzielący pieniądze chce zachować dla siebie jak najwięcej, ale musi 
pamiętać, że decydujący głos ma obdarowany partner.
W jakiej proporcji należałoby podzielić owe 50 złotych? Teoria racjo-
nalnego wyboru Beckera udziela jednoznacznej odpowiedzi: jakakol-
wiek kwota większa od zera złotych, przekazana drugiemu graczowi 
zostanie przez niego z całą pewnością zaakceptowana. Racjonalny 
człowiek, kierujący się potrzebami finansowymi, preferować będzie 
większą kwotę w stosunku do mniejszej, a odmowa przyjęcia oznaczać 
będzie wygraną 0 złotych. Wystarczy zatem, że drugi z graczy otrzyma 
1 grosz, aby pierwszy zakończył grę z maksymalnie wysoką wygraną 
w wysokości 49 złotych i 99 groszy.

Badania przeprowadzane w różnych kulturach pokazują jednoznacz-
nie, że mniej więcej połowa ludzi odrzuca ofertę pierwszego gracza, 
jeśli jest ona mniejsza niż 30% wyjściowej kwoty. Ludzie wolą stracić 
jedną trzecią pieniędzy znajdujących się w puli, byleby ukarać czło-
wieka, który nie respektował ich potrzeby bycia sprawiedliwie trakto-
wanym. Świadoma rezygnacja ze środków finansowych przez adresata 
oferty oznacza, że sprawiedliwe traktowanie wyżej sobie cenimy niż 
zdobycie pieniędzy za wszelką cenę. Wiedzą o tym osoby znajdujące 
się w roli pierwszego gracza, które rzadko proponują mniej niż 40-50% 
wyjściowej kwoty.
Interesujący wynik daje wariant gry w ultimatum, w którym pierwszy 
gracz zastąpiony zostaje przez komputer. Ludzie otrzymujący ofertę są 
wówczas skłonni zaakceptować mniejszą część całkowitej kwoty niż 
gdy ofertę składa drugi człowiek. Nie chodzi zatem o pieniądze – cho-
dzi o fakt, że w życiu mamy różne potrzeby, niekoniecznie finansowe. 
Kiedy człowiek zachowuje się chciwie, mamy ochotę dać mu nauczkę 
za elementarny brak szacunku. Kiedy komputer zachowuje się chci-
wie, nie dbamy o to zanadto – przecież i tak nie nauczy się nowych 
sztuczek. ■

Ludzie wolą stracić jedną trzecią 
pieniędzy znajdujących się w puli, byleby 
ukarać człowieka, który nie respektował 
ich potrzeby bycia sprawiedliwie 
traktowanym.



Skoro dopuścimy myśl, że nasza gospodarka kwitnie dzięki świa-
towej koniunkturze, to musimy zarazem przyznać, że dzieje się 

tak dlatego, że korzysta z wolności wymiany ze światem, co jest 
poglądem niemiłym dla dążących do autarkii populistów. Tym 
przekonanie o własnej wyższości moralnej wystarcza do szczęścia, 
skłaniając do samowystarczalności i izolowania się, bycia (jedy-
ną) „wyspą wolności i tolerancji w Europie”. Poniekąd zrozumiałe 
jest rozgoryczenie niektórych, którzy z przekonaniami populistów 
się nie zgadzają, gdyż ani siły demokratyczne (w oficjalnej pro-
pagandzie określane mianem „ulica”), ani zagraniczny kapitał 
(określany mianem „zagranica”), który nie wycofując swoich inte-
resów z naszego kraju, nie doprowadziły do upadku groteskowego 
reżimu. Kapitał nie chce i nie może być narzędziem sprawiedli-
wości, „biznes myśli tylko o zyskach i interesach”, jak zauważa 
światowej sławy bułgarski politolog Iwan Krastew. Tym niemniej 
to właśnie polityka gospodarcza jest słabą stroną populistycznych 
projektów politycznych panujących obecnie w Europie Środkowej, 
a prędzej czy później przyczyni się do ich dezintegracji. Przecież 
te kraje, choć już w pełni „sprawiedliwe, suwerenne, niepodległe, 
wolne i silne”, ciągle będą opierać gospodarkę na taniej sile robo-
czej. A im więcej w działaniach tych sił politycznych, wykluczenia 
i zastraszania inaczej myślących, tym większa część populacji 
wyemigruje, kierując się do krajów oferujących wyższe płace dla 
lekarzy, informatyków, kierowców itd. Postępujące wyludnienie 
doprowadzi do załamania podstaw modelu gospodarczego, wywo-
łanego nieuchronnym spadkiem produktu krajowego.
Wszyscy się zgodzą, że postępujący spadek bezrobocia w perspek-
tywie obniżenia wieku emerytalnego nie jest w obecnych, polskich 
realiach bynajmniej objawem zdrowia gospodarki. Przekroczona zo-
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Niedobór 
pracowników
Jakkolwiek płonne okazały się nadzieje, że populiści 
będący u władzy bardzo szybko doprowadzą do upadku 
gospodarki, co zakończy ich niesławne rządy, to wcale nie 
oznacza, że trwanie gospodarki we względnie dobrym stanie 
zawdzięczamy tym rządom. Taka symetria może, ale nie musi 
tutaj zachodzić.

 ■ Piotr Szreter, DGC
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stała granica, ponad którą nie ma pracy dla ludzi, a poniżej której 
nie ma kto wykonywać pracy (naturalna stopa bezrobocia). Brak siły 
roboczej spowodowany w głównej mierze przez emigrację - nie jest 
to wizja przyszłości kreślona przez politologów, lecz jak najbardziej 
realne zjawisko. Niedobór pracowników odczuwany jest powszech-
nie. W opinii menedżerów firm logistycznych, z którymi przepro-
wadziliśmy wywiady na potrzeby tego raportu, stanowi największą 
barierę rozwoju dla branży. Co więcej, problem braku kierowców, 
spedytorów czy magazynierów sygnalizowali od kilku już lat, z coraz 
większym natężeniem. Nie można powiedzieć, że głosy te spotykały 
się z jakimkolwiek odzewem.
Niedobór pracowników dotyczy różnego typu firm logistycznych, 
„zarówno mniejsze, jak i większe firmy borykają się z problemami 
kadrowymi”, zauważa Piotr Grelka, kierownik działu spedycji firmy 
TEXTRA POLAND. Przypomina, że problem nie dotyczy tylko wybra-

nych grup zawodowych, lecz szerszego ogółu odpowiednich „dobrych 
pracowników różnych szczebli, od magazynierów, przez kierowców 
i spedytorów, do kadry menedżerskiej”, których pracodawcom trud-
no znaleźć. Braki wyrównywane są dzięki zatrudnianiu obcokrajow-
ców, „wielu kierowców w polskich firmach transportowych to obco-
krajowcy pochodzący z Ukrainy, Rumunii czy Litwy”. Menedżerów 
firm logistycznych łączy przekonanie, że braki kadrowe będą się co-
raz bardziej pogłębiać, „niedobory na rynku ciężko [będzie] zasypać 
nawet kierowcami ze Wschodu”, podkreśla Mateusz Komosiński, 
dyrektor zarządzający firmy MEGATRANSPORT LESZEK LEWICKI. 
Bo nie chodzi o chwilowe braki kadrowe, którym można zaradzić, 
lecz o spadającą jakość usług, malejącą marżę, frustrację menedże-
rów, zwiększoną rotację załogi i wzrost płac, niegwarantujący utrzy-
mania pracowników. Największe wyzwanie stanowi zasypanie luki 
pokoleniowej wśród kierowców, wywołanej - jego zdaniem - wielolet-
nimi zaniedbaniami, brakiem „odpowiedniej promocji zawodu wśród 
młodych”. Według innych główna przyczyna tkwi w nasilającej się 
emigracji, „znaczny odsetek polskich kierowców znajduje zatrud-
nienie w przedsiębiorstwach poza granicami Polski”, przypomina 
dyrektor generalny XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND Jaro-
sław Bartczak. W jego opinii to sytuacja demograficzna kraju będzie 
w największym stopniu determinować działalność przedsiębiorstw 
logistycznych, które „zmagać się będą z wyzwaniem dotyczącym 
zabezpieczenia potencjału ludzkiego, maksymalnie automatyzując 
procesy pozwalające pokryć braki w zasobach personalnych”.
Braki kadrowe stają się głównym elementem ryzyka w działalności 
biznesowej branży logistycznej, gdyż niepewność dotyczy nie tylko 
wysokości stawek płaconych pracownikom czy podwykonawcom, ale 
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Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu DSV Air & Sea
Najlepsze wypełnianie założonych norm usług logistycznych DIERA
Najczęściej rekomendowany dostawca usług transportowych w sektorze produkcji Raben Transport
Najlepszy przewoźnik w ruchu międzynarodowym XPO Transport Solutions Poland
Najlepsza obsługa dostaw wielokanałowych DHL Parcel
Najlepszy operator logistyczny wśród firm wyspecjalizowanych w transporcie drogowym Omega Pilzno
Najlepszy dostawca zintegrowanych usług logistycznych Ekol Logistics

Laureaci programu badawczego
Nagroda LIDER LOGISTYKI

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2017
Usługi kurierskie General Logistics Systems Poland
Spedycja drogowa, kolejowa, lotnicza i morska VGL Group
Magazynowanie i zarządzanie zapasami Damco Poland
Lojalność klientów VIVE Transport
Doświadczenie i wiarygodność biznesowa Panalpina Polska

Wyróżnienia specjalne Najefektywniej Zarządzane 
Firmy Logistyczne

LAUREACI XII EDYCJI RANKINGU TOP500
Ranking uwzględnia wyniki finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe 
pięciuset największych firm w branży. Zestawia firmy według kolejności 
− w oparciu o zestaw kluczowych wskaźników opisujących rentowność, 
finansowanie, sprawność wykorzystania zasobów i płynność finansową.

1. Miejsce (21) Alta-Trans Wójcik
2. Miejsce (104) Farmada Transport
3. Miejsce (23) General Logistics Systems Poland

1 W nawiasie numer miejsca zajmowanego poprzednio.



także ich dostępności oraz czasu trwania i możliwości pogłębiania 
się kryzysu. Jak twierdzi Yann Belgy, dyrektor generalny firmy ID 
LOGISTICS, nagrodzonej tytułem Operator Logistyczny Roku 2016, 
„głównym wyzwaniem dla logistyki, bardziej znaczącym niż rosnące 
koszty pracy, niewątpliwie będzie brak pracowników produkcyjnych. 
Widzimy i analizujemy wiele ciekawych projektów logistycznych 
w Polsce, związanych z rozwojem paneuropejskich magazynów, re-
organizacją łańcuchów dostaw producentów i sieci handlowych, czy 
rozwojem e-commerce. Wspólnym punktem, który łączy wszystkie 
te projekty, są pracownicy, niezbędni do tego, aby nimi zarządzać. 
Natomiast na rynku coraz mniej dostępni są pracownicy produk-
cyjni, dotyczy to także pracowników ukraińskich, którzy wcześniej 
stanowili odpowiedź na te trudności. Codziennie walczymy z tym 
problemem, z sukcesem wdrożyliśmy nową politykę personalną 
i narzędzia, które pozwalają nam utrzymać pracowników i zatrud-
niać nowych”. Dopiero w dalszej przyszłości postęp w automatyzacji 
i produktywności powinien umożliwić przezwyciężenie obecnych 
trudności związanych z brakiem pracowników. „Wprawdzie niektóre 
magazyny będą wciąż obsługiwane ręcznie, ale w większości z nich 
zostaną wdrożone zautomatyzowane i innowacyjne rozwiązania, 
które pozwolą na zmniejszenie wymaganej siły roboczej. Wtedy jed-
nak trudnością może okazać się znalezienie lub przeszkolenie pra-
cowników z odpowiednimi kompetencjami technicznymi w obszarze 
projektowania, wdrażania i utrzymania tych narzędzi”.
Tymczasem „możliwości adaptacyjne branży TSL”, jak to określa 
Dariusz Michalak, kierownik projektu w firmie DIERA, szczególnie 
w stosunku do gwałtownego rozwoju potrzeb na usługi logistyczne 
zgłaszane przez rynek handlu elektronicznego okazały się niewy-
starczające. Coraz bardziej dotkliwy brak kierowców i informatyków 
zaznaczył się przede wszystkim w zakresie lokalnej dystrybucji 
i usług kurierskich, co mogło umknąć obserwatorom z centrum 
kraju. Braku zasobów ludzkich nie uzupełniono, mimo oferowania 
wyższych wynagrodzeń. Jak podkreśla Maciej Winiarski, dyrektor 
logistyki firmy KMC-SERVICES, jeśli firmom z branży nie uda się 
dokonać optymalizacji realizowanych procesów, to „będą zmuszone 
podnosić stawki lub zaakceptować jeszcze niższą marżę na ofero-
wanych usługach”. W przekonaniu Pawła Trębickiego, dyrektora 
generalnego RABEN TRANSPORT, zmiany te na całym europejskim 
rynku usług logistycznych będą miały radykalny charakter ze 
względu na permanentny brak zasobów. „Tylko nielicznym klientom 

i operatorom udało się do tej pory na tyle wzmocnić organizację, aby 
uodpornić ją na czynniki zewnętrzne. W pozostałych przypadkach 
model współpracy funkcjonuje poprawnie w dużej mierze dzięki 
większej elastyczności jednej ze stron”.
Zmiany te wywołują uzasadniony niepokój małych i średniej wiel-
kości firm, które obawiają się o swój byt. Trudna sytuacja w branży 
wywołana przez niedobór kierowców i niedostępność przewoźników 
prędzej czy później przyczyni się do wzrostu cen świadczonych 
usług, co zauważa Paweł Karolczak, kierownik sekcji transportu 
międzynarodowego FARMADA TRANSPORT. Takiej rekompensaty 
za konieczne podniesienie płac z pewnością może oczekiwać tak 
duża i mocna firma, jedna z najbardziej efektywnych finansowo 
firm logistycznych w Polsce (aktualnie drugie miejsce w rankingu 
Top500). Mniejsze twierdzą, że gwałtowny wzrost wynagrodzeń 
kierowców nie przekłada się na wysokość stawek przewozowych. 
Niedostępność taboru i brak kierowców stopniowo zwiększa kosz-
ty przewoźników, co – w opinii Jarosława Głowickiego, wiceprezesa 
zarządu firmy GLOGISTYK– jak dotąd nie znajduje odzwierciedlenia 
w planowaniu budżetu przez producentów i handlowców. Jego zda-
niem jakość usług spadnie, jeśli przewoźnicy zostaną zmuszeni do 
utrzymania dotychczasowych stawek. Mateusz Komosiński z firmy 
MEGATRANSPORT LESZEK LEWICKI spodziewa się w tym kon-
tekście natomiast, że to duzi operatorzy, tacy jak RABEN, ROHLIG 
SUUS czy FM LOGISTIC, „będą walczyć o klienta, nie podnosząc 
cen usług”. A to okaże się zabójcze dla podwykonawców, na których 
spadnie pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzeń kierowców. W nie-
zależnej wypowiedzi przypuszczeniom tym zaprzecza reprezentant 
grupy RABEN, Paweł Trębicki, który nie tylko uzasadnia koniecz-
ność wprowadzenia zmian stawek przewozowych, ale jako jedyny 
podaje, o ile one powinny wzrosnąć. Ma on przy tym świadomość 
powagi sytuacji, uzasadniając to posunięcie - podobnie jak korespon-
dencyjny adwersarz, Mateusz Komosiński – walką z konkurentami, 
gdyż wygra ten, który podejmie walkę, a „z bieżącymi wyzwania-
mi poradzi sobie najlepiej”. Przypomnijmy, że umiejętność dosto-
sowania się do zmian w okresie kryzysu gospodarczego to cecha, 
którą firma RABEN w przeszłości udanie się zaprezentowała. Kiedy 
w 2009 roku firma z olbrzymią przewagą tryumfowała w programie 
badawczym Operator Logistyczny Roku, najlepiej ze wszystkich firm 
logistycznych w Polsce wykorzystała reorientację potrzeb klientów, 
wyrażającą się spadkiem liczby zleceń, ograniczeniem liczby zlece-
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Niedobór pracowników odczuwany jest powszechnie. W opinii menedżerów 
firm logistycznych, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na potrzeby tego 
raportu, stanowi największą barierę rozwoju dla branży.



niodawców i przesuwaniem wydatków na logistykę wewnątrz przed-
siębiorstw. „Przez ostatnie lata polska branża logistyczna pracowała 
na minimalnych marżach, opierając operacje o stosunkowo niskie 
koszty dostępnej siły roboczej. Obecnie pracowników powszechnie 
brakuje, a sam sektor transportu drogowego zniechęcony kolejnymi 
regulacjami nie podąża za wzrostem popytu. W krótkiej perspekty-
wie rosną stawki, ale nie rośnie tak szybko - jakbyśmy chcieli - jakość 
i potencjał operatorów. Zakładam, że w perspektywie jednego roku 
klienci będą umacniali relacje i rozwijali biznes z tymi dostawcami, 
którzy z bieżącymi wyzwaniami poradzą sobie najlepiej. Niestety 
stabilność w tym przypadku nie jest możliwa, bez dopasowania cen 
do aktualnej struktury kosztowej, co oznacza konieczność podwy-
żek od kilku do kilkunastu procent. Ci, którzy wystarczająco szybko 
uznają, że to nie przejściowy kryzys, ale nowy punkt równowagi, 
finalnie wygrają, oferując końcowym nabywcom swoich produktów 
serwis lepszy niż konkurencja”.
Rosnących oczekiwań płacowych w sektorze magazynów czy też 
braku dostępności kierowców, a co za tym idzie kurczącej się ren-
towności projektów, klienci „nie są jeszcze w stanie na tym etapie 
kompensować”, zauważa Maciej Walenda, prezes zarządu na Euro-
pę Wschodnią firmy DSV SOLUTIONS. Okazuje się najwyraźniej, 
że oczekując od operatorów nieustającej optymalizacji kosztów, 
założono, że kryzys ma przejściowy charakter. „Po raz pierwszy od 
kilku lat na rynku zaczyna wyczuwać się, jeszcze niewypowiada-
ną wprost, niepewność dotyczącą długości utrzymania tak długiego 
pozytywnego trendu wyników. Nie przewiduję spowolnienia w ob-
szarze przychodów, które w Polsce, postrzeganej jako nadal bardzo 
dobra lokalizacja dla dowolnych projektów, będą się zwiększały. Od 
wielu lat wzrosty w branży pokazywały silną pozycję naszego sekto-
ra, jednak presja płacowa, starzenie się społeczeństwa, a także stale 
rosnące ograniczenia zwiastują możliwość, może jeszcze nie kryzy-
su, ale z całą pewnością zatrzymania dynamiki wzrostu. Kluczem 
do dalszego progresu będzie z całą pewnością dalsza konsolidacja 
sektora oraz nieuchronna automatyzacja dowolnego z obszarów 
łańcucha dostaw, dla wyeliminowania ryzyk związanych z zasobami 
oraz coraz większej wydajności procesów”.
Zatrzymanie dynamiki wzrostu rynku usług logistycznych będzie 
oznaką, że dotychczasowy model gospodarki oparty na taniej sile 
roboczej wyczerpał się. Atrakcyjność inwestycyjna naszego kra-
ju zależy przecież w sposób oczywisty od posiadania stosunkowo 

taniej i wykształconej siły roboczej. Główne zagrożenie dla sta-
bilnego wzrostu rynku usług logistycznych stanowią gwałtownie 
rosnące koszty pracy, spowodowane niedoborem siły roboczej, 
zwłaszcza kierowców. Ważną przyczyną tego niedoboru jest dez-
aktywacja zawodowa będąca skutkiem błędnej polityki socjalnej. 
Równocześnie spadające bezrobocie jest czynnikiem, który ge-
neralnie pozwala spodziewać się wzrostu poziomu wynagrodzeń 
pracowniczych. Rozwiązaniem deficytu siły roboczej jest sprowa-
dzanie pracowników z zagranicy oraz uruchomienie planu zachęt 
do nauki zawodu. Pracodawcy powinni nastawić się na szkolenie 
nowych kierowców, zapewniać atrakcyjne wynagrodzenie. Ubocz-
nym skutkiem tego deficytu jest rosnąca fluktuacja kadr i powią-
zane zjawiska obniżania się norm pracowniczych. Tendencja do 
wzrostu wynagrodzeń kierowców (wymuszonych przez przepisy 
o płacy minimalnej) oraz ich rosnące wymagania socjalne (ryczał-
ty za noclegi) i finansowe, w dłuższej perspektywie może spowo-
dować, że polskie przedsiębiorstwa transportowe przestaną być 
konkurencyjne, a zagraniczni producenci nie będą mieli powodu 
zlecać dostaw polskim firmom transportowym. Na konkurencyj-
ność polskich przewoźników wpływ ma ograniczona liczba kierow-
ców będących w dyspozycji, bo może przełożyć się na zmniejszenie 
podaży środków transportu.
Polska jest ciągle krajem konkurencyjnym pod względem zasobów 
ludzkich, ale – zauważa Damian Kołata, Senior Business Develop-
ment Manager w firmie FIEGE – „poziom tej konkurencyjności 
będzie spadał i nieuniknionym będzie pomyślne wdrożenie au-
tomatyzacji i nowych technologii”. Nie tylko brak rąk do pracy, 
ale też dbałość o ekologię powodują wzrost kosztów działalności. 
O ile inwestowanie w nowoczesny i wyspecjalizowany tabor pozwa-
la jedynie bardziej dopasować się do oczekiwań rynku, to – jak 
podkreśla Maciej Seiffert, kierownik działu sprzedaży w firmie 
TSLOGISTIC - autonomiczny pojazd ciężarowy pozwoli zastąpić lu-
dzi automatami. Automaty te zostaną zainstalowane w krajach naj-
bardziej rozwiniętych, co zwiększy dystans pod względem stopnia 
rozwoju gospodarczego do krajów rozwijających się. W istocie ro-
botyzacja to fenomen dzisiejszych czasów i postęp w tej dziedzinie 
jest nieunikniony. Rzecz jednak w tym, że na skutek robotyzacji 
wiele miejsc pracy w Polsce zniknie. Stanowiska pracy wrócą do 
Niemiec, gdzie tę pracę będą wykonywały automaty, prognozuje 
Iwan Krastew. ■

Braki kadrowe stają się głównym elementem ryzyka w działalności 
biznesowej branży logistycznej, gdyż niepewność dotyczy nie tylko 
wysokości stawek płaconych pracownikom czy podwykonawcom, ale także 
ich dostępności oraz czasu trwania i możliwości pogłębiania się kryzysu.
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Zdecydowane zwycięstwo w rankingu firm cieszących się najwięk-
szym zaufaniem klientów ukazuje umiejętność odczytywania 

zmian wymagań klientów i odpowiedniej reakcji na te zmiany. Jak 
wiadomo, innowacyjna strategia tej francuskiej, rodzinnej firmy za-
kłada integrację łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów. 
Specjalizacja obejmuje przede wszystkim obsługę firm z branży 
spożywczej oraz sieci handlowych. Jeszcze do niedawna oczekiwania 
tej specyficznej grupy klientów koncentrowały się przede wszystkim 
na potencjale wykonawczym i możliwościach świadczenia komplek-
sowych usług, stanowiąc – obok kwestii zaufania do doświadczenia 
i wiarygodności biznesowej – główne kryterium wyboru obsługującej 
ich firmy logistycznej. Jednakże te niewygórowane w gruncie rzeczy 
wymagania szybko zaczęły rosnąć. Stopniowo klienci zaczęli zmie-
niać swoje priorytety, a wymienione cechy obsługi były przesuwane 
coraz niżej w hierarchii potrzeb, stając się zaledwie punktem wyj-
ścia w dyskusji o wyborze operatora. Spadek wskaźnika satysfakcji 
klientów wskazuje, że w pewnym (nieodległym w czasie) momencie 
również w tej firmie nie dostrzeżono w porę zmiany wymagań klien-
tów. Firma potrafiła jednak dość szybko sprostać na nowo wyarty-
kułowanym wymaganiom dotyczącym poziomu realizacji dostaw, 
a przede wszystkim odpowiedniemu stosunkowi ceny do jakości ob-
sługi, elastyczności w terminach i formie dostaw oraz proponowaniu 
innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Obecnie polityka cenowa 
wręcz decyduje o wizerunku firmy (wszyscy kluczowi klienci i wielu 
potencjalnych klientów uważają ofertę FM LOGISTIC za najlepszą na 
rynku w tym zakresie). Miarą sukcesu firmy jest to, że miano najlep-
szej firmy logistycznej uzyskuje nie tylko od wąskiej z natury rzeczy 
grupy kluczowych klientów, lecz także od klientów okazjonalnych 
i potencjalnych, dla których standard obsługi oferowany przez firmę 
stał się punktem odniesienia.
Głównymi konkurentami firmy są DB SCHENKER oraz grupa RABEN.
Piotr Sukiennik, dyrektor generalny FM LOGISTIC: „Mijający rok był 
dla nas wyjątkowy. FM LOGISTIC to dzisiaj już 50 lat historii. W tym 
czasie firma z powodzeniem rozwijała się i budowała kolejne oddzia-
ły w Europie i na całym świecie. Z małego rodzinnego francuskiego 
przedsiębiorstwa stała się globalnym wiodącym operatorem logistycz-
nym. Nie zatraciła jednak swojego charakteru i wyznawanych warto-
ści. Jedną z nich jest inwestowanie w zespół pracowników i dbanie 
o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Dzięki temu dzisiaj często słyszy-
my od naszych partnerów i klientów, że czują się bardzo dobrze w na-
szym towarzystwie. Klienci wiedzą, że jakość świadczonych przez nas 
usług logistycznych jest wysoka, a także, że mogą na nas polegać,  

 że wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, że potrafimy im do-
radzać i wspierać projektowanie i obsługę tej jakże ważnej części 
działalności każdej firmy, jaką jest logistyka związana z produkcją 
i sprzedażą ich produktów.
Takie podejście przynosi naszym klientom konkretne efekty bizne-
sowe. I cieszy nas ogromnie fakt, że jest to przez nich doceniane. 
Dają temu wyraz, między innymi, poprzez swój udział w badaniach 
satysfakcji klientów firm logistycznych i dobre opinie na nasz temat. 
Najlepszym przykładem jest choćby ostatnia nagroda wręczona nam 
podczas warszawskiej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji - złote 
godło Operatora Logistycznego Roku 2017, które przyznają klienci 
firm logistycznych poprzez badanie satysfakcji. Bardzo im za tę na-
grodę dziękuję!
To, jak i wiele podobnych wyróżnień, jest efektem starań i pracy całe-
go zespołu polskiego oddziału FM LOGISTIC. Zespołu, który rozumie 
potrzeby klientów. Który potrafi szybko reagować i rozwiązywać poja-
wiające się problemy. Który jest bardzo kreatywny i innowacyjny. Tu 
dodam, że niedawno nasi pracownicy zdobyli pierwsze miejsce w we-
wnętrznym, międzynarodowym konkursie FM LOGISTIC pod nazwą 
Continuous Improvement na najlepszy projekt wdrożeniowy, który 
ma realny wpływ na poprawę i skuteczność działalności firmy i jej 
procesów. Dzięki stworzonej przez nich nadstawie FM Dual Frame 
nasi klienci oszczędzają na kosztach transportu i bardziej efektyw-
nie mogą podejść do problemu zatowarowania placówek handlowych. 
I znów wykorzystam tę okazję, by złożyć podziękowania: Bardzo dzię-
kuję wszystkim pracownikom grupy FM LOGISTIC w Polsce. To dzięki 
Wam możliwy jest tak dynamiczny rozwój firmy.
Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług jest dla nas bar-
dzo ważne. Przed nami kolejne lata intensywnego rozwoju w naszym 
kraju, ale także w regionie i w nowych oddziałach, jakie powstają 
w kolejnych krajach na świecie. FM LOGISTIC inwestuje w swoich 
pracowników, ale także w innowacyjne technologie, które pomagają 
nam dostarczać klientom usługi „szyte na miarę” ich potrzeb. Bę-
dziemy też jeszcze bardziej wzmacniać pozycję firmy jako eksperta 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Będziemy sięgać po najnowocze-
śniejsze rozwiązania technologiczne, ale także proekologiczne.
Przed nami bardzo ciekawe lata. Wierzę, że polski oddział FM LOGI-
STIC wpisze się szczególnie w tę nową historię firmy. Wszystko wska-
zuje na to, że sytuacja polskiej, ale także europejskiej gospodarki ma 
się dobrze. To wszystko sprawia, że mogę być optymistą. Jeszcze raz 
dziękuję naszym klientom za zaufanie, a naszym pracownikom za ich 
zaangażowanie, pracę i tworzenie dobrej atmosfery w logistyce.” ■
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Złote Godło
Laureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej szesnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
FM LOGISTIC, to wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej firma o największym w kraju potencjale w zakresie 
wielkopowierzchniowych centrów magazynowych. Uczestniczy w programie od początku, wielokrotnie wyróżniana, 
do tej pory jedną z trzech głównych nagród zdobyła trzykrotnie, w 2002, 2013 i 2015 r. Po raz pierwszy jednak 
sięga po tytuł najlepszej firmy logistycznej w kraju.
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Strategicznym celem TNT jest nieustanne rozszerzanie oferty, aby 
umożliwić wejście w nowe segmenty rynku, zwiększać udział 

w portfelu klienta oraz doprowadzić do optymalizacji i synergii opera-
cji. Potwierdzenie skuteczności tej strategii znajdujemy we wzroście 
udziału wydatków zewnętrznych w ogólnych kosztach logistycznych 
jej klientów. Przejęcie TNT przez jedną z działających globalnie firm 
kurierskich, FEDEX, na samym początku procesu fuzji zaznaczyło 
się dość radykalnymi zmianami elementów tej strategii, od których 
jednak z czasem szczęśliwie odstąpiono. Jeszcze ważniejszym niż 
dotąd elementem strategii chwilowo stało się miejsce TNT na rynku 
przesyłek międzynarodowych. Zakres przewozów transgranicznych 
rozszerzył się, zaś krajowych dostaw ekspresowych i dostawach tego 
samego dnia uległ ograniczeniu. W tej koncepcji firma miała przede 
wszystkim rozwijać europejski serwis kurierski, przede wszystkim 
drogowy, wspomagając FEDEX w walce gigantów. Na tym gruncie TNT 
jeszcze mocniej niż dotąd starła się z DHL EXPRESS, zaś firmę UPS, 
jako słabszą na rynku europejskim, coraz rzadziej klienci TNT zaczę-
li postrzegać jako konkurencyjną, nie mówiąc już o innych firmach 
skoncentrowanych na obsłudze przesyłek krajowych. Jakikolwiek był 
jednak wynik tego starcia, to sama zmiana strategii wkrótce okazała 
się nieskuteczna, przynosząc zachwianie pozycji TNT na rynku. Usil-
ne dążenie do pozyskania zwiększonego wolumenu przesyłek mię-
dzynarodowych od grupy dużych i średniej wielkości przedsiębiorstw 
produkcyjnych nie miało realnych podstaw. Gdzie firma, niemająca 
sobie równych pod względem penetracji rynku, co osiągała dzięki 
wypracowaniu najsilniej na rynku usług kurierskich sprofilowanej 
oferty usług do wybranych grup klientów, miałaby jeszcze szukać 
rezerw? Stosunkowo szybko powrócono zatem do koncepcji pozy-
skiwania nowych klientów spoza grupy dużych i średniej wielkości 
przedsiębiorstw produkcyjnych oraz pomocniczo przyciągania klien-
tów realizujących gros obrotów wewnątrz kraju, co ma się przyczynić 
do wzrostu sprzedaży usług krajowych. TNT wzmacnia swoją pozycję 

na rynku usług kurierskich w Polsce przede wszystkim dzięki dal-
szej poprawie elastyczności obsługi dostaw oraz innych cech realiza-
cji dostaw, takich jak terminowość czy bezbłędność. Wyżej oceniany 
jest też, paradoksalnie, geograficzny zasięg dostaw. Firmie nie udało 
się tego wcześniej osiągnąć, gdy podejmowała się zmiany struktury 
klienteli na jeszcze bardziej zorientowaną na międzynarodową wy-
mianę towarów. Jak się okazuje, by liczyć się na rynku przesyłek 
międzynarodowych, trzeba być także liderem rynku w krajowych do-
stawach ekspresowych i dostawach tego samego dnia. 

 Piotr Buczkowski, TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND): „Z myślą 
o naszych Klientach” to hasło przewodnie tegorocznej kampanii mar-
ketingowej TNT, ale także zasada, która przyświeca nam w codzien-
nej pracy. Bardzo mnie cieszy, że zauważyli to i docenili nasi klienci, 
dzięki którym po raz 13. z dumą stajemy na podium Operatora Logi-
stycznego Roku. 
Jakość usług i obsługi klienta niezmiennie pozostaje dla nas najwyższym 
priorytetem. Nie zawsze jest łatwo – a latem tego roku mierzyliśmy się ze 
szczególnie dużym wyzwaniem1. Dziękujemy naszym klientom za zaufa-
nie, wyrozumiałość i wsparcie w tym niełatwym okresie.
Konsekwentnie koncentrujemy się na naszym podstawowym bizne-
sie i dostarczaniu klientom dokładnie tego, czego dziś potrzebują. 
W drugiej połowie zeszłego roku, większości klientów z południo-
wej Polski zaproponowaliśmy lepsze czasy odbiorów i doręczeń 
przesyłek. Zwiększyliśmy także możliwości sortowania przesyłek, 
aby jeszcze bardziej podnieść efektywność operacji. W tym roku 
rozwijamy usługę Night Express, pozwalającą na realizowanie dorę-
czeń do wcześniej zdefiniowanych punktów odbioru bez konieczno-
ści fizycznej obecności odbiorcy.
Od 25 maja 2016 r. jesteśmy częścią rodziny FEDEX. Połączenie obu firm 
- największej na świecie ekspresowej sieci lotniczej i unikalnej drogowej 
sieci połączeń europejskich - pozwoli na zaoferowanie naszym klientom 
większego i lepszego dostępu do rynków niż kiedykolwiek wcześniej. Na 
razie TNT i FEDEX działają na polskim rynku tak, jak dotychczas. Jednak-
że już dziś nasi klienci mogą skorzystać z krótszego czasu tranzytu na 
niektórych kierunkach międzykontynentalnych. 
I na koniec, jak zawsze, chcę podkreślić to, co najważniejsze – nasi Pra-
cownicy i Kurierzy. Bez Was na pewno nie bylibyśmy tu, gdzie dziś je-
steśmy – na podium Operatora Logistycznego Roku. Bardzo wszystkim 
dziękuję za zaangażowanie i za to, co razem robimy”. ■

Srebrne Godło
Laureat drugiej nagrody, srebrnego godła, 
tegorocznej szesnastej edycji programu Operator 
Logistyczny Roku TNT, to prawdziwy fenomen. 
Firma, która trzy razy z rzędu w latach 2006-2008 
oraz w 2011 i 2013 r. zajmowała pierwsze miejsce 
w rankingu najwyżej przez klientów cenionych 
firm logistycznych w Polsce, przez trzynaście lat 
obecności w zestawieniu nigdy nie była notowana 
niżej niż na miejscu trzecim.

1 Z komunikatu właściciela firmy wynika, że 28 czerwca 2017 r. światowa działalność TNT została zakłócona przez atak hakerski, w ramach którego doszło do rozprzestrze-
nienia się wirusa komputerowego o nazwie Petja za pośrednictwem ukraińskiego oprogramowania podatkowego. Ukraiński dział TNT stosował oprogramowanie zawierające 
lukę w zabezpieczeniach, która pozwoliła wirusowi na przeniknięcie do systemów TNT i zaszyfrowanie jego danych (przypis redakcji).
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DHL EXPRESS to dominujący dostawca usług logistycznych w seg-
mencie międzynarodowych usług kurierskich i niezmiennie od 

lat, najczęściej rekomendowana firma w całym segmencie usług ku-
rierskich i ekspresowych. Strategią firmy jest koncentracja na potrze-
bach klientów związanych z globalizacją współczesnej gospodarki, 
a sama marka DHL EXPRESS została dedykowana do obsługi wyłącz-
nie wymiany międzynarodowej. Firma zdecydowanie góruje w obsłu-
dze wymiany zagranicznej, obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych 
oraz obsłudze dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyniło 
się do tego osiągnięcie wyższego poziomu funkcjonalności obsługi za-
granicznych przesyłek lotniczych i drogowych. Wyniki naszego bada-
nia satysfakcji klientów zdają się dowodzić, że strategia dostarczania 
klientom coraz wyższego standardu obsługi tych dostaw (zasięg, czas, 
terminowość, bezbłędność) pozwoliła umocnić pozycję rynkową firmy 
oraz wznieść lojalność klientów na niesłychanie wysoki poziom. Na 
przodującą pozycję rynkową firmy składa się nie tylko zasięg geogra-
ficzny dostaw międzynarodowych (cecha obsługi, w której zachowuje 
olbrzymią przewagę nad konkurentami), ale także krajowy serwis 
ekspresowy (w dostawach z gwarantowaną godziną dostawy następ-
nego dnia jest jednym z liderów). Jako główny konkurent nie jest już 
jednak postrzegany UPS, lecz coraz bardziej TNT wraz z siostrzaną 
firmą FEDEX.

Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL EXPRESS: „Rynek usług lo-
gistycznych w Polsce jest sektorem bardzo szerokim i zróżnicowanym 
pod względem specjalizacji i wykonywanej działalności przez uczest-
niczące w nim podmioty. Jednym z kluczowych jego obszarów są 
międzynarodowe usługi ekspresowe, w świadczeniu których od 26 lat 
specjalizuje się w Polsce nasza firma. Jestem przekonany, że utrzymu-
jąca się od kilku lat, korzystna sytuacja gospodarcza w kraju niesie 
za sobą dobre perspektywy dla polskiego rynku usług logistycznych 
także w nadchodzących latach. Sprzyja temu rozwój handlu między-
narodowego oraz dynamicznie rosnąca branża e-commerce. Firmy 
logistyczne będą świadczyły międzynarodowe usługi ekspresowe 
dla rosnącej liczby klientów. Zapewnienie im kompleksowej obsługi 
będzie wymagało ciągłego doskonalenia wszystkich procesów zwią-
zanych z zarządzaniem organizacją, poprzez zwiększanie nakładów 
inwestycyjnych oraz wzrost zatrudnienia w tej branży. Nie zabraknie 
wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć branży logistycznej. Do 
najistotniejszych, wymagających reorganizacji i dostosowania pro-
cesów operacyjno-logistycznych, należą regulacje celno-podatkowe 
w transporcie towarów oraz wprowadzenie ograniczeń dla ruchu lot-
niczego w godzinach nocnych.

W ciągu najbliższych lat segment międzynarodowych usług eks-
presowych będzie nadal rósł dynamicznie. Istotny wpływ na jego 
rozwój, obok wzrastającej aktywności polskich przedsiębiorców 
zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową, mają 
inwestycje firm zagranicznych lokujących w Polsce swoje fabry-
ki oraz centra dystrybucyjne. Ogromną rolę odgrywać będzie 
dalsza ekspansja sektora e-commerce. Dynamiczny rozwój han-
dlu elektronicznego oraz zmieniające się potrzeby i preferencje 
klientów w kwestii zamówień i ich realizacji, stymulują poja-
wianie się na rynku nowych, alternatywnych form doręczenia 
i odbioru przesyłek.
Ekspansja zagraniczna polskich firm przekłada się na rozwój 
segmentu międzynarodowych przesyłek ekspresowych, którego 
uczestnikiem jest DHL EXPRESS. Z obserwacji zachowań naszych 
klientów wynika, że dzięki utrzymującej się dynamice handlu mię-
dzynarodowego, planują oni kolejne inwestycje w Polsce związane 
z eksportem i importem swoich wyrobów. Polski eksport się rozwi-
ja, a przedsiębiorcy szans na rozwój biznesu upatrują w nowych 
kierunkach ekspansji handlowej, czego przykładem jest rosnąca 
rola i znaczenie eksportu na rynkach poza UE - do Azji i Ameryki 
Południowej.
W perspektywie najbliższych lat wyzwaniem dla firm logistycz-
nych może okazać się rosnący deficyt pracowników na rynku pracy 
w branży TSL; dużej uwagi wymagać będzie doskonalenie procesów 
obsługi klienta oraz świadczenie najwyższej jakości usług zaspo-
kajających rosnące oczekiwania i potrzeby rynku konsumentów. 
Mając to na uwadze, inwestujemy w nowoczesność i innowacyjność 
w międzynarodowych usługach oraz dbamy o wysokie standardy 
obsługi klienta. W najbliższych latach skupimy się na realizacji 
projektów objętych programem inwestycyjnym. Dotyczą one zarów-
no rozbudowy dedykowanej sieci wyspecjalizowanych obiektów do 
obsługi klientów DHL EXPRESS (gateways, międzynarodowe termi-
nale z funkcją service center), jak i rozwoju infrastruktury informa-
tycznej i usprawnienia elementów infrastruktury technicznej. Są to 
kierunki rozwoju, które pozwolą nam na udoskonalanie procesów 
operacyjnych, a tym samym na dostosowywanie się do wymagań 
i potrzeb klientów związanych z obsługą przesyłek w relacji import/
eksport. Zamierzamy również zwiększyć zatrudnienie oraz nakła-
dy na szkolenie pracowników, aby sprostać realiom związanym 
z działalnością eksportową naszych klientów. Inwestując w rozwój 
naszych pracowników i kurierów, w poszerzanie ich wiedzy i rozwój 
kluczowych kompetencji, budujemy większe zaangażowanie i wy-
jątkową kulturę organizacyjną”. ■

Brązowe Godło
Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej szesnastej edycji programu Operator 
Logistyczny Roku DHL EXPRESS, to firma mająca od lat najsilniejszą markę na polskim rynku, reprezentująca 
jedną z największych grup logistycznych, zdobywca głównej nagrody w 2004 i 2011 r. oraz nagród i wyróżnień we 
wszystkich pozostałych jego edycjach, począwszy od 2003 r.
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O sukcesie DSV ROAD decyduje współpraca spółek w ramach grupy 
DSV, pozwalająca proponować elastyczne, dedykowane rozwią-

zania logistyczne, łączące różne rodzaje transportu, magazynowania 
i usług dodatkowych. To właśnie zakres i jakość oferty usług stanowi 
najmocniejszą stronę firmy, zdobywającej miano najlepszej na ryn-
ku, ocenionej przez klientów najwyżej spośród wszystkich badanych 
firm. Uzyskanie tak wysokiej akceptacji klientów wymagało – jak po-
kazują wyniki badania – podjęcia w ostatnim czasie wzmożonej pracy 
nad uporządkowaniem operacji, a także rozszerzenia kompleksowej 
obsługi i wyraźnego powiększenia geograficznego zasięgu dostaw. 
Firmie udało się wyeliminować wielu konkurentów, zwiększyć zakres 
sprzedawanych usług i udział w portfelu klienta, doprowadzając tak-
że do powiększenia kwot wydatków klientów na usługi logistyczne. 
Na kluczowym dla firmy rynku krajowych przesyłek drobnicowych 
w sposób zdecydowany umocniła pozycję jednego z liderów. Tym 
należy tłumaczyć fakt, że głównym konkurentami firmy są w coraz 
większym stopniu firmy z grupy RABEN, RABEN LOGISTICS i RABEN 
TRANSPORT, dystansując innego, jeszcze tylko liczącego się rywala, 
DB SCHENKER.

Filip Czerwiński, prezes zarządu DSV ROAD: „Otrzymanie nagrody 
w prestiżowym rankingu Operator Logistyczny Roku jest niezwy-
kle pozytywnym zwieńczeniem bardzo intensywnego i udanego 
roku dla DSV ROAD w Polsce. Nasza firma bardzo dynamicznie się 
rozwija. Otwieramy nowe biura i lokalizacje przeładunkowe, kolej-
ny rok odnotowując też dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Niezmier-

nie się cieszę więc, że nasze starania są pozytywnie odbierane 
przez rynek i naszych klientów. Tak dynamiczny rozwój nie byłby 
możliwy bez naszych pracowników, którym chciałbym serdecznie 
podziękować za zaangażowanie i wsparcie. Ogromnie dziękuję 
także naszym klientom za pozytywną ocenę naszej współpracy. To 
właśnie nasi klienci są w centrum nowej strategii korporacyjnej 
DSV ROAD 2020, której przesłanie mówi o tym, że każdy pracow-
nik jest odpowiedzialny za opiekę nad klientami, a naszym celem 
jest przekraczanie ich oczekiwań. Jest to przesłanie szczególnie 
istotne w obecnej sytuacji, kiedy rynek boryka się z problemem 
braku kierowców, kiedy coraz trudniej jest o pracowników, a do 
tego nieustannie pojawiają się nowe wyzwania legislacyjne i ad-
ministracyjne. Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług 
będzie w najbliższym czasie dużym wyzwaniem dla naszego ryn-
ku, a należyta opieka nad klientem stanie się tym ważniejszym 
elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Projekty, które 
już wdrożyliśmy lub nad którymi obecnie pracujemy, aby spro-
stać temu wyzwaniu, obejmują m.in. profesjonalny dział Customer 
Service w kolejnych lokalizacjach naszej firmy w Polsce, zapew-
nienie proaktywnej informacji dla klienta oraz bieżącą ocenę sa-
tysfakcji w ramach programu NPS. 
Bardzo się cieszę, że klienci wyróżniają naszą firmę spośród 
konkurencji, gdyż świadczy to o tym, że udaje nam się pracować 
w zgodzie z naszą wizją, która brzmi: Chcemy być firmą świad-
czącą wysoką jakość usług, prowadzącą rentowny biznes poprzez 
wysoką efektywność operacyjną”. ■

Brązowe Godło
Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej szesnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku DSV ROAD, to jedna z trzech lokalnych dywizji grupy DSV, ubiegłoroczny debiutant, biorąca jednakże udział 
w programie od samego początku pod marką DFDS TRANSPORT.
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Sekretem sukcesu tej jednej z najefektywniej zarządzanych firm 
transportowych jest konsekwentnie realizowana strategia nastawio-

na na klienta. Sprzedając usługi najwyższej jakości, firma zapewnia so-
bie bowiem osiąganie wysokiej marży ze sprzedaży i szybkiego tempa 
wzrostu przychodów. Osiągnięcie tak wybitnych rezultatów w tak dłu-
gim czasie wymaga – zgodzimy się - nie tylko sprawnego zarządzania, 
ale także określonego typu przywództwa, pozwalającego wytworzyć 
kulturę organizacji i prowadzić ją przez kolejne fazy rozwoju. W tym 
przypadku osobisty wkład właściciela w osiąganie zadowolenia klien-
tów, zapewnianie sobie w tych klientach promotorów, którzy gotowi są 
rekomendować usługi firmy innym, jest nie do przecenienia.

Mirosław Maszoński, właściciel MASZOŃSKI LOGISTIC: „Z per-
spektywy czasu uważam, że kluczowa dla odniesienia sukcesu jest 
konsekwencja w działaniu, jasno wyznaczone i skutecznie zakomu-
nikowane cele oraz strategia. Rok 2017 był okresem pełnym wyzwań 
dla całej branży. Dla mojej firmy był również rokiem zmian. Mam tu 
przede wszystkim na myśli otwarcie firmy w Niemczech. Decyzje 
podjęte dwa lata temu, konsekwencja w realizacji założonych celów 
oraz spójna koncepcja działania, miały kluczowe znaczenie dla bar-
dzo dobrych wyników, jakie notujemy w tym roku. Spółka niemiec-
ka to obecnie niemal 100 aut oraz dwa oddziały. Wykorzystując jej 

potencjał oraz korzystną sytuację makroekonomiczną, udało nam się 
umocnić pozycję lidera wśród naszych klientów oraz pozyskać nowe 
kontrakty.
Regulacje prawne stanowią poważne wyzwanie dla firm transpor-
towych. Paradoksalnie tam, gdzie inni widzą jedynie zagrożenia, ja 
staram się dostrzec szanse. Jako przykładem posłużę się tutaj regu-
lacjami francuskimi, które wiele firm transportowych, obawiających 
się dodatkowych kosztów, zniechęciły do ekspansji w tym kraju. My 
natomiast wydatnie zwiększyliśmy liczbę transportów do Francji.
Powiększanie floty pojazdów, czego udaje się nam dokonać, to tylko 
kolejny szczebel rozwoju naszej organizacji. Prawdziwą miarą powo-
dzenia jest wyróżniający na tle branży wynik finansowy, jaki nasza 
spółka osiąga, a przede wszystkim rosnąca, dzięki profesjonalnej ob-
słudze, liczba klientów, bo daje podstawy do dalszego rozwoju.
Jako właściciel firmy jestem odpowiedzialny za wyznaczanie kierun-
ków rozwoju. Mam jednak świadomość, że bez odpowiednio dobrane-
go, rozumiejącego i podzielającego moją wizję prowadzenia biznesu 
teamu, sukces nie byłby możliwy. Za każdym zakupionym autem, 
zatrudnionym kierowcą czy pozyskanym zleceniem, stoi ciężka ludz-
ka praca. Od menedżerów, po pracowników operacyjnych, wszyscy 
wykazują pełne zaangażowanie. Jestem przekonany, że tylko w ten 
sposób można budować stabilny biznes”. ■

Brązowe Godło
Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej szesnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku MASZOŃSKI LOGISTIC, to firma, która jako pierwsza i jak dotąd jedyna spośród firm reprezentujących 
rodzimy kapitał, zdobyła pierwsze miejsce w tym programie. Zdobywca nagród i wyróżnień we wszystkich jego 
edycjach począwszy od debiutu w 2007 r. W sumie już po raz szósty znalazła się w gronie najwyżej przez klientów 
cenionych firm logistycznych w Polsce, zajmując jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu.

Inny niż wszystkie!
Kreuj wizerunek swojej firmy
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GLS systematycznie umacnia swoją pozycję 
na krajowym rynku usług kurierskich, 

wyprzedzając inne firmy z tego segmentu 
pod względem oceny jakości usług. Firma 
realizuje odmienną niż konkurenci strategię 
koncentrowania się na efektywności działań, 
czego przejawem jest nieodmiennie dwucy-
frowy wynik sprzedaży, w tym momencie 
najwyższy w segmencie usług kurierskich. 
Jest to strategia zwycięska, gdyż daje nie tyl-
ko najwyższy zysk, ale i najwyższą dynamikę 
sprzedaży. Równocześnie zaznacza się pro-
gres pozycji firmy na rynku, wzrasta satys-
fakcja klientów ze standardu obsługi. Pozycja 
rynkowa GLS ugruntowana jest na zaufaniu 
klientów do wysokiej jakości realizacji do-
staw (przede wszystkim bezbłędności dostaw, 
czynnika kluczowego w segmencie KEP) oraz 
polityki cenowej. Żeby pobierać wysokie mar-
że, GLS musi oferować usługę najwyższej 
próby, co potwierdzają klienci, którzy odpo-
wiedniość ceny do jakości obsługi uznają za 

najsilniejszą stronę firmy. Dodajmy, że żadna 
inna firma w Polsce nie może się z nią pod 
tym względem równać.

Tomasz Kroll, dyrektor zarządzający GLS 
POLAND: „Jakość była i zawsze będzie punk-
tem centralnym wszystkich naszych działań, 
zarówno w zakresie usług, jak i rozwiązań IT 
oraz procesów. Naszym celem jest dostoso-
wanie się do potrzeb nadawców i odbiorców. 
Branża e-commerce stale się rozwija, w związ-
ku z czym dostawy do prywatnych odbiorców 
pozostają jednym z kluczowych aspektów na-
szego działania.
Oczekiwania wobec firm kurierskich są 
coraz wyższe, a nieobecność odbiorcy pod 
adresem doręczenia podczas próby dostawy 
to już nie jedyne wyzwanie w naszej branży. 
Odbiorcy doceniają m.in. sprawną komuni-
kację z firmą oraz możliwość dostosowania 
doręczenia do własnego harmonogramu 
dnia. Jednocześnie, coraz więcej osób ko-
rzysta z zagranicznych sklepów interneto-
wych, w związku z czym e-commerce staje 
się coraz bardziej międzynarodowy. Dlatego 
GLS rozszerza dostępność usługi FlexDelive-
ryService w kolejnych krajach europejskich. 
W jej ramach informujemy odbiorców za 
pośrednictwem e-maila o planowanej dosta-
wie i oferujemy możliwość przekierowania 
paczki, co jest przez nich wyjątkowo cenio-
ne. Teraz usługa jest dostępna również dla 
przesyłek międzynarodowych. Odbiorcy 
w 13 państwach europejskich mogą korzy-
stać z tych funkcjonalności, niezależnie od 
kraju nadania paczki. Ponadto GLS oferuje 
międzynarodową usługę zwrotu, która jest 
dostępna w wielu krajach Unii Europejskiej. 
Jest to szczególnie ważne dla naszych klien-
tów z branży e-commerce, ponieważ wraz 
z coraz częstszymi zakupami online, rośnie 
także liczba nietrafionych zakupów. 
Jesteśmy pewni, że równolegle z rozwijają-
cym się handlem elektronicznym, nastąpi 
digitalizacja w organizacji dostaw. Powinno 
to wpłynąć pozytywnie na komunikację z od-
biorcami. Jednym z największych wyzwań 
w naszej branży jest dostosowanie procesu 
doręczenia do potrzeb odbiorców, tak aby 
było ono dla nich łatwe i wygodne, przy jed-
noczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności 
firmy kurierskiej.

Jakość jednak to nie tylko nowe czy ulepszone 
usługi. Nie można zapomnieć o odpowiednim 
rozwoju sieci. Nasi klienci powierzają nam 
coraz większą liczbę paczek, dlatego uru-
chamiamy kolejne lokalizacje: jesienią tego 
roku otworzyliśmy nowe oddziały w Radomiu 
(Mazowsze) i w Lesznie (Wielkopolska), które 
przejęły część tras od sąsiadujących z nimi fi-
lii. Obecnie na terenie Polski znajdują się 33 
oddziały GLS. Trwa również budowa zaawan-
sowanego technologicznie obiektu w Jankach 
pod Warszawą, zakończenie prac planowane 
jest na luty 2018 r.
Grupa GLS posiada rozległą sieć połączeń mię-
dzynarodowych. Dzięki własnym spółkom oraz 
partnerom stworzyła sieć obejmującą 41 państw 
Europy, dysponujemy także połączeniami global-
nymi. Dzięki takiej strukturze GLS oferuje jedno-
rodnie wysoką jakość świadczonych usług wraz 
z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak 
możliwość śledzenia paczki online, nawet poza 
krajem nadania. Od zeszłego roku grupa GLS 
intensywnie rozwija się także poza Europą, co 
stanowi element naszej rozważnej strategii eks-
pansji międzynarodowej. Dzięki przejęciu GOL-
DEN STATE OVERNIGHT i POSTAL EXPRESS, 
oferujemy usługi w siedmiu stanach USA.
Na koniec, kwestia nie mniej ważna - świado-
mość marki odgrywa znaczącą rolę dla usługo-
dawcy. Jednym z elementów budowania zaufania 
jest wykreowanie pozytywnych skojarzeń. To 
jeden z powodów, dla których GLS został sponso-
rem generalnym żużlowej reprezentacji Polski. 
Oprócz możliwośc i wspierania jednego z najbar-
dziej popularnych sportów w Polsce, daje nam 
również wyjątkową okazję do wzmocnienia wi-
doczności i budowania pozytywnego wizerunku 
GLS wśród opinii publicznej. Dzięki większemu 
zainteresowaniu naszą firmą, możemy łatwiej 
informować o naszych usługach i rozwiąza-
niach. Pomagają w tym również nasze profile 
w mediach społecznościowych na LinkedIn i na 
Facebooku, które są dodatkowym kanałem ko-
munikacji z nadawcami i odbiorcami.
Nowe usługi, wysoka jakość obsługi paczek, 
przejrzyste, wygodne i nowoczesne sposoby 
komunikacji - także w przyszłym roku bę-
dziemy starali się spełnić wysokie oczekiwa-
nia naszych klientów. Tytuł Lider Logistyki 
to bardzo duża motywacja i jednocześnie 
forma uznania za wysoką jakość i obsługę 
naszych klientów”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej 
firmy logistycznej w kategorii 
usługi kurierskie tegorocznej 
szesnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku 
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS 
POLAND, to firma, która 
uczestniczy w programie od 
początku, wielokrotnie wyróżniana, 
przed dwoma laty zdobyła jedną 
z głównych nagród.

GENERAL LOGISTICS 
SYSTEMS POLAND

USŁUGI KURIERSKIE
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Jedna z najczęściej rekomendowanych 
przez klientów firm w segmencie spe-

dycja morska i lotnicza, o uznanym geo-
graficznym zasięgu działania i wyśru-
bowanych normach realizacji dostaw, 
z powodzeniem rozwija swoje kompetencje 
w operacjach lądowych, także w zakresie 
magazynowania, logistyki i dystrybucji. 
Działalność spedycyjna została uznana za 
najlepszą w kraju. Firmę cechuje niebywa-
ła - utrzymywana przez kolejne lata - sta-
bilność wyśrubowanych wskaźników jako-
ściowych, co pozwala jej utrzymać wysoką 
pozycję na rynku. Najwyżej ze wszystkich 
badanych firm VGL oceniana jest w zakre-
sie komunikacji z klientem, czasu odpo-
wiedzi na zapytanie ofertowe czy obiegu 
informacji o stanie realizacji dostaw.

Marcin Gruchała, prezes zarządu VGL GRO-
UP: „Pozycjonujemy się w gronie operatorów 
logistycznych będących w stanie komplekso-
wo obsłużyć klienta. Momentem zwrotnym 
w naszej historii, który doprowadził nas do 
dzisiejszego kształtu organizacji, był rok 
2011. Wtedy to nasz kluczowy klient, firma 
ESOTIQ & HENDERSON, jeden z liderów 
w sprzedaży bielizny w Polsce, zdecydowała 
się na zmianę lokalizacji i operatora centrum 
dystrybucyjnego. Mieliśmy już za sobą uda-
ny okres współpracy w zakresie tradycyjnej 
spedycji morskiej, aktywnie pomagaliśmy 
klientowi w sprawniejszym zarządzaniu 
wysyłkami drobnicowymi, skróciliśmy lead 
time, ograniczyliśmy koszt frachtu per CBM 
i zredukowaliśmy praktycznie do zera koszt 
opłat składowych i demurrage. Na bazie 
tych pozytywnych doświadczeń, zostaliśmy 
zaproszeni do przetargu na poprowadzenie 
centrum dystrybucyjnego E&H. Podjęcie się 
tego zadania było ryzykowne, gdyż działal-
ność magazynowa, logistyka i dystrybucja, 
to jednak dziedziny wbrew pozorom odległe 
od spedycji morskiej, w której się dotąd spe-
cjalizowaliśmy. Wraz z Grzegorzem Dobkow-
skim stworzyliśmy nasze pierwsze wspólne 
przedsięwzięcie, VGL DISTRIBUTION SERVI-
CES, właśnie pod ten projekt. Przetarg udało 
się wygrać, centrum dystrybucyjne zostało 
uruchomione na początku 2012 r. Posiadanie 
nowej kompetencji w firmie przełożyło się na 
wzrost biznesu, a my z Grzegorzem zrozumie-
liśmy, że razem, jako główni właściciele, mo-
żemy osiągnąć więcej, a posiadanie zdolności 
do obsługi klienta w wielu produktach jest 
kluczem do dalszego rozwoju. Wkrótce po-
tem, w latach 2012 i 2013, udało nam się sku-
tecznie rozwinąć spedycję drogową, lotniczą 
i równolegle z rozwojem spedycji morskiej 
stworzyć kompetencje obsługi klienta dedy-
kowanego pod Supply Chain Management. 
Rok 2014 rozpoczęliśmy już w nowej struk-
turze organizacyjnej i pełnej gotowości, aby 
kompleksowo móc obsłużyć klienta w tych 
właśnie obszarach.
Strategia <<One Company, One Goal, Custo-
mer First!>> powstała pod koniec 2015 r. 
Byliśmy wtedy i w zasadzie ciągle jesteśmy 
w okresie dynamicznego wzrostu. Skala za-
trudnienia wzrosła z kilkudziesięciu osób 

w roku 2013 do 400 pracowników obecnie. 
Grupa VGL składa się z kilku spółek opera-
cyjnych, o czym decydują względy bizneso-
we. Jednakże nowo zatrudniane osoby na-
pominamy, że niezależnie od tego, w jakiej 
spółce z grupy pracują, to dla klienta, dla 
rynku, dla naszych dostawców, ale też dla 
naszych pracowników stanowimy jedno cia-
ło. Jesteśmy rozpoznawani jako VGL GROUP, 
jesteśmy jedną firmą, mamy wspólne cele, 
a klient zarówno dla naszej sprzedaży, ope-
racji, jak i dla księgowości czy działu finan-
sów ma być zawsze na pierwszym miejscu.
Zbliża się do końca kolejny rekordowy rok 
dla naszej firmy. Przychody wzrosną z 300 
do 400 mln zł, zwiększyliśmy zatrudnienie, 
obsłużymy prawie 45 tys. TEU i wykonamy 
75 tys. zleceń drogowych, nasz magazyn 
powiększył się z 6 do 12 tys. m2, otworzy-
liśmy cztery nowe oddziały. To tylko kilka 
najważniejszych liczb. Przedłużyliśmy, ze 
wspomnianym już wcześniej kluczowym 
klientem ESOTIQ & HENDERSON, kontrakt 
na kolejne trzy lata, 2018-2021. Dla naszych 
największych klientów wykonujemy jedno-
cześnie zlecenia morskie, lotnicze, kolejowe 
i drogowe, kompleksowość naszych usług 
nie jest zatem tylko hasłem. Przeprowadzi-
liśmy się do nowej, dwukrotnie większej i co 
ważne własnej, siedziby w Nowym Orłowie. 
Przygotowujemy się do implementacji syste-
mu Cargowise, integrującego nasze operacje 
morskie, lotnicze, kolejowe i supply chain. 
Zmieniamy system ERP obsługujący cały 
nasz back office. Jesteśmy gotowi dalej się 
rozwijać i podejmować kolejne wyzwania.
Plany na rok 2018 to skuteczna implementacja 
wspomnianych systemów operacyjnych i pra-
ce nad przygotowaniem nowego systemu dla 
działu drogowego. Po stronie biznesu, chcemy 
nadal rozwijać się z naszymi dotychczasowymi 
klientami i chcemy pozyskiwać nowych. Roz-
ważamy otwarcie naszego biura w portowym 
mieście Koper w Słowenii, najprawdopodob-
niej w drodze akwizycji któregoś z lokalnych 
podmiotów. Spodziewamy się tam dużego, re-
gularnego kontraktu stąd potrzeba obecności 
na tym rynku. W Polsce również poważnie 
myślimy o konsolidacji rynku w drodze trans-
akcji M&A i przygotowujemy się już teraz do 
przyszłych działań na tym polu”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej firmy 
logistycznej w kategorii spedycja 
drogowa, kolejowa, lotnicza 
i morska tegorocznej szesnastej 
edycji programu Operator 
Logistyczny Roku VGL GROUP, 
to firma, która, przed dwoma 
laty otrzymała wyróżnienie jako 
najlepszy nowy partner programu.

VGL GROUP

SPEDYCJA DROGOWA, 
KOLEJOWA LOTNICZA 

I MORSKA
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DAMCO, oferując pełen wachlarz usług 
logistycznych, projektuje i wdraża kom-

pleksowe rozwiązania. Jednakże jako regio-
nalny, lądowy oddział światowego giganta 
transportu morskiego wydawał się pełnić do-
tąd raczej służebną rolę, wykonując zadania 
w ramach ponadgranicznych kontraktów. 
Obecnie sytuacja uległa zasadniczej zmia-
nie, DAMCO wyspecjalizowało się w obsłu-
dze produktów wybranych branż, stając się 
dla klientów niedającym się zastąpić partne-
rem. W ciągu zaledwie paru lat w większości 
obojętnych bądź krytycznych klientów zastą-
pili entuzjaści, rekomendujący współpracę 
z tą firmą.
Piotr Klein, Customer Service Office Manager, 
Jakub Mach, Country WND Manager, DAMCO PO-
LAND: „Działalność naszej firmy obejmuje dwa 
równoważne obszary, magazynowanie i spedycję.
Działalność w obszarze Warehousing and 
Distribution koncentruje się na logistycznej 
obsłudze branży farmaceutycznej i weteryna-
ryjnej. DAMCO prowadzi wyspecjalizowane 

centrum logistyczne obejmujące zarówno hur-
townie produktów leczniczych ludzkich, jak 
i weterynaryjnych pod rygorami odpowiednich 
Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP) oraz 
Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP). Procesy 
te są wspierane przez dwie własne hurtownie: 
farmaceutyczną i weterynaryjną. DAMCO jako 
jedyny w Polsce operator, równolegle rozwija-
jący pełne usługi logistyki kontraktowej dla 
obu branż, pod jednym dachem skonsolidowało 
i zoptymalizowało biznes globalnych graczy 
działających zarówno na rynku farmacji, jak 
i weterynarii, dostarczając rozwiązania nie tyl-
ko dla produktów w zakresie temperaturowym 
15-25°C i zimnym łańcuchu 2-8°C, ale również 
w suchym lodzie oraz ciekłym azocie (LN2). 
Centrum logistyczne DAMCO pełni również dla 
naszych klientów rolę hubu przeładunkowego 
na region Europy Środkowej i Wschodniej.
W Polsce DAMCO to operator logistyczny 
z najdłuższym na rynku, bo ponad 17-letnim 
doświadczeniem w obsłudze branży farmaceu-
tycznej i weterynaryjnej i z najdłuższą renten-
cją klientów. Pierwsi z nich już zdecydowali, że 
zostaną z nami łącznie ponad 20 lat!
DAMCO pozostając częścią globalnej dywizji 
TRANSPORT AND LOGISTICS A.P. MØLLER-MA-
ERSK w zakresie logistyki dla produktów leczni-
czych ludzkich i weterynaryjnych, w Polsce działa 
jak niszowy operator logistyczny. Lata 2000, 
2013 i 2017 stanowią kamienie milowe w roz-
woju usług logistyki kontraktowej dla produktów 
leczniczych przez DAMCO POLAND. Uzyskując 
w 2000 r. pierwsze zezwolenie na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej, staliśmy się pionierem 
tych usług w Polsce. W 2013 r., kiedy zostały opu-
blikowane wytyczne Komisji Europejskiej w spra-
wie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej 
produktów leczniczych ludzkich, DAMCO PO-
LAND podjęło świadomą decyzję o inwestycjach 
w załogę, system zarządzania jakością, systemy 
IT (i ich walidację) i infrastrukturę. Spotkało się 
to z zainteresowaniem rosnącej liczby partnerów, 
wśród których znajdują się najważniejsze marki 
branży. Z końcem 2017 r. wieńczymy ten proces, 
przekształcając nasze największe centrum logi-
styczne w Polsce w obiekt dedykowany wyłącz-
nie farmacji i weterynarii.
DAMCO POLAND zajmuje się także świadcze-
niem usług spedycyjnych, obszar ten określa-
my jako Customer Service Office (CSO). W jego 
skład zaliczamy: transport morski, transport 

lotniczy oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. 
DAMCO w ramach swojej globalnej strategii 
rozwoju transportu morskiego skupia uwa-
gę na dwóch korytarzach transportowych. 
Pierwszym z nich jest przepływ z Dalekiego 
Wschodu do Europy Północnej, drugi dotyczy 
relacji transportowych z Półwyspu Indyjskiego 
do Europy Północnej. Owe korytarze dotyczą 
transportu morskiego, lotniczego oraz logisty-
ki. W tej strategii rozwoju bardzo pomagają 
armatorskie, bezpośrednie serwisy do portu 
w Gdańsku. Dzięki nim rozwijamy przewóz 
ładunków drobnicowych, LCL. Połączenie na-
szej strategii rozwoju transportu morskiego 
z dostępnością armatorskich serwisów bez-
pośrednich do Polski, pomogło nam dokonać 
niebywałego rozwoju transportu intermodalne-
go. Wszystko to wpisuje się globalną strategię 
grupy Transport & Logistics zakładającej nie 
tylko optymalizację procesu logistycznego, 
lecz również ograniczenie emisji CO

2
. W per-

spektywie lat 2011-2017 udało nam się prze-
nieść 95% naszego wolumenu z polskich dróg 
na wagony. Było to oczywiście możliwe dzięki 
<<zielonej>> strategii transportowej klientów 
DAMCO, a wszystko wpisuje się w Białą Księ-
gę Transportu Unii Europejskiej, która zakłada 
ograniczenia emisji CO

2
 do atmosfery. Dzięki 

zaufaniu naszych klientów, wynikającym z ja-
kości serwisu, jaki dla nich świadczymy, rok 
2017 przyniósł znaczące ożywienie oraz roz-
wój produktu lotniczego w Polsce.
DAMCO w ramach globalnej dywizji TRANS-
PORT AND LOGISTICS A.P. MØLLER-MAERSK 
razem z MAERSK LINE, APM TERMINALS, 
SVITZER I MAERSK CONTAINER INDUSTRY 
koncentruje się na pomocy w zarządzaniu zło-
żonymi łańcuchami dostaw i identyfikowaniu 
nowych obszarów poprawy efektywności, które 
umożliwiają naszym partnerom redukcję zapa-
sów, obniżenie kosztów operacyjnych oraz szybko 
uzyskiwane oszczędności w celu zapewnienia 
długoterminowej konkurencyjności. Skupiamy 
się przede wszystkim na segmentach: Lifestyle, 
Retail, FMCG, Chemicals, Technology. W każdym 
z nich uzyskaliśmy zaufanie marek będących lide-
rami rynków. Widoczną w Polsce pochodną tego 
zaufania jest przypadające na rok 2017 i nieza-
leżne od rozwoju usług dla farmacji i weterynarii, 
dwukrotne zwiększenie biznesu prowadzonego 
w ramach naszego oddziału w Łodzi oraz w Con-
tainer Freight Station w Gdańsku”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej 
firmy logistycznej w kategorii 
magazynowanie i zarządzanie 
zapasami tegorocznej szesnastej 
edycji programu Operator 
Logistyczny Roku DAMCO POLAND, 
to firma, która notowana jest 
w rankingu od piętnastu lat.

DAMCO POLAND

MAGAZYNOWANIE 
I ZARZĄDZANIE 

ZAPASAMI
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Niesłychanie wysoki standard obsługi 
przyczynia się do umocnienia pozycji na 

rynku międzynarodowych przewozów wyso-
kokubaturowych nadwoziami wymiennymi, 
niszy, w której firma dominuje. Specjali-
zacja, ułatwiając wypracowanie lojalności 

klientów, którzy są gotowi rekomendować 
usługi firmy innym, zarazem może ograni-
czać skuteczność tej promocji, gdy liczba 
potencjalnych klientów będzie niewielka.
Głównym konkurentem firmy wydaje się być 
OMEGA PILZNO.

Grzegorz S. Woelke, prezes zarządu grupy 
VIVE: „W roku obchodów 25-lecia działalności 
grupy VIVE i 10-lecia istnienia VIVE TRANS-
PORT zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie nowe-
go etapu rozwoju firmy. Formalnie rzecz biorąc 
nastąpiło wydzielenie logistyki magazynowej 
i powołanie osobnej spółki VIVE LOGISTIC 
SERVICES. W sierpniu przyszłego roku, kiedy 
obejmiemy 26 tys. m2 powierzchni magazynów 
w nowo powstającym Centrum Logistycznym 
Panattoni Park Kielce, zaoferujemy klientom 
wewnętrznym z grupy VIVE oraz podmio-
tom zewnętrznym, usługi w zakresie obsługi 
zwrotów sklepowych, debrandingu, przepako-
wania, konfekcjonowania, obsługi logistycznej 
e-commerce, obsługi celnej w ramach składu 
celnego i odpraw celnych. W nowym obiekcie 
będziemy mogli formować i rozformowywać 
kontenery morskie z przeznaczeniem do dal-
szego transportu zarówno drogą morską, jak 
również kolejową. Szczególne położenie Parku 
Logistycznego Kielce na mapie drogowej Polski 
przy uwzględnieniu sieci terminali intermo-
dalnych, oferuje klientom możliwość bardzo 
dobrego dostępu do najlepszych rynków zbytu 
w Polsce, takich jak aglomeracja warszawska, 
aglomeracja łódzka oraz aglomeracja śląska 
wraz z Krakowem. Zdecydowaliśmy się na 
tę inwestycję, mając na uwadze ograniczone 
zasoby, które od mniej więcej roku stają się 
poważnym wyzwaniem dla wszystkich opera-
cji logistycznych zlokalizowanych w typowych 
miejscach w Polsce. Typowe miejsca lokalizacji 
operacji logistycznych, takie jak okolice Stryko-
wa, Poznania, Wrocławia cierpią coraz bardziej 

na deficyt zasobów, w szczególności zasobów 
ludzkich, dlatego szczególna rola w kolejnych 
latach przypadnie operacjom logistycznym 
zlokalizowanym na tzw. rynkach wschodzą-
cych. Analizując popyt i podaż zasobów nie-
zbędnych do realizacji operacji logistycznych, 
w szczególności podaż zasobów ludzkich oraz 
wykwalifikowanych pracowników logistyki 
magazynowej, na czoło wybijają się dwie loka-
lizacje zgodnie z opracowaniem Grupy Rand-
stad z ubiegłego roku. Chodzi o region podlaski 
i region świętokrzyski, przy czym region świę-
tokrzyski jest położony korzystniej względem 
głównych rynków zbytu i aglomeracji w Polsce. 
Dlatego wiążemy szczególne nadzieje z moż-
liwością zaoferowania klientom, zwłaszcza 
z branży modowej, ale także branży opakowań, 
części zamiennych itp., umiejscowienia swoich 
operacji logistycznych w miejscu, gdzie, jak ni-
gdzie indziej, deficytowe zasoby będą dostępne 
jeszcze przez wiele lat.
Przejawem potencjału grupy VIVE jest stale 
postępująca mechanizacja produkcji, w tym 
także wprowadzanie nowych systemów sor-
towniczych, co ma bezpośrednie przełoże-
nie na możliwości prowadzenia operacji 
logistycznych. Możemy też liczyć na duży 
przyrost pracowników o wysokich kwalifika-
cjach, którzy będą mogli realizować operacje 
logistyki magazynowej dla naszych klientów 
w kolejnych latach. Bez zmian pozostaje nato-
miast priorytet działania spółki VIVE TRANS-
PORT, którym jest organizacja sprawnego 
łańcucha dostaw z zastosowaniem nadwozi 
wymiennych. Nadwozia wymienne są szcze-
gólnym środkiem transportu o niższej niż 
inne emisji spalin oraz uciążliwości dla ruchu 
drogowego i uciążliwości społecznej. Oba te 
elementy, czyli Centrum Logistyczne Grupy 
VIVE w Kielcach oraz Agile Supply Chain, 
będą się uzupełniały, co zadecyduje o naszym 
sukcesie rynkowym”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej 
firmy logistycznej w kategorii 
lojalność klientów tegorocznej 
szesnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku VIVE 
TRANSPORT, to firma, która 
w ubiegłym roku otrzymała 
wyróżnienie jako najlepszy nowy 
partner programu.

VIVE TRANSPORT 

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW

Inny niż wszystkie!
Wykorzystaj siłę content-marketingu

www. .pl 

Załóż inteligentny profil
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Firma ta opiera system dostaw na spedycji 
lotniczej i morskiej najbardziej na rynku 

elastycznej i najlepszej jakościowo obsłudze. 
W zakresie organizacji frachtu lotniczego oraz 
drobnicy morskiej firma nie ma sobie równych, 
zapewniając najwyższą jakość, największą ela-
styczność czasu transportu, jak i cen. Strategia 
firmy zakłada, że tylko osiągnięcie pierwszeń-
stwa w obsłudze zapewni wzrost udziału w ryn-
ku. Wyniki prowadzonego przez nas badania 
satysfakcji klientów potwierdzają stały wzrost 
pozycji rynkowej i lojalności zleceniodawców. 
Utrzymujące się zaufanie do jakości realizacji 
dostaw i elastyczności terminów i form dostaw 
przyczyniło się do skokowej poprawy wizerun-
ku, zaufania do doświadczenia i wiarygodności 
biznesowej, czy uznania proponowanych cen 
za odpowiadające jakości obsługi.
Głównymi konkurentami firmy są DHL GLO-
BAL FORWARDING oraz ROHLIG SUUS i KU-
EHNE+NAGEL.

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu 
i sprzedaży PANALPINA POLSKA: „Ostatni 
rok był interesujący na rynku transportów 
międzykontynentalnych, zwłaszcza na 
głównym kierunku związanym z transpor-
tami do Polski, a więc w imporcie z Dale-
kiego Wschodu. O tym, że jedyną stałą 
w życiu jest zmiana, wiedział już Heraklit 
z Efezu, czego, jako uczestnicy organizacji 
globalnych przepływów towarowych, mo-
gliśmy (czasami boleśnie) doświadczyć. 
Zmienność stawek frachtowych, problemy 
z dostępnością miejsc pod załadunek, będą-
ce z jednej strony skutkiem strategicznych 
posunięć armatorów i linii lotniczych odno-
śnie do podaży środków transportu, a z dru-
giej strony zmienny popyt, powodowały, że 
biznes wielu firm stał się coraz mniej prze-
widywalny.
Jednak to, co było zagrożeniem dla jednego 
produktu, stało się szansą na rozwój innego. 
Na braku stabilności rynku morsko-lotni-
czego korzysta połączenie kolejowe z Chin, 
które w ramach Nowego Jedwabnego Szla-
ku stało się preferowanym rozwiązaniem 
dla wielu firm. Kolej zaczęła spełniać istot-
ną rolę, wpływając na rentowność wielu 
przedsięwzięć. Można wręcz zaryzykować 
stwierdzenie, że kolej stała się niezastąpio-
ną częścią układanki rozwiązań z Dalekiego 
Wschodu, a w bliskiej przyszłości jej rola 
będzie równie istotna w kierunku przeciw-
nym. Jako firma podjęliśmy szereg działań, 
aby włączyć kolej w nasz standardowy ser-
wis i przynieść wymierną wartość dla firm, 
z którymi współpracujemy.
Podstawowym warunkiem, który umożliwił 
nam szybki rozwój usług kolejowych była 
właściwie zdefiniowana struktura i rola Cu-
stomer Service, jako zespołu specjalistów, 
których zadaniem jest zarówno spełnianie 
roli konsultacyjno-doradczej dla naszych 
klientów, jak i sama organizacja transportu. 
Drugim, niezbędnym czynnikiem była inte-
gracja wszystkich produktów pod jednym 
parasolem zespołu Customer Service, co po-
zwoliło na oferowanie klientom alternatyw-
nych rozwiązań i dostarczaniu informacji 
potrzebnych do podejmowania decyzji. Dzię-
ki tej bazie byliśmy w stanie implementować 
nowe rozwiązania dużo szybciej i bardziej 
efektywnie. Równocześnie dajemy firmom, 

z którymi pracujemy, platformę, umożliwia-
jącą poprawienie elastyczności działania, 
przepływu informacji oraz optymalizację 
kosztów poprzez integrację wszystkich pro-
duktów w jednym miejscu.
Efektem podjętych działań było otwarcie 
nowych serwisów drobnicowych (LCL) 
z Dalekiego Wschodu, opartych o transport 
kolejowy. Pierwszy serwis drobnicowy zo-
stał uruchomiony już we wrześniu 2016 r. 
z Szanghaju, a kolejny w tym roku z Shen-
zhen, co pozwoliło na skrócenie czasu trans-
portu przesyłek z południowych Chin. Po 
stronie PANALPINY leży zarówno odbiór, jak 
i konsolidacja przesyłek na Dalekim Wscho-
dzie, jak również dekonsolidacja i dostawy 
do finalnych odbiorców w Europie, co prze-
kłada się na utrzymanie pełnej kontroli nad 
procesem transportu oraz pełną informację 
dla naszych klientów.
Przywiązanie do jakości usług oraz elastycz-
ne podejście do potrzeb naszych klientów 
spowodowało, że również w logistyce kon-
traktowej możemy cieszyć się rosnącym 
ich zaufaniem. Rok 2017 rozpoczynaliśmy 
z jednym magazynem wielkości 10 tys. m2 
we Wrocławiu, ważnym z punktu widzenia 
przepływów skonsolidowanych wolumenów 
morskich i lotniczych. Magazyn działający 
według standardów TAPA realizował przede 
wszystkim obsługę pełnopaletową dla bran-
ży high-tech, przemysłowej i spożywczej. 
W ostatnim kwartale 2017 r. nasz stan 
posiadania to już 17 tys. m2 we Wrocławiu 
i 6 tys. m2 w Błoniu. PANALPINA POLSKA 
uzupełniła portfel usług logistycznych o ob-
sługę e-commerce, rozpoczynając współpra-
cę z branżą odzieżową. Zgodnie z długoter-
minową strategią, w kolejnych okresach 
będziemy koncentrowali się na dalszym 
rozwijaniu know-how w obszarach usług 
dodanych. Nie chcemy być jedynie dostaw-
cą usługi logistycznej dla naszych klientów. 
Nasz cel to budowanie partnerskich relacji 
wspierających naszych klientów w realizacji 
ich celów biznesowych.
Podjęte działania spowodowały, że zmie-
rzający ku końcowi rok możemy uznać za 
bardzo udany, a wspaniałym jego zwieńcze-
niem jest ocena naszych działań dokonana 
przez klientów i wymierny wynik osiągnięty 
w programie Operator Logistyczny Roku”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej 
firmy logistycznej w kategorii 
doświadczenie i wiarygodność 
biznesowa w tegorocznej szesnastej 
edycji programu Operator 
Logistyczny Roku PANALPINA 
POLSKA, to firma, która stała się 
uczestnikiem badania już w rok po 
rozpoczęciu działalności w naszym 
kraju, co miało miejsce w 2006 r., 
i odtąd stale bierze w nim udział, 
zdobywając wyróżnienia i nagrody.
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Zgodnie z prognozą tempo wzrostu w przyszłym roku ustabili-
zuje się na aktualnym poziomie (12%). Tegoroczna prognoza co 

do trendu wyników branży logistycznej przypomina ubiegłorocz-
ną, która również zakładała stabilizację wyników na aktualnym 
poziomie (10%). Dane szacunkowe (wzrost sprzedaży o 12,9%) są 
więc znacząco wyższe od prognozowanych (9,6%), co daje asumpt 
do zachowania optymizmu na przyszłość. Można przy tym założyć, 
że uzyskane obecnie dane prognostyczne mają pokrycie w podpisa-
nych kontraktach na przyszły rok a zarazem, że są raczej niedosza-
cowane niż przeszacowane.
Tegoroczny wynik sprzedaży branży logistycznej podtrzymuje zazna-
czone w poprzednim roku odwrócenie długookresowego trendu obniża-
jącego się tempa wzrostu, tendencji zapoczątkowanej jeszcze w 2009 r. 
To bardzo ważne dla stabilności rynku, wskazuje bowiem na trwałość 
podstaw do dalszego rozwoju. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży osiągnięty 
przez większość badanych firm logistycznych w 2016 r. i szacowany tej 
wielkości wzrost w roku następnym to nadspodziewanie dobre wyniki, 
jeśli wziąć pod uwagę umiarkowane tempo wzrostu całej gospodarki 
i zahamowanie inwestycji sektora publicznego. W czym zatem tkwi 
tajemnica powodzenia branży logistycznej? „Dynamicznie spadające 
bezrobocie powoduje zwiększoną konsumpcję, dodatkowo mamy do 
czynienia z boomem inwestycyjnym w zakresie budowy fabryk w Pol-
sce. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na usługi. Pewnym man-
kamentem jest presja płacowa i konieczność zwiększania cen, co czy-
ni Polskę mniej konkurencyjną na rynku międzynarodowym. Jednak 
zwiększenie rynku wewnętrznego w pewnym stopniu zrekompensuje 
zagrożenia wynikające z wymiany międzynarodowej. Z perspektywy 
naszej firmy widać, iż można rozwijać się dynamicznie”, dowodzi Be-

niamin Matecki, dyrektor zarządzający MARATHON INTERNATIONAL. 
Fabryki wznoszą zagraniczni inwestorzy, a wytworzone produkty są 
w większości wywożone za granicę, stąd olbrzymi wzrost wolumenów 
ładunków eksportowych (i dewastująca rynek przewozów różnica sta-
wek w eksporcie w porównaniu ze stawkami w imporcie). Inwestują 
teraz w Polsce, często przenosząc fabryki z Europy Zachodniej, mimo 
pogorszenia klimatu inwestycyjnego, w tym obniżenia zaufania do 
niezawisłości sądów. Rzecz jednak w tym, że decyzje inwestycyjne nie 
zapadają z dnia na dzień, nie słychać wprawdzie też, aby jakiekolwiek 
planowane inwestycje zostały wstrzymane.
Boom inwestycyjny wywołuje globalna koniunktura, która przyczyniła 
się do odwrócenia długoletniego trendu osłabiania wzrostu tak waż-
nej dla polskiej gospodarki branży produkcji części samochodowych. 
„Wbrew opiniom o wyhamowywaniu branży automotive, większość na-
szych klientów zadeklarowała znaczne zwiększenie wolumenów w per-
spektywie trzyletniej, począwszy od 2018 r.”, stwierdza Jakub Kokot, 
wiceprezes zarządu firmy POLONIA LOGISTYKA. Jego zdaniem nie-
uchronna jest „konfrontacja” celów budżetowych firm produkcyjnych 
z realiami w sferze transportu towarów w wyniku wprowadzenia płac 
minimalnych w poszczególnych krajach UE. Jak podkreśla z kolei Simon 
Szczepanik, dyrektor logistyki w firmie SEIFERT POLSKA: „w Polsce 
powstało i wciąż przybywa wiele kluczowych inwestycji związanych z tą 
branżą”. Rosnące z roku na rok zadania zapewnienia niezawodnego sys-
temu zasilania produkcji prowadzą, zdaniem Jerzego Gębskiego, Project 
Managera w firmie ENTERPRISE LOGISTICS, do zmian struktury rynku, 
umocnienia „pozycji dużych i średnich operatorów logistycznych dys-
ponujących najnowszą technologią, najlepszym know-how i mogących 
zaoferować kompleksowe rozwiązania logistyczne, w tym usługi z za-
kresu logistyki kontraktowej”. Zwiększonej indywidualizacji zamówień 
przy równoległej presji na obniżenie zapasów magazynowych można 
podołać, budując zwinny łańcuch dostaw, o większej niż dotychczas 
transparentności, stwierdza Paweł Trębicki, dyrektor generalny RABEN 
TRANSPORT, firmy nagrodzonej w badaniu Operator Logistyczny Roku 
2017 tytułem „Najczęściej rekomendowany dostawca usług transpor-
towych w sektorze produkcji”. Bez tej umiejętności nie można byłoby 
stanąć do „przetargu dla jednego z kluczowych producentów branży au-
tomotive, gdzie wymogiem jest aktualizowanie co 15 minut ETA (esti-
mated time of delivery) i to na podstawie bieżącej sytuacji drogowej”. To 
„wiodący operatorzy logistyczni będą generowali gros popytu na usłu-
gi w transporcie drogowym”, stając się beneficjentami rozwoju rynku 

Generalne perspektywy rynku 
usług logistycznych
Drugi rok z rzędu wyniki finansowe branży logistycznej wskazują na rosnącą dynamikę sprzedaży usług, jak tego 
dowodzą wyniki sondażu tradycyjnie przeprowadzanego przez nas na próbie pięćdziesięciu starannie dobranych 
firm logistycznych, reprezentujących różne segmenty rynku (badanie ciągłe Barometr, 2010-2017). 
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usług logistycznych, co jednak nie zmieni usytuowania przewoźników 
transportu drogowego, przynajmniej dopóki trwa koniunktura, zakłada 
Gębski. Odpowiedzią branży logistycznej na inwestycje największych 
organizacji produkcyjnych i usługowych podejmowane w Polsce jest 
rozbudowa potencjału magazynowego i wprowadzanie nowych techno-
logii. Jak zauważa Maciej Seiffert, kierownik działu sprzedaży w firmie 
TSLOGISTIC, to właśnie nowoczesny sprzęt i wysoka specjalizacja będą 
w przyszłości decydowały o konkurencyjności podmiotów w branży 
TSL.
Odwrócenie tendencji obniżania się tempa wzrostu sprzedaży zazna-
czyło się już w 2015 r., w zeszłym roku każdy kolejny kwartał przynosił 
dalszą poprawę dynamiki sprzedaży usług logistycznych. W bieżącym 
roku tendencja ta umocniła się, choć tak wysokiego tempa wzrostu, jak 
w pierwszym kwartale, później nie udało się już powtórzyć. Jeśli w ubie-
głych latach na zmienność dynamiki sprzedaży największy wpływ miał 
segment usług transportowych, to obecnie najbardziej rośnie sprzedaż 
poprzednio najstabilniejszego pod tym względem segmentu, logistyki 
kontraktowej. Motorem wzrostu pozostają firmy średniej wielkości, 
choć ich przewaga nad dynamicznie rozwijającymi się dużymi firma-
mi już nie rośnie. Diametralnie różne są wyniki małych firm, których 
sprzedaż podlegała w poszczególnych latach dużym wahaniom.
Sprzedaż usług logistycznych rośnie mimo występowania szeregu nega-
tywnych sygnałów: ciągle niskiego poziomu konsumpcji wewnętrznej, 
odkładania inwestycji rozwojowych, zamknięcia rynku rosyjskiego czy 
narastania tendencji protekcjonistycznych w krajach zachodnioeuropej-
skich. To wzrost eksportu i obrót towarów z centrów dystrybucyjnych 
ulokowanych w Polsce przez korporacje międzynarodowe odpowiada za 
wzrost sprzedaży usług logistycznych. Popyt na usługi generowany jest 
przez rynek ponadnarodowy, słaby popyt wewnętrzny nie daje, wbrew 
rządowej propagandzie, impulsu do wzrostu. Zapotrzebowanie na do-
stawy krajowe wśród badanych (badanie ciągłe Operator Logistyczny 
Roku, 2002-2017) przez nas firm, mimo rozwoju handlu elektronicz-
nego, maleje w stosunku do zapotrzebowania związanego z wymianą 
międzynarodową. Odsetek usług logistycznych zlecanych przez klien-
tów na rynku wewnętrznym w całości operacji, choć nastąpiło lekkie 
odbicie w porównaniu z rokiem poprzednim, należy do najniższych od 
momentu rozpoczęcia badania.
Trzeba pamiętać, że utrzymanie tak wysokiego tempa wzrostu w dłuż-
szej perspektywie będzie jednak bardzo trudne. Na to potrzebowaliby-
śmy bardziej stabilnego otoczenia, prawdziwie wolnego rynku i woli 
stania się liderem wśród gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. 
Kontynuowanie dotychczasowego modelu gospodarczego opartego na 
niskim koszcie pracy na dłuższą metę jest niemożliwe. Menedżerowie 
firm logistycznych wskazują na nieuchronność wzrostu kosztów logi-
stycznych, co może powstrzymać lokowanie kolejnych zakładów produk-
cyjnych i zmniejszyć zapotrzebowania na usługi transportowe. Barierę 
dla rozwoju branży będzie stanowić przede wszystkim zmiana dyrekty-

wy unijnej o pracownikach delegowanych, wymuszająca podniesienie 
wynagrodzeń kierowców polskich firm działających na terenie UE, sku-
tecznie niwelując przewagę kosztową nad obcymi firmami. Implementa-
cja prawa dotyczącego płacy minimalnej przyczyni się do zmniejszenia 
liczby polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym. Jak 
zakłada Jakub Karoń, dyrektor handlowy FF FRACHT: „Przedsiębior-
stwa świadczące usługi transportowe będą próbowały sprostać rosnącej 
konkurencji i zmieniającym się warunkom zewnętrznym świadczenia 
usług, przy jednoczesnej próbie utrzymania dotychczasowych wa-
runków świadczenia usług dla klientów. Odbije się to negatywnie na 
kondycji finansowej i możliwościach operacyjnych mniejszych firm, 
na rentowności świadczenia usług i docelowo na kondycji całej branży 
w zakresie płynności finansowej i dostępności świadczonych usług”.
Obroty firm logistycznych tymczasem systematycznie rosną, rośnie też 
ich dynamika, co daje jednak nadzieję utrzymania koniunktury. Jak 
twierdzi Dariusz Cegielski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej TRANS 
POLONIA: „Mamy wokół siebie sprzyjające otoczenie: gospodarka w Pol-
sce, jak i rynki europejskie wchłaniają więcej dóbr i towarów, co rodzi 
popyt na obsługę logistyczną. W Polsce obserwujemy zwyżkującą kon-
sumpcję paliw i ożywienie w inwestycjach drogowych. Z kolei za grani-
cą - dobrą kondycję przemysłu chemicznego. Co najważniejsze, w na-
szej ocenie to czynniki trwałe i wieloletnie”. Wzmożony popyt na usługi 
logistyczne nie rozkłada się równomiernie, wymiana międzynarodowa 
zdecydowanie przebija obrót wewnętrzny. Zdaniem Beaty Krawczyk, 
dyrektor zarządzającej MAINFREIGHT POLAND: „Największą dyna-
mikę wzrostu odnotowuje rynek e-commerce, który generuje potrzeby 
na logistykę kontraktową i usługi kurierskie, oraz przewozy drobnicy 
krajowej. Podobnie wygląda sytuacja w transporcie międzynarodowym. 
Wzrost, po pierwszych ośmiu miesiącach tego roku, polskiego eksportu 
o 7,7% i importu o 9,6% pozwala patrzeć optymistycznie na najbliższe 
miesiące i będzie wpływał pozytywnie na przewozy ładunków, przede 
wszystkim rozwijać się będą linie drobnicowe w Europie. Ale są też sy-
gnały niepokojące – coraz mocniej odczuwalny brak pracowników, zbyt 
niskie marże w usługach transportowych oraz rosnące koszty, chociaż-
by te wynikające ze stanu prawnego – unijny pakiet drogowy i zmiany 
za tym idące, np. w zakresie płacy minimalnej czy opłat drogowych. Jed-
nakże w związku z tym nie przewidujemy jakiś większych wstrząsów 
na rynku logistycznym, a raczej dążenie do zwiększania optymalizacji 
procesów”.
Rosnąca liczba zamówień może wskazywać, że priorytetem kontrahen-
tów nie jest obecnie bynajmniej prowadzenie wojny cenowej z konku-
rentami, by przetrwać, zależeć im musi raczej na zwiększeniu udzia-
łu w rynku, by jak najlepiej sprzedać wyprodukowane towary. Presja 
kontrahentów na obniżenie kosztów logistycznych wyraźnie zelżała, 
operatorzy logistyczni mają im pomóc w optymalizacji procesów (po-
prawić dostępność towarów), a nie w obniżce kosztów (szukać za 
wszelką cenę oszczędności na każdej operacji). Optymalizacji kosztów 

EURO LOGISTICS 101OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2017

Optymalizacji kosztów w logistyce będzie się szukało wyłącznie 
w przeorganizowaniu procesu dostaw dlatego, że dalsze obniżanie rekordowo 
już niskich stawek nie wchodzi w rachubę ze względu na wzrost kosztów pracy.



w logistyce będzie się szukało wyłącznie w przeorganizowaniu procesu 
dostaw dlatego, że dalsze obniżanie rekordowo już niskich stawek nie 
wchodzi w rachubę ze względu na wzrost kosztów pracy. Konieczność 
optymalizacji kosztów własnych wymusza zmiany struktury rynku, 
powinien wzrastać udział logistyki kontraktowej, pogłębiać się specja-
lizacja usług. W warunkach wzrostu wolumenów dostaw operatorzy 
logistyczni, jak twierdzi Mariusz Borkowski, Country Manager w firmie 
ASSTRA POLSKA, wystąpić powinni z ofertą optymalizacji kosztów oraz 
procesów logistycznych klienta. Jednakże ze względu na postępujący 
wzrost stawek przewozowych kontynuowany będzie proces konsolidacji 
operatorów logistycznych.
Przejmowanie lub łączenie sił z konkurencyjnymi firmami wiąże się 
w obecnej sytuacji bardziej z wymogiem podniesienia rentowności i za-
spokojenia zwiększonych kosztów prowadzenia działalności niż z dąże-
niem do utrzymania silnej pozycji, dzięki wyeliminowaniu konkurenta. 
Zakłada się, jak czyni to Jakub Karoń, dyrektor handlowy FF FRACHT, 
że proces ten przebiega na ogół pod postacią „konsolidacji mniejszych 
firm przeprowadzonej przez większych graczy wokół zapotrzebowania 
poszczególnych klientów i świadczonych dla nich usług”, rzadko zaś, że 
chodzić może o łączenie sił z innymi firmami, bo pojedynczo nie będzie 
je stać na wdrażanie działań naprawczych. Najbardziej aktywne pozo-
staną duże firmy logistyczne, dokonując przejęć w celu poszerzenia 
obszaru i skali swojej działalności. To pozwoli im rozwijać nowe tech-
nologie w obszarze procesów magazynowych i transportu. Duże firmy 
będą się rozwijać, mniejsze będą przejmowane, chyba, że znajdą swoją 
niszę rynkową.
Rynek usług logistycznych rozwija się bardzo dynamicznie, obserwowa-
ne są przejęcia, konsolidacje zarówno na lokalnych rynkach, jak i wśród 
globalnych operatorów logistycznych. Obejmują one najbardziej konku-
rencyjne segmenty rynku, takie jak usługi ekspresowe i kurierskie, 
czy linie żeglugowe, twierdzi Edyta Izdebska, dyrektor handlowy firmy 
ALLPORT CARGO SERVICES POLAND. Najbardziej prawdopodobna na 
polskim rynku jest konsolidacja firm w obszarze logistyki magazyno-
wej i przepływów transportowych, ze względu na to, że ten segment 
rynku jest najbardziej konkurencyjny. Zdaniem Przemysława Mormu-
la, dyrektora marketingu i sprzedaży w firmie PANALPINA POLSKA, 
operatorzy logistyczni będą coraz bardziej zyskiwali na roli partnera 
współtworzącego łańcuchy dostaw, partnera, który z racji swojej roli, 
doświadczenia i możliwości będzie brał aktywny udział w projektowa-
niu przestrzeni magazynowych oraz sieci dystrybucyjnych dedykowa-
nych dla danego klienta. „Konieczną częścią tego procesu będzie two-
rzenie relacji o charakterze długoterminowym i na wielu poziomach, 
relacji umożliwiających partnerskie podejście oparte o wspólny cel 
i dalszy rozwój”.
Rekordowe wyniki logistyka kontraktowa notuje już obecnie, głównie za 
sprawą rozwoju handlu internetowego. W opinii Bogdana Młynarczyka, 
dyrektora generalnego GEODIS POLSKA: „W najbliższym czasie to się 

nie zmieni, a jedynym czynnikiem hamującym dla tego segmentu jest 
rozwój infrastruktury drogowej. Z uwagi na nasycenie magazynami za-
chodniej ściany naszego kraju, lokalizacja nowych powierzchni przeno-
sić się będzie m.in. na Pomorze, co jednocześnie wzmocni zaplecze dla 
rozwoju frachtu morskiego. Z mojego punktu widzenia, rynek zmierza 
w kierunku rozwoju łańcuchów dostaw. Musimy pamiętać, że nasi part-
nerzy nieustannie poszukują możliwości optymalizacji kosztów. GEO-
DIS posiada szeroki wachlarz usług, przez co gwarantuje klientom per-
spektywę stałego poszerzania współpracy”. Jak zapewnia Yann Belgy, 
dyrektor generalny firmy ID LOGISTICS, logistyka kontraktowa „nadal 
będzie się rozwijać, a Polska w dalszym ciągu będzie umacniać swoją 
pozycję ważnego centrum logistycznego Europy, ze względu na central-
ne położenie, szybką poprawę infrastruktury drogowej, dynamiczną 
gospodarkę, tani i stale rozwijający się rynek nieruchomości oraz wciąż 
stosunkowo niskie koszty pracy, choć te wzrastają w szybkim tempie 
(ale podobnie do wszystkich krajów Europy Środkowej). Przewidujemy, 
że we wszystkich rejonach Polski nadal będą uruchamiane kolejne cen-
tra dystrybucyjne, szczególnie w zachodniej, środkowej i południowej 
części kraju. W porównaniu do tych obecnie działających, nowe centra 
dystrybucyjne będą nie tylko w dużo większym stopniu łączyć nowo-
czesne technologie z innowacyjnością, ale także będą bardziej dopaso-
wane do specyficznych potrzeb konkretnych firm a nie standardowych 
rozwiązań dla wszystkich klientów”. W jednym tylko regionie Pomo-
rza Zachodniego w perspektywie roku będziemy mogli zaobserwować 
finalizacje i pełny rozruch kilku wielkich inwestycji magazynowych. 
Mowa o centrach logistycznych firm: ZALANDO w Gardnie, AMAZON 
w Kołbaskowie czy BESTSELLER w Goleniowie. Obrazu sytuacji dopeł-
nia decyzja duńskiego koncernu 3SHAPE o przeniesieniu działalności 
produkcyjnej i logistycznej do Szczecina, czy dalszy rozrost inwestycji 
firm grupy CARGOTEC oraz powstające nowe powierzchnie magazyno-
we w Stargardzie. Jak podaje Jerzy Gębski Project Manager w firmie 
ENTERPRISE LOGISTICS: „realizacja tych, a także wielu pomniejszych, 
inicjatyw z pewnością spowoduje zmianę układu zależności między po-
szczególnymi aktorami łańcucha logistycznego w regionie”.
Nadzieję na dalszą poprawę wyników logistyki kontraktowej stano-
wi rozwój outsourcingu obejmujący nowe sektory gospodarki, w tym 
handel elektroniczny. Klienci szukają operatora zarządzającego całym 
łańcuchem dostaw, od analizy stanów magazynowych po rozwiązania 
systemowe, a nie tylko odcinkiem, na przykład magazynowaniem czy 
transportem. Klienci przekonują się, że ten sposób zarządzania za-
pewnia wymierne korzyści, czyli optymalizację kosztów, eliminację 
kosztów dodatkowych i dostęp do fachowej wiedzy operatora. Dla wielu 
firm wykonujących dotąd samodzielnie czynności z zakresu logistyki 
niedostępność siły roboczej skłaniać będzie do outsourcingu tych czyn-
ności do zewnętrznego operatora, sugeruje Michał Kujawa, dyrektor 
zarządzający firmy D.M.T. Dynamicznie rozwijający się e-commerce ma 
szansę stać się kołem zamachowym branży, zmuszając do poszukiwa-
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Konieczność optymalizacji kosztów własnych wymusza zmiany struktury 
rynku, powinien wzrastać udział logistyki kontraktowej, pogłębiać się 
specjalizacja usług.



nia nowych rozwiązań dla procesów logistycznych. Jak zauważa Damian 
Kołata, Senior Business Development Manager w firmie FIEGE, wielu 
kontrahentów „doszło do słusznego wniosku, że chcąc reagować na 
potrzeby rynku i zdobywać nowych klientów, należy skupić się na klu-
czowych kompetencjach, a logistykę wydzielić do podmiotów będących 
w stanie zagwarantować dostęp do najnowocześniejszej technologii, 
infrastruktury, a przede wszystkim zapewnić efekt synergii kosztowej 
w dużych centrach multiklienckich. Niemniej jednak rynek jest bardzo 
konkurencyjny. Aby współpracować z najlepszymi, należy zapewniać 
swoim kontrahentom najwyższą jakość, dużą elastyczność i gotowość 
do natychmiastowego zaspokojenia szczytów sprzedażowych oraz wpro-
wadzenia nowych rozwiązań optymalizacyjnych”.
Dążenie do optymalizacji kosztów logistycznych przyczyni się do przeor-
ganizowania systemów dostaw. Przykładem jest dalszy wzrost zaintereso-
wania transportem kolejowym i intermodalnym, który powinien rozwijać 
się szybciej niż inne rodzaje transportu. Transport intermodalny może 
- poza często podnoszonymi dla zasady względami środowiskowymi – sta-
nowić alternatywę dla przewozów drogowych, gdyż odczuwalny jest brak 
kierowców, nie zawsze dostępne też są środki transportu, ponadto rozwój 
transportu drogowego hamowany jest administracyjnie. Rośnie zaintere-
sowanie rozwiązaniami intermodalnymi tych, którzy akceptują dłuższy 
czas tranzytu, otrzymując w zamian regularny, jak w rozkładzie jazdy po-
ciągów, harmonogram dostaw potencjalnie bardzo dużych partii towaru, 
zauważa Paweł Trębicki, dyrektor generalny firmy RABEN TRANSPORT. 
„Uważam, że standardem będzie oferowanie przez operatorów równolegle 
na tych samych relacjach rozwiązań drogowych i intermodalnych”. Wzro-
stu znaczenia transportu kolejowego w łańcuchu logistycznym spodziewa 
się Patrycja Mamińska, prezes zarządu agencji celnej DTA. „To, co było 
nieuniknione i oczekiwane przez branżę, staje się faktem”. Przewiduje 
szybki rozwój suchego portu kolejowo-kontenerowego w Małaszewiczach, 
„polskiej bramy do Nowego Jedwabnego Szlaku”. Ekspansja Chin na rynki 
europejskie oznacza wzrost znaczenia tranzytowego Polski i rozwój trans-
portu intermodalnego w oparciu o linie kolejowe z Chin. Rośnie zaintere-
sowanie transportem kolejowym z Chin, co istotne tym bardziej, że – jak 
podaje Dariusz Michalak, kierownik projektu w firmie DIERA: „nie widać 
wyraźnych oznak ożywienia w przewozach kontenerowych na kierunku 
Azja – Europa, najbardziej znaczącym dla spedycji morskiej”. Podkreśla 
jednak, że na decyzje inwestycyjne ze strony PKP CARGO mające na celu 
zwiększenie „znaczenia Polski jako aktywnego uczestnika w handlu Chi-
ny - UE” ciągle czekamy. Rola kolei zmieni się paradoksalnie najbardziej 
z powodu niedoboru zasobów ludzkich w transporcie drogowym. Jak bo-
wiem stwierdza Jakub Karoń, dyrektor handlowy FF FRACHT: „w obli-
czu rosnącego zapotrzebowania na transport drogowy FTL i LTL [z jednej 
strony], oraz malejącej dostępności środków transportu [z drugiej strony], 

klienci będą poszukiwali alternatywnych rozwiązań w postaci transportu 
multimodalnego, konsolidacji ładunków, ściślejszej współpracy z usłu-
godawcami (wspólne opracowywanie dedykowanych rozwiązań) w celu 
zapewnienia sobie ciągłości dostępu do serwisu transportowego”.
O ciągłości dostępu do serwisu transportowego decyduje elastyczność 
w zakresie magazynowania i transportu. Wzrastają tym samym szanse 
operatorów logistycznych, mających rozwiązania niezbędne do zarzą-
dzania całym przepływem towarów w łańcuchu dostaw, biorących odpo-
wiedzialność za jakość i terminowość wykonania usług. Optymalizacja 
kosztów przepływu towarów w łańcuchu dostaw obejmuje, jako podsta-
wowe zadanie, ograniczenie zapasów. Zmieniają się proporcje rodzajów 
ładunków, liczba przesyłek drobnicowych rośnie kosztem przesyłek 
całopojazdowych. Klienci ograniczają koszty magazynowania, żądając 
dostaw w trybie just-in-time. Maleje zarazem wielkość pojedynczego 
zamówienia, co daje asumpt do rozwijania sieci drobnicowych, dzięki 
którym operatorzy optymalizują koszt obsługi logistycznej. Przewozy 
drobnicowe będą rozwijane na terenie Europy i w tym zakresie kon-
kurencja będzie szczególnie ostra. Jak podkreśla Beata Krawczyk, dy-
rektor zarządzająca firmy: „MAINFREIGHT POLAND specjalizuje się 
w obsłudze łańcuchów dostaw w zakresie transportu drogowego oraz 
frachtu air & ocean, czyli w usługach, gdzie konkurencja jest najsilniej-
sza. Stawiamy na rozbudowę siatki bezpośrednich i szybkich połączeń 
drobnicowych łączących Polskę z krajami Europy Zachodniej, Południo-
wej oraz Wschodniej. Poprzez rozwiązania IT i optymalizację procesów 
poszukujemy rozwiązań na zwiększenie wydajności, elastyczności i ja-
kości naszych usług transportowych. Właśnie te elementy będą decy-
dować o pozycji firmy na rynku w obszarze przewozów drobnicowych”. 
Szczególnie atrakcyjną dziedziną są przewozy drobnicy krajowej, ge-
nerowane przez handel elektroniczny. Nie dziwi powołanie do życia 
polskich oddziałów partnerskich sieci dystrybucji towarów spaletyzo-
wanych, PALLETWAYS i PALL-EX, obu wywodzących się z Wysp Bry-
tyjskich. W przypadku drugiej z nich jest to ponowna próba wejścia na 
polski rynek. Różnią się sposobem organizacji. PALLETWAYS powołała 
niezależną od krajowych operatorów spółkę, która w toku indywidual-
nych negocjacji, wyłoniła partnerów regionalnych. Partnerzy regionalni 
działają na zasadzie równości, organizacyjnie podlegając PALLETWAYS 
POLSKA jako przedstawicielowi centrali. W przypadku PALL-EX mamy 
do czynienia z operatorem wiodącym, którym jest PKS GDAŃSK-OLI-
WA. Według Jerzego Gębskiego z ENTERPRISE LOGISTICS: „Najbliższe 
trzy lata dadzą odpowiedź na pytanie, który model współpracy pozwoli 
lepiej zorganizować sieć, a następnie efektywnie realizować przewozy. 
Obydwie sieci mają apetyt na przejęcie istotnej części wzrastającego 
wolumenu przesyłek drobnicowych. Funkcjonowanie i rozwój tego typu 
sieci w Europie pokazuje, że sprawa jest warta uwagi”. ■
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Nadzieję na dalszą poprawę wyników logistyki kontraktowej stanowi 
rozwój outsourcingu obejmujący nowe sektory gospodarki, w tym handel 
elektroniczny. Klienci szukają operatora zarządzającego całym łańcuchem 
dostaw, od analizy stanów magazynowych po rozwiązania systemowe, a nie 
tylko odcinkiem, na przykład magazynowaniem czy transportem.



„Przyszłość usług logistycznych jest pochodną rozwoju gospodar-
ki, która opiera swoją przyszłość na ciągłym wzroście, na rosną-

cych potrzebach konsumpcyjnych, na stwarzaniu nowych produktów 
i kreowaniu nowych potrzeb konsumpcyjnych dla tych produktów. 
Chcemy posiadać nie tylko więcej, ale chcemy też posiadać szybciej. 
Najszybciej, jak to tylko możliwe. Wiele osób spędza większość swo-
jego czasu pracując, a czas, który pozostaje, staje się dobrem luk-
susowym, dobrem, które trzeba spożytkować możliwie najlepiej. Nie 
chcemy go spędzać, jeżdżąc od sklepu do sklepu, niekoniecznie też 
chcemy go tracić, stojąc w kolejce w hipermarkecie. I tu, odpowia-
dając na nasze potrzeby, pojawia się wirtualna rzeczywistość, z za-
kupami przez Internet, które z każdym miesiącem stanowią coraz 
większy udział naszych wydatków. To oczywiście ma również impli-
kacje w rozwoju logistyki i jej przyszłości w nadchodzących latach”, 

stwierdza Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży fir-
my PANALPINA POLSKA.
Właśnie dzięki rozwojowi handlu elektronicznego stale rośnie zapotrze-
bowanie na usługi transportowe oraz magazynowe. Rozwój sprzedaży 
e-commerce wymusi, w opinii Pawła Karolczaka, kierownika sekcji 
transportu międzynarodowego w firmie FARMADA TRANSPORT, na 
operatorach logistycznych optymalizację operacji w logice „krótszy czas 
dostawy – mniejsze zamówienie – niższe koszty”. Wypowiadając się na 
temat tak dynamicznie zachodzących przemian, warto jednak – wzo-
rem cytowanych tutaj menedżerów - wyraźnie rozróżniać stan obecny 
od postulowanego. Rosnące wymagania klientów, opierające się przede 
wszystkim na szybkości i kompletności dostaw powodują, że – stwier-
dza Damian Kołata, Senior Business Development Manager w firmie 
FIEGE – „podmioty chcące utrzymać się na rynku i zapewnić rzetelną 
jakość usług, będą musiały [podkreślenie redaktora raportu] zainwesto-
wać w nowe technologie, automatyzację oraz nowoczesne rozbudowane 
systemy magazynowe, pozwalające ułatwiać procesy kompletacyjne 
i współpracować z systemami firm kurierskich”. Dalszy wzrost branży 
e-commerce będzie wymagał operacyjnego zaangażowania firm kurier-
skich w obsługę magazynową, rozwoju tej odnogi logistyki w firmach 
kurierskich, zakłada Arkadiusz Gruszka, dyrektor zarządzający firmy 
CLOUD LOGISTICS.
Zaangażowanie operatorów w optymalizację procesów logistycznych 
klientów gwałtownie wzrasta w ciągu ostatnich dwóch lat, jak dowodzą 
tego wyniki badania satysfakcji Operator Logistyczny Roku, sygnalizu-
jąc zasadniczą zmianę relacji klientów z operatorami. Wskazuje także 
na pojawienie się w ofercie rozwiązań dedykowanych, przyczyniających 
się do poprawy wydajności i efektywności operacji klientów. Widoczne 
jest poszukiwanie przez klientów szerokiego zakresu komplementar-
nych usług, obejmujących magazynowanie, spedycję całopojazdową 
i drobnicową, oraz dystrybucję towarów. Wytwórcom udało się ograni-
czyć koszty magazynowania i logistyki poprzez outsourcing, ale ska-
la tego zjawiska nie jest ciągle zadawalająca. Stosowanie całkowitego 
outsourcingu logistyki, mimo poprawy w stosunku do ubiegłego roku, 
nadal znajduje się w trendzie spadkowym. O jakościowej zmianie bę-
dzie można mówić wtedy, gdy zaistnieją nowe dziedziny usług objęte 
outsourcingiem logistycznym, w tym obsługi handlu elektronicznego.
Trzeba wziąć pod uwagę istotne, zebrane w trakcie badania dane, we-
dług których w ostatnich latach udział klientów lokujących na zewnątrz 
większość wydatków logistycznych w całości przychodów niektórych 
operatorów z roku na rok rośnie. Ich strategię wyznaczać może obsługa 
projektów outsourcingowych. Można założyć, że to wzrastający popyt 
na e-commerce i reverse logistics przyczynia się do powiększania po-
wierzchni magazynów znajdujących się w dyspozycji operatorów logi-
stycznych. Operatorzy koncentrują się jednak ciągle bardziej na roz-

Kierunki rozwoju – e-commerce
Nowe trendy w handlu, e-commerce i omnichannel, przyczyniające się do powstania całkiem nowej sfery usług, 
są przedstawiane jako czynnik generujący wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne, gdyż rozumiane są jako 
dodatkowy przeładunek tego samego towaru w zmodyfikowanym łańcuchu dostaw.
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budowie i poprawie wykorzystania infrastruktury niż na wdrożeniach 
nowych projektów logistycznych. Warunkiem umasowienia outsourcin-
gu logistyki jest objęcie nim rynku e-commerce, aby w pełni wykorzy-
stać wzrost zamówień ze strony sklepów internetowych i rozszerzyć ich 
obsługę o magazynowanie, konfekcjonowanie czy usługi finansowe.
Coraz większy udział sklepów internetowych w sprzedaży ogółem wy-
musza na operatorach logistycznych uelastycznienie oferty w zakresie 
czasu realizacji usługi, oraz dostawy towaru i jego zwrotu, na co nie 
zawsze byli gotowi. Ta tendencja nakaże większą interakcję z klientem, 
mającą na celu tworzenie rozwiązań zaprojektowania usługi i dopaso-
wania się do zmiennych rynku, co pozwoli na szybszą i zgodną ze stan-
dardem reakcję dostawcy usług logistycznych na tę zmienność. Trudny 
do przewidzenia popyt oraz sezonowość tendencji zakupowych będą się 
również wiązały z wymogiem większej mobilności i dopasowaniem się 
do zmiennego zapotrzebowania na powierzchnię magazynową, skróce-
nie czasu kontraktów, dywersyfikację lokalizacji, integrację systemów 
informatycznych i automatyzację wymiany danych. Profesjonalizacja 
i doskonalenie procesów to jednak przede wszystkim ogromna szansa 
dla operatorów logistycznych, którzy dostarczają gotowe rozwiązania 
usprawniające IT, obsługę klienta, logistykę towarów i operacje finanso-
we. Firmy logistyczne pozwalają klientom na szybkie dostosowywanie 
się do zmieniających się wymagań związanych ze wzrostem liczby za-
mówień, co prowadzi do automatyzacji zadań.
Coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów w Internecie, tym 
samym skala operacji jest coraz większa. Wielu uczestników rynku 
usług logistycznych upatruje w tym swoje szanse. Zasięg tego ryn-
ku nie jest tylko wewnętrzny, jego siłę napędową stanowi wymiana 
z zagranicą. Wyniki badania Operator Logistyczny Roku pokazują, że 
z roku na rok rośnie zainteresowanie sklepów internetowych obsłu-
gą dostaw towarów do krajów UE (obecnie 72% z nich wymaga tego 
w ofercie, wzrost o 4%), dostaw towarów do krajów sąsiedzkich (62%) 
czy dostaw towarów do wszystkich innych krajów (48%). W Polsce lo-
kowane są centra dystrybucyjne na Europę największych sprzedaw-
ców internetowych. Nie tylko polscy konsumenci kupują za granicą, 
ale także zagraniczni w Polsce, co podkreśla Igor Caban, dyrektor za-
rządzający DHL PARCEL POLSKA: „Zgodnie z przewidywaniami rynek 
e-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Ma to wpływ 
na branżę logistyczną, która jest beneficjentem tego trendu. Coraz 
bardziej widoczny jest fakt, że Polska staje się zapleczem logistycz-
nym dla Europy. Najbardziej znane i rozpoznawalne marki przenoszą 
swoje zaplecza logistyczne właśnie do naszego kraju, skąd prowadzą 
dystrybucję w kierunku innych krajów europejskich. W zakresie 
usług kurierskich rozwój e-commerce skłania firmy do poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań w doręczaniu przesyłek. Firmy starają się 
coraz bardziej dostosować do wymagań odbiorcy końcowego”.

Przyszłość rynku usług logistycznych jest obiecująca, stwierdza Rafał 
Nawłoka, prezes zarządu firmy DPD POLSKA, w dużej mierze dzięki 
imponującemu, 15-procentowemu tempu wzrostu rynku e-handlu, dzię-
ki czemu wartość biznesu e-sklepów w Polsce może w ciągu trzech lat 
osiągnąć 60 mld zł. „Tendencję tę potwierdzają także wyniki badania 
E-commerce w Polsce 2017 przeprowadzone przez firmę badawczą 
GEMIUS, według których liczba internautów robiących zakupy w sieci 
wzrosła o 6% rok do roku. Na rozwoju e-commerce korzysta branża ku-
rierska, czego odzwierciedleniem są wyniki DPD POLSKA za pierwsze 
półrocze 2017 r. Wzrost przychodów wyniósł 20% w stosunku do ana-
logicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł ok. 770 mln zł”. Potencjał 
wzrostowy handlu elektronicznego jest ciągle duży, gdyż udział zaku-
pów internetowych w stosunku do ogółu obrotów handlu detalicznego 
jest ciągle niski.
Rozwój handlu elektronicznego wywiera przemożny wpływ na rynek 
usług logistyki kontraktowej oraz rynek usług kurierskich. Chodzi nie 
tylko o wzrost wolumenu dostaw, ale także o przekształcenia systemu 
organizacji dostaw, w wyniku których operatorzy tak rozszerzają za-
kres usług, aby zintegrować obsługę dostaw klientów działających w tej 
dziedzinie handlu. Jeśli tego nie zrobią, muszą liczyć się z tym, że po-
tężniejące przedsiębiorstwa handlujące w Internecie, same zaczną zaj-
mować się logistyczną obsługą dostaw. Jedną z najważniejszych zmian 
przyczyniających się do poprawy efektywności organizacji dostaw dla 
tych klientów było objęcie w jedną całość wszystkich wykorzystywa-
nych kanałów dystrybucji (omnichannel commerce), co stanowi wyzwa-
nie dla firm logistycznych.
Wzrost znaczenia logistki zwrotów, zmiana statusu tradycyjnych 
sklepów w pick-up points, umożliwiających odbiór zamówionych 
towarów czy rozwój alternatywnych metod doręczenia przesyłek, 
dających możliwość wyboru miejsca oraz czasu doręczenia, to prze-
jawy poprawy efektywności działania operatorów logistycznych 
w obszarze handlu elektronicznego. Wyniki badania Operator Lo-
gistyczny Roku pokazują, że rosnące dotąd zainteresowanie skle-
pów internetowych tą współpracą obecnie wyraźnie osłabło, na co 
wskazuje spory spadek wymagań, od kontroli jakości (z 52 do 37% 
wskazań) po prowadzenie portalu sprzedażowego (z 10 do 7%). Mó-
wimy tu nie tylko o nakładach w rozszerzanie pakietu usług, aby 
zapewnić pełne wsparcie, także poza usługami stricte związanymi 
z logistyką. W zakresie obsługi zwrotów tendencja jest również 
zauważalna (spadek korzystania z 43 do 39% w grupie sklepów 
internetowych). Nie wystarczy bowiem zebrać i przekazać je klien-
tom, należy zaoferować ponowne wprowadzenie towaru do obrotu 
(kontrolę jakości zwracanych towarów, doprowadzenie ich do stanu 
fabrycznego, oraz ometkowanie i pakowanie), po to, aby model biz-
nesowy oparty o bezpłatny zwrot towaru w ogóle miał sens. ■

EURO LOGISTICS 105OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2017

Wyniki badania Operator Logistyczny Roku pokazują, że z roku na rok rośnie 
zainteresowanie sklepów internetowych obsługą dostaw towarów do krajów UE 
(obecnie 72% z nich wymaga tego w ofercie, wzrost o 4%), dostaw towarów do 
krajów sąsiedzkich (62%) czy dostaw towarów do wszystkich innych krajów (48%).



Nie dziwi, że w tak wyselekcjonowanym gronie przeważa grupa 
kilkudziesięciu największych w kraju przedsiębiorstw, które od-

powiadają za grubo ponad jedną piątą obrotu rynku usług logistycz-
nych w Polsce, uzupełnionych zwykle kilkunastoma szybko rozwijają-
cymi się mniejszymi firmami.
Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań klien-
tów oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia konkurencyjne-
go, program badawczy 
pozwala uczestnikowi 
zmierzyć pozycję ryn-
kową. Co więcej, pod-
danie się niezależnemu 
badaniu daje szansę 
uzyskania rekomenda-
cji jakości świadczo-
nych usług jako najlep-
szych na rynku. W tym 
celu sporządzany jest 
generalny ranking 
firm, który w sposób 
skondensowany przed-
stawia sumę opinii 
klientów na temat da-
nej firmy w kontekście 
ocen uzyskanych przez 
inne, często bezpośred-
nio konkurujące, firmy.
Ten progrvvvcam ba-
dawczy zakłada z jednej strony trwałość badanej próby firm, z drugiej 
wymusza jej zmienność. Im więcej nazw firm powtarza się na listach 
uczestników kolejnych badań, tym lepiej dla porównywalności wyni-
ków. I rzeczywiście udało się przyciągnąć do idei badania liczną gru-
pę stałych partnerów, którzy zaświadczają, że badanie jest przeprowa-
dzone rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne. Lista notowanych 
w rankingu firm zmienia się jednak w sposób nieuchronny, pozostały 
już tylko dwie firmy (GLS POLAND i RABEN LOGISTICS POLSKA), 
które biorą udział w badaniu bez przerwy od samego początku. Trze-
ba zarazem nadmienić, że wielu z obecnych naszych partnerów ma 
równie długą historię uczestnictwa w badaniu czy to w niezmienionej 
formie organizacyjnej i tej samej nazwie, jak FM LOGISTIC i SPEDI-
MEX, czy w wyniku przekształceń pod innymi już markami, jak DIE-

RA (dawniej FRANS MAAS/PROMEXIM), DSV AIR & SEA, DSV ROAD 
i DSV SOLUTIONS (UTI POLAND/CARGOFORTE, DFDS TRANSPORT, 
FRANS MAAS) oraz DPD POLSKA (MASTERLINK EXPRESS). Potwier-
dza to tylko istnienie naturalnej selekcji kandydatur do zajmowania 
najwyższych pozycji w danych segmentach rynku. Liczba i skład 
uczestników odzwierciedlają panujące na rynku nastroje, gdy są lep-
sze, liczba pretendentów rośnie; z kolei gdy w danym segmencie usług 

sytuacja jest 
gorsza niż w in-
nych, to udział 
reprezentantów 
tego segmentu 
maleje. W bie-
żącym roku do 
badania przy-
stąpiło 36 firm 
(w przypadku 
GLS POLAND 
– podobnie jak 
w ubiegłych 
latach - prze-
p r o w a d z o n o 
dwa osobne 
pomiary: bada-
nie na próbie 
standardowych 
klientów kor-
p o r a c y j nyc h 

i badanie na próbie klientów reprezentujących sklepy internetowe), 
aż o pięć więcej niż poprzednio, co jest jedną z lepszych frekwencji 
w historii tego projektu. Uzyskane w badaniu wyniki potwierdzają tę 
obserwację, gdyż w zgodzie ze wskazaną regułą wskaźniki satysfakcji 
osiągnęły historyczne maksima.
Decydujące znaczenie dla powodzenia badania ma zainteresowanie 
uczestnictwem w badaniu ciągle nowych firm. Jak dotąd powtarza-
ło się to każdego roku, choć z różnym nasileniem. Nabór ten cieszy, 
gdyż pozwala uzupełnić ubytki spowodowane naturalnym procesem 
rezygnacji z udziału w badaniu tych firm, które nie osiągnęły zadawa-
lających dla siebie rezultatów. W tym roku liczba nowych firm w gro-
nie uczestników była wyjątkowo duża. W tegorocznym badaniu zade-
biutowały: COLIAN LOGISTIC, DHL FREIGHT, DSV AIR & SEA, EKOL 

Badanie satysfakcji klientów
Badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2017 r. po 
raz szesnasty. Udział w tym programie badawczym jest otwarty, ograniczony jedynie aspiracjami uczestników do 
zajmowania najwyższych miejsc w rankingu tworzonym w wyniku badania. Przyjęcie za cel badania pomiaru pozycji 
rynkowej firm logistycznych sprzyja wyłanianiu się firm aspirujących do miana liderów w swoich specjalizacjach 
rynkowych (transport i spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, logistyka 
kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego), ale oczywiście tylko takich, które ogłaszanemu publicznie osądowi 
klientów chcą się poddać. 
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LOGISTICS, LEADER LOGISTICS i XPO SUPPLY CHAIN POLAND. Te-
goroczny projekt badawczy stał także pod znakiem uczestnictwa grup 
firm reprezentujących tego samego korporacyjnego właściciela, róż-
nych dywizji międzynarodowych marek: DHL (EXPRESS, FREIGHT, 
GLOBAL FORWARDING, PARCEL, SUPPLY CHAIN), DSV (AIR & SEA, 
ROAD, SOLUTIONS), RABEN (LOGISTICS POLSKA, TRANSPORT) 
i XPO (SUPPLY CHAIN POLAND, TRANSPORT SOLUTIONS POLAND). 
Aż co trzeci uczestnik wywodzi się z tego grona, wśród debiutantów 
stanowią połowę. Niezależny od siebie akces tych firm jest wielce zna-
czący, wiele mówi o ekspansji tych właśnie grup na polskim rynku.
Analiza uzyskanych podczas obecnego badania satysfakcji klientów 
deklaracji na temat poziomu wydatków na logistykę zewnętrzną 
i poziomu ogólnych wydatków na logistykę pozwala na stwierdzenie 
silnego wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne w porówna-
niu z poprzednim rokiem. Zdawać sobie należy oczywiście sprawę, 
że dokonując szacunków na podstawie tego rodzaju źródła, mówimy 
w gruncie rzeczy nie o realnych budżetach, lecz o nastawieniach osób, 
które tych wydatków dokonują. Mierzymy zatem poziom optymizmu 
strony popytowej na rynku usług logistycznych. W połowie bieżącego 
roku respondenci badania deklarowali zatem wydatki większe niż 
przed rokiem, zarówno na usługi kupowane w zewnętrznych firmach, 
jak i na logistykę wewnętrzną. Dane te oznaczają zmianę kierunku 
zapatrywań, gdyż przed rokiem menedżerowie logistyki badanych 
przedsiębiorstw, zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją gospodar-
czą i społeczno-polityczną, podawali wartości obrotów sugerujące 
spadek wydatków, rozumiany z pewnością także jako ograniczanie 
ryzyka inwestycyjnego. Dodatni w rzeczywistości wynik działalności 
gospodarczej w zeszłym roku stępił zapewne obawy przed podejmo-
waniem nadmiernego ryzyka.
Utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży w ostatnich latach wymagało 
z pewnością podjęcia przez operatorów usług logistycznych wysiłków 
rozszerzenia listy usługodawców, także mniej rentownych, aby utrzy-
mując wolumen dostaw na planowanym poziomie, zapewnić płynność 
finansową. Wiązało się to też ze wzrostem udziału operatorów logi-
stycznych w wydatkach ich kluczowych klientów, kosztem pomniej-
szych wykonawców usług. Klienci zlecają usługi ciągle stosunkowo 
dużej liczbie firm logistycznych, ale grupa ta została ostatnio sku-
tecznie ograniczona. Stale też zwiększa się zakres usług kupowanych 
przez klientów u pojedynczego operatora. Długookresowo na wzrost 
przychodów mogą liczyć tylko duże i średnie firmy logistyczne, ulega-
jące ogromnej fluktuacji przychody mniejszych firm spadają.
Obserwowany w bieżącym roku znaczący wzrost wydatków klientów 
na zewnętrzne usługi logistyczne nie był tak duży, jak mógłby być, 
na co wskazuje znaczniejszy jeszcze wzrost wydatków klientów na 
logistykę wewnętrzną. Wprawdzie o przychodach operatorów w co-
raz większym stopniu decydują klienci, którzy lokują swe wydatki 
na logistykę prawie całkowicie na zewnątrz (kupując usługi logistycz-
ne w wyspecjalizowanych firmach), to w strukturze klienteli udział 

takich zleceniodawców nie zwiększa się. Rośnie jedynie liczba tego 
rodzaju klientów. O ile ogromnie rośnie zaangażowanie operatorów 
logistycznych w optymalizację procesów logistycznych klientów, to 
odsetek usług outsourcingowych w logistyce spada. Nie da się ukryć, 
że operatorzy logistyczni nie są w stanie rozszerzyć relacji opartych 
o outsourcing na proporcjonalnie większy odsetek klientów. Porów-
nanie szacunkowych danych o całości wydatków na logistykę prze-
ciętnego badanego przedsiębiorstwa zorientowanego na logistykę 
zewnętrzną z wydatkami przedsiębiorstwa zorientowanego na logi-
stykę wewnętrzną pokazuje, że o ile ogólny poziom wydatków przed-
siębiorstw z tej pierwszej grupy rośnie w bardzo wolnym tempie, to 
wydatki drugiej grupy rosną bardzo szybko i obecnie – według nasze-
go szacunku – są już przeciętnie dwukrotnie wyższe.
Wraz z rozwojem rynku usług logistycznych rośnie zaufanie do jako-
ści obsługi, ale proces ten nie przebiega prostoliniowo. Wzrost zapo-
trzebowania na usługi przyczynia się do rozwoju firm logistycznych, 
rośnie zaufanie klientów do jakości obsługi. Każdy gwałtowny wzrost 
zapotrzebowania przynosi jednak zwykle spadek zadowolenia z ja-
kości obsługi, i odwrotnie. W okresach spadku popytu (2009, 2013) 
niespodziewanie zadowolenie klientów wyraźnie się podnosi. W tej 
grze popytu i podaży ogromne znaczenie odgrywa potencjał wyko-
nawczy firm logistycznych, deficyt bądź nadmiar mocy przerobowych. 
W przypadku deficytu potencjału ogromnie zyskują notowania czo-
łowych operatorów, bo tylko oni są w stanie podołać bez zakłóceń 
realizacji rosnącej liczby zamówień, w przypadku nadmiaru mocy 
przerobowych różnice ocen uzyskiwanych przez poszczególne firmy 
logistyczne zacierają się. Jeżeli w pierwszym przypadku na znacze-
niu przybierają kwestie jakości realizacji dostaw (szybkości, termi-
nowości, bezbłędności, kompletności czy elastyczności systemu), to 
w drugim o wyborze operatora zdaje się decydować wyłącznie cena. 
Jeśli zapotrzebowanie na usługi nadmiernie rośnie, to istnieje ryzyko 
pojawienia się deficytu mocy przerobowych operatorów logistycz-
nych. Spotyka się to z niezadowoleniem klientów, którzy zostają zmu-
szeni do rozdzielenia zamówień na większą liczbę zleceniobiorców 
i zawężenia zakresu usług kupowanych na zewnątrz (rozwój logistyki 
wewnątrz przedsiębiorstw). W relacjach z usługodawcami wzrasta 
znaczenie zleceń jednorodnych, kosztem kompleksowej obsługi. Na-
tomiast każdy spadek popytu pociąga za sobą reorientację potrzeb 
klientów i przesunięcie z usług prostych na usługi o wartości dodanej. 
Wdrożenie programów oszczędnościowych staje się konieczne, gdy 
tylko dynamika wzrostu gospodarczego spada.
Wskutek załamania rynku usług logistycznych w 2009 r. porzucony 
został model korzystania z usług firm logistycznych polegający na 
zlecaniu zewnętrznym firmom logistycznym realizacji tylko wybra-
nych ogniw w łańcuchu dostaw. Zmiana ta pociągnęła za sobą daleko 
idące przetasowania w układzie sił na rynku usług logistycznych. 
Pierwszymi objawami kryzysu stało się: ograniczenie wydatków na 
zewnętrzne usługi logistyczne, spadek liczby zamówień oraz w konse-
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Zaznaczyła się wyraźna przewaga firm logistycznych oferujących najbardziej 
złożone usługi nad mniej wyspecjalizowaną resztą badanych firm.



kwencji - zmniejszenie liczby operatorów obsługujących przeciętnego 
klienta. Dało to szansę zwiększenia zakresu usług kupowanych od 
danego operatora. Tym samym w poszukiwaniu optymalnych roz-
wiązań kosztowych coraz częściej złożone usługi logistyczne zaczęły 
wypierać usługi proste. Co więcej, zaznaczyła się wyraźna przewaga 
firm logistycznych oferujących najbardziej złożone usługi nad mniej 
wyspecjalizowaną resztą badanych firm. Największe firmy logistycz-
ne oferujące złożone usługi, które w ubiegłych latach generalnie 
uzyskiwały zbliżone do siebie i mierne oceny klientów z wykonania 
założonych norm obsługi, z nagła zyskały pełną akceptację swojej 
klienteli. Ich konkurenci, odwrotnie, utracili wiele z zaufania, którym 
obdarzali ich klienci w poprzednich latach. Mniejsze firmy - inaczej 
niż poprzednio - nie były w stanie zagwarantować lepszych warunków 
dostaw niż potentaci. A wiadomo, że dzięki temu mogły skutecznie 
podjąć rywalizację na rynku. Okazało się ponadto, że jednym z naj-
ważniejszych kryteriów wyboru operatora usług logistycznych stały 
się obok niezawodności dostaw (a na tym polu mniejsze firmy zaczęły 
przegrywać rywalizację), potencjał wykonawczy i możliwość oferowa-
nia kompleksowej obsługi. Wymienione cechy najbardziej przybrały 
na znaczeniu, co oznacza, że te właśnie elementy stały się najważniej-
szym obiektem przetargowym w walce rynkowej.
W latach stagnacji gospodarczej wzrostowi zapotrzebowania na usłu-
gi logistyczne nie towarzyszą spektakularne objawy nierównowagi. 
Klienci bynajmniej nie zaczęli ponownie kupować u operatorów 
logistycznych coraz węższego zakresu usług, przerzucając wykona-
nie niektórych usług na innych, wyspecjalizowanych wykonawców. 
Przeciwnie, nacisk na ograniczanie kosztów w realizacji dostaw wy-
musił zlecanie kompleksowej obsługi tylko wybranym operatorom 
usług logistycznych. Leży to w interesie klientów, którzy oczekują 
innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań od wybranych firm logi-
stycznych z odpowiednim potencjałem w nadziei obniżenia kosztów 
logistycznych czy korzyści z usprawnienia łańcucha dostaw. Zakres 
usług kupowanych u pojedynczego operatora stale wzrasta, osiągając 
rekordowy poziom.
Stagnacja gospodarcza zdawała się wymuszać zmianę struktury 
wydatków przedsiębiorstw na logistykę o bardziej fundamentalnym 
znaczeniu. Przełamany został bowiem długookresowy trend spadko-
wy w odniesieniu do korzystania z zewnętrznych usług logistycznych. 
Odsetek klientów przeznaczających na zakup zewnętrznych usług lo-
gistycznych zdecydowaną większość (do obliczeń przyjęto wartości 
powyżej 75%) wszystkich kosztów logistyki (wśród nich należy szu-
kać przedsiębiorstw zainteresowanych outsourcingiem!) powiększył 
się z 31 do ponad 40% (w latach 2010-2012) całości badanej populacji. 
Istnienie zależności pomiędzy wzrostem zaufania klientów a powięk-
szeniem zakresu obsługi logistycznej kupowanej u zewnętrznych wy-
konawców wydawało się oczywiste. Trudno sobie bowiem wyobrazić 

dalszy wzrost zaufania klientów bez wyraźnego powiększenia kompe-
tencji operatorów logistycznych w obsłudze łańcucha dostaw, to jest 
przejęcia znaczniejszej niż dotąd części operacji pod samodzielne 
zarządzanie.
Wraz z utrwalaniem się stagnacyjnego trendu gospodarki udział 
przedsiębiorstw zorientowanych na zewnętrzne usługi logistyczne 
w ogólnej puli wydatków początkowo systematycznie spada do po-
przedniego poziomu. Dopiero od roku czy dwóch lat zauważalne jest 
dążenie do zmiany struktury wydatków przedsiębiorstw na logisty-
kę. Początkowo klienci wprawdzie kupowali stosunkowo dużo zinte-
growanych usług u pojedynczego operatora, ale nie udawało im się 
zwiększyć zakresu tak wykonywanych usług, nawet przez czołowe 
firmy. Klienci niektóre usługi lokowali w licznej grupie innych firm. 
Nie są też skłonni rozszerzyć zakresu outsourcingu. W efekcie powo-
li zachodzących zmian jednak wykształca się grupa liderów obsługi 
logistycznej. Dystans pomiędzy czołówką firm logistycznych, a ich 
zapleczem pod względem pozycji rynkowej, jest najmniejszy od lat.
Zaufanie klientów uważających swoich partnerów logistycznych za 
najlepsze firmy na rynku przez lata spadało, jeśli w 2006 r. takich 
klientów było 62,7%, to w 2015 r. tylko 54,0%. Obecnie tendencja ta 
została zgodnie z przewidywaniami powstrzymana, poziom zaufania 
podskoczył do rekordowego poziomu 63,2%. W dalszej perspektywie 
należałoby się nadal spodziewać umacniania się pozycji konkurencyj-
nej czołowych operatorów, gdyż udało się powstrzymać powiększanie 
się grupy klientów, którzy wykazując słabą orientacją rynkową, nie 
dostrzegali żadnych wyróżniających się firm logistycznych. Najważ-
niejszym wyznacznikiem procesu erozji przywództwa rynkowego był 
stale rosnący odsetek klientów niepotrafiących wskazać najlepszej fir-
my, który w 2012 r. wynosił już 22,6% badanej populacji. W ostatnich 
pięciu latach grupa ta zmalała o połowę.
Zmiany sytuacji rynkowej (relacja popytu do podaży, poziom kon-
kurencji, wyspecjalizowanie w usługach) znajdują odzwierciedlenie 
w zmianach preferencji klientów. Zachodzi w tym względzie nie-
zmienna sekwencja zdarzeń. W sytuacji niewydolności strony poda-
żowej na rynku usług logistycznych, wywołanej rosnącym popytem, 
występuje wzrost zainteresowania klientów krytycznymi elementami 
w obsłudze logistycznej. Rosną wtedy obawy dotyczące realizacji do-
staw. Klienci są skłonni przyznać większe niż normalnie znaczenie 
właściwie wszystkim branym w badaniu pod uwagę cechom obsługi 
dostaw. Kwestia ceny, o ile tylko odpowiada ona zakładanej jakości 
obsługi dostaw, schodzi jednak na drugi plan. Natomiast w razie 
odwrócenia relacji, osłabienia popytu aż do wystąpienia nadpodaży 
usług logistycznych, znaczenie przypisywane jakości obsługi dostaw 
generalnie ulega obniżeniu. Wtedy znaczenie ceny usług w relacji do 
jakości w stosunku do innych cech standardu obsługi rośnie, gdyż 
klienci są zmuszeni do szukania oszczędności.
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W połowie bieżącego roku respondenci badania deklarowali zatem wydatki 
większe niż przed rokiem, zarówno na usługi kupowane w zewnętrznych 
firmach, jak i na logistykę wewnętrzną.



Jednakże w przypadku przedłużania się stagnacji gospodarczej 
kwestia preferencji usługobiorców komplikuje się. Wzmaga się po-
czucie niepewności, co do kierunku zachodzących zmian, co wyra-
ża się wzrostem znaczenia przypisywanego jakości obsługi dostaw, 
jak i utrzymaniem nacisku na uzyskanie odpowiedniej ceny. Klienci 
obawiają się, że realizacja dostaw będzie niesprawna, a usługi zbyt 
drogie, i na tym się koncentrują. W przeważającej liczbie przypadków 
przewagę konkurencyjną utrzymują jednak nie liderzy jakości obsłu-
gi, lecz liderzy polityki cenowej.
Odpowiadająca jakości cena usług oraz doświadczenie i wiarygodność 
biznesowa firmy logistycznej to w okresie stagnacji cechy gwarantu-
jące podtrzymanie współpracy, mimo ewentualnego spadku zaufania 
do jakości realizacji dostaw. Znaczenie przypisywane jakości reali-
zacji dostaw wzrasta, co oznacza na ogół utratę zaufania do wyko-
nawców usług, że ci są w stanie utrzymać najwyższy standard usług. 
W równym jednak stopniu podnosi się znaczenie polityki cenowej 
i wizerunku operatora, ale zaufanie pod tym względem prawie się 
nie zmienia. To są prawdziwe kotwice współpracy. Posiadanie tych 
cech jest warunkiem koniecznym podjęcia/podtrzymania współpra-

cy z operatorem logistycznym. Wyraźnie więc widać, że nie chodzi 
wtedy o skutecznie wynegocjowanie jak najniższych cen i ustalenie 
wyśrubowanych norm wykonania usług, co byłoby możliwe z niedo-
świadczonym bądź zdeterminowanym operatorem logistycznym, lecz 
o współpracę z partnerem przewidywalnym i wiarygodnym.
Jeśli jednak tylko poczucie niepewności słabnie, tak jak to się dzieje 
obecnie i to mimo pojawienia się źródła zagrożenia ze sfery geopoli-
tyki, to obawy dotyczące jakości realizacji dostaw i rosnących kosz-
tów obsługi bledną. Gwałtownie spada znaczenie przypisywane tym 
cechom obsługi. Klienci pragną nadrobić utracony w okresie stagna-
cji czas i domagają się od usługodawców odpowiedniego potencjału 
i kompleksowej oferty obsługi. Skoro jednak operatorzy, którzy ostat-
nio starali się pozbyć zbędnych aktywów, nie są w stanie szybko prze-
stawić się na wzmożony popyt, to trwają poszukiwania takich, którzy 
odpowiednio elastycznie potrafią zareagować na szybko zmieniające 
się zapotrzebowanie. Klienci nie oczekują dalszego śrubowania ani 
kosztów, ani norm jakościowych, lecz większego doświadczenia i wia-
rygodności biznesowej partnerów, innowacyjności i kompleksowej 
oferty obsługi. ■
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Dystans pomiędzy czołówką firm logistycznych, a ich zapleczem pod 
względem pozycji rynkowej, jest najmniejszy od lat.

Otwieramy się na VAS!  Sprawdź nasz co-packing i co-manufakturing 

n

n

n

www.raben-group.com

Pakowanie produktów: karton, zgrzewka, flow-pack, sleeve, 

blistrownie

Przepakowania dla sieci handlowych: standy, palety ekspozycyjne, 

opakowania dla sieci handlowych

Łączenie produktów: termokurczenie, sleev, bandowanie, inne

Etykietowanie: ręczne, automatyczne, nadruk natryskowy, 

drukowanie etykiet

Tworzenie zestawów promocyjnych, świątecznych, fulfilment

Zarządzanie komponentami produkcyjnymi

Procesy: co-packing pasywny i aktywny, MTO 

(przepakowywanie/etykietowanie towaru 

bezpośrednio w zleceniu) 

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Lukasz.Dubina@raben-group.com
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Należy wziąć pod uwagę, że poziom wydatków ponoszonych 
w przedsiębiorstwach na logistykę w ostatnich czterech latach 

jest zdecydowanie wyższy niż w poprzednich latach, dotyczy wydat-
ków ponoszonych zarówno wewnątrz przedsiębiorstw, jak i usług ku-
powanych w wyspecjalizowanych firmach logistycznych. Osiągniętym 
poziomem rozwoju operacji należy tłumaczyć fakt, że nie dochodzi 
obecnie do zwiększania wydatków wewnętrznych kosztem ogranicza-
nia wydatków lokowanych dotąd w zewnętrznych firmach, co miało 
miejsce w sytuacji występowania nierównowagi rynkowej. Wtedy za-
równo w okresie deficytu potencjału firm logistycznych w 2007 r., jak 
i nadpodaży w 2009 r., statystyczny zleceniodawca ograniczał swoje 
wydatki lokowane w zewnętrznych firmach świadczących usługi logi-
styczne, zwiększał natomiast swoje koszty wewnętrzne ponoszone na 
logistykę. Było to możliwe wskutek tego, że poziom wydatków staty-
stycznego zleceniodawcy na zewnętrzne usługi logistyczne przez lata 
był stosunkowo niski i wzrastał bardzo powoli. Owszem, rosła liczba 
zleceniodawców, ale przeciętny przedsiębiorca wydawał z roku na rok 
mniej więcej tyle samo. Inaczej rzecz się miała z wydatkami na roz-
wój logistyki wewnątrz przedsiębiorstw, te rosły niepomiernie szyb-
ciej. Obecnie tempo rozwoju obu tych sfer logistyki przedsiębiorstw 
jest podobne, spadek czy wzrost wydatków zachodzi równomiernie.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że koszty ponoszone przez przed-
siębiorstwa na logistykę zewnętrzną są długookresowo niższe niż 
koszty logistyki wewnętrznej. Co więcej, do pewnego momentu roz-
wój zewnętrznych usług ewidentnie nie nadążał za tempem rozwoju 
logistyki wewnętrznej. Naturę tej zależności mogliśmy odkryć dopie-
ro wtedy, gdy wydatki statystycznego przedsiębiorstwa na logistykę 
zewnętrzną znacznie wzrosły. Bezpośrednią tego przyczyną było jed-
nak obniżenie wydatków na logistykę wewnętrzną. Warunkiem ko-

niecznym rozwoju zewnętrznych usług okazał się większy przepływ 
wydatków dotąd lokowanych wewnątrz przedsiębiorstw. W niektórych 
segmentach rynku proces ten rzeczywiście gwałtownie przyspieszył. 
Udział przychodów od klientów lokujących na ze¬wnątrz ponad 75% 
wydatków logistycznych w całości przychodów niektórych operatorów 
z wzrósł. I zaczął wynosić nie 40%, lecz ponad połowę przychodów. 
Z tego względu należy przyjąć, że strategię działania operatorów lo-
gistycznych wyznacza obsługa projektów outsourcingowych. Jakkol-
wiek w niektórych segmentach rynku (usługi ekspresowe i obsługa 
handlu internetowego) proces ten nadal intensywnie przyspiesza, to 
w innych, w tym także w segmencie logistyki kontraktowej znacznie 
wyhamował.
Siłą rzeczy proces ten nie obejmuje wszystkich firm, wyraźnie wy-
dziela firmy wyspecjalizowane w outsourcingu logistyki. Ponieważ 
wydatki przedsiębiorstw na logistykę zewnętrzną wzrastały w oma-
wianym okresie w wolnym tempie, to wzrost przychodów operatorzy 
generowali raczej przez wzrost liczby zleceniodawców, którym sprze-
dawano mniej złożone usługi, niż przez wzrost sprzedaży bardziej 
złożonych usług kluczowym klientom (a tylko tę grupę docelową 
badamy). Liczebność przedsiębiorstw preferujących zewnętrzne usłu-
gi logistyczne, lokujących całość wydatków logistycznych w firmach 
zewnętrznych (do analizy przyjęto przedział: ponad 75% ogólnych 
kosztów logistyki), wykazuje długookresowo tendencję malejącą 
(w 2010 r. stanowiły one rekordowo małą część badanych - 31,0%, 
podczas gdy w 2004 – 44,9%). Wraz z trwaniem spowolnienia gospo-
darczego zaznaczyła się i to dość gwałtownie zmiana struktury wy-
datków przedsiębiorstw na logistykę. Udział przedsiębiorstw zorien-
towanych na zewnętrzne usługi logistyczne w ogólnej puli wydatków 
na te usługi logistyczne, który według naszych szacunków wynosił 

Zapotrzebowanie  
na usługi logistyczne
Obecny rok w odróżnieniu poprzedniego nie stoi już pod znakiem cięcia kosztów logistyki w przedsiębiorstwach. 
Odłożone wydatki wróciły na rynek i większym niż poprzednio strumieniem popłynęły w stronę wyspecjalizowanych 
firm logistycznych. 
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w 2010 r. 45,6%, podniósł się nieznacznie w roku następnym, aby 
skokowo zwiększyć się do poziomu 53,1% w 2012 r. Obecnie kształ-
tuje się na dużo niższym poziomie, co wskazuje, że w okresie ogól-
nego, dynamicznego wzrostu to sprzedaż usług pozostałym klientom 
rośnie szybciej. Trzeba jednak pamiętać, że nawet teraz, stanowiąc 
jedną trzecią klientów, preferujący zewnętrzne usługi logistyczne 
przynoszą nieproporcjonalnie dużą (bo blisko 45%) część przychodów 
operatorów logistycznych.
Jeszcze do niedawna stosunkowo łatwo było wydzielić przedsiębior-
stwa zainteresowane pogłębieniem współpracy z operatorami. Zasad-
niczo różniły się od tych, które stosunkowo rzadko, za względnie małe 
kwoty, kupowały jedynie wybrane usługi logistyczne. Przedsiębior-
stwa te lokowały wszystkie lub prawie wszystkie wydatki logistyczne 
na zewnątrz. Stopniowej zmianie w ostatnich kilku latach uległa pra-
widłowość, że przedsiębiorstwa, których wydatki na zewnętrzne usłu-
gi logistyczne mają milionowe wartości, rekrutują się spośród tych, 
którzy preferują outsourcing logistyczny, podczas gdy przedsiębior-
stwa dysponujące mniejszymi funduszami zwykle dzielą wydatki na 
logistykę wewnętrzną i zewnętrzną. Dopiero bardzo znaczne fundu-
sze pozwalają, aby wewnętrzne koszty logistyki ograniczyć. Jedynie 
w grupie klientów, których wydatki sięgają kilku milionów złotych 
rocznie, większość stanowią tacy, którzy mają potencjalne możliwości 
stosowania wspomnianej strategii zarządzania. Z różnych powodów 
korzystają z tej możliwości coraz rzadziej. Widać, że w przypadku wy-
datkowania mniejszych kwot (rzędu 1–2 mln złotych) zainteresowa-
nie outsourcingiem logistyki stopniowo podnosi się i nie różni się tak 
bardzo od grup wydatkujących wyższe kwoty na obsługę logistyczną.
Przez lata rosnąca liczba przedsiębiorstw dysponujących dużymi fun-
duszami była skłonna rozwijać logistykę raczej wewnątrz organizacji, 
niż zlecając usługi na zewnątrz. Z porównania szacunkowych danych 
o całości wydatków na logistykę przeciętnego przedsiębiorstwa zo-
rientowanego na logistykę zewnętrzną z wydatkami przeciętnego 
przedsiębiorstwa zorientowanego na logistykę wewnętrzną wynika, 
że dopiero w 2012 r. przełamany został długookresowy trend, zgodnie 
z którym te pierwsze pozostawały bez zmian, podczas gdy te dru-
gie szybko rosły. Jeśli około 2006 r. wydatkowane kwoty były jeszcze 
podobne, to po kilku latach wydatki na logistykę przedsiębiorstw 
zorientowanych na logistykę wewnętrzną były już nawet dwukrotnie 
wyższe niż przedsiębiorstw zorientowanych na logistykę zewnętrzną. 
Oznacza to po pierwsze, że sprzedaż usług outsourcingu logistyczne-
go znajdowała się w fazie stagnacji, podczas gdy sprzedaż innych ze-

wnętrznych usług logistycznych stale, dynamicznie rosła. Po drugie, 
coraz bardziej wyraźny stawał się dychotomiczny podział rynku ze-
wnętrznych usług, z jednej strony na przedsiębiorstwa zorientowane 
na logistykę zewnętrzną, z drugiej - na przedsiębiorstwa zorientowa-
ne na logistykę wewnętrzną (ich udział w ogólnej puli wydatków na 
zewnętrzne usługi stale się zwiększał).
Odwrócenie niekorzystnego dla rynku usług logistycznych tren-
du nastąpiło początkowo właśnie dzięki zwiększeniu wydatków 
na logistykę zewnętrzną. I to kosztem wydatków lokowanych dotąd 
wewnątrz przedsiębiorstw. Zjawisko to pokazuje, co stanowiło prze-
szkodę w rozwoju outsourcingu i szerszego korzystania z zewnętrz-
nych usług logistycznych. Dalszy rozwój rynku z pewnością zależy 
od wzrostu zainteresowania outsourcingiem logistycznym przez 
przedsiębiorstwa, które unikały dotąd współpracy w tym zakresie 
z zewnętrznymi operatorami. Praktykowały one zlecanie wykonania 
pojedynczych usług wielu różnym firmom, zachowując kontrolę nad 
całością łańcucha dostaw. Perturbacje na rynku usług logistycznych 
z pewnością nie zachęcały do korzystania z usług mniejszej liczby 
firm zewnętrznych, wykonujących coraz bardziej złożone operacje. 
Jednakże spowolnienie gospodarcze wymusiło zmianę podejścia do 
outsourcingu ogromnie wielu klientów. Za cenę utraty kontroli nad 
zarządzaniem łańcuchem dostaw, mieli nadzieję ograniczyć koszty 
logistyki. Obecnie jednak w okresie dynamicznego wzrostu potrzeb 
taka koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw jest nie do utrzymania 
ze względu na czas potrzebny na wprowadzenie koniecznych zmian 
organizacyjnych i konieczność odbudowy potencjału wykonawczego.
Umasowienie outsourcingu wszelkich poza specjalistycznymi funk-
cji biznesowych, w tym logistycznych, to oczywiście niezwykła 
szansa dla operatorów logistycznych na rozwój działalności. Nie 
ulega dzisiaj wątpliwości, że aby proces umasowienia outsourcingu 
logistyki nabrał tempa, musi on w większym stopniu objąć rynek 
e-commerce. Wyniki badania satysfakcji klientów pokazują jednak, 
że operatorzy, szukając w ubiegłych latach oszczędności pozbawi-
li się szansy, aby w pełni wykorzystać wzrost zamówień ze strony 
sklepów internetowych i rozszerzyć ich obsługę o magazynowanie, 
konfekcjonowanie czy usługi finansowe. Nie bez przyczyny klien-
ci wskazują, że największy deficyt w zakresie obsługi logistycznej 
odczuwają ze względu na brak zasobów, brak kompleksowej oferty 
i niewystarczającą elastyczność w działaniu. Wydźwięk tych opinii 
jest pozytywny, stanowi wyraźną zachętę do rozwijania działalności 
we wskazanym kierunku. ■
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Odwrócenie niekorzystnego dla rynku usług logistycznych trendu nastąpiło 
początkowo właśnie dzięki zwiększeniu wydatków na logistykę zewnętrzną. 
I to kosztem wydatków lokowanych dotąd wewnątrz przedsiębiorstw. 

Dalszy rozwój rynku z pewnością zależy od wzrostu zainteresowania 
outsourcingiem logistycznym przez przedsiębiorstwa, które unikały dotąd 
współpracy w tym zakresie z zewnętrznymi operatorami.
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dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce

Dobre wyniki branży logistycznej to przede 
wszystkim efekt rosnącej koniunktury go-
spodarczej. Wzrost popytu krajowego jest 
zasługą m.in. zwiększenia płacy minimal-
nej czy programu 500+. Spadek bezrobocia 
oznacza również, że większa grupa osób dys-
ponuje większymi dochodami. Wzrost wy-
miany zagranicznej jest częściowo efektem 

rozwoju wzrostu importu. Dodatkowo po-
prawa koniunktury gospodarczej u naszych 
największych partnerów stymuluje rozwój 
eksportu. Ponad 80% odbiorców polskiego 
eksportu to kraje Unii Europejskiej, a naj-
większym naszym rynkiem eksportowym 
są Niemcy, do których wysyłamy towary za 
ponad 50 mld euro. To oczywiście przekłada 
się na zlecenia dla logistyki. W tym roku 
Dachser dla swoich klientów w Polsce otwo-
rzył kolejne codzienne połączenia, w tym do 
Niemiec, do których liczba stałych linii drob-
nicowych przekroczyła 30.
Jednocześnie rozwój nowych kanałów dys-
trybucji, w szczególności e-handlu, spowodo-
wał skokowe zwiększenie dynamiki obrotów 
w obsłudze tego sektora. Dynamiczny wzrost 
e-commerce i tradycyjnego handlu wpływa 
ewidentnie na łańcuchy dostaw, co stawia 
przed operatorami logistycznymi poprzeczkę 
coraz wyżej i wyżej.
Ponadto szybko zmieniające się trendy zaku-

powe wpływają na fakt, że firmy wprowadzają 
na rynek mniejsze serie produktów, ale czę-
ściej, co również ma przełożenie na opera-
cje logistyczne. Trendy makroekonomiczne 
i konsumenckie sprzyjają więc branży. Ba-
rierą w pełnym skonsumowaniu tych pozy-
tywnych zmian staje się jednak sytuacja na 
rynku pracy. Braki kadrowe zauważalne są 
zarówno w transporcie, jak i magazynowaniu. 
Konsekwencją tego w kolejnych miesiącach 
będzie zapewne wzrost kosztów. To z kolei 
przełoży się ceny produktów, a w skali makro 
na wzrost inflacji.
Operatorzy, w tym Dachser, już teraz pracują 
nad rozwiązaniami, które w dłuższym okre-
sie pomogą uporać się z tymi ograniczeniami 
i z całą pewnością przyniosą one nowe roz-
wiązania i skok technologiczny. Liczymy też 
na kreatywność dostawców dla branży logi-
stycznej i szybkie wejście w świat rozwiązań 
autonomicznych oraz większej automatyzacji 
procesów. ■

Wyniki branży logistycznej pozostają w tendencji wzrostowej i pozytywnie wpływają na nastroje rynku. Jakim 
czynnikom gospodarczym zawdzięczamy dobrą koniunkturę? Które z czynników mogłyby w przyszłości wpłynąć na 
osłabienie dynamiki naszej gospodarki?

Maciej Śledziński, dyrektor operacyjny VIVE Transport

Wyniki, jakie osiąga branża, pozostają w pozy-
tywnej tendencji ze względu na wysoki poziom 
świadczonych usług na terenie UE i dzięki 
profesjonalizmowi branży. Wielomiliardowe 
nakłady inwestycyjne w środki transportu, 
rozwiązania IT, powierzchnie magazynowe, 
wysoką jakość świadczonej pracy, konkuren-
cyjność cenową sprawiają, że ta branża stała 

się jedną z najlepszych i najlepiej rozwijają-
cych w naszym kraju. Wszystkie te czynniki 
zaowocowały zaufaniem do polskiej branży lo-
gistycznej największych graczy na rynku.
Dobra koniunktura na rynku to efekt wyso-
kiej konsumpcji krajowej, dobrych wyników 
gospodarczych u największych partnerów 
handlowych Polski i równie dobrej koniunk-
tury u nich. Z jednej strony mamy rekordowo 
niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia, 
co sprawia, że więcej wydajemy na rynku 
wewnętrznym. To napędza produkcję, handel, 
logistykę, transport etc. Z drugiej zaś rosną 
zamówienia eksportowe w praktycznie każ-
dym sektorze, co również wydatnie wzmacnia 
koniunkturę.
Czynników, które mogłyby zadecydować 
o osłabieniu dynamiki naszej gospodarki, jest 
wiele. Mógłby to być kolejny kryzys światowej 
koniunktury czy globalne niepokoje. Jednak 
zdecydowanie bliższym czynnikiem może 
być coraz bardziej dający się odczuć brak 

pracowników, szczególnie wyraźny w branży 
logistyki: pracownicy magazynowi, kierowcy. 
Już teraz słychać głosy, że brak możliwości 
dalszego rozwoju determinuje nie brak kapi-
tału czy pomysłów na biznes, ale brak rąk do 
pracy. Problem ten nie dotyczy tylko naszego 
kraju, ale również sąsiadujących. Niepokojące 
wydają się pomysły o charakterze protekcjo-
nistycznym, jak płaca minimalna czy pomy-
sły nowych obciążeń daninami publicznymi. 
Paradoksalnie to, co z jednej strony napędza 
koniunkturę, czyli wzrastający poziom wy-
nagrodzeń, może wpłynąć na osłabienie kon-
kurencyjności polskich produktów czy usług. 
Pracodawcy, zabiegając o pracowników, podno-
szą płace, ale w końcu będą zmuszeni podnieść 
ceny wytwarzanych dóbr przez co staną się one 
mniej atrakcyjne cenowo, a to może wpłynąć 
na zmniejszenie lub brak zamówień. W gospo-
darce opartej w dużej części na eksporcie może 
to być poważnym czynnikiem osłabiającym go-
spodarkę kraju. ■



EURO LOGISTICS 113OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2017

RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2017
I. Zakres świadczonych usług logistycznych [w ocenie kluczowych klientów danej firmy]
II. Wypełnianie założonych norm usług logistycznych [w ocenie kluczowych klientów danej firmy]
III. Pozycja rynkowa [ocena szczegółów standardu obsługi przez kluczowych klientów danej firmy]
IV. Pozycja rynkowa [ocena szczegółów standardu obsługi przez klientów wszystkich firm]
V. Lojalność kluczowych klientów
VI. Lider rynku [w generalnej ocenie kluczowych klientów danej firmy]
VII. Najbardziej konkurencyjna firma [w generalnej ocenie klientów wszystkich firm]
2015 2016 2017 I II III IV V VI VII

2 - 1 FM Logistic 2 28 1 1 5 8 1
3 3 2 TNT 3 22 3 3 4 10 6
3 2 3 DHL Express 9 17 11 2 5 13 2
- 11 3 DSV Road 1 6 10 7 13 7 15

12 5 3 Maszoński Logistic 15 1 2 26 3 1 11
- 12 6 Damco Poland 13 11 16 12 5 2 10
- 9 7 VIVE Transport 26 1 4 13 1 11 18
3 7 8 General Logistics Systems Poland 23 7 5 6 12 8 14
7 10 8 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 7 21 6 11 11 3 16
8 6 10 Panalpina Polska 17 19 8 9 10 4 9
13 18 11 VGL Group 31 4 14 17 8 5 17
10 14 12 DIERA 27 3 12 16 2 14 23
6 21 13 DHL Supply Chain 5 26 15 5 21 19 7
10 19 14 DHL Parcel 25 23 7 8 25 6 8
8 7 15 GEODIS Polska 4 10 23 18 21 19 12
29 - 16 Raben Transport 19 25 22 13 14 18 3
1 4 17 Raben Logistics Polska 18 34 9 4 35 15 5
- 13 18 DHL Global Forwarding 34 13 13 10 23 15 13
- 15 19 TSLOGISTIC 6 14 18 19 16 21 28

25 26 20 Farmada Transport 20 8 21 24 15 17 26
17 1 21 ID Logistics Polska 14 30 20 23 18 11 21
19 - 21 PartnersPol Group 24 4 19 22 8 28 32
- - 23 DSV Air & Sea 30 12 25 20 19 22 19

20 16 24 DPD Polska 28 36 17 13 31 23 4
23 25 25 Omega Pilzno 10 17 24 25 30 23 25
15 20 26 IFB International Freightbridge (Poland) 29 9 26 27 24 25 29
- - 27 DHL Freight 12 32 28 21 26 31 20
- - 28 Leader Logistics 22 14 27 28 16 35 37

24 22 29 Spedimex 16 31 29 28 28 29 27
- - 30 Ekol Logistics 21 16 37 37 32 33 22

18 24 31 Allport Cargo Services Poland 32 20 32 35 20 27 34
30 - 31 XPO Transport Solutions Poland 33 24 33 32 28 26 24
- - 33 XPO Supply Chain Poland 8 36 31 33 36 37 33

28 23 34 Marathon International 37 28 30 30 33 29 31
14 17 35 DSV Solutions 11 35 36 35 37 33 35
- - 36 Colian Logistic 35 26 34 33 27 36 36

26 26 37 Link 36 33 35 31 34 32 30
Uwagi do tabeli:
Generalną pozycję danej firmy w rankingu wyznacza suma miejsc w poszczególnych poddanych badaniu kategoriach. Liczba branych pod uwagę kategorii  
nie uległa zmianie od początku prowadzenia badania. W 2015 roku zmienił się natomiast układ kategorii, wprowadzono wskaźnik lojalności kluczowych klientów.
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Pozycja

1 FM Logistic
Złote Godło. Zdobywa po raz pierwszy tytuł najlepszej firmy logistycznej nie tylko dzięki głosom kluczowych 
klientów, lecz także klientów okazjonalnych i potencjalnych, dla których standard obsługi oferowany przez firmę 
stał się punktem odniesienia

2 TNT

Srebrne Godło. Zmiany w strategii w związku przejęciem przez jedną z działających globalnie firm logistycznych 
(nastawienie na rozwój europejskiego serwisu kurierskiego) - porzucone. Zostaje na powrót liderem rynku usług 
kurierskich dzięki dalszej poprawie elastyczności obsługi dostaw. Operator Logistyczny Roku 2006-2008, 2011, 
2013

3 DHL Express

Brązowe Godło. Nie tylko dominujący dostawca usług logistycznych w segmencie międzynarodowych usług 
kurierskich, lecz także niezmiennie od lat najczęściej rekomendowana firma w całym segmencie usług kurierskich 
i ekspresowych. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne. Operator 
Logistyczny Roku 2004, 2011

3 DSV Road Brązowe Godło. Łączy elastyczne, dedykowane rozwiązania logistyczne z kompleksowością obsługi standardowych 
dostaw. Oferta usług stanowi najmocniejszą stronę firmy, zdobywając miano najlepszej na rynku

3 Maszoński Logistic
Brązowe Godło. Sprzedając usługi najwyższej jakości, firma zapewnia sobie osiąganie wysokiej marży ze sprzedaży 
i szybkiego tempa wzrostu przychodów. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy 
Logistyczne. Operator Logistyczny Roku 2014

6 Damco Lider Logistyki w kategorii Magazynowanie i zarządzanie zapasami. Pełen wachlarz usług logistycznych plus 
projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań. Niezastępowalny partner dzięki specjalizacji rynkowej

7 VIVE Transport Lider Logistyki w kategorii Lojalność klientów. Niesłychanie wysoki standard obsługi przyczynia się do umocnienia 
pozycji na rynku międzynarodowych przewozów wysokokubaturowych nadwoziami wymiennymi

8 General Logistics Systems
Lider Logistyki w kategorii Usługi kurierskie. Systematycznie umacnia swoją pozycję na krajowym rynku usług 
kurierskich, wyprzedzając inne firmy z tego segmentu pod względem oceny jakości usług. Nagroda [3. miejsce] w 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

10 Panalpina

Lider Logistyki w kategorii Doświadczenie i wiarygodność biznesowa. Opiera system dostaw na najbardziej na 
rynku spedycji lotniczej i morskiej elastycznej i najlepszej jakościowo obsłudze. Zaufanie do jakości realizacji dostaw 
i elastyczności terminów i form dostaw przyczyniło się do skokowej poprawy wizerunku. W czołówce rankingu 
Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

11 VGL Group

Lider Logistyki w kategorii Spedycja drogowa, kolejowa, lotnicza i morska. Jedna z najsilniejszych firm w 
segmencie spedycja morska i lotnicza, o uznanym geograficznym zasięgu działania i wyśrubowanych normach 
realizacji dostaw, z powodzeniem rozwija swoje kompetencje w operacjach lądowych, także w zakresie 
magazynowania, logistyki i dystrybucji

12 DIERA Wyróżnienie: Najlepsze wypełnianie założonych norm usług logistycznych. Stałe doskonalenie jakości dostaw 
kluczem do zachowania pozycji rynkowej

13 DHL Supply Chain Zaufanie do firmy zbudowane jest na niezwykle kompleksowej obsłudze, doświadczeniu w zakresie każdego z 
elementów łańcucha dostaw oraz ogromnym potencjale wykonawczym

14 DHL Parcel Wyróżnienie: Najlepsza obsługa dostaw wielokanałowych. Lider rynku e-commerce, firma najczęściej 
rekomendowana przez klientów na tym rynku, jej oferta uznana za jedną z najbardziej konkurencyjnych

15 GEODIS Za kolejny etap budowania silnej marki opartej na nieprzeciętnie wysokim poziomie realizacji dostaw i elastyczności 
w obsłudze należy uznać rozszerzenie zakresu wysoko ocenianych usług. Lider kompleksowej obsługi dostaw

16 Raben Transport

Wyróżnienie: Najczęściej rekomendowany dostawca usług transportowych w sektorze produkcji. Niezmiennie 
od lat najlepsza z rekomendacji klientów korporacyjnych duża firma w segmencie „Transport i spedycja drogowa”. 
Należy do najbardziej konkurencyjnych marek na całym rynku usług logistycznych dzięki znakomitej jakości usług, 
potencjałowi, oraz wiarygodności i doświadczeniu

17 Raben Logistics

Niezmiennie od lat najlepsza z rekomendacji klientów korporacyjnych duża firma w segmencie „Logistyka 
kontraktowa”. Niepodważalnie wysoka pozycja rynkowa: w ocenie obecnych i potencjalnych klientów firma oferuje 
najwyższy na rynku standard obsługi, szczególnie wyróżnia się w zakresie kompleksowości usług. Operator 
Logistyczny Roku 2002, 2009, 2015
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18 DHL Global Forwarding Firma najczęściej rekomendowana przez klientów w segmencie spedycja morska i lotnicza. Najbardziej umocniła 

pozycję rynkową. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

19 TSLOGISTIC Jedna z najwyżej cenionych firm spedycyjnych. Spedycja drogowa, lotnicza i morska pod jednym dachem podparta 
elastyczną obsługą klientów. Dynamiczne tempo rozwoju młodej firmy

20 Farmada Transport Stale umacnia pozycję wiodącego partnera w realizacji dedykowanych usług transportowych. Najlepszy w ogóle przewoźnik 
w ruchu krajowym. Nagroda [2. miejsce] w rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

21 ID Logistics
Najwyżej oceniana firma w dziedzinie logistyki kontraktowej, jeden z liderów outsourcingu logistyki. Godne 
podziwu wyjątkowe zaufanie uczestników rynku do doświadczenia i wiarygodności biznesowej tej firmy. Operator 
Logistyczny Roku 2016

21 PartnersPol Group
Najbardziej zróżnicowany pakiet usług logistycznych na rynku, od przewozów, przez magazynowanie, usługi o 
wartości dodanej i obsługę odbiorcy końcowego, po spedycję i dystrybucję towarów. Wysoka jakość realizacji 
dostaw i wyróżniająca elastyczność w działaniu przyczyniają się do wyjątkowej lojalności klientów

23 DSV Air & Sea
Wyróżnienie: Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu. Czołowy spedytor cargo lotniczego 
i morskiego. Cechą szczególną wysoka jakość realizacji dostaw. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej 
Zarządzane Firmy Logistyczne

24 DPD Jedna z najbardziej konkurencyjnych firm na rynku, stosująca agresywną politykę cenową. Najszybciej rozwijająca 
się firma kurierska, realizująca strategię dynamicznego wzrostu udziału w rynku

25 Omega Pilzno

Wyróżnienie: Najlepszy operator logistyczny wśród firm wyspecjalizowanych w transporcie drogowym. Jedna 
z najlepszych z rekomendacji klientów korporacyjnych dużych firm w segmencie transport i spedycja drogowa. 
Lider kompleksowych usług logistycznych w rodzimym regionie (Podkarpacie). W czołówce rankingu Top500 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne [spółka z grupy Omega Pilzno]

26 IFB International Freightbridge Najwyżej oceniony przewoźnik skonteneryzowanych ładunków. Stała poprawa pozycji rynkowej dzięki 
systematycznemu wzrostowi jakości dostaw

27 DHL Freight
Jeden z trzech najczęściej rekomendowanych przez klientów korporacyjnych operatorów transportu i spedycji 
drogowej. Sieć międzynarodowych linii drobnicowych i terminali przeładunkowych czyni z firmy lidera rynku spedycji 
drobnicowej i całopojazdowej

28 Leader Logistics Kompleksowa obsługa, wysoka jakość realizacji, lojalność klientów. Jeden z lepszych przewoźników w ruchu 
krajowym. W czołówce rankingu Top1500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne/MŚP

29 Spedimex
Jedna z najlepszych z rekomendacji klientów korporacyjnych dużych firm w dziedzinie logistyki kontraktowej. 
Najlepszy w ogóle serwis dystrybucyjny. Utrzymanie tej pozycji na rynku zależy od zwiększania możliwości 
operacyjnych, uzyskanych dzięki rozbudowie sieci dystrybucyjnej w kraju i zagranicą

30 Ekol Logistics Wyróżnienie: Najlepszy dostawca zintegrowanych usług logistycznych. Wyróżniające zaangażowanie operatora w 
optymalizację procesów logistycznych

31 Allport Cargo Services Kompleksowa obsługa frachtu drogowego, morskiego i lotniczego, wraz z obsługą magazynową, pozwala na 
przejęcie zarządzania całym łańcuchem dostaw strategicznych partnerów

31 XPO Transport Solutions Wyróżnienie: Najlepszy przewoźnik w ruchu międzynarodowym. Wysoka jakość realizacji dostaw, elastyczność w 
działaniu. Jedno z największych przedsiębiorstw transportowych w Polsce

33 XPO Supply Chain Jeden z liderów rynku usług o wartości dodanej i outsourcingu logistyki. Wyróżniające zaangażowanie operatora w 
optymalizację procesów logistycznych

34 Marathon International
Czołowy dostawca zaopatrzenia dla przemysłu w trybie just-in-time stawia na wyspecjalizowane i doskonałe 
jakościowo usługi dzięki czemu uzyskuje zamówienia na kompleksową obsługę w ramach logistyki kontraktowej. 
Najbardziej zaawansowana w outsourcingu logistyki firma transportowa

35 DSV Solutions
Jeden z trzech najczęściej rekomendowanych przez klientów korporacyjnych operatorów logistyki kontraktowej. 
Ceniony najbardziej za doświadczenie we wdrażaniu projektów logistycznych, w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i 
dystrybucją. Wyróżniająca dynamika wzrostu skali działania

36 Colian Logistic Jeden z najlepszych przewoźników w ruchu krajowym. Jeden z najlepszych serwisów dystrybucyjnych. Wysoka 
jakość realizacji dostaw, optymalna cena usług

37 Link Lider międzynarodowych przewozów drogowych do północno-zachodniej Europy. Jedna z firm najlepiej 
zarządzających łańcuchem dostaw w trybie just-in-time
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Monika Gryń, właściciel, dyrektor handlowy Leader Logistics

Otoczenie gospodarcze, jego czynniki wzro-
stu wpływają na dynamiczny rozwój logistyki 
w ostatnich latach. Dzieje się to nie tylko w Pol-
sce, ale i na całym świecie, w szczególności 
w krajach UE, do których Polska eksportuje 
około 80% swojej produkcji. Niemiecka gospo-
darka osiągnęła rekordową nadwyżkę handlo-
wą, która jest najwyższa od czasów II wojny 
światowej. Stefa euro odnotowała 2,2% wzrostu 
PKB w stosunku do roku poprzedniego. Gospo-
darka „pędzi”, co w dzisiejszym świecie globa-
lizacji ma wpływ na każdego z nas, ponieważ 
wszyscy jesteśmy od siebie zależni…
Wzrost zamówień w Polsce zauważalny jest 

niemal w każdej fabryce. Wymusza to ko-
nieczność ich rozbudowywania, modernizacji 
i przenoszenia zapasów do centrów logistycz-
nych, a nawet powierzanie im części finalnej 
produkcji. Dynamicznie rozwija się handel 
elektroniczny, który wymaga zorganizowa-
nia wysokospecjalistycznego i niezawodnego 
łańcucha dostaw w oparciu o najnowszą tech-
nologię IT. Rozwój elektronicznej sprzedaży 
stanowi potężne koło zamachowe dla całej 
gospodarki, a logistyka w tym przypadku 
jest kluczowym elementem usługi i musi 
nadążać. Przy dużych centrach dystrybu-
cyjnych, obiektach przemysłowych, strefach 
ekonomicznych powstają nowe magazyny 
z pełną ofertą logistyczną. Fundusze unijne 
wspomagają ich rozwój i oferują duże wspar-
cie w zakresie dofinansowania innowacji, no-
wych technologii i innych.
Znaczna część inwestycji pochodzi z kapitału 
zagranicznego. Jesteśmy atrakcyjnym krajem 
do inwestowania głównie dla Niemiec, Japo-
nii, Korei, Stanów Zjednoczonych. Ceniona 
jest nasza jakość, dostęp do wykwalifikowa-
nej kadry oraz niskie koszty pracownicze. 
Istotne jest położenie naszego kraju oraz niż-
sze koszty utrzymania fabryki w porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej. Jednak to nie 

daje nam zawsze 100-procentowej gwarancji 
na pozyskanie inwestora. Mocno konkuru-
jemy z naszymi południowymi sąsiadami, 
którzy także pozyskują inwestorów z całego 
świata.
Na rynku widać ogromne zapotrzebowanie 
na pracowników branży logistycznej, mocno 
odczuwalny jest brak kierowców, magazynie-
rów oraz spedytorów. Z jednej strony mówi 
się o ograniczonej presji płacowej z powodu 
napływu pracowników z Ukrainy, z drugiej 
zaś widoczne są kilkunastoprocentowe wzro-
sty w wynagrodzeniu. Przekłada się to na 
wzrost kosztów, a nawet w drastycznych przy-
padkach, na ograniczenie operacji z powodu 
braku pracowników.
Wymienione czynniki pozytywnie wpływają-
ce na rozwój branży logistycznej mogą osła-
bić ją w znacznym stopniu w przyszłości.
Dalsze spowolnienie inwestycji, spowol-
nienie w przyroście PKB w Polsce, UE 
i na świecie, nowe regulacje prawne, mające 
wpływ na nastroje rynku, a w szczególności 
polskich przedsiębiorców oraz ograniczony 
dostęp do pracowników mogą natychmiast 
„odbić się” na wynikach tej branży, ale na 
dzień dzisiejszy potraktujmy je tylko jako 
ewentualne zagrożenia. ■

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

Z prognoz dotyczących polskiego rynku KEP, 
opublikowanych w ubiegłym roku przez PwC, 
wynika, że w latach 2016-2018 branża będzie 
rosła w tempie ok. 12% rocznie, by w 2018 
roku osiągnąć wartość 6,4 mld zł, przy wolu-
menie około 440 mln paczek. Wzrosty te są 
spowodowane przede wszystkim dynamicz-

nym rozwojem handlu internetowego, który 
rośnie w tempie kilkunastu procent w skali 
roku. Z badań firmy Gemius „E-commerce 
w Polsce 2017” wynika, że już co drugi Polak 
(53%) dokonuje zakupów w polskich sklepach 
internetowych, z czego 16% kupuje w zagra-
nicznych serwisach. Eksperci Sociomantic 
Labs z kolei szacują, że do 2020 roku w Inter-
necie będzie funkcjonowało ponad 30 tys. pol-
skich e-sklepów, a wartość rodzimego rynku 
e-commerce przekroczy 60 mld zł. Na rozwój 
rynku usług kurierskich wpływa także utrzy-
mująca się od jakiegoś czasu koniunktura 
gospodarcza w Europie i wzrost konsumpcji. 
Przekłada się to na coraz większą popular-
ność zakupów internetowych.
Wyniki finansowe firm kurierskich i duże 
inwestycje na rynku magazynowym potwier-
dzają, że branża logistyczna w Polsce przeży-
wa okres dynamicznego wzrostu. DPD Polska 
również dostrzega tę tendencję, notując do-

bre wyniki – na koniec czerwca 2017 roku 
przychody firmy wzrosły o 20% w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku i wy-
niosły ok. 770 mln zł. W drugiej połowie roku 
powinny nadal rosnąć w tempie min. 10%, co 
pozwoli na przekroczenie styczniowych zało-
żeń o co najmniej 10% w całym 2017 r.
Warto jednak zauważyć, że wraz z rozwojem 
branży konkurencja się zaostrza. Oczywiście 
z punktu widzenia rynku i odbiorcy jest to 
bardzo pozytywne zjawisko – firmy inwestują 
w rozwiązania technologiczne i w wydajną infra-
strukturę, podnoszą jakość swoich usług i wpro-
wadzają usprawnienia na tzw. ostatniej mili.
Na razie nie widać na horyzoncie żadnych 
symptomów, które mogłyby świadczyć o spo-
wolnieniu rozwoju rynku kurierskiego. Mo-
żemy jednak spodziewać się, że e-commerce 
w ciągu kilku lat się ustabilizuje. Wówczas 
dynamika wzrostu, w wyniku nasycenia ryn-
ku, może się nieco osłabić. ■
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FIRMY NAJWYŻEJ OCENIANE PRZEZ SWOICH KLUCZOWYCH KLIENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH USŁUG
Firmy najwyżej oceniane

Rodzaj usług I II III IV V
1. Ogólnie: przewozy towarów (transport, spedycja) VIVE Maszoński DSV Road TSLOGISTIC DIERA
2. Krajowe Farmada Colian Leader Raben L PartnersPol
3. Międzynarodowe XPO TS Maszoński VIVE Allport Ekol
4. Kolejowe i kombinowane Ekol Panalpina IFB DHL GF VGL
5. Morskie Panalpina IFB DHL GF VGL Allport
6. Lotnicze cargo DHL GF Panalpina DSV A&S TSLOGISTIC Allport
7. Drobnicowe Panalpina Ekol DHL Freight DIERA DSV Road
8. Częściowe DIERA Ekol DSV Road Leader TSLOGISTIC
9. Całopojazdowe Omega Maszoński VIVE Raben T FM
10. Kontenerowe IFB Panalpina DSV A&S DHL GF Damco
11. Ogólnie: magazynowanie IDL DHL SC XPO SC DSV Solutions Damco
12. Przyjęcie towaru DHL SC IDL DSV Solutions XPO SC GEODIS
13. Składowanie XPO SC IDL DHL SC DSV Solutions Leader
14. Wysyłka XPO SC IDL DHL SC DSV Solutions Damco
15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego GLS IDL Raben L FM DHL Parcel
16. Obsługa infolinii XPO SC IDL GLS Raben L Spedimex
17. Obsługa zwrotów IDL XPO SC GLS FM DSV Solutions
18. Ogólnie: obsługa IT GLS DHL Parcel
19. Prowadzenie platformy informatycznej e-sklepu GLS DHL Parcel
20. Integracja systemów informatycznych GLS DHL Parcel
21. Ogólnie: obsługa finansowa GLS DHL Parcel DPD Raben L TNT
22. Odbiór dokumentów zwrotnych GLS DHL Parcel DPD Raben L TNT
23. Pobranie gotówki za towar GLS DHL Parcel DPD TNT Raben L
24. Płatności on-line GLS DHL Parcel Raben L TNT
25. Ogólnie: usługi kurierskie GLS TNT DHL Express DHL Parcel DPD
26. Dostawa tego samego dnia TNT DHL Express DHL Parcel DPD GLS
27. Dostawa w następny dzień roboczy GLS DHL Express TNT DHL Parcel DPD
28. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia TNT GLS DHL Express DHL Parcel DPD
29. Serwis międzynarodowy drogowy TNT GLS DHL Express DHL Parcel DPD
30. Serwis międzynarodowy lotniczy DHL Express TNT DHL Parcel DPD Spedimex
31. Typ przesyłki: waga do 1 kg TNT DHL Express DHL Parcel GLS DPD
32. Typ przesyłki: paczki TNT GLS DHL Express DHL Parcel DPD
33. Ogólnie: VAS XPO SC GLS DSV Solutions IDL FM
34. Przepakowywanie DSV Solutions IDL FM DHL SC PartnersPol
35. Etykietowanie XPO SC IDL DSV Solutions DHL SC Damco
36. Metkowanie IDL DSV Solutions Spedimex FM Leader
37. Drukowanie dokumentów dla klienta XPO SC IDL Damco DSV Solutions FM
38. Zarządzanie numerami seryjnymi DSV Solutions Damco GLS Leader Raben L
39. Zakup i zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi XPO SC GLS IDL DSV Solutions DHL SC
40. Dokładanie instrukcji, kart gwarancyjnych XPO SC PartnersPol Leader GLS
41. Kontrola jakości, konserwacja towarów DSV Solutions IDL Leader Spedimex Damco
42. Składanie zestawów okolicznościowych XPO SC FM DSV Solutions DHL SC PartnersPol
43. Elektroniczne powiadomienia odbiorców GLS DHL Parcel Raben L Spedimex Leader
44. Obsługa punktów nadawania i odbioru przesyłek GLS DHL Parcel Raben L Leader
45. Usługi celne DHL GF DHL Express Panalpina DSV A&S TNT
46. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie Damco DHL SC DSV Solutions IDL Omega
47. Spedycja VGL TSLOGISTIC Allport DIERA IFB
48. Logistyka kontraktowa IDL DHL SC FM Spedimex DHL Freight
49. Zaopatrzenie produkcji Raben T XPO TS GEODIS FM Marathon
50. Dystrybucja produktów gotowych Spedimex FM GEODIS DSV Solutions Colian
51. Dostawy w trybie just-in-time VIVE FM Marathon Maszoński Link

Uwagi do tabeli:

Wynik danej firmy to iloczyn odsetka kluczowych klientów korzystających z danej usługi i odsetka klientów oceniających obsługę tej firmy bardzo wysoko 

(oceny 8-10 na skali 10-elementowej).
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Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express w Polsce

Za dobrą koniunkturę na rynku odpowiada-
ją pozytywne wskaźniki gospodarcze Polski 
m.in. w postaci 4% wzrostu PKB w całym 
2017 roku, a także utrzymująca się wysoka 
dynamika eksportu i importu. Od wielu lat 
bowiem handel zagraniczny pełni istotną 
rolę w polskiej gospodarce, zawdzięczając 
to wzrastającej aktywności polskich przed-
siębiorców zaangażowanych w międzynaro-
dową wymianę handlową. Nie bez znaczenia 

jest również dobra kondycja globalnej go-
spodarki. Z obserwacji zachowań naszych 
klientów wynika, że dzięki utrzymującej 
się dynamice handlu międzynarodowego, 
planują oni kolejne inwestycje w Polsce, 
związane z eksportem i importem swoich 
wyrobów. Wyraźnym trendem jest również 
lokowanie w Polsce centrów dystrybucyj-
nych i logistycznych o zasięgu międzyna-
rodowym, a także zakładów produkujących 
towary na eksport. Zmianie ulega struktura 
geograficzna i towarowa handlu zagranicz-
nego. Przedsiębiorcy szans na rozwój bizne-
su upatrują w nowych kierunkach ekspansji 
handlowej, czego przykładem jest rosnąca 
rola i znaczenie eksportu na rynkach poza 
UE, do Azji i Ameryki Południowej.
Ogromny wpływ na rozwój branży logistycz-
nej ma i będzie miała dalsza ekspansja sekto-
ra e-commerce.
Przewidujemy, że w najbliższych latach bran-
ża logistyczna nadal będzie się dynamicznie 
rozwijała, głównie dzięki dalszemu rozwojo-
wi e-commerce oraz eksportowi. Nie oznacza 

to jednak, że przed branżą nie ma wyzwań. 
W perspektywie najbliższych lat wyzwaniem 
dla firm logistycznych może okazać się ro-
snący deficyt pracowników na rynku pracy 
w branży TSL. Coraz większym problemem 
pracodawców będzie pozyskanie specjalistów. 
Optymalnym rozwiązaniem może okazać się 
wdrożenie nowych efektywnych narzędzi 
HR. Stałym elementem strategii firm logi-
stycznych pozostaje inwestowanie w pracow-
ników oraz w ich wiedzę, tworząc dla nich 
m.in. odpowiednie programy szkoleniowe 
oraz warsztaty rozwijające ich kompetencje 
i umiejętności. Dużej uwagi wymagać będzie 
doskonalenie procesów obsługi klienta oraz 
świadczenie najwyższej jakości usług, zaspo-
kajających rosnące oczekiwania i potrzeby 
rynku konsumentów.
Oznacza to wykorzystanie nowych technolo-
gii, m.in. automatyzację procesów logistycz-
nych, zastosowanie wyspecjalizowanych i za-
awansowanych systemów lub maszyn, a także 
kolejne inwestycje w nowe obiekty dedykowa-
ne usługom logistycznym. ■

Piotr Sukiennik, dyrektor generalny CE w FM Logisitc

W ostatnim okresie gospodarka, nie tylko Pol-
ska, ale także innych krajów, ma się dobrze. 
Nasz rodzimy wzrost gospodarczy przyspie-
szył do ok. 4%, a zapowiada się, że III kwar-
tał tego roku będzie jeszcze lepszy. Trzeba 
jednak pamiętać, że wzrost napędza głównie 
konsumpcja wynikająca z wpompowania 
w kieszenie polskich gospodarstw domowych 
ponad 29 mld zł z programu 500 +.
Trudno zatem przewidzieć, czy ta tenden-
cja jest w stanie utrzymać się w dłuższej 
perspektywie czasu. Kluczowym i trwałym 

czynnikiem rozwoju bez wątpienia są i będą 
inwestycje. Te niestety w ostatnich kwarta-
łach spadały, m.in. z powodu niepewności 
firm, wynikających choćby z forsowania 
przez polityków kontrowersyjnych ustaw, 
niekoniecznie korzystnych dla przedsiębior-
ców. Na szczęście, do Polski zaczęły płynąć 
fundusze unijne z nowej perspektywy budże-
towej na budowę dróg czy modernizację linii 
kolejowych, a to zawsze napędza gospodarkę. 
Nie mówiąc już o tym, jak ważną rolę dla ca-
łej branży logistycznej odgrywa nowoczesna 
infrastruktura.
Tak jak wspomniałem na początku, sprzyja 
nam także dobra koniunktura w innych kra-
jach. Polska gospodarka jest przecież ściśle 
powiązana z gospodarkami krajów Unii Eu-
ropejskiej przez handel i inwestycje. Przy-
kładowo, gdy w Niemczech rosną zamówienia 
i produkcja, pośrednio korzystają na tym 
także polscy poddostawcy. Rosnące wciąż za-
potrzebowanie na usługi transportowe obser-
wuje się we wszystkich niemal sektorach. To 
dobrze wróży. A pamiętajmy, że logistyka jest 
swoistym barometrem dla całej gospodarki.
Mimo rekordowo niskiego bezrobocia, które 

skutkuje walką firm o pracowników, presja 
płacowa w naszym kraju jest wciąż ograni-
czona. Wynika to w dużej mierze z napływu 
do Polski siły roboczej ze wschodu. Ale nie 
tylko - szukając wyjścia z trudnej sytuacji, 
przedsiębiorcy intensywnie poszukują inno-
wacyjnych rozwiązań i coraz częściej wpro-
wadzają w swoich operacjach usprawnienia 
oraz automatyzują procesy. To wszystko spra-
wia, że Polska nadal pozostaje konkurencyj-
na dla krajów Europy Zachodniej, a co więcej, 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów.
Jeśli zaś chodzi czynniki mogące negatywnie 
wpłynąć na dynamikę dalszego rozwoju, to 
powiem krótko. W dzisiejszych, tak szybko 
i nieprzewidywalnie zmieniających się wa-
runkach geopolitycznych, nie tylko w naszym 
regionie, ale i na całym świecie, przewidywa-
nie przyszłości jest jak wróżenie z fusów. Szu-
kajmy rozwiązań problemów, wykorzystujmy 
wszystkie nadarzające się możliwości, myśl-
my wizjonersko i bądźmy innowacyjni. Do-
bra passa nie trwa wiecznie, ale do gorszych 
czasów można się przygotować. Ja w każdym 
razie staram się być optymistą. ■
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I. ZAKRES I OCENA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Pozycja Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych usług

2015 2016 2017 2015 2016 2017

- 20 1 DSV Road - 26,80% 38,96%

15 - 2 FM Logistic 26,06% - 38,36%

6 2 3 TNT 31,47% 35,85% 37,73%

10 12 4 GEODIS Polska 29,09% 29,63% 37,25%

9 8 5 DHL Supply Chain 29,80% 32,62% 36,19%

- 21 6 TSLOGISTIC - 25,63% 34,90%

7 5 7 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 30,95% 33,11% 34,77%

- - 8 XPO Supply Chain Poland - - 34,17%

3 4 9 DHL Express 32,04% 33,26% 34,13%

25 28 10 Omega Pilzno 18,42% 22,40% 34,11%

13 17 11 DSV Solutions 27,76% 27,44% 32,97%

- - 12 DHL Freight - - 32,94%

- 10 13 Damco Poland - 30,92% 32,50%

14 11 14 ID Logistics Polska 27,18% 30,46% 31,69%

26 26 15 Maszoński Logistic 17,42% 22,88% 31,12%

8 13 16 Spedimex 29,61% 29,54% 30,33%

12 1 17 Panalpina Polska 27,82% 35,92% 30,14%

1 6 18 Raben Logistics Polska 35,01% 32,86% 29,63%

30 - 19 Raben Transport 15,92% - 29,37%

24 30 20 Farmada Transport 18,87% 21,48% 28,95%

- - 21 Ekol Logistics - - 28,34%

- - 22 Leader Logistics - - 27,73%

2 9 23 General Logistics Systems Poland 34,37% 31,63% 27,70%

4 - 24 PartnersPol Group 31,94% - 27,50%

11 24 25 DHL Parcel 29,05% 23,47% 27,42%

- 29 26 VIVE Transport - 21,81% 26,92%

18 22 27 DIERA 24,20% 25,57% 26,18%

16 19 28 DPD Polska 25,53% 27,04% 25,96%

23 14 29 IFB International Freightbridge (Poland) 20,47% 29,51% 25,89%

- - 30 DSV Air & Sea - - 24,89%

21 16 31 VGL Group 23,30% 28,82% 23,99%

17 18 32 Allport Cargo Services Poland 24,54% 27,14% 23,89%

31 - 33 XPO Transport Solutions Poland 13,28% - 23,23%

- 3 34 DHL Global Forwarding - 33,87% 23,15%

- - 35 Colian Logistic - - 22,14%

29 32 36 Link 16,27% 21,08% 21,08%

27 27 37 Marathon International 17,12% 21,30% 19,84%

Uwagi do tabeli:

Wynik danej firmy to odsetek spośród ogółu kluczowych klientów tej firmy całkowicie zadowolonych (oceny 8-10 na skali 10-elementowej) z wykonywania 

najbardziej powszechnych usług logistycznych. Listy użyte w badaniu poszczególnych segmentów rynku objęły kilkadziesiąt rodzajów usług. Listy te różnią 

się, uwzględniają specjalizacje rynkowe poszczególnych grup firm logistycznych. Maksymalny wynik oznaczałby, że wszyscy klienci danej firmy korzystają 

ze wszystkich możliwych rodzajów usług świadczonych przez daną grupę firm (specjalizujących się w transporcie drogowym, usługach kurierskich, spedycji 

morskiej i lotniczej itp.) oraz że wszyscy klienci oceniają usługodawcę pozytywnie.

Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych usług znajduje się na bardzo wysokim poziomie (średnia 29,62%), na coraz wyższym w porównaniu do poprzednich lat.
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Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport

Pod względem dynamiki sprzedaży logistyka 
zawsze nierozerwalnie powiązana była z ogól-
ną koniunkturą gospodarczą. Rosnąca gospo-
darka to większe wolumeny zleceń i wyższy 
poziom sprzedaży. Właśnie teraz mamy do 
czynienia z taką sytuacją. Większość operato-
rów zgodzi się jednak z tezą, iż łatwiej dzisiaj 
o rozwój współpracy lub pozyskanie nowego 
klienta, niż ich dochodową obsługę na wy-
sokim poziomie jakościowym. W ostatnich 
dwóch latach radykalnie zmieniło się otocze-
nie gospodarcze. Kolejne regulacje w trans-
porcie skutecznie odstraszyły przewoźników 
od rozwoju firm, zmienił się też rynek pracy. 
Brakuje nie tylko kierowców, ale i pracow-
ników we wszystkich obszarach firmy. Mul-
tinarodowość zespołów sprawia, iż zarówno 
zewnętrzna, jak i wewnętrzna komunikacja 
stanowią nie lada wyzwanie. W efekcie na po-
ziomie operacyjnym występuje mnóstwo za-
kłóceń, a koszty obsługi zarówno ze względu 
na rosnące koszty pracy, jak również nieopty-

malne wykorzystanie zasobów, rosną. W krót-
kiej perspektywie powyższe trendy skutkują 
olbrzymimi trudnościami, w dłuższej wyma-
gać będą wielu zmian zarówno w samej bran-
ży logistycznej, jak i na styku współpracy 
klient – operator. W tym pierwszym zakresie 
spodziewałbym się silniejszej niż dotychczas 
presji na automatyzację, w drugim wspólnej 
pracy nad optymalizacją procesów. W obu 
przypadkach należy założyć konieczność 
istotnej korekty stawek oraz nowego spojrze-
nia na wartość dotychczasowego partnerstwa.
W gospodarce polskiej i unijnej mamy do 
czynienia z dobrą koniunkturą gospodar-
czą. Polska to duży kraj europejski, o silnym 
wewnętrznym rynku – cechy te ochroniły 
nas przed poważniejszymi konsekwencjami 
podczas ostatniego załamania gospodarki 
światowej. Po prawie 10 latach rodzimy ry-
nek pozostaje nadal bardzo silny, natomiast 
zwiększył się poziom uzależnienia kraju 
od gospodarki światowej. To dość natural-
ny moment w rozwoju każdego państwa - 
w pierwszej fazie firmy działają lokalnie, po-
tem starają się docierać do innych rynków. 
Dotychczas taka formuła zawsze się spraw-
dzała, natomiast teraz trochę obawiam się 
protekcjonistycznych postaw pojawiających 
się w wielu krajach. To może być w przyszło-
ści silna bariera rozwoju dla naszych firm. 
Obawiam się też, że silnie zwiększając ob-
ciążenia państwa oraz przedsiębiorców przy 
jednoczesnym zamykaniu się rynków euro-
pejskich dla naszych produktów i usług, do 
kolejnego kryzysu będziemy przygotowani 
już znacznie gorzej niż ostatnio.

Myślę, że czynnikami, które mogłyby w przy-
szłości wpłynąć na osłabienie dynamiki na-
szej gospodarki mogą być właśnie lokalny 
protekcjonizm oraz innowacyjność polskiej 
gospodarki. Protekcjonizm utrudnia swobod-
ną wymianę gospodarczą, zmniejsza efek-
tywność biznesu oraz ogranicza rynki zbytu. 
Innowacyjność rozumiem w tym przypadku 
jako naturalną potrzebę wynikającą z reakcji 
na zmiany na rynku pracy. Przez wiele ostat-
nich lat przyzwyczailiśmy się, iż wzrosty ob-
sługiwane były większą liczbą pracowników, 
a nie lepszą technologią. Do określonego po-
ziomu jest to racjonalna postawa, ale po prze-
kroczeniu pewnego progu trzeba radykalnie 
przemyśleć model biznesowy. Polska jest 
w UE krajem o jednym z najniższych wskaź-
ników robotyzacji. To na pewno będzie się 
w kolejnych latach zmieniać. Ponieważ ciągle 
jeszcze mówimy o dużych inwestycjach w tą 
nową technologię, spodziewałbym się presji 
operatorów na znacznie dłuższy niż obecnie 
horyzont współpracy. Zastanawiam się też, 
jakich zmian należy oczekiwać na rynku 
automotive. W kontekście malejącej sympa-
tii dla aut z silnikiem Diesla oraz rosnącym 
zainteresowaniem autami z napędem elek-
trycznym, trzeba mieć świadomość, że w tym 
drugim przypadku niezbędna liczba części 
jest o 7 do 10 razy mniejsza. Jest to również 
zupełnie inna baza dostawców, znacznie bar-
dziej zaawansowanych technologicznie. War-
to zatem przygotowywać się do takiej trans-
formacji, aby umocnić swoją pozycję również 
w nowy realiach, które wcześniej czy później, 
ale na pewno przyjdą. ■

Jarosław Bartczak, Managing Director Poland XPO Logistics Transport Solutions Poland

Wskaźniki ekonomiczne branży, jak i kra-
ju wykazują tendencje wzrostową. Nie 
przekłada się ona jednak w mojej opinii 
na pozytywne nastroje dotyczące przy-
szłości. Stan obecny osiągnięty został 
głównie dzięki: wzrastajacej konsumpcji 
wewnętrznej, rządowym programom so-
cjalnym (500+), niskiemu bezrobociu oraz 
wysokiej produkcji.

Rozwój narażony jest na ryzyka, które w re-
alny sposób i w krótkiej perspektywie czasu 
mogą wpłynąć na koniunkturę gospodarki 
i branży logistycznej. Są nimi dynamicznie 
rosnące koszty pracy, brak zasobów perso-
nalnych i ich dalszy odpływ poza granice RP 
oraz protekcjonalna polityka krajów Europy 
Zachodniej wobec własnych rynków, czy też 
załamanie się finansów publicznych. ■
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II. WYKONANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG LOGISTYCZNYCH W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Terminowość Kompletność Bezbłędność Ogółem

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017

1 1 Maszoński Logistic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8 1 VIVE Transport 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0%

3 3 DIERA 97,9% 100,0% 95,7% 98,0% 93,6% 98,0% 98,0%

- 4 PartnersPol Group - 95,8% - 95,8% - 91,7% 91,7%

11 4 VGL Group 90,2% 93,8% 96,1% 97,9% 90,2% 97,9% 91,7%

16 6 DSV Road 83,9% 91,8% 90,3% 98,0% 83,9% 95,9% 89,8%

13 7 General Logistics Systems Poland 98,0% 94,0% 90,2% 98,0% 84,3% 92,0% 88,0%

14 8 Farmada Transport 91,1% 91,7% 95,6% 100,0% 88,9% 93,8% 87,5%

8 9 IFB International Freightbridge (Poland) 90,7% 88,5% 98,1% 100,0% 98,1% 96,2% 86,5%

5 10 GEODIS Polska 92,3% 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 85,7%

17 11 Damco Poland 90,0% 85,0% 90,0% 100,0% 100,0% 95,0% 85,0%

- 12 DSV Air & Sea - 86,5% - 96,2% - 92,3% 84,6%

25 13 DHL Global Forwarding 75,0% 90,2% 92,3% 98,0% 80,8% 92,2% 84,3%

- 14 Leader Logistics - 96,0% - 92,0% - 92,0% 84,0%

4 14 TSLOGISTIC 97,7% 94,0% 95,5% 92,0% 95,5% 88,0% 84,0%

- 16 Ekol Logistics - 83,3% - 94,4% - 88,9% 83,3%

18 17 DHL Express 93,0% 96,0% 83,7% 94,0% 88,4% 86,0% 82,0%

22 17 Omega Pilzno 85,4% 84,0% 87,5% 94,0% 85,4% 88,0% 82,0%

6 19 Panalpina Polska 94,1% 85,5% 100,0% 98,2% 96,1% 92,7% 81,8%

12 20 Allport Cargo Services Poland 90,0% 92,6% 96,0% 100,0% 94,0% 81,5% 81,5%

20 21 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 89,1% 93,5% 93,5% 93,5% 80,4% 82,6% 80,4%

15 22 TNT 94,3% 86,0% 90,6% 96,0% 88,7% 92,0% 80,0%

30 23 DHL Parcel 83,6% 84,0% 83,8% 94,0% 75,7% 84,0% 78,0%

- 24 XPO Transport Solutions Poland - 85,0% - 95,0% - 80,0% 75,0%

- 25 Raben Transport - 86,4% - 81,8% - 81,8% 72,7%

- 26 Colian Logistic - 81,0% - 85,7% - 81,0% 71,4%

28 26 DHL Supply Chain 62,5% 100,0% 75,0% 100,0% 62,5% 71,4% 71,4%

- 28 FM Logistic - 80,0% - 100,0% - 80,0% 70,0%

10 28 Marathon International 88,2% 80,0% 94,1% 100,0% 100,0% 80,0% 70,0%

1 30 ID Logistics Polska 100,0% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 66,7%

22 31 Spedimex 80,0% 70,0% 95,0% 85,0% 85,0% 75,0% 65,0%

- 32 DHL Freight - 75,0% - 87,5% - 79,2% 64,6%

7 33 Link 91,7% 62,1% 91,7% 82,8% 91,7% 75,9% 58,6%

26 34 Raben Logistics Polska 70,6% 60,8% 82,4% 72,5% 86,3% 64,7% 52,9%

21 35 DSV Solutions 75,0% 66,7% 75,0% 57,1% 75,0% 57,1% 52,4%

29 36 DPD Polska 81,1% 74,0% 79,2% 70,0% 71,7% 60,0% 50,0%

- 36 XPO Supply Chain Poland - 100,0% - 100,0% - 50,0% 50,0%

Uwagi do tabeli:
Wynik danej firmy to odsetek kluczowych klientów oceniających wykonanie założonych norm usług logistycznych przez tę firmę bardzo wysoko (oceny 8-10 
na skali 10-elementowej). Wzięto pod uwagę najbardziej powszechne normy: terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie), kompletność dostaw 
(dostawy zrealizowane w całości) oraz bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń towarów lub opakowań). Ogólny 
wskaźnik przedstawia odsetek klientów danej firmy, którzy jednocześnie wysoko oceniają wykonanie wszystkich branych pod uwagę norm.
Ocena wykonania norm terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw w ciągu ostatnich lat jest na ogół zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunktury 
z lat 2005-2008. Średnia wartość ogólnego wskaźnika wynosi 77,9% (2016 r. – 78,2%, 2015 r. - 76,1%, 2014 r. - 72,6%, 2013 r. - 78,1%, 2012 – 72,9%, 2011 r. - 
72,6%, 2010 r. - 70,2%, 2009 r. - 77,5%, 2008 r. - 68,7%, 2007 r. - 66,3%, 2006 r. - 66,4%, 2005 r. – 68,3%).
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Dariusz Michalak, Sales&Project Manager DIERA

Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, 
wzrost eksportu, dobre nastroje wśród kon-
sumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie 

na większości rynków europejskich wpływają 
na dobrą koniunkturę i obecny wzrost go-
spodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec 
jest motorem rozwoju polskiego przemysłu 
i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 
2017 r.). Blisko 30% polskiego eksportu tra-
fia do Niemiec, więc sytuacja w niemieckiej 
gospodarce wyznacza trend koniunktury 
w Polsce w nieporównanie większym stopniu 
niż rodzima polityka gospodarcza. I tu należy 
szukać zagrożeń w niedalekiej przyszłości.
Brak spójnej wizji unowocześniania gospo-
darki i upraszczania mechanizmów biuro-
kratycznych i podatkowych, nie tylko osłabią 
dynamikę, ale prawdopodobnie doprowadzą 
do stagnacji. Chaotyczne i doraźnie uchwa-
lane przepisy, rozdawnictwo, interwen-

cjonizm to hamulce rozwoju przedsiębior-
czości. Izolacja polityczna i ciągłe zmiany 
w prawie nie stwarzają w Unii Europejskiej 
dobrego klimatu dla przyciągania inwestycji 
zagranicznych do Polski. Z drugiej strony 
nie widać żadnego realnego działania rzą-
dzących, promującego innowacje, zachęca-
jącego przedsiębiorców do inwestowania 
w badania i rozwój – współczesne koła za-
machowe w rozwiniętych gospodarkach.
Bez pakietu zachęt i ulg podatkowych Polska 
gospodarka coraz bardziej będzie zostawała 
w tyle za tymi, którzy wyznaczają drogę do no-
woczesności. W tej kwestii, sprawdzająca się 
dotąd w Polsce zasada: „wystarczy, że Państwo 
nie przeszkadza prywatnej przedsiębiorczo-
ści”, wydaje się jednak niewystarczająca. ■

Beata Troczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Spedimex

Na branżę logistyczną mają wpływ silne tren-
dy, które z jednej strony stwarzają dogodne 
warunki do rozwoju biznesu, z drugiej zaś 
stanowią barierę dalszego rozwoju. Polska 
gospodarka przyspiesza, co potwierdzają wy-
niki makroekonomiczne, a także prognozy 

ekspertów. Wzrost gospodarczy napędza po-
pyt wewnętrzny, potęgowany przez politykę 
społeczną oraz coraz niższa stopa bezrobocia.
Dobra kondycja polskiej gospodarki i atrakcyj-
na lokalizacja w centrum Europy, a przy tym 
wciąż relatywnie niższe koszty pracy sprawia-
ją, że Polska pozostaje jedną z najczęściej wy-
bieranych europejskich lokalizacji dla biznesu. 
Nowe miejsca pracy tworzone są w większości 
sektorów, w dużej mierze także w branży TSL.
Wzrost zainteresowania Polską wpływa na 
rosnący popyt na usługi logistyczne, tym 
samym mogłoby się wydawać, że mamy ide-
alne warunki do rozwoju biznesu. Pomimo 
sprzyjającej koniunktury, branża spotyka 
się z brakiem zasobów, które pozwoliłyby te 
uwarunkowania optymalnie wykorzystać. 
Niska stopa bezrobocia wbrew pozorom nie 
jest sytuacją korzystną dla przedsiębiorców. 
Praktycznie wszystkie sektory borykają się 

z brakiem siły roboczej. Szczególnie wyeks-
ploatowane są okolice dużych miast, gdzie 
z uwagi na atrakcyjność rynku pod względem 
alokacji procesów logistycznych, znajdują się 
centra dystrybucyjne. Tym samym rosną 
oczekiwania płacowe pracowników.
Podobna sytuacja widoczna jest na rynku 
przewozów, gdzie brakuje ponad 100 000 kie-
rowców, a deficyt w najbliższych latach ma 
się pogłębiać. Wysoka średnia wieku i bar-
dziej konkurencyjne warunki w krajach Eu-
ropy Zachodniej wskazują na dalszy spadek 
liczby kierowców na rynku pracy.
Te dwa nurty – z jednej strony niedobór przy 
rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników 
i kierowców, z drugiej strony wzmagający po-
pyt na usługi logistyczne zwiastują wzrost in-
flacji, która w przyszłym roku może wpłynąć 
na ograniczenie pozytywnych tendencji wzro-
stu polskiej gospodarki i nieco ją spowolnić. ■

Bogdan Augustyniak, Managing Director Allport Cargo Services

Rosnąca konsumpcja krajowa oraz popyt ze-
wnętrzny pozytywnie wpływają na produk-
cję przemysłową. Ta z kolei napędza branżę 
logistyczną. Dodatkowo dobra koniunktura 
na świecie, a zwłaszcza sytuacja gospodarki 
niemieckiej oraz innych krajów Unii Europej-
skiej (gdzie wysyłane jest blisko 80% naszego 

eksportu), korzystnie wpływają na polepszenie 
sytuacji w logistyce, transporcie i spedycji.
Myślę, że są dwa główne czynniki mogące ha-
mować nasz rozwój gospodarczy: to sytuacja 
braku pracowników i niekorzystna demogra-
fia. Zaczynamy odczuwać to już dzisiaj i oba-
wiam się, że problem ten będzie narastał. ■
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III. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Ważony wskaźnik satysfakcji

2015 2016 2017 2015 2016 2017

3 - 1 FM Logistic 72,55% - 87,36%

8 1 2 Maszoński Logistic 70,09% 82,58% 84,97%

2 9 3 TNT 73,83% 70,37% 79,30%

- 5 4 VIVE Transport - 74,94% 76,75%

9 4 5 General Logistics Systems Poland 67,53% 75,76% 76,60%

4 8 6 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 72,25% 70,88% 75,93%

5 13 7 DHL Parcel 71,13% 66,38% 73,64%

13 15 8 Panalpina Polska 55,75% 64,45% 72,75%

1 3 9 Raben Logistics Polska 79,93% 77,01% 71,54%

- 14 10 DSV Road - 64,48% 71,19%

6 6 11 DHL Express 70,21% 73,47% 71,00%

10 16 12 DIERA 57,73% 60,90% 70,27%

- 17 13 DHL Global Forwarding - 57,80% 67,11%

11 11 14 VGL Group 57,60% 67,45% 67,07%

7 25 15 DHL Supply Chain 70,10% 51,06% 66,74%

- 21 16 Damco Poland - 54,57% 64,94%

19 7 17 DPD Polska 48,11 73,04% 64,10%

- 20 18 TSLOGISTIC - 56,24% 63,75%

26 - 19 PartnersPol Group 34,11% - 60,81%

18 2 20 ID Logistics Polska 49,32% 82,23% 60,73%

24 26 21 Farmada Transport 37,43% 49,45% 59,14%

25 - 22 Raben Transport 35,47% - 59,05%

12 12 23 GEODIS Polska 57,23% 67,00% 58,79%

17 19 24 Omega Pilzno 50,48% 56,90% 58,15%

- - 25 DSV Air & Sea - - 57,54%

16 22 26 IFB International Freightbridge (Poland) 50,96% 54,35% 57,27%

- - 27 Leader Logistics - - 52,12%

- - 28 DHL Freight - - 51,50%

21 18 29 Spedimex 45,88% 57,69% 48,11%

28 23 30 Marathon International 27,35% 53,89% 47,94%

- - 31 XPO Supply Chain Poland - - 47,61%

23 30 32 Allport Cargo Services Poland 43,55% 36,99% 43,10%

29 - 33 XPO Transport Solutions Poland 24,14% - 43,09%

- - 34 Colian Logistic - - 42,99%

27 28 35 Link 30,20% 46,44% 39,95%

15 10 36 DSV Solutions 52,23% 68,04% 37,62%

- - 37 Ekol Logistics - - 24,61%

Uwagi do tabeli:
Wskaźnik ten obrazuje poziom zaufania do standardu obsługi danej firmy, która nie daje się przez inne zastąpić. Oferowany przez każdą firmę standard obsługi 
odnoszony jest do standardu proponowanego przez firmy konkurencyjne, wyznaczając pozycję na właściwym dla niej rynku.
Prezentowane wyniki pokazują, jak często firma logistyczna wskazywana jest przez swoich kluczowych klientów jako najlepsza firma na rynku w danych dzie-
dzinach obsługi, przy uwzględnieniu znaczenia przypisywanego przez klientów danej dziedzinie. Każdy badany klient znaczenie danej dziedziny oceniał na skali 
10-elementowej. W powyższym zestawieniu podano wynik ogółem, będący średnią oceną dla piętnastu badanych kategorii obsługi klienta.
Wskaźnik poziomu zaufania do obsługi badanych firm wynosi 63,24%. Odsetek klientów uważających badane firmy za najlepsze jeszcze nigdy nie był tak wysoki.
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Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions

Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospo-
darczej w 2017 roku kształtuje się powyżej 

średniej długookresowej, jednak warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytyw-
nych ocen dotyczy sektora finansowego i ubez-
pieczeniowego. Podmioty operujące w obsza-
rach transportu i gospodarki magazynowej 
są dużo bardziej zachowawcze i nie wykazują 
aż tak dużego optymizmu, nadal jednak za-
chowując tendencję wzrostową na przestrzeni 
ostatnich dziewięciu lat. Taka dobra koniunk-
tura to niezmiennie stale rosnąca konsump-
cja wewnętrzna, atrakcyjność lokalizacyjna 
Polski, czego potwierdzeniem jest rozwijający 
się w ostatnich latach boom na projekty ma-
gazynowe zlokalizowane w Polsce, ale świad-
czące usługi praktycznie wyłącznie dla krajów 
regionu, i duże zaawansowanie jakościowe 

i kompetencyjne sektora logistycznego. 2017 
rok przynosi jednak po raz kolejny zderzenie 
z negatywnym zjawiskiem braku zasobów i ro-
snących kosztów. Rynek już nie raz mierzył się 
z brakiem dostępności kierowców, czy pracow-
ników magazynowych, jednak w tym roku zja-
wisko nasiliło się do niebezpiecznego poziomu.
Analizując gospodarkę długoterminowo, nie 
widać oznak osłabienia dynamiki, o czym 
świadczą rosnące szanse na włączenie Polski 
do Grupy G20. Czeka nas jednak w mojej oce-
nie chwilowe tąpnięcie. Rynek będzie musiał 
samoczynnie ustabilizować się, kompensując 
wzrost kosztów, paradoksalnie podnoszących 
konsumpcję poprzez wzrost cen w najbliż-
szych okresach. ■

Tomasz Kroll, dyrektor zarządzający GLS Poland

Tak dobrą koniunkturę w branży logistycznej 
zawdzięczamy przede wszystkim dynamiczne-
mu rozwojowi e-commerce zarówno w kraju, 
jak i na arenie międzynarodowej. Wraz ze zbli-
żającymi się świętami, liczba paczek do prze-

sortowania i przetransportowania przez firmy 
kurierskie znacznie się zwiększa. Coraz więcej 
osób kupuje m.in. prezenty w Internecie. Jest 
to wygodne, łatwe, i często tańsze. Aby móc po-
radzić sobie z rosnącym wolumenem, koniecz-
ne jest stałe inwestowanie w rozwój sieci (GLS 
tylko w tym roku uruchomił dwie nowe filie) 
i nowoczesną technologię.
Jako firma kurierska, możemy jedynie odnieść 
się do naszego sektora. Branża logistyczna jest 
uważana za motor rozwoju gospodarki. Według 
ekspertów, nadchodzące lata wiążą się z dobrymi 
perspektywami dla sektora KEP. Prognozuje się, 
że e-commerce zapewni stabilny wzrost liczby 
paczek, a wartość całego sektora będzie wzrastać.
Jednak jednym z wyzwań, przed którymi 

obecnie stoją firmy kurierskie, jest dostawa 
do odbiorców prywatnych. Dzięki rozwojowi 
e-commerce, jest to coraz liczniejsza grupa ad-
resatów. Nieobecność odbiorcy w domu w mo-
mencie doręczenia paczki jest tylko jednym 
z aspektów, z którymi branża kurierska musi 
się zmagać. Znacznie wzrosły również oczeki-
wania dotyczące sprawnej i wygodnej dostawy, 
odbiorcy oczekują m.in. możliwości dostosowa-
nia doręczenia do ich indywidualnego planu 
dnia. Tzw. ostatnia mila to wymagający obszar, 
który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Dla-
tego firmy logistyczne obsługujące sprzedaw-
ców internetowych muszą być bardzo elastycz-
ne pod względem czasu, jakości i digitalizacji 
procesów doręczenia. ■

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES

Nastroje w branży TSL są zdecydowanie opty-
mistyczne. Niemal z każdej strony docierają 
dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy 
przeładunkowe, operatorzy uruchamiają 

nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki 
logistyczne i zaplecza technologiczne. Trans-
port kolejowy przeżywa ogromne ożywienie. 
Sukcesywnie wzrasta także wymiana handlo-
wa pomiędzy Polską a Chinami na Nowym 
Jedwabnym Szlaku. Szacuje się, że w 2030 
roku Nowym Jedwabnym Szlakiem może po-
jechać nawet milion kontenerów rocznie!
Wzrost produktu krajowego brutto w pierw-
szym kwartale 2017 roku kształtował się 
na poziomie 4%. Efekt przyniosły również 
zmiany w wydawaniu funduszy europejskich, 
rosnąca wymiana handlowa z zagranicą, jak 
i udział polskich firm w globalnym łańcuchu 
produkcji. Niewątpliwie dobra koniunktura 
jest kołem zamachowym, które napędza roz-

wój we wszystkich branżach. System działa 
jak naczynia połączone. Jakie zatem czynniki 
odpowiadają za taki stan rzeczy?
Jednym z nich jest wzrost konsumpcji, któ-
rego tempo, jak przewidują ekonomiści 
z każdym rokiem przewyższy dynamikę PKB. 
Spadł także poziom bezrobocia.
W sektorze drogowym i kolejowym istotny 
czynnik stanowią środki z funduszy unijnych 
w ramach perspektywy na lata 2014-2020. 
Z pewnością skuteczność ich dalszego wy-
korzystywania będzie determinować rozwój 
całej branży. Wśród czynników, które w  przy-
szłości mogłyby osłabić dynamikę polskiej 
gospodarki, widzę wzrost inflacji oraz ewen-
tualne osłabienie konsumpcji i inwestycji. ■
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FIRMY OFERUJĄCE W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW DANYCH FIRM NAJWYŻSZY  
NA RYNKU STANDARD OBSŁUGI

Najwyżej oceniana firma

Cecha obsługi I II III IV V

a. Doświadczenie w obsłudze rynku e-commerce w Polsce i za granicą DHL Parcel GLS

b. Skalowalność biznesu (powierzchnia, infrastruktura, zasoby personalne) GLS DHL Parcel

c. Wielokanałowość (możliwość obsługi zarówno e-commerce, jak i B2B) DHL Parcel GLS

d. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe Maszoński VGL VIVE TNT Panalpina

e. Doświadczenie i wiarygodność Panalpina FM IDL VIVE Raben T

f. Cena usług odpowiada jakości GLS FM DIERA DPD DSV Road

g. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych GEODIS FM GLS VIVE TNT

h. Kompleksowość usług GEODIS DHL SC Raben L TNT DHL Express

i. Poprawność kompletacji DHL Parcel GLS

j. Wachlarz opcji doręczeń GLS DHL Parcel

k. Zasięg geograficzny dostaw DHL Express TNT DSV Road Raben L DHL GF

l. Elastyczność (terminy i forma dostaw) FM TNT GLS Panalpina PartnersPol

m. Czas od zamówienia do dostawy GLS TNT DHL Express DHL Parcel TSLOGISTIC

n. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) FM GLS VIVE DIERA TNT

o. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) XPO SC DHL Parcel DIERA DSV Road GLS

p. Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń 
towarów lub opakowań)

Maszoński GLS FM TNT VIVE

q. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji VGL GLS DIERA TSLOGISTIC DPD

r. Prowadzenie portalu sprzedażowego DHL Parcel GLS

s. Procedury załatwiania sporów i reklamacji TNT DHL SC IDL DIERA Panalpina

t. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień FM Raben L TNT GLS DSV Road

u. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych TNT GLS Raben L DHL SC VIVE

Andrzej Pawlak, Business Development Director Poland DHL Supply Chain

Logistyka często nazywana jest barometrem 
gospodarki. Na jej dynamikę wzrostu w ubie-
głym roku miało wpływ wiele czynników, 
z których najbardziej znaczącym wydaje się 

być przenoszenie handlu tradycyjnego do 
sieci i rozwój branży e-commerce. Cyfryzacja 
światowej gospodarki znacznie przyspiesza - 
wkraczamy w okres zwany czwartą rewolucją 
przemysłową – Industry 4.0. Symbolem pierw-
szej była para, drugiej – elektryczność, trzeciej 
– automatyzacja. Czwarta rewolucja przemy-
słowa to cyfryzacja całego łańcucha wartości 
przedsiębiorstw i wszystkich procesów – od 
produkcji poprzez sprzedaż aż do zaangażowa-
nia końcowego klienta. Cyfryzacja przyczynia 
się do wzrostu produktywności poprzez opty-
malizację procesów, rozszerzenie rynku zbytu, 
innowacyjne produkty oraz bardziej efektyw-
ne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Wszyst-
ko to po to, aby było lepiej, szybciej i taniej. 
Powstają nowe inwestycje, poprawia się infra-
struktura, wzrasta poziom zatrudnienia, a za-

interesowanie usługami logistycznymi stale ro-
śnie. Obecnie mamy w kraju ponad 12 mln m2 
nowoczesnych powierzchni magazynowych, 
a kolejne ponad 1,6 mln m2 jest w budowie. 
Firmy intensyfikują swoje działania rekruta-
cyjne, poszukując wykwalifikowanych pracow-
ników. Bezrobocie w Polsce osiągnęło ostatnio 
rekordowo niski poziom i dalej spada. W sek-
torze łańcucha dostaw spotyka się problem 
z brakiem osób do pracy. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że znaczące wzrosty popytu, 
w połączeniu ze starzeniem się siły roboczej, 
brakiem rąk do pracy i potrzebą posiadania 
nowych umiejętności nadążających za nowy-
mi technologiami doprowadzi nas wkrótce do 
kryzysu na rynku pracy. Mogą być to czyn-
niki, które wpłyną na osłabienie dynamiki 
rozwoju polskiej gospodarki. ■
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Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics

Można powiedzieć, że układ planet wyjątko-
wo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Pol-
sce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca 
konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost 

zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne za-
kłady produkcyjne; a gospodarka europejska, 
zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są 
głównym partnerem gospodarczym Polski, 
znowu zaczęła rosnąć. To doprowadziło do 
wzrostu eksportu z Polski do tych krajów. 
Rozwój infrastruktury transportowej zapew-
nił szybszy dostęp do innych krajów euro-
pejskich. Nastąpiło przenoszenie do Polski 
zakładów produkcyjnych (motoryzacja, prze-
mysł i in.) i centrów dystrybucyjnych odpo-
wiadających za zaopatrzenie Niemiec, krajów 
Europy Środkowej lub całej Europy, głównie 
dzięki wciąż niskim kosztom pracy i elastycz-
ności. Deweloperzy z branży nieruchomości 
przemysłowych oferowali bardzo elastyczne 
warunki i niskie stawki czynszów. Rozwój 
handlu elektronicznego i automatyzacji wy-

magał dostosowania centrów dystrybucji 
i sieci dystrybucyjnych, zaś rozwój sklepów 
typu convenience w handlu detalicznym spo-
wodował uruchamianie regionalnych centrów 
dystrybucyjnych.
Większość z tych czynników stanowi tren-
dy długoterminowe, które powinny nadal 
wspierać rozwój sektora logistycznego w Pol-
sce. Główne zagrożenie wiąże się z brakiem 
dostępności pracowników produkcyjnych, 
obecnie częściowo rekompensowanym przez 
pracowników ukraińskich, które jednak może 
okazać się rzeczywistym ograniczeniem. Ko-
lejne ryzyko oczywiście może być związane 
z dalszymi zmianami w sytuacji politycznej 
na świecie, szczególnie tymi, które mają 
wpływ na gospodarkę europejską i stabilność 
geopolityczną. ■

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC

Na korzystne wyniki polskiej gospodarki skła-
da się wiele czynników mikro- i makroeko-
nomicznych. Globalny rynek zapomniał już 
o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest waż-
nym ogniwem w procesach produkcyjnych 
największych firm starego kontynentu, dlate-

go, gdy najsilniejsze gospodarki europejskie 
zwiększają zamówienia i produkcje w swoich 
fabrykach, w Polsce odczuwamy znaczący 
wzrost eksportu. Kolejnymi czynnikami ma-
jącymi pozytywny wpływ na obraz naszej 
gospodarki są spadające bezrobocie, rosnące 
płace oraz wewnętrzny program socjalny, 
które w dużym stopniu pozwoliły Polakom 
wyjść na zakupy. Zwiększona konsumpcja 
niesie za sobą konieczność dostosowywania 
mocy przerobowych w polskich fabrykach do 
potrzeb rynku. Obecna sytuacja na rynkach 
światowych oraz inne czynniki mające wpływ 
na naszą gospodarkę pozwalają myśleć pozy-
tywnie o rozwoju naszego kraju.
Jeśli spojrzymy na obecne wyniki naszej go-
spodarki, to sytuacja wygląda optymistycznie, 
jednakże obraz długoterminowy nie rysuje 
się już aż tak kolorowo. Przejściowe zawiro-
wania na scenie politycznej w mniejszym lub 

większym stopniu odbiły się spadkiem w ob-
szarze inwestycji przedsiębiorstw. Nowi in-
westorzy co prawda wybierają nasz kraj jako 
miejsce warte zainwestowania i otwierają 
nowe fabryki czy centra logistyczne, jednak 
firmy, które od lat są obecne na naszym ryn-
ku, są bardziej wstrzemięźliwe. Niepewna po-
lityka zagraniczna oraz zmiany legislacyjne 
zachodzące w naszym kraju mogą skutkować 
odsunięciem Polski od najważniejszych decy-
zji zapadających w Europie. Polsce brakuje 
inwestycji w nowe technologie, innowacyjne 
rozwiązania, a rozwój tych dziedzin pozwala 
gospodarce pozostać konkurencyjną na tle 
innych państw. Opieranie wzrostu gospodar-
czego głównie na konsumpcji niestety jest 
procesem bardzo krótkowzrocznym. W mo-
jej ocenie to są jedne z głównych czynników 
mogących mieć wpływ na osłabienie tempa 
wzrostu gospodarki Polski. ■
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IV. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2015 2016 2017 2015 2016 2017

3 - 1 FM Logistic 3,05% - 5,28%

1 2 2 DHL Express 6,98% 2,57% 3,53%

4 3 3 TNT 3,01% 2,56% 3,11%

2 1 4 Raben Logistics Polska 3,32% 3,61% 3,09%

9 13 5 DHL Supply Chain 2,00% 1,99% 2,47%

5 9 6 General Logistics Systems Poland 2,52% 2,25% 2,43%

- 4 7 DSV Road - 2,39% 2,42%

8 14 8 DHL Parcel 2,15% 1,89% 2,41%

13 12 9 Panalpina Polska 1,79% 2,03% 2,36%

- 7 10 DHL Global Forwarding - 2,29% 2,33%

6 15 11 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 2,51% 1,87% 2,20%

- 17 12 Damco Poland - 1,82% 2,13%

11 8 13 DPD Polska 1,84% 2,26% 2,09%

20 - 13 Raben Transport 1,51% - 2,09%

- 11 13 VIVE Transport - 2,04% 2,09%

15 20 16 DIERA 1,74% 1,59% 2,06%

10 16 17 VGL Group 1,88% 1,86% 1,94%

7 6 18 GEODIS Polska 1,88% 1,86% 1,89%

- 19 19 TSLOGISTIC - 1,64% 1,81%

- - 20 DSV Air & Sea - - 1,79%

- - 21 DHL Freight - - 1,75%

26 - 22 PartnersPol Group 1,08% - 1,74%

16 5 23 ID Logistics Polska 1,63% 2,37% 1,71%

27 27 24 Farmada Transport 0,89% 1,28% 1,65%

21 21 25 Omega Pilzno 1,50% 1,52% 1,64%

18 18 26 Maszoński Logistic 1,59% 1,69% 1,63%

17 25 27 IFB International Freightbridge (Poland) 1,62% 1,41% 1,61%

- - 28 Leader Logistics - - 1,42%

22 24 28 Spedimex 1,48% 1,42% 1,42%

29 23 30 Marathon International 0,79% 1,47% 1,34%

24 26 31 Link 1,24% 1,30% 1,23%

28 - 32 XPO Transport Solutions Poland 0,82% - 1,22%

- - 33 Colian Logistic - - 1,21%

- - 33 XPO Supply Chain Poland - - 1,21%

23 28 35 Allport Cargo Services 1,29% 0,97% 1,20%

14 10 35 DSV Solutions 1,75% 2,11% 1,20%

- - 37 Ekol Logistics - - 0,71%

Uwagi do tabeli:
Prezentowane wyniki pokazują, jak często dana firma logistyczna wskazywana jest przez ogół klientów badanych firm jako najlepsza w dziedzinie obsługi 
klientów.
W powyższym zestawieniu podano wynik ogółem, będący średnią liczbą wskazań dla piętnastu badanych kategorii obsługi logistycznej, przy uwzględnieniu 
znaczenia przypisywanego przez klientów poszczególnym dziedzinom obsługi. Wynik ważony jest ze względu na nierówną liczbę respondentów badanych 
w imieniu poszczególnych firm.
Aż 74% wskazań objęło którąś z 37 firm uczestniczących w badaniu, a tylko w co jedenastym przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w da-
nej dziedzinie, w reszcie sytuacji klienci wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.
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Bogna Błasiak-Niciejewska, Corporate Communiaction Manager Europe Ekol Logistics

Polska gospodarka szybko rośnie, rozwija się 
również nasza branża. Dodatkowo mamy do 
czynienia z niskim bezrobociem, podwyżkami 
pensji oraz efektem 500 +. Wszystko to ozna-
cza, że mamy w naszym kraju stosunkowo wy-

soki popyt wewnętrzny. Wymienione czynniki 
bezpośrednio wpływają na kondycję polskiej 
gospodarki. Zagrożeniem dla gospodarki oraz 
całej branży logistycznej jest m.in. rosnące 
napięcie z Unią Europejską, co bezpośrednio 
wpływa na wizerunek Polski w oczach zagra-
nicznych inwestorów.
Niski poziom bezrobocia, wzrost pensji, trud-
ność z pozyskaniem pracowników stanowią 
duże zagrożenie dla wszystkich firm działa-
jących w naszym kraju. Branża logistyczna 
odczuwa ten aspekt bardzo dotkliwie – trud-
ności z pozyskaniem kierowców są naszą 
codziennością. Warto podkreślić, iż przed-
siębiorstwa świadczące usługi intermodalne 
znajdują się w lepszej sytuacji. W firmie Ekol, 
specjalizującej się w transporcie intermodal-
nym, wykorzystujemy własne promy czy de-
dykowane pociągi, a więc trasa przesyłki na 

odległość kilku tysięcy kilometrów jest reali-
zowana w dużej mierze bez kierowcy, którego 
potrzebujemy na 100 czy 200 km na początku 
lub końcu drogi przesyłki.
Kolejny zagrożeniem jest fakt, iż Polska na tle 
innych państw jest mało innowacyjnym kra-
jem, co przekłada się nie tylko na stosowane 
rozwiązania, ale też pozycję konkurencyjną 
naszego kraju. Warto tutaj dodać, iż w firmie 
Ekol posiadamy własny dział badań i roz-
woju, który dysponuje rocznym budżetem 6 
mln euro. 120 osób pracuje nad ponad 130 
projektami, które m.in. udoskonalają ofero-
wane przez nas produkty, a także rozwijają 
programy IT. Ciągle udoskonalamy oferowane 
rozwiązania, czy też inwestujemy w infra-
strukturę, ale możemy oferować konkuren-
cyjne rozwiązania przede wszystkim dzięki 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. ■

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska

Dobra koniuktura w gospodarce to coś, do 
czego przez ostatnie lata mogiśmy się już 
przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pew-
nik przy układaniu wszelkiego rodzaju pla-
nów budżetowych czy inwestycyjnych na 
kolejne lata. Strategie zdecydowanej więk-
szości firm to strategie oparte o wzrosty – 
wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku... 
I pomimo wieszczonych co jakiś czas nad-
chodzących kryzysów, czy mających za mo-
ment pęknąć baniek inwestycyjnych, biznes 
bez wahania prze naprzód. I nie może być 
inaczej, dopóki rośnie popyt i konsumpcja. 
A te z jednej strony napędzane są przez ro-
snącą siłę klasy średniej w poszczególnych 

krajach. Idealnym przykładem są Chiny, 
które zaczynają kupować towary na całym 
świecie, kreując tym samym zapotrze-
bowanie na transport na nowych liniach 
i na zupełnie nowych kierunkach. Drugim 
czynnikiem, który ma bardzo duży wpływ 
na dobrą koniunkturę w logistyce, jest bar-
dzo mocny rozwój sprzedaży e-commerce. 
Wzrost biznesu na poziomie 60% rok do 
roku (czego najlepszym przykładem jest 
Alibaba) właściwie jest przyjmowany jako 
spodziewany i oczekiwany. Zadaniem logi-
styki i dużym wyzwaniem będzie właściwe 
prognozowanie i przygotowanie rozwiązań 
dla nowych potrzeb rynkowych.
Z drugiej strony mamy oczywiście sze-
reg czynników, które potencjalne mogą 
wpłynąć na obniżenie dynamiki wzrostu. 
Najbardziej oczywiste zagrożenia zwią-
zane są z zawirowaniami politycznymi 
w poszczególnych regionach i krajach, 
a te bardzo szybko przekładają się na 
kryzysy ekonomiczne. Kolejny element to 
oczywiście migracje ludności, w przypad-
ku Polski z jednej strony zanotowaliśmy 
duży odpływ osób w wieku produkcyjnym, 
z drugiej jesteśmy w stanie wpomóc się 
nowymi pacownikami, głównie z Ukrainy 
i Białorusi. Sygnały docierające z wielu 

firm w Polsce wskazują, że to nie wy-
starcza i brakuje nam osób do pracy. Ten 
problem będzie się pogłębiał w kolejnych 
latach i uważam, że jest to główne zagro-
żenie dla naszej gospodarki.
Przez ostatnie lata następuje bardzo zna-
czące przesunięcie procesów związanych 
z organizacją całego łańcucha logistyczne-
go w kierunku finalnego klienta. Bez wa-
hania możemy stwierdzić, że dzisiaj rynek 
należy do klientów. Jeszcze 10 lat temu ten 
sam rynek należał do dystrybutorów, któ-
rzy byli głównym ogniwem łączącym pro-
ducentów dóbr konsumpcyjnych i finalnych 
odbiorców. Teraz wszystko kręci się wokół 
tego, jak, gdzie i kiedy klient chce otrzy-
mać zamówiony towar. 
Wymusza to oczywiście tworzenie więk-
szego i bardziej złożonego partnerstwa 
między firmą sprzedającą dany produkt, 
a dostawcą usług logistycznych, gdzie 
w centrum procesu znajduje się odbiorca 
usługi – finalny klient. Ta świadomość 
zmienia całe podejście do organizacji łań-
cuch dostaw, a firmy, które potrafią zmie-
nić i dostosować swoją strategię działania 
do potrzeb dzisiejszych czasów, równocze-
śnie kontrolując ‘last mile’ będą zwycięz-
cami na tym rynku. ■
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FIRMY OFERUJĄCE W OCENIE KLIENTÓW WSZYSTKICH FIRM NAJWYŻSZY NA RYNKU STANDARD OBSŁUGI
Najwyżej oceniana firma

Cecha obsługi I II III IV V
a. Doświadczenie w obsłudze rynku e-commerce w Polsce i za granicą DHL Parcel GLS
b. Skalowalność biznesu (powierzchnia, infrastruktura, zasoby personalne) GLS DHL Parcel
c. Wielokanałowość (możliwość obsługi zarówno e-commerce, jak i B2B) DHL Parcel GLS
d. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe FM TNT Raben L DHL SC DHL Express
e. Doświadczenie i wiarygodność FM DHL Express Raben L DHL SC Raben T
f. Cena usług odpowiada jakości FM DHL Express GLS DPD DSV Road
g. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych FM Raben L TNT GLS DPD
h. Kompleksowość usług Raben L FM DHL SC DHL Express GEODIS
i. Poprawność kompletacji DHL Parcel GLS
j. Wachlarz opcji doręczeń GLS DHL Parcel
k. Zasięg geograficzny dostaw DHL Express TNT DHL GF Raben L DHL Parcel
l. Elastyczność (terminy i forma dostaw) FM TNT DHL Express Raben L Raben T
m. Czas od zamówienia do dostawy FM DHL Express TNT Raben L DHL Parcel
n. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) FM DHL Express TNT GLS Maszoński
o. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) FM DHL Express TNT Panalpina Raben L
p. Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, 
uszkodzeń towarów lub opakowań) FM DHL Express TNT DHL SC DSV Road

q. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji FM DHL Express TNT Raben L GLS
r. Prowadzenie portalu sprzedażowego DHL Parcel GLS
s. Procedury załatwiania sporów i reklamacji FM TNT Maszoński GLS Raben L
t. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień FM DHL Express Raben L TNT DHL GF
u. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych FM DHL Express Raben L TNT GLS



EURO LOGISTICS130 OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2017

V. LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2016 2017 NPS 2016 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2017

2 1 VIVE Transport 88,9% 0,0% 8,3% 91,7% 91,7%

7 2 DIERA 72,3% 2,0% 10,2% 87,8% 85,8%

1 3 Maszoński Logistic 100,0% 0,0% 14,3% 85,7% 85,7%

11 4 TNT 62,2% 0,0% 18,0% 82,0% 82,0%

3 5 Damco Poland 80,0% 5,0% 10,0% 85,0% 80,0%

8 5 DHL Express 69,8% 4,0% 12,0% 84,0% 80,0%

- 5 FM Logistic - 0,0% 20,0% 80,0% 80,0%

- 8 PartnersPol Group - 4,2% 12,5% 83,3% 79,1%

20 8 VGL Group 54,9% 4,2% 12,5% 83,3% 79,1%

15 10 Panalpina Polska 60,0% 0,0% 23,6% 76,4% 76,4%

5 11 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 76,1% 4,3% 15,2% 80,4% 76,1%

9 12 General Logistics Systems Poland 68,6% 2,0% 22,0% 76,0% 76,0%

10 13 DSV Road 64,5% 2,0% 20,4% 77,6% 75,6%

- 14 Raben Transport - 4,5% 18,2% 77,3% 72,7%

18 15 Farmada Transport 57,8% 2,1% 27,1% 70,8% 68,8%

- 16 Leader Logistics - 8,0% 16,0% 76,0% 68,0%

6 16 TSLOGISTIC 75,0% 2,0% 28,0% 70,0% 68,0%

3 18 ID Logistics Polska 80,0% 0,0% 33,3% 66,7% 66,7%

- 19 DSV Air & Sea - 5,8% 23,1% 71,2% 65,4%

15 20 Allport Cargo Services Poland 60,0% 7,4% 25,9% 66,7% 59,3%

32 21 DHL Supply Chain 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 57,1%

12 21 GEODIS Polska 61,5% 14,3% 14,3% 71,4% 57,1%

23 23 DHL Global Forwarding 50,0% 11,8% 21,6% 66,7% 54,9%

12 24 IFB International Freightbridge (Poland) 61,5% 5,8% 34,6% 59,6% 53,8%

29 25 DHL Parcel 37,8% 10,0% 28,0% 62,0% 52,0%

- 26 DHL Freight - 8,3% 33,3% 58,3% 50,0%

- 27 Colian Logistic - 4,8% 42,9% 52,4% 47,6%

19 28 Spedimex 55,0% 5,0% 45,0% 50,0% 45,0%

- 28 XPO Transport Solutions Poland - 15,0% 25,0% 60,0% 45,0%

27 30 Omega Pilzno 43,8% 10,0% 38,0% 52,0% 42,0%

22 31 DPD Polska 52,8% 14,0% 32,0% 54,0% 40,0%

- 32 Ekol Logistics - 16,7% 27,8% 55,6% 38,9%

26 33 Marathon International 47,1% 10,0% 50,0% 40,0% 30,0%

23 34 Link 50,0% 24,1% 24,1% 51,7% 27,6%

17 35 Raben Logistics Polska 58,8% 15,7% 41,2% 43,1% 27,4%

- 36 XPO Supply Chain Poland - 0,0% 75,0% 25,0% 25,0%

31 37 DSV Solutions 25,0% 23,8% 42,9% 33,3% 9,5%

Uwagi do tabeli:
Prezentowane wyniki pokazują, jak często dana firma logistyczna wskazywana jest przez kluczowych klientów jako firma, którą bez zastrzeżeń poleciliby 
innym albo odradziliby korzystanie z jej usług, lub byłoby to im obojętne. W badaniu wzorujemy się na najbardziej popularnej na świecie metodzie badania 
lojalności klientów, opracowanej przez Fredericka F. Reichhelda. Indeks NPS (Net Promoter Score), który może przyjmować wartości od -100% do 100%, 
stanowi różnicę pomiędzy zdecydowanymi zwolennikami a krytykami danej firmy.
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VI. LIDER RYNKU W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 1 1 Maszoński Logistic 87,5% 100,0% 85,7%

- 16 2 Damco Poland - 60,0% 80,0%

5 11 3
General Logistics Systems Poland obsługa e-com-
merce

67,9% 63,0% 78,3%

11 7 4 Panalpina Polska 56,0% 70,6% 76,4%

13 18 5 VGL Group 50,0% 54,9% 75,0%

3 5 6 DHL Parcel 74,5% 73,0% 74,0%

- 21 7 DSV Road - 48,4% 71,4%

2 - 8 FM Logistic 78,6% - 70,0%

7 7 8 General Logistics Systems Poland 66,0% 70,6% 70,0%

8 6 10 TNT 60,4% 71,7% 68,0%

28 2 11 ID Logistics Polska 20,0% 80,0% 66,7%

- 3 11 VIVE Transport - 77,8% 66,7%

10 10 13 DHL Express 59,1% 67,4% 66,0%

12 14 14 DIERA 54,0% 60,9% 65,3%

- 13 15 DHL Global Forwarding - 61,5% 60,8%

5 4 15 Raben Logistics Polska 67,9% 74,5% 60,8%

25 23 17 Farmada Transport 20,9% 46,7% 60,4%

23 - 18 Raben Transport 32,0% - 59,1%

4 29 19 DHL Supply Chain 70,0% 37,5% 57,1%

30 9 19 GEODIS Polska 18,2% 69,2% 57,1%

- 17 21 TSLOGISTIC - 59,1% 54,0%

- - 22 DSV Air & Sea - - 53,8%

20 15 23 DPD Polska 38,0% 60,4% 52,0%

19 22 23 Omega Pilzno 41,2% 47,9% 52,0%

15 20 25 IFB International Freightbridge (Poland) 44,0% 51,9% 51,9%

27 - 26 XPO Transport Solutions Poland 20,7% - 45,0%

17 26 27 Allport Cargo Services Poland 42,3% 42,0% 44,4%

18 - 28 PartnersPol Group 42,1% - 41,7%

24 19 29 Marathon International 31,3% 52,9% 40,0%

21 25 29 Spedimex 36,4% 45,0% 40,0%

- - 31 DHL Freight - - 39,6%

26 31 32 Link 27,3% 25,0% 37,9%

14 12 33 DSV Solutions 44,4% 62,5% 33,3%

- - 33 Ekol Logistics - - 33,3%

- - 35 Leader Logistics - - 32,0%

- - 36 Colian Logistic - - 28,6%

- - 37 XPO Supply Chain Poland - - 25,0%

Uwagi do tabeli:
Prezentowane wyniki pokazują, jak często dana firma logistyczna wskazywana jest przez swoich kluczowych klientów jako najlepsza firma logistyczna na 
rynku. Brak wskazania na jakąkolwiek firmę nie jest usuwany z podstawy obliczeń i jest traktowany jak każde zaprzeczenie twierdzenia, że dana firma jest 
najlepsza na rynku.
Ogólny odsetek klientów potwierdzających, że obsługujące je firmy to liderzy rynku, jest rekordowy i wynosi 58,6% (2016 r. - 55,6%, 2015 r. – 48,3%, 2014 r. - 
47,4%, 2013 r. – 54,2%, 2012 r. - 43,9%, 2011 r. - 45,5%, 2010 r. - 45,9%, 2009 r. - 53,9%, 2008 r. - 49,8%, 2007 r. - 54,0%, 2006 r. - 47,9%, 2005 r. - 51,8%).
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VII. NAJBARDZIEJ KONKURENCYJNA FIRMA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Proporcja ogólnej liczby klientów uznających daną firmę za najlepszą 

na rynku do liczby poddanych badaniu jej klientów kluczowych
2015 2016 2017 2015 2016 2017

2 - 1 FM Logistic 2,429 - 5,000
1 1 2 DHL Express 4,545 3,233 2,540
19 - 3 Raben Transport 0,540 - 2,227
4 7 4 DPD Polska 1,500 1,377 1,960
3 2 5 Raben Logistics Polska 1,821 2,490 1,804
6 4 6 TNT 1,222 1,736 1,620
8 6 7 DHL Supply Chain 1,100 1,388 1,428
11 3 8 DHL Parcel 0,824 1,784 1,320
10 9 9 Panalpina Polska 0,880 1,314 1,219
- 13 10 Damco Poland - 1,100 1,200

27 15 11 Maszoński Logistic 0,413 1,000 1,143
9 10 12 GEODIS Polska 1,091 1,231 1,142
- 12 13 DHL Global Forwarding - 1,192 1,059
4 14 14 General Logistics Systems Poland 1,500 1,020 0,960
- 5 15 DSV Road - 1,581 0,918

13 17 16 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 0,750 0,717 0,913
20 19 17 VGL Group 0,519 0,686 0,813
- 16 18 VIVE Transport - 0,889 0,750
- - 19 DSV Air & Sea - - 0,711
- - 20 DHL Freight - - 0,709

12 11 21 ID Logistics Polska 0,800 1,200 0,667
- - 22 Ekol Logistics - - 0,666

18 22 23 DIERA 0,540 0,638 0,653
26 - 24 XPO Transport Solutions Poland 0,414 - 0,650
24 21 25 Omega Pilzno 0,451 0,646 0,640
31 29 26 Farmada Transport 0,194 0,489 0,604
17 27 27 Spedimex 0,545 0,550 0,600
- 18 28 TSLOGISTIC - 0,705 0,540

22 23 29 IFB International Freightbridge (Poland) 0,500 0,611 0,538
16 20 30 Link 0,545 0,667 0,517
29 25 31 Marathon International 0,375 0,558 0,510
25 - 32 PartnersPol Group 0,421 - 0,505
- - 33 XPO Supply Chain Poland - - 0,500

23 30 34 Allport Cargo Services Poland 0,462 0,440 0,481
6 8 35 DSV Solutions 1,222 1,375 0,476
- - 36 Colian Logistic - - 0,381
- - 37 Leader Logistics - - 0,320

Uwagi do tabeli:
Wskaźnik pozycji lidera rynku liczony jest jako iloraz ogólnej liczby klientów uznających daną firmę za najlepszą na rynku do liczby poddanych badaniu jej 
klientów kluczowych. Dla przykładu spośród wszystkich badanych osób (1209) co dziesiąta (127) wskazała firmę DHL Express jako bezwzględnie najlepszą 
lub będącą największym konkurentem innych badanych firm.
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Najlepsze z rekomendacji klientów korporacyjnych duże firmy
Logistyka kontraktowa

Pozycja 2016 Pozycja 2017 Korzystają z usług Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną 
z trzech najlepszych firm

1 1 Raben Logistics 60,0% 68,4% 40,9%

2 2 DB Schenker 42,9% 54,6% 32,3%

6 3 DSV Solutions 31,8% 41,4% 24,4%

2 4 Rohling Suus 31,8% 42,5% 20,7%

4 5 DHL Supply Chain 37,6% 49,4% 19,5%

8 6 Spedimex 18,8% 26,4% 14,0%

11 7 Damco 14,1% 25,9% 12,8%

7 7 FM Logistic 17,1% 23,0% 12,8%

11 7 Kuehne+Nagel 24,7% 39,1% 12,8%

11 10 Dachser 14,7% 27,6% 10,4%

TRANSPORT
DROGOWY

TRANSPORT
MORSKI POWIERZCHNIE

MAGAZYNOWE

25
LAT

W BRANŻY

8
ODDZIAŁÓW

W CAŁEJ POLSCE

700
CIĄGNIKÓW 

SIODŁOWYCH

116 000 

M2 POWIERZCHNI 
MAGAZYNOWEJ

Operator logistyczny
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Najlepsze z rekomendacji klientów korporacyjnych duże firmy
Transport i spedycja drogowa

Pozycja 2016 Pozycja 2017 Korzystają z usług Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną 
z trzech najlepszych firm

1 1 Raben Transport 59,1% 70,3% 40,6%
2 2 DB Schenker 49,6% 64,1% 35,5%
9 3 DHL Freight 35,0% 46,7% 24,8%
3 4 DSV Road 31,1% 37,8% 22,2%
5 5 Rohlig Suus 34,3% 44,4% 19,7%
4 6 Omega Pilzno 41,7% 53,7% 15,8%
11 7 Kuehne+Nagel 18,9% 32,4% 12,4%
7 8 Dachser 28,7% 40,5% 11,1%
6 9 PEKAES 16,9% 32,4% 7,3%
8 10 JAS-FBG 16,9% 27,8% 6,0%

Najlepsze z rekomendacji klientów korporacyjnych duże firmy
Spedycja morska i lotnicza

Pozycja 2016 Pozycja 2017 Korzystają z usług Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną 
z trzech najlepszych firm

1 1 DHL Global Forwarding 67,5% 80,1% 48,9%
2 2 Panalpina 41,8% 52,8% 28,8%
3 3 DB Schenker 51,4% 69,5% 25,2%
9 4 DSV Air & Sea 35,0% 44,3% 20,4%
6 4 VGL 25,7% 35,5% 20,4%
11 6 UPS 42,1% 61,7% 16,4%
8 7 Kuehne+Nagel 36,4% 53,2% 16,1%
4 7 Raben Logistics 51,8% 64,2% 16,1%
5 9 Rohlig Suus 39,3% 50,7% 15,7%
7 10 FedEx 54,3% 67,0% 13,1%

Najlepsze z rekomendacji klientów korporacyjnych duże firmy
Usługi kurierskie

Pozycja 2016 Pozycja 2017 Korzystają z usług Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną 
z trzech najlepszych firm

1 1 DHL Express 65,5% 83,5% 55,2%
2 2 TNT 58,5% 71,0% 42,8%
3 3 DPD 61,5% 79,0% 38,1%
4 4 GLS 52,0% 63,5% 33,5%
5 5 UPS 52,0% 70,0% 29,9%
7 6 FedEx 49,0% 66,0% 20,1%
6 7 DB Schenker 41,0% 55,0% 16,5%
8 8 Raben 40,5% 53,0% 12,4%
9 9 Poczta Polska 60,5% 72,5% 8,2%
10 10 InPost 26,5% 46,0% 7,2%



EURO LOGISTICS 135OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2017

Najlepsze z rekomendacji klientów korporacyjnych duże firmy
E-commerce

Pozycja 2016 Pozycja 2017 Korzystają z usług Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną 
z trzech najlepszych firm

1 1 DHL Parcel 60,0% 100,0% 70,2%
2 2 GLS 60,0% 83,3% 57,4%
3 3 DPD 29,5% 83,3% 38,3%
6 4 Raben Logistics 11,6% 55,2% 23,4%
4 4 UPS 15,8% 60,4% 23,4%
5 6 Poczta Polska 12,6% 79,2% 17,0%
6 7 InPost 11,6% 66,7% 10,6%
11 8 FedEx 26,3% 58,3% 9,6%
9 9 TNT 12,6% 43,8% 5,3%
10 10 Rohlig Suus 6,3% 17,7% 4,3%

W tym samym czasie:

Na drodze
do Przemysłu 4.005-08.06.2018

POZNAŃ

PROMOCYJNE CENY
 TYLKO DO 2 LUTEGO 2018 r.
INFO@MODERNLOG.PL
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