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Docenić 
kapitał ludzki  
Badania Instytutu dla Gospodarki i Pokoju (IEP) 
wskazują, że Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia 
i Węgry znajdują się na liście 25 najbezpiecz-
niejszych krajów świata. W 2015 roku wzrost 
PKB w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
wyniósł 3,1% i był prawie dwa razy wyższy od 
poziomu PKB w strefie euro – 1,6%. Prawdziwą 
siłą tego regionu są jednak ludzie. Każdego roku 
Europa Środkowo-Wschodnia dostarcza 1,2 mln 

absolwentów, którzy są gotowi do podjęcia pracy w 40 różnych językach. Polska, Czechy, 
Słowacja oraz Ukraina zaopatrują rynek w 285 tys. inżynierów rocznie – więcej niż USA. 
Mamy do czynienia już z prawdziwym rynkiem kandydata. Najkorzystniej sytuacja ta jest 
odczuwalna w sektorze produkcyjnym oraz w logistyce i transporcie. Przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza duże, deklarują wzrost zatrudnienia. Choć w niektórych regionach Polski do-
skwiera jeszcze bezrobocie, to w innych pracodawcy zaczynają już sięgać po pracowników 
zza wschodniej granicy. Mimo że decyzje o zatrudnieniu pracowników ze Wschodniej 
Europy nie należą do łatwych, to nie ma innego wyjścia. Niedobór ludzi odczuwa w kra-
ju zwłaszcza branża transportowa, która w ciągu ostatniej dekady stała się potentatem 
drogowym na rynku transportowym Unii Europejskiej. Polskie firmy odgrywają znaczącą 
rolę jako pośrednicy w przewozach dwustronnych pomiędzy innymi państwami Unii Euro-
pejskiej – ich udział w tym segmencie rynku wzrósł w latach 2004-2015 z 8,8% do 34,1%. 
Wykonują oni ponad 1/3 wszystkich tego rodzaju przewozów w Unii i stali się naszą mar-
ką eksportową. Dalszy dynamiczny rozwój tego sektora jest uzależniony od dostępności 
zawodowych kierowców. Zapotrzebowanie na kierowców w ostatniej dekadzie wzrosło 
o blisko 50%. Obecnie ponad 60% firm transportowych odczuwa okresowe, a około 20% 
stałe problemy z pełną obsadą planowanych tras. Tymczasem nawet jednodniowy przestój 
samochodu z towarem to bezpośredni koszt około 150 euro, a utracone korzyści z tego 
tytułu sięgają nawet 500 euro. Na rynku powinno być około 100 tysięcy aktywnych zawo-
dowo kierowców więcej. Pracownicy ze Wschodu nie rozwiążą tego problemu w dłuższej 
perspektywie, tym bardziej że na niedawnym szczycie UE – Ukraina zapowiedziano znie-
sienie wiz dla obywateli tego kraju. Gdy ta zapowiedź stanie się faktem, Ukraińcy zamiast 
do pracy do Polski będą jeździli do Holandii czy Niemiec, gdzie zarobią trzy razy więcej. 
Z raportu PwC „Rynek pracy kierowców wynika”, że 2/3 badanych kierowców otrzymuje 
wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnego wynagrodzenia, a większą część ich 
dochodu miesięcznego stanowi rozliczenie podróży służbowych. Jeśli więc polscy prze-
woźnicy nie zmienią tych relacji, fluktuacja kadry w tym zawodzie będzie wzrastała, a jej 
niedobór przyczyni się do poważnych turbulencji w logistyce, handlu i przemyśle.
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Dropshipping szansą dla gabarytów 

Strategia rozwoju Kolei Rosyjskich 

Cyfryzacja wspiera zwinność łańcucha dostaw

Polski rynek e-commerce dynamicznie się rozwija. Tylko w 2015 
roku wartość sprzedaży internetowej wyniosła w naszym kraju 

32 mld złotych, a prognozy na przyszłość dla tego sektora są bardzo 
optymistyczne.

Koleje Rosyjskie są największym na świecie przewoźnikiem kolejo-
wym. Spółka posiada tory o długości 80 tys. km, które przebiegają 

przez 11 stref czasowych.

Z prof. dr. inż. Thomasem Wimmerem, 
prezesem zarządu BVL Internatio-

nal – Bundesvereinigung Logistik e.V., 
największej organizacji logistycznej na 
świecie, rozmawia Alicja Kostecka.

NEWSY
GOSPODARKA
Ludzie siłą regionu 14
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Amabots wypełniają misję 16
Czołowy operator do ekspansji na wschód 18
KONKURS
Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2016 20
AUTOMOTIVE
Rynek motoryzacyjny czeka rewolucja 22
E-COMMERCE
Nowatorska logistyka 26
Dropshipping szansą dla gabarytów 30
Fiege dla Zalando 32
INTRALOGISTYKA
Pool paletowy 34
Najlepszy jest Obeliks  36
Sprostać zamówieniom 38
ExpertWMS® SLC 39
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Cyberszantaż 40
Wyciek danych 42
WYWIADY EUROLOGISTICS
Cyfryzacja wspiera zwinność łańcucha dostaw 44
TRANSPORT
Kierowca na wagę złota  46
Zobaczyć białego słonia  52
Ograniczyć ryzyko 53
Polski symulator lokomotyw 54
Rentgen w Terespolu 56
Kompendium wiedzy o RFID 57
Budujemy połączenia  58
Prawdziwie intermodalny operator 60
Przewozy kontenerowe  62
Wzrasta znaczenie polskich kolei 64
Brama na Bałtyk 66
Rozwój transportu kolejowego do Chin 68
Loconi jedzie do Chin 72
W kierunku Jedwabnego Szlaku 74
Rurociąg SUMED 80
HUMAN RESOURCES
Pracownik ze wschodniej Europy 82
POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE
Szanse dla innych lokalizacji 84
RELACJE
Daleko od rutyny 86
Produkcja przyszłości 88
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2016

Nieustanny rozwój  90
Laureaci nagrody Lider Logistyki
Generalne perspektywy rynku usług logistycznych 104
W stronę e-commerce 110
Badanie satysfakcji klientów 112
Zapotrzebowanie na usługi logistyczne 116

REFLEKTOR
Symbioza czy pasożytnictwo? 142



Aplikację mobilną ARisl.com 
stworzono z myślą o po-

trzebach kierowników logistyki, 
magazynu, produkcji, którzy 
stają przed decyzją reorgani-
zacji magazynu i oszczędności 
powierzchni. 

ISL, aby ułatwić zrozumienie i wyobrażenie sobie rozwiązań rega-
łów automatycznych, zaprojektowała  aplikację ARislcom, dostęp-
ną na telefony komórkowe i tablety, zarówno w systemie AppStore 
iOS, jak i Android. 

Przy pomocy technologii rozszerzonej rzeczywistości AR (ang. 
Augmented Reality) każdy ma możliwość sam zaprojektować 
w dowolnie wybranym miejscu  jeden z czterech rodzajów re-
gałów automatycznych w jego rzeczywistych wymiarach: regału 
Lean-Lift, do składowania towarów o różnorodnych gabarytach 
i wadze do 1000 kg/półkę, regału Rotomat  dla towarów do szyb-
kiej kompletacji, regału LogiTower  do składowania blach i dłużyc 
oraz towarów wielkogabarytowych oraz regału Rotomat w wersji 
biurowej na dokumenty.
Dodatkowo zmieniając kolor, wymiary, rodzaj składowanych 
towarów można szybko i w prosty sposób dopasować regał do 
swojego wnętrza/przestrzeni magazynowej. Możliwość włą-
czenia animacji wszystkich typów regałów pozwoli jeszcze le-
piej zrozumieć zasadę działania rozwiązań, które oszczędzają 
nawet do 80% powierzchni w magazynie lub produkcyjnej. ■
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Pokemon w magazynie

W Stanach Zjednoczonych odbył się pierwszy 
transport towarów z wykorzystaniem autono-

micznej ciężarówki.

Pojazd przewoził 50 tysięcy puszek piwa Budweiser z browaru Fort 
Collins w Loveland do Kolorado Springs, w stanie Kolorado, poko-
nując 120 mil (ok. 200 km). Wyczynu tego dokonała firma Uber, 
która niedawno kupiła za cenę 680 mln dolarów star-up Otto, stwo-
rzony przez Anthony'ego Levandowskiego. Startup Otto był jednym 
z najkrócej istniejących na rynku, powstał bowiem w maju 2016 r., 
a w sierpniu już został sprzedany. 
Eksperyment z przewozem piwa przez autonomiczną ciężarówkę 
odbywał się pod nadzorem policji. Dla bezpieczeństwa, w kabinie 
ciężarówki marki Volvo siedział również kierowca, którego rola spro-
wadzała się do sterowania pojazdem w miastach. Ciężarówka poru-
szała się z prędkością 90 km/h i trzymała się prawego pasa ruchu na 
autostradzie. Inteligentna technologie do autonomicznego sterowania 
pojazdami sprawdza się na razie jedynie na autostradach, tam gdzie 
istnieje małe prawdopodobieństwo nieprzewidzianych zdarzeń, takie 
jak np. piesi, dzieci na rowerze etc. Firma Otto nie buduje swoich 
samochodów, dostarcza jedynie oprzyrządowania i software, które 
umożliwiają sterowanie autonomicznym pojazdem. W kabinie cięża-
rówki, która przewoziła piwo w Kolarado, zamontowano dwie kamery 
do wykrywania pasów ruchu, system LIDAR, czujniki do wykrywania 
przeszkód na drodze oraz system GPS. 
Koncern Anheuser-Busch InBev (największa firma piwowarska 
na świecie) szacuje, że wprowadzenie autonomicznych ciężaró-
wek mogłoby przynieść 50 mln dolarów oszczędności rocznie, 
które powstałyby nie tyle z braku konieczności zatrudniania 
kierowców, co oszczędności paliwa, środowiska i częstych do-
staw. Brak kierowców sprawia, że wiele firm gorączkowo pracu-
je nad tą technologią. ■

WMS Manhattan  
w magazynach ID Logistics

Grupa ID Logistics wdraża nowy system zarzą-
dzania procesami magazynowymi Manhattan 

Warehouse Management System (WMS). Jego pro-
ducentem jest amerykańska firma Manhattan As-
sociates Inc., dostawca specjalistycznych rozwią-
zań informatycznych do zarządzania łańcuchami 
dostaw.

System WMS Manhattan, dzięki zaawansowanym możliwościom 
technologicznym, pozwoli Grupie ID Logistics na rozszerzenie 
zakresu działalności o nowe usługi. W pierwszej kolejności, 
system będzie wykorzystywany do zarządzania magazynami 
prowadzonymi przez ID Logistics dla firm farmaceutycznych, 
później będzie wdrażany także w centrach logistycznych dla 
innych sektorów. 
Grupa ID Logistics, wybierając WMS Manhattan do zarządzania 
procesami magazynowymi, kierowała się  przede wszystkim 
zdolnościami systemu do zarządzania najbardziej złożonymi 
łańcuchami dostaw, udokumentowaną innowacyjnością  oraz 
możliwością rozbudowy o nowe funkcjonalności i moduły. 
Technologia WMS Manhattan została zaprojektowana tak, aby 
system mógł zostać wdrożony w ramach scentralizowanej infra-
struktury, obejmującej wiele krajów i lokalizacji oraz zapewnia-
jącej profesjonalną obsługę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 
Dzięki tym zaletom systemu, Grupa ID Logistics będzie mogła 
sprostać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów 
na całym świecie. ■

Pierwszy transport towarów  
autonomiczną ciężarówką
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Dachser, jeden z największych globalnych ope-
ratorów logistycznych, przyjął w tym roku 

rekordową liczbę stażystów oraz studentów na 
praktyki na całym świecie. Najwięcej z nich – aż 
682 osoby – rozpoczęło swoją przygodę z Dachser 
w Niemczech. Międzynarodowe przedsiębiorstwo 
logistyczne szkoli obecnie łącznie 1511 młodych 
osób, w  tym 1256 w Niemczech i 255 w pozosta-
łych krajach.

Dachser bardzo mocno angażuje się w kształcenie nowej genera-
cji logistyków. Liczba nowo przyjmowanych stażystów i studentów 
w firmie rośnie w ujęciu globalnym o ok. 10% rocznie. Rekruci 
szkolą się w takich obszarach, jak m.in. spedycja i logistyka, IT, 
magazynowanie i logistyka kontraktowa. Po ukończeniu stażu bądź 
praktyk osoby te mają bardzo dużą szansę stałego zatrudnienia 
w Dachser. W Polsce Dachser również angażuje się w dualny sys-
tem kształcenia przyszłej kadry we współpracy z poznańską Wyż-
szą Szkołą Logistyki od 2014 roku. Firma prowadzi też autorski 
program dwuletnich staży, na które przyjmuje absolwentów szkół 
średnich. ■

Dachser szkoli stażystów 

Amazon zapowiedział budowę w Kołbaskowie 
centrum logistyki e-commerce o powierzchni 

67 000 mkw. Deweloperem inwestycji jest firma 
Panattoni Europe.

Do prowadzenia dalszych inwestycji w Polsce firmę zachęcił 
wzrost zapotrzebowania na usługi Amazon wśród klientów 
z Polski i całej Europy. Na terenie nowego centrum pracownicy 
Amazon będą odbierać, pakować i wysyłać do klientów niewiel-
kie przedmioty, takie jak książki, sprzęt elektroniczny, towary 
konsumpcyjne. Podczas realizacji zamówień będą korzystać 
z innowacyjnych technologii, w tym z rozwiązań Amazon Ro-
botics. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym 
już we wrześniu 2015 r. firma wdrożyła roboty. Roboty wjeż-
dżają pod złożoną z półek wieżę, na której przechowywane są 
produkty, podnoszą ją i przewożą w inne miejsce w centrum, 
w którym czekają na nie pracownicy. W ten sposób czas realiza-
cji zamówień ulega przyspieszeniu. 
Amazon zainwestował przeszło 3 miliardy złotych w budowę 
i prowadzenie trzech centrów logistyki e-commerce w okolicach 
Poznania i Wrocławia, Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku 
oraz warszawskiego biura Amazon Web Services. Na terenie ca-
łego kraju Amazon stworzył 5700 pełnoetatowych miejsc pracy 
i nieustannie rekrutuje na nowe stanowiska. ■

Amazon otworzy centrum 
dystrybucyjne w Kołbaskowie

Wózek serii MX Yale jest owocem współpracy i przykładem 
dobrej praktyki współdziałania producenta z dealerem. 

EMTOR, wyłączny dys-
trybutor Yale w Polsce, 
od dwóch lat zabiegał 
o produkcję w Yale wózka 
o udźwigu 1,5 do 2 ton.  
– Popyt na te wózki, szcze-
gólnie na rynku polskim, 
spowodował, że nasza fir-
ma zdecydowała o ich pro-
dukcji – powiedział Marcus 
Rosenkrantz, regionalny 
dyrektor sprzedaży na Eu-
ropę Wschodnią w Yale. 

– Polska to ogromny i strategicznie bardzo ważny rynek 
dla Yale, dlatego prezentujemy ten wózek właśnie w Toru-
niu. Współpraca z EMTOR w Polsce to idealny przykład, jak 
maksyma "People, Products, Productivity" marki Yale działa 
w praktyce. Nowy wózek opracowany został na sprawdzonej 
i wielokrotnie testowanej technologii Yale. W serię MX włożo-
no wszystkie rozwiązania gwarantujące najwyższe standardy 
marki: niezawodność, łatwość serwisowania, ergonomię, wy-
dajność i niskie koszty eksploatacji.
Do firmy EMTOR należy 10% rynku wózków widłowych w Pol-
sce. Firma ma w swoich szeregach ponad 130 wysoce wyspe-
cjalizowanych inżynierów, którzy dokładają wszelkich starań, 
by w czasie do czterech godzin od zgłoszenia dotrzeć do klien-
ta. Dział sprzedaży EMTOR zajmuje się sprzedażą oraz wynaj-
mem. Obecnie firma posiada flotę 2 tysięcy wózków w dłu-
goterminowym wynajmie i ponad 500 w krótkoterminowym, 
ponad 800 wózków jest regularnie serwisowanych w ramach 
kontraktów full-service. Od 2012 r. firma sprzedała 5500  
nowych wózków i 1000 używanych. ■

EMTOR z nowy wózkiem Yale
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DSV oficjalnie otworzył nowy obiekt w Pradze o po-
wierzchni 23 tys. m2, w którym rozpoczęły dzia-

łalność wszystkie trzy dywizje operatora – Solutions, 
Road oraz Air & Sea.

Decyzja o uruchomieniu nowej lokalizacji została podyktowa-
na dynamicznym rozwojem operatora oraz chęcią zapewnienia 
klientom jeszcze wyższego poziomu obsługi logistycznej. Nowe 
centrum obejmuje 13 tys. m2 powierzchni magazynowej DSV 
Solutions, 7 tys. m2 i 71 ramp przeładunkowych w terminalu 
DSV Road oraz 3 tys. m2 obszaru biurowego wszystkich dywizji. 
Obiekt zlokalizowany jest kilka kilometrów od lotniska w Pra-
dze, pracuje w sumie 300 osób. ■

Nowe centrum logistyczne DSV 

Chemikals, spółka wchodząca w skład Grupy  
PEKAES, zainwestowała w rozbudowę infrastruk-

tury terminala przeładunkowego gazu płynnego w Bra-
niewie. Dzięki tej inwestycji spółka dwukrotnie zwięk-
szyła swoje moce rozładunkowe.

Obecnie bocznica Logistic Terminal Braniewo może jednocześnie 
przyjąć ponad 200 wagonów szerokotorowych, przeładowując wo-
lumen gazu płynnego na poziomie ponad 10 000 ton miesięcznie. 
W związku z rozwojem segmentu gazowego Chemikals postawił 
na rozwój usług logistycznych towarzyszących importowi gazu 
płynnego (LPG) na przejściu granicznym w Braniewie. W 2015 
roku uruchomiono tam terminal do przeładunku gazu płynnego, 
który w pierwszej połowie bieżącego roku rozbudowano, oddając 
do dyspozycji klientów park zbiornikowy o powierzchni 400 m3. 
W wyniku rozbudowy podwojono także moce rozładunkowe oraz 
wydłużono tor szeroki o blisko 1 km. Obecnie, po ponad roku 
działalności nowego segmentu gazowego, łączna długość torów 
na bocznicy wynosi blisko 8 km, a wolumen przeładunku sięga 
ponad 10 tysięcy ton gazu miesięcznie i stale się powiększa. Bocz-
nica Logistic Terminal Braniewo może jednocześnie przyjąć po-
nad 200 wagonów szerokotorowych. Chemikals zakupił również 
własną lokomotywę szerokotorową, co usprawnia pracę operacyj-
ną. W ramach swojej działalności spółka Chemikals rozpoczęła 
świadczenie usług w zakresie wysyłek eksportowych w szeroko-
torowych wagonach krytych. Spółka oferuje kompleksowe usługi 
logistyczne – od podjęcia towaru u producenta/eksportera do jego 
dostawy do stacji przeznaczenia w wielu krajach CIS (m.in. Ka-
zachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan). ■

Rozwój terminala w Braniewie

ROHLIG SUUS Logistics realizuje dla holdingu 
Media-Saturn kompleksową obsługę dostaw 

towarów zakupionych przez  Internet oraz towarów 
nabytych w sklepach stacjonarnych, dostarczanych 
pod adres kupującego.

Operator realizuje dostawy do klientów indywidualnych, towarów 
wysyłanych z magazynu centralnego, zlokalizowanego w okolicach 
Warszawy. Obejmują one przesyłki niespaletyzowane, wykraczają-
ce poza możliwości obsługi firm kurierskich (ponad 30 kg, ponad 
0,15 m3), które charakteryzują się znaczną wrażliwością na uszko-
dzenia. Zakres współpracy dotyczy również pakietu usług dodatko-
wych, takich jak: wniesienie i rozpakowanie zakupionego towaru, 
utylizacja zużytego sprzętu czy płatność za pobraniem. Operator 
zapewnia również dedykowany customer service na etapie nadania 
oraz doręczenia przesyłki. Firma realizuje usługę awizacji, dzięki 
której zamawiający otrzymuje mejlowo i telefonicznie powiado-
mienie o nadchodzącej przesyłce w momencie załadowania jej na 
samochód dystrybucyjny, a także zapewnia możliwość uzgodnienia 
z kierowcą dogodnej godziny odbioru towaru przed jego dostarcze-
niem, wysyła również do klientów SMS-owe komunikaty dotyczące 
dostawy. Pierwszą wiadomość klient otrzymuje w momencie przy-
gotowania towaru do wysyłki, a kolejną przed jego planowanym 
doręczeniem. ■

ROHLIG SUUS Logistics  
dla Media Markt i Saturn
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W celu sprostania zwiększonemu zapotrzebowaniu 
na usługi lotnicze firma UPS zamówiła 14 nowych 

odrzutowców cargo typu Boeing 747-8.

14 nowych samolotów ma być dostarczonych pomiędzy 2017 
a 2020 r. Wartość umowy, która zakłada również możliwość za-
kupu 14 dodatkowych odrzutowców w przyszłości, nie została 
ujawniona. Nowe frachtowce zostaną dodane do istniejącej floty 
operacyjnej spółki liczącej ponad 500 samolotów.
Model samolotu frachtowego 747-8 pomieści 34 kontenery na 
pokładzie głównym i 14 na dolnym. Samolot ma ładowność pra-
wie 139,5 tony, czyli około 30 000 paczek, oraz zasięg 4340 
mil morskich. Nowa linia samolotów 747-8 osiąga rekordowy 
poziom bezpieczeństwa i niezawodności na tle branży. ■

UPS kupuje 14 nowych jumbojetów 

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Spra-
wiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związ-

ku z systemem zezwoleń na przemieszczanie się po 
drogach określonymi samochodami ciężarowymi.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby móc poruszać się 
po drogach krajowych samochodami ciężarowymi o nacisku osi 
przekraczającym osiem lub dziesięć ton, należy uzyskać spe-
cjalne zezwolenie od właściwego zarządcy dróg. Konieczne jest 
to nawet w przypadku, gdy obciążenie tych samochodów jest 
zgodne z przepisami unijnymi, co powinno gwarantować prawo 
do poruszania się po tych drogach bez uzyskiwania dodatkowych 
zezwoleń. Sytuacja ta dotyczy wielu pojazdów ciężarowych wyko-
rzystywanych w transporcie na dużych odległościach. W Polsce 
drogi są zarządzane przez różne organy administracji (gminne, 
powiatowe, wojewódzkie i centralne), konieczne może być za-
tem uzyskanie wielu zezwoleń na pojedynczy przejazd. Ponad-
to procedura uzyskania zezwolenia jest czasochłonna. Sytuacja 
ta prowadzi to znacznych obciążeń dla przewoźników i stanowi 
przeszkodę we właściwym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
w sektorze transportu.
Komisja Europejska przesłała władzom polskim uzasadnioną opi-
nię w tej sprawie. Polska nie dostosowała jednak swoich przepi-
sów do prawa unijnego, Komisja Europejska podjęła więc decyzję 
o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedli-
wości UE za nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy Rady 96/53/
WE dopuszczającej możliwość poruszania się po drogach lokal-
nych i krajowych samochodów o nacisku na oś 11,5 tony. ■

Piotr Sukiennik, zarządzający od ponad pięciu lat 
polskim oddziałem FM Logistic, awansował w mię-

dzynarodowych strukturach firmy na stanowisko dy-
rektora generalnego na Europę Centralną. Odpowia-
dać będzie za rozwój FM Logistic w Czechach, Polsce, 
Słowacji, na Węgrzech oraz w krajach bałtyckich.

Grupa FM, w związku z dynamicznym rozwojem, podjęła de-
cyzję o utworzeniu regionu, którym zarządzać będzie Piotr 
Sukiennik, dotychczasowy dyrektor generalny FM Logistic 
w Polsce. Wdrażanym zmianom organizacyjnym przyświecają 
dwa główne cele. Pierwszym jest wsparcie i rozwój zespołów 
w Centralnej Europie, przy pełnej wymianie doświadczeń oraz 
generowanie z tego tytułu efektu synergii. Drugim kluczowym 
celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostar-
czanie jednolitej kompleksowej oferty usług pełnego łańcucha 
dostaw dla całego regionu CE. 
Piotr Sukiennik z firmą FM Logistic związany jest od ponad 20 lat,  
od pięciu lat pełnił funkcję dyrektora generalnego FM Logi-
stic w Polsce. FM Logistic w Europie Centralnej zatrudnia po-
nad 4 tysiące osób, posiada 15 platform logistycznych i blisko  
30 hubów przeładunkowych oraz flotę ponad 2 tysiący pojazdów. ■

FM Logistics ma dyrektora  
na Europę Centralną

Drogi do trybunału 



Brakuje Ci miejsca?

Budujemy magazyny dostosowane do Twoich potrzeb!

POZNAŃ

KATOWICE

WROCŁAW

P3 MSZCZONÓW

P3 POZNAŃ

P3 PIOTRKÓW

P3 BŁONIE WARSZAWA

ŁÓDŹ

Możemy zaproponować powierzchnie magazynowe w 
4 lokalizacjach na terenie Polski (ponad 520 000 m2 w 
istniejących budynkach i ponad 720 000 m2 w formule 
BTS). Jeśli jesteś zainteresowany dostępnością powierzchni 
lub budową nowego magazynu, skontaktuj się z Magdą 
Kilijańską.

WWW . P 3 PA R KS . CO M Magda Kilijańska
Senior Leasing Manager
+48 600 967 761
magda.kilijanska@p3parks.com

Zeskanuj kod, aby zapisac dane kontaktowe:´

Brakuje Ci miejsca?

Budujemy magazyny dostosowane do Twoich potrzeb!

POZNAŃ

KATOWICE

WROCŁAW

P3 MSZCZONÓW

P3 POZNAŃ

P3 PIOTRKÓW

P3 BŁONIE WARSZAWA

ŁÓDŹ

Możemy zaproponować powierzchnie magazynowe w 
4 lokalizacjach na terenie Polski (ponad 520 000 m2 w 
istniejących budynkach i ponad 720 000 m2 w formule 
BTS). Jeśli jesteś zainteresowany dostępnością powierzchni 
lub budową nowego magazynu, skontaktuj się z Magdą 
Kilijańską.

WWW . P 3 PA R KS . CO M Magda Kilijańska
Senior Leasing Manager
+48 600 967 761
magda.kilijanska@p3parks.com

Zeskanuj kod, aby zapisac dane kontaktowe:´

Brakuje Ci miejsca?

Budujemy magazyny dostosowane do Twoich potrzeb!

POZNAŃ

KATOWICE

WROCŁAW

P3 MSZCZONÓW

P3 POZNAŃ

P3 PIOTRKÓW

P3 BŁONIE WARSZAWA

ŁÓDŹ

Możemy zaproponować powierzchnie magazynowe w 
4 lokalizacjach na terenie Polski (ponad 520 000 m2 w 
istniejących budynkach i ponad 720 000 m2 w formule 
BTS). Jeśli jesteś zainteresowany dostępnością powierzchni 
lub budową nowego magazynu, skontaktuj się z Magdą 
Kilijańską.

WWW . P 3 PA R KS . CO M Magda Kilijańska
Senior Leasing Manager
+48 600 967 761
magda.kilijanska@p3parks.com

Zeskanuj kod, aby zapisac dane kontaktowe:´



Grupa Wyszehradzka jednym z najważniejszych partnerów 
handlowych Niemiec. Dziewięć rumuńskich miast w rankin-

gu 15 miast z najszybszym Internetem na świecie. Tak potencjał 
regionu przedstawiono w najnowszym raporcie CEE Investment 
Report 2016: Mission to Outperform, przygotowanym przez Skan-
ska, JLL, Dentons we współpracy z ABSL.
W 2015 roku wzrost PKB w regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej (ang. Central and Eastern Europe – CEE) wyniósł 3,1% i był 
prawie dwa razy wyższy od poziomu PKB w strefie euro (1,6%). 
Największego wzrostu PKB można się spodziewać na Litwie 
(3,6%), w Polsce (3,5%), Estonii (3,4%), Rumunii (3,3%), na Słowa-
cji (3,2%) oraz Węgrzech (2,1%).
Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najbezpieczniejszych 
regionów na świecie pod względem ryzyka operacyjnego biznesu. 
W CEE nie występują zagrożenia obserwowane w gospodarkach 
rozwijających się, takie jak zagrożenia geopolityczne czy społecz-
ne. Według Instytutu dla Gospodarki i Pokoju (Institute for Econo-

mics and Peace – IEP) Czechy, Słowenia, Polska, Węgry i Słowacja 
znajdują się na liście 25 najbezpieczniejszych krajów świata.

Magnesem inwestycji – silna gospodarka i kadra
Region Europy Środkowo-Wschodniej z niemal 100 mln miesz-
kańców i silnymi wskaźnikami gospodarczymi jest mocno na-
stawiony na zwiększenie swojej efektywności pod względem 
wzrostu. Rozwijając się szybciej niż Europa Zachodnia, CEE jest 
jednym z motorów napędowych całej gospodarki UE. Bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z motorów wzrostu 
dla regionu, który posiada doświadczenie w zaawansowanych 
usługach dla biznesu, IT oraz operacjach back-office – najbardziej 
popularnych wśród usług BIZ w Europie.
Poza sprzyjającymi warunkami makroekonomicznymi, inwesto-
rów przyciąga również doskonale wykształcony, pracowity i uta-
lentowany kapitał ludzki regionu CEE. Każdego roku Europa Środ-
kowo-Wschodnia dostarcza 1,2 mln absolwentów, którzy są gotowi do 

Rosnąca pozycja Europy Środkowo-Wschodniej

Ludzie siłą regionu
EURO LOGISTICS14 GOSPODARKA

Polska i Czechy podpisały strategiczne umowy z Chinami. Jaguar Land Rover inwestuje 1,6 mld dolarów na Słowacji. Pierwsza 
na świecie szybka kolej Hyperloop połączy Bratysławę i Wiedeń w 20 minut. 

W Ministerstwie Rozwoju od pół roku leży gotowa 
propozycja zapobiegająca likwidacji dziesiątek ty-
sięcy miejsc pracy w Polsce, które są wynikiem np. 
nagłej śmierci przedsiębiorcy kierującego własną 
działalnością jednoosobową. W takiej sytuacji jego 

NIP jest wygaszany, a przedsiębiorstwo musi z mocy prawa ulec likwidacji, co 
powoduje wyrzucenie na bruk wszystkich zatrudnionych.
Jeżeli do tej pory, mający tyle kompetencji i władzy, Minister Finansów nie był 
w stanie zmienić tych przepisów, to powstaje pytanie, czy kolejne kompetencje 
Ministra Morawieckiego mogą cokolwiek zmienić? Dotychczas nie korzystano 
z władzy na tyle, aby zlikwidować te szkodliwe sytuacje. Na nic 10 tysięcy 
miejsc pracy obiecanych przez wicepremiera po przyjeździe z Londynu, skoro 

codziennie w Polsce te miejsca są likwidowane w wyniku braku odpowied-
nich przepisów. Najważniejszą sprawą w jakimkolwiek planie rozwoju kraju 
jest usunięcie tych gigantycznych przeszkód, które kolejne rządy tworzyły 
przez ostatnie lata. Należy zlikwidować tysiące przepisów powodujących, że 
przedsiębiorca rezygnuje ze wspólnego czasu z rodziną lub nie poświęca go 
na rozwój firmy, tylko musi spędzać prawie dwa miesiące swojego życia na 
obsłudze administracji rządowej i samorządowej. W innych krajach ten pro-
blem nie występuje. Polscy rządzący zapominają, że zwiększanie ciężarów 
i regulacji będzie mało skuteczne w momencie, kiedy polski przedsiębiorca 
nie ma już statusu chłopa pańszczyźnianego przypisanego do ziemi. W każdej 
chwili może wybrać Czechy, Słowację lub inny kraj, nie mający tak agresyw-
nej postawy administracji wobec przedsiębiorcy. Takie kraje z otwartymi ra-
mionami czekają na "uchodźców" z Polski, którzy będą prowadzić działalność 
gospodarczą na terenie i warunkach przez nich zaproponowanych. ■

Andrzej Sadowski 
Prezydent Centrum im. Adama Smitha 
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podjęcia pracy w 40 różnych językach. Polska, Czechy, Słowacja oraz 
Ukraina zaopatrują rynek w 285 tys. inżynierów rocznie – więcej 
niż USA. Badanie PISA przeprowadzone przez OECD wykazało, że 
Polska, Słowenia, Czechy oraz Łotwa znajdują się wśród 30 krajów 
osiągających najlepsze wyniki w matematyce. Wyraźnie widać, 
że to ludzie są prawdziwą siłą tego regionu. Posiadają wszystkie 
umiejętności niezbędne do określenia ambitnych celów oraz osią-
gnięcia nadzwyczajnych wyników dla swoich krajów.

Raj dla sektora BPO/SSC
Zmotywowani młodzi ludzie zdolni do rozwijania biznesu są waż-
ną wartością dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W wie-
lu rankingach kraje regionu CEE zajmują wyższą pozycję niż 
tacy giganci sektora BPO/SSC/ITO jak np. Indie. Nic dziwnego, 
bo kraje CEE przyciągają inwestycje bliskim położeniem geogra-
ficznym, zrozumieniem kulturowym oraz efektywnością kosztów. 
Rosnącą rangę regionu CEE potwierdza również fakt, że liczba 
centrów SSC w Europie Zachodniej stopniowo maleje, natomiast 
wzrasta w Europie Wschodniej, i trend ten będzie kontynuowany 
w przyszłości.
W I kwartale 2016 roku sektor zatrudniał 430 tys. specjalistów 
w regionie CEE, z czego 200 tys. przypadało na Polskę. Regional-
ne prognozy dotyczące zatrudnienia na lata 2017/2018 zakładają 
500 tys. zatrudnionych. Obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej 
operuje 1,3 tys. centrów z sektora, z czego 100 z nich znajduje się 
w rankingu Fortune Global 500.

Wysokie stopy kapitalizacji na rynku nieruchomości
Rosnący sektor BPO/SSC napędza zarówno gospodarkę, jak 
i rynek budowlany. Fundusze inwestycyjne oraz agencje nieru-
chomości podkreślają, że w regionie CEE nadal istnieje popyt na 

biura typu „prime”, centra handlowe i infrastrukturę logistyczną.
Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Europie Środkowo-
-Wschodniej sięgają 24 mln m2. Region charakteryzują również 
wyższe niż w Europie Zachodniej stopy kapitalizacji. Dostęp-
ność wysokiej jakości produktów dostarczanych na rynek przez 
doświadczonych deweloperów oraz atrakcyjna relacja kosztów 
i ryzyka sprawia, że Europa Środkowo-Wschodnia oferuje szereg 
ciekawych opcji inwestycyjnych.
Ubiegłoroczne wolumeny transakcji na rynku nieruchomości biu-
rowych potwierdzają tę opinię. Mimo że na Polskę i Czechy przy-
padło 76% transakcji regionalnych o wartości 9 mld euro, w 2015 
roku odnotowano także wzrost i rosnące zainteresowania inwe-
storów rynkiem węgierskim, rumuńskim oraz słowackim. Polska 
prowadziła w regionie z wolumenem wynoszącym 4,1 mld euro, 
co złożyło się na 46% udziału w rynku. Za Polską uplasowały się 
Czechy (30%/2,65 mld euro), Węgry (9%/790 mln euro), Rumu-
nia (7,5%/650 mln euro), Słowacja (4,5%/412 mln euro) oraz inne 
rynki regionu CEE (3%/300 mln euro).
Europa Środkowo-Wschodnia jest postrzegana przez coraz więk-
szą liczbę inwestorów z Europy, w tym Wielkiej Brytanii, a także 
Północnej Ameryki, Południowej Afryki oraz Dalekiego Wschodu 
jako europejski priorytet. To atrakcyjny oraz bezpieczny region 
z ciągle ulepszanym otoczeniem biznesu. Jest to szczególnie wi-
doczne w sektorze nieruchomości komercyjnych, gdzie inwesto-
rzy mogą liczyć na produkty oferujące korzystne stopy kapitali-
zacji oraz długoterminowe zyski. Nie ma żadnych wątpliwości, że 
Europa Środkowo-Wschodnia jest dobrą lokalizacją dla prowadze-
nia biznesu oraz inwestowania w nieruchomości.

■ Opracowała Alicja Kostecka

Ludność w wieku produkcyjnym %
OECD - całość

Niemcy

Szwecja

Francja

Włochy

Wielka Brytania

Polska

Słowacja

Węgry

Czechy

66.35

65.48

63.65

63.62

64.78

64.92

70.02

71.14

67.81

67.3

Ludność w wieku produkcyjnym %

Prognoza wzrostu PKB w Europie do 2020

CEE Investment Report

Polska 3.5%

Węgry 2.1%

Rumunia 3.3%

Czechy 2.2%

Słowacja 3.2%

Powierz projekt 
firmie AJ Produkty

15 000 produktów / Skandynawska jakość / Doskonała obsługa / ajprodukty.pl

”To pionierska realizacja  
w mojej branży” 
- Roger Melander,  
Dyrektor Destylarni Whisky BOX

Praktyczne 
akcesoria

Wiele  
rozmiarów

Osłony i  
odbojniki

Kiedy licząca się na rynku whisky 
Destylarnia BOX szukała sposobu na 
przechowanie 6000 beczek trunku, 
AJ Produkty podjęły wyzwanie. 
Efektem są specjalnie zaprojekto-
wane regały paletowe. Nasza firma 
zajęła się planowaniem, produkcją 
i dostawą regałów, jak również 
montażem i inspekcją całości. 
Dzięki własnym projektantom i 
zakładom produkcyjnym, firma 
AJ Produkty pomaga w aranżacji 
miejsc pracy. Mamy ponad 40 
lat doświadczenia na rynku 
wyposażenia dla firm, co czyni nas 
ekspertami w tworzeniu optymalnych 
rozwiązań, w pełni dostosowanych 
do unikalnych potrzeb klienta. 
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt:
Błażej Buraczewski
Tel: 887 889 881
blazej.buraczewski@ajprodukty.pl

Dariusz Kosiba
Tel: 887 883 773
dariusz.kosiba@ajprodukty.pl

Piotr Szekiełda
Tel: 887 830 838
piotr.szekielda@ajprodukty.pl

Unikalne potrzeby.  
Optymalne rozwiązania.

Oferta specjalna 5% zniżki 

na regały paletowe



EURO LOGISTICS16 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Z wypowiedzi członków kierownictwa Amazon.com, które moż-
na było usłyszeć podczas różnych konferencji biznesowych, 

jesienią 2016 roku w Europie, można odczytać satysfakcję z reali-
zacji tej misji i z uzyskiwanych wyników.

Misja Amazon
Realizacja misji Amazon.com przyniosła oczekiwane efekty do-
piero po wielu latach konsekwentnego działania. Założyciel i szef 
zmierza do wyznaczonego celu i wypełnia nieprzerwanie swoje 
obowiązki. Jego kariera nie jest typu „sukces w jeden wieczór albo 
w jeden sezon”. Aby zyskać uznanie ze strony milionów klientów 
na dwóch kontynentach: Ameryce Północnej oraz Europie Zachod-
niej, a także w globalnym świecie wirtualnym, zabiegał o postępo-
wanie zgodnie z hasłem „obsess over customers”. Ale ta obsesja 
– stan permanentnego zaangażowania na rzecz swoich klientów 
– wiązała się z wdrażaniem żelaznej dyscypliny w kształtowaniu 
i realizacji procesów operacyjnych, czyli z hasłem „spend wisely”.
Spółka Amazon.com błędnie jest porównywana do liderów gospo-

darki wirtualnej, m.in. do Google, Apple i Facebook. Odmienność 
Amazon.com wynika z ważnej cechy – jest to podmiot, który sa-
modzielnie wykonuje operacje w świecie realnym, czyli „analogo-
wym”, bezpośrednio służące kreowaniu serwisu w świecie wirtu-
alnym. W Polsce mamy tego namacalne dowody: pod Poznaniem 
i Wrocławiem funkcjonują centra logistyczne, gdzie Amazon.com 
jest pracodawcą, a towary przechodzące przez te centra są kupo-
wane od dostawców z całego świata i sprzedawane przez tę spółkę 
konsumentom w różnych regionach świata.

Lean nie lean
Wiele przedsiębiorstw kształtując swoje łańcuchy dostaw, de-
klaruje, że stosują koncepcję zarządzania „lean management”. 
Obserwując sposób funkcjonowania tych przedsiębiorstw, można 
zauważyć, że od planu do praktyki droga nie jest prosta, a uzyski-
wane efekty często znacznie odbiegają od zakładanych wartości. 
Perfekcja w działaniu i jednocześnie konsekwentne redukowanie 
kosztów operacyjnych warunkują sukces. To, co łatwo się opisuje, 
niezwykle trudno jest zrealizować. Im lepsze efekty udaje się uzy-
skiwać, tym bardziej kontrowersyjne stają się zastosowane me-
tody. Praktyka Amazon.com jest przedmiotem oceny, przy czym 
w wielu publikacjach spotyka się opinie negatywne. Przejawem 
emocjonalnego stosunku do praktyk wprowadzanych w zakła-
dach pracy należących do amerykańskiej spółki jest wprowadze-
nie pojęcia Amabots.

Obsesja na punkcie klienta

Amabots wypełniają misję
Kiedy w trzecim roku dzia-
łalności spółki Amazon.com 
Jeff Bezos skierował do ów-
czesnych akcjonariuszy list, 
napisał w nim osiem ważnych 
punktów, które można uznać 
za treść misji firmy. Każda 
zdefiniowana zasada wyda-

wała się w 1997 r. niezwykle ważna. Po dziewiętnastu 
latach żadna z nich nie straciła na swojej aktualności.

■ Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Szkoła Główna Handlowa

Obsess over customers! Zadbajmy o klientów!

Think long term Myśl długoterminowo

Invent, test and measure Wymyślaj, próbuj i oceniaj

Learn from both successes and failures Ucz się na sukcesach i porażkach

Make bold bets Podejmuj śmiałe wyzwania

Spend wisely Wydawaj pieniądze roztropnie

Focus decisions on maximizing future cash flows
Koncentruj się na decyzjach, które zapewnią 
maksymalne obroty gotówkowe w przyszłości

Hire great people – make them owners
Zatrudniaj wielkich ludzi – zrób z nich 

współwłaścicieli



Amabots
Między pracodawcą a pracobiorcami relacje są złożone. Każdy, 
kto ubiega się o pracę w Amazon.com, wie lub powinien być 
świadomy, że stanie się członkiem zespołu walczącego o pierw-
sze miejsce na globalnym rynku e-commerce. Uczestnictwo 
w drużynie mistrzowskiej wymaga szczególnej mobilizacji oraz 
gotowości do wykorzystania indywidualnych zdolności i sił, 
w sposób najbardziej przydatny z punktu widzenia efektów osią-
ganych przez cały zespół. Dlatego określenie Amabots nie wiąże 
się z kolorem kołnierzyka. Potrzebni są zaangażowani pracowni-
cy i menedżerowie różnych szczebli (w białych kołnierzykach) 
oraz pracownicy na stanowiskach operacyjnych (w niebieskich 
kołnierzykach), gdzie wymaga się sprawności i dokładności oraz 
dużego wysiłku fizycznego.

Wyzwania e-commerce
Współczesne wyzwania stawiane przed zespołem mistrzow-
skim, który działa na zachodniej półkuli, są związane z osią-
gnięciami liderów rynku na wschodniej półkuli. Przedsiębior-
stwo Alibaba będące liderem e-commerce na rynku chińskim 
i tym samym największym rywalem Amazon.com na rynku 
globalnym, 11 listopada 2016 r., czyli w Dniu Singli, przyjęło 
do realizacji zlecenia o łącznej wartości prawie 18 mld USD. 
Fala porannych zakupów była tak duża, że połowę tej kwoty 
konsumenci wydali zaledwie w pięć godzin. System interne-
towy musiał sprostać obsłudze milionów transakcji. Amazon.
com podczas ostatniej wielkiej akcji zakupowej w USA trwają-
cej pięć dni, od dnia Thanksgiving do Cyber Monday, obsłużył 
transakcje o wartości poniżej 10 mld USD.
To, co w świecie wirtualnym wymaga ogromnej sprawności 
systemów informatycznych, bezzwłocznie, po zarejestrowaniu 
zleceń, zamienia się w zadania operacyjne w łańcuchu dostaw, 
które należy wykonać w świecie realnym. Aby konsumen-
ci osiągnęli oczekiwaną przez nich satysfakcję, trzeba użyć 
najlepszych technologii z optymalnie dobranymi zasobami 
kadrowymi. W takich dniach bez Amabotów nie ma szans na 
osiągnięcie wyznaczonych celów i realizację misji. ■

*A. Lobe: Roboter. Wir Automaten, Die Zeit nr 35 z 18.08.2016 
http://www.zeit.de/2016/35/roboter-kuenstliche-intelligenz-anpassung-menschen

* Pojęcie Amabots odnosi się do tych pracowników, którzy pod-
dali się bardzo rygorystycznej dyscyplinie realizacji poleceń 
dotyczących wykonywania prostych i powtarzalnych czynności 
w miejscu pracy. Pierwsza część tego pojęcia „Ama” odnosi się 
do amerykańskiego operatora handlu, który coraz częściej korzy-
sta z incourcingu w sferze logistyki – Amazon.com. Druga część 
„bots” nawiązuje do słowa „robots”, czyli urządzeń wyposażonych 
w systemy autosterowania, które są zdolne do autoprogramowa-
nia swojej aktywności i jej realizacji, a także do reagowania na 
określone zdarzenia w otoczeniu, co prowadzi do skorygowania 
lub zatrzymania aktywności tych urządzeń.
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Ewa Kos: Od osiemnastu lat rozwijał pan swoją karierę w ramach jednej 
firmy. Co sprawiło, że zdecydował się pan na zmianę?
Maciej Trójnara: Decyzja o dołączeniu do zespołu DSV Road została 
podyktowana przede wszystkim chęcią podjęcia nowego wyzwania 
zawodowego. Grupa DSV znajduje się w ścisłej czołówce najwięk-
szych globalnych operatorów logistycznych, zarówno w Polsce, jak 
i na świecie, świadcząc swoje usługi w ponad 80 krajach, na sześciu 
kontynentach. W wyniku przejęcia UTi Worldwide, które nastąpiło 
w tym roku, DSV nie tylko podwoiło swoje zasoby oraz obsługiwane 
wolumeny, ale jednocześnie znacząco zwiększyło zasięg działania. 
Moim celem na najbliższe lata jest kształtowanie dalszego rozwoju 
DSV Road w Polsce, m.in. właśnie poprzez jak najlepsze wykorzysta-
nie możliwości, jakie daje siła Grupy.
E.K.: W jaki sposób DSV Road planuje rozwijać swój biznes 
w nadchodzących latach?
M.W.: Warto zaznaczyć, że już w tej chwili stanowimy ogromną 
siłę na europejskim rynku transportowym, którego jesteśmy 
częścią. Dzieje się tak dzięki niezwykle rozbudowanej sieci dys-
trybucji obejmującej ponad 20 tys. pojazdów na drogach oraz 
ponad 300 terminali przeładunkowych, zlokalizowanych we 
wszystkich kluczowych obszarach Europy. W tej chwili zależy 
nam na tym, aby równie dynamicznie rozwijać naszą działal-
ność także w zakresie transportu krajowego, który obok usług 
międzynarodowych stanowi obszar o największym potencjale 
rozwoju. Wsłuchujemy się tym samym w potrzeby naszych 
klientów i chcemy w ten sposób jak najlepiej odpowiadać na ich 
potrzeby oraz oczekiwania.

E.K.: W jaki sposób DSV Road planuje 
wspierać ten rozwój?
M.W.: Nasze plany w Polsce zakładają 
między innymi dalszy rozwój dotych-
czasowej sieci, która liczy obecnie  
14 terminali, z czego większość 
mieści się w obiektach klasy A. 
Chcąc być bardziej efektywnymi, pla-
nujemy na przestrzeni najbliższych 

trzech lat otwierać dwie nowe lokaliza-
cje DSV rocznie w kluczowych miastach, 

zapewniając tym samym klientom jesz-
cze lepszy dostęp do naszych 

usług. Równolegle planuje-
my podejmować działania 

rozwojowe w trzech ob-
szarach dotyczących: 

aplikacji i rozwią-
zań IT, kapitału 

ludzkiego oraz 
w s p ó ł p r a c y 

z przewoźni-
kami.

Planowane działania dotyczące wdrażania nowych rozwiązań 
IT umożliwią optymalizację procesów operacyjnych, ale także 
zapewnią nowe funkcjonalności dla klientów tak, aby dostęp 
do naszych usług był jeszcze łatwiejszy. Istotnym priorytetem 
na najbliższe lata dla DSV Road w Polsce jest także podej-
mowanie działań ukierunkowanych na rozwój pracowników. 
W tym celu planujemy korzystać z podejścia opracowanego 
w ramach globalnych programów rozwojowych, takich jak 
DSV Leadership Academy, DSV Traffic Academy czy DSV Sa-
les Academy. Z tego ostatniego programu korzystaliśmy już 
kilkakrotnie i możemy potwierdzić jego wartość dla pracow-
ników. Planujemy także kontynuować i rozwijać dotychczas 
podejmowane lokalne działania szkoleniowe. Zależy nam na 
tym, aby dzielić się z pracownikami najlepszą wiedzą i prak-
tykami, tak aby mogli rozwijać się razem z DSV. Równolegle 
planujemy opracować specjalne programy dedykowane dla 
naszych przewoźników. Mają one umożliwić kształtowanie 
partnerstwa biznesowego, które zapewni nam dalszy wspólny 
rozwój, który przełoży się także na korzyści dla klientów.
E.K.: Które rynki międzynarodowe są w tej chwili najważniej-
sze dla DSV Road?
M.W.: Zależy nam przede wszystkim na dalszym umacnianiu 
pozycji DSV jako wiodącego operatora logistycznego na ryn-
kach CEE, w krajach bałtyckich oraz w Europie Wschodniej. 
Przewagę DSV w tym zakresie stanowi z pewnością fakt, że 
jako operator jesteśmy na wszystkich tych rynkach obecni. 
Zapewnia nam to nie tylko wysoką efektywność operacyjną, 
ale także dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych kole-
gów z innych krajów. Trzeba bowiem pamiętać, że specyfika 
współpracy ze wspomnianymi przeze mnie rynkami zdecy-
dowanie różni się od tej, charakterystycznej dla krajów Eu-
ropy Zachodniej.
E.K.: Jak ocenia pan potencjał rozwoju polskiego rynku trans-
portowego?
M.W.: Polska jest dużym i chłonnym rynkiem, posiadającym 
dobrą sieć połączeń drogowych oraz wykwalifikowaną kadrę 
pracowniczą, generującą znacznie niższe koszty w porówna-
niu z innymi europejskimi rynkami. Dodatkowo posiadamy 
połączenia kolejowe z Dalekim Wschodem oraz porty będące 
w stanie przyjmować nawet największe kontenerowce. To 
wszystko, w połączeniu z planowanymi dalszymi inwesty-
cjami w infrastrukturę drogową, sprawia, że Polska posiada 
wszelkie przesłanki, aby rozwinąć się z czasem do poziomu 
centrum dystrybucyjnego dla Europy Zachodniej.■

Ambitne plany DSV Road

Czołowy operator do ekspansji na wschód
Z Maciejem Trójnarą, nowym dyrektorem transportu w DSV Road w Polsce, rozmawia Ewa Kos.

Maciej Trójnara związany jest z branżą logistyczną od 1998 r. 

Swoją karierę zawodową rozpoczął, a następnie rozwijał w Grupie 

Raben, w której sprawował m.in. stanowiska dyrektora transportu, 

dyrektora wykonawczego w regionie Czech, Słowacji i Węgier oraz 

odpowiadał za procesy integracji i projekty specjalne.



Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług transportowych i logistycznych posiadającym biura oraz oddziały w ponad 
80 krajach na 6 kontynentach, świadczącym każdego dnia usługi dla tysięcy klientów. DSV posiada globalny zasięg, 
ale w codziennej pracy koncentruje się na tym, aby lokalnie być zawsze blisko potrzeb i oczekiwań swoich klientów.
 
- ponad 1 000 oddziałów, terminali i magazynów
- 20 000 ciężarówek dedykowanych do transportu drogowego
- 1 300 000 TEU frachtu morskiego rocznie
- 600 000 ton frachtu lotniczego rocznie
- blisko 5 000 000 m2 powierzchni logistycznej

DSV Road: +48 22 739 23 00, office.road@pl.dsv.com
DSV Air&Sea:  +48 22 244 76 00, warszawa.air@pl.dsv.com
DSV Solutions: +48 22 752 36 01, experts.solutions@pl.dsv.com
 

www.pl.dsv.com

Blisko potrzeb Klientów



Najlepszy Produkt  
dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2016

EURO LOGISTICS20 KONKURS

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 27 firm, 
które zgłosiły swoje najlepsze rozwiązania dla logi-

styki, transportu i produkcji.  O ile w przeszłości wśród 
nadsyłanych zgłoszeń dominowały produkty i usługi 
przeznaczone dla transportu, o tyle w tym roku transport 
- mimo że to nasza     marka eksportowa -  został zdystanso-
wany przez rozwiązania optymalizujące łańcuch dostaw. 
Można z tego wnioskować, że po okresie innowacyjnych 
rozwiązań, które były wynikiem cyfryzacji , firmy poszuku-
ją swojej przewagi konkurencyjnej -  nie w produktach, lecz 
w procesach optymalizujących ich łańcuch dostaw. W konkur-
sie „Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 
2016”, ponad jedna trzecia zgłoszeń dotyczyła rozwiązań 
optymalizujących procesy logistyczne, transportowe oraz 
produkcyjne. 
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas grudnio-
wej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji 2016  w War-
szawie. W pierwszym wydaniu Eurologistics w 2016 
roku opublikujemy nagrodzone najlepsze produkty 
i usługi. Laureatów konkursu wyłaniała Kapituła w skła-
dzie: dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie, prof. dr hab. Aleksandra Laskow-
ska-Rutkowska, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dr hab. Jana Pierie-
gud, profesor w Katedrze Transportu Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, Maciej Szymczak, dziekan 
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu,  Grzegorz Urban, wice-
dyrektor w dziale doradztwa biznesowego PwC oraz 
Andrzej Zybert, niezależny konsultant ds. logistyki. 

Alicja Kostecka 
Przewodnicząca Kapituły 

Najlepszy Produkt  
dla Logistyku, Transportu, Produkcji 2016 

Po ponad dziesięciu latach 
organizowania konkursu na 
produkt innowacyjny  
w logistyce, zmodyfikowaliśmy 
nieco nazwę na 
„Najlepszy Produkt dla 
Logistyki, Transportu, 
Produkcji”.

Lista produktów i usług zgłoszonych w konkursie
Firma Produkt/usługa

Cempel Consulting FlexSim

CHEP Polska Plastikowa paleta

Cordstrap Polska System CornerLash

DataConsult EkspertAR

EMAPA SA EMAPA Web Router

FIRE Fire TMS

Invent Software Przedstawiciel zagraniczny

ISL Aplikacja mobilna ARisl.com

Logistics Solution System Pick-by-Hololens

Novacura Poland Novacura Flow

OCRK System do rozliczania kierowców

ROS Polska System ROS

m/d/r trusted Symulator instalacji N/O

m/d/r trusted Siatka do zabezpieczania węży 

Śląskie Centrum Logistyczne Hub multimodalny

SENTE Platforma Neos

Seth Fahrel Fuel

STILL Polska STILL iGo neo CX20

TheusLED LED Prometheus

Trans Trans 28000

WDX S.A. System transport i mag. odzieży

XBS Group Platforma 5esencja

XBS Group Paczka w kolorze sztuki 

Rohlig Suus VNI Vendor Managed Inventory

Panalpina Polska Demand Driven Inventory  Dysposal

Toyota Material Handling TAE 050 Autopilot

VIVE Transport Klaster nadwozi wymiennych
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Jak wynika z raportu „Automotive revolution – perspective 
towards 2030” przygotowanego przez McKinsey & Company, 

rosnąca popularność koncepcji usług na żądanie, takich jak „sha-
red mobility”, gwałtownie rozwijający się serwis usług łączności 
opartych na nowoczesnych technologiach, a także nowe modele 
biznesowe mogą podnieść przychody sektora motoryzacyjnego 
o 30%, osiągając łączną sumę 1,5 bln dolarów w 2030 roku.

Nowe modele biznesowe
Jak wskazują eksperci McKinsey, sprzedaż aut będzie się zwiększać, 
jednak roczny wskaźnik wzrostu spadnie z poziomu 3,6% z ostatnich 
pięciu lat do 2% do 2030 roku. Spadek będzie w głównej mierze powodo-
wany rosnącą popularnością takich usług, jak car-sharing czy e-hailing. 
Analitycy Morgan Stanley przyznają, że zmiany w sektorze motory-
zacyjnym dzieją się szybciej i bardziej zdecydowanie niż ktokolwiek 
mógł się spodziewać. – Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku 
motoryzacyjnym powinno być przemodelowanie dotychczasowego 
podejścia biznesowego. Podstawą jest oczywiście innowacyjność oraz 
konsekwentne inwestycje w technologie mobilne, które coraz częściej 
wpływają na decyzje zakupowe klientów. Utrzymanie dotychczasowej 
konkurencyjności będzie uzależnione także od wprowadzania nowych 
produktów i usług. Już teraz giganci tego sektora testują własne roz-
wiązania typu car-sharing, które mają być odpowiedzią na dynamiczny 
rozwój takich marek jak Uber – wyjaśnia Piotr Poprawski, dyrektor 
wrocławskiego Capgemini Software Solutions Center, które specjalizuje 

się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań technolo-
gicznych dla liderów rynku motoryzacyjnego.
Dla przykładu, General Motors ogłosił niedawno wprowadzenie 
marki car-sharingowej o nazwie Maven, która działa na razie 
w jednym mieście w stanie Michigan. Własny system car-sha-
ring DriveNow ma też BMW (razem z firmą Sixt), który obejmuje 
wybrane miasta w Niemczech, Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji oraz USA. Daimler stworzył natomiast platformę Car-
2Go, która działa w Europie i Stanach Zjednoczonych. – Nowe 
modele biznesowe, które aktualnie wdrażają giganci sektora, to 
odpowiedź na zmieniające się nastroje klientów. Zwłaszcza że do 
głosu wchodzi pokolenie najmłodszych konsumentów wychowa-
nych w dobie nowoczesnych technologii i rosnącej popularności 
rozwiązań ekologicznych – dodaje Piotr Poprawski.

Autonomiczne samochody
Pojazdy samosterujące – temat, który wciąż fascynuje opinię pu-
bliczną, ma szansę w krótkim czasie zyskać konkretne udziały 
w rynku. Jak podkreślają eksperci McKinsey, rozwiązanie kwestii 
spornych związanych zarówno z regulacjami, jak i czynnikami tech-
nologicznymi spowoduje, że 15% nowych samochodów sprzedanych 
w 2030 będzie pojazdami autonomicznymi. Dodatkowo analitycy 
Morgan Stanley szacują, że ten typ samochodów może oznaczać dla 
amerykańskiej gospodarki 1,3 bln dolarów dodatkowych oszczęd-
ności, a w ujęciu globalnym – ponad 5,6 mld dolarów.

Rozwój motoryzacji do 2030 roku

Rynek motoryzacyjny czeka rewolucja
Gwałtowne zmiany technologiczne, rosnąca popularność strategii nastawionych na tzw. zrównoważony rozwój czy zmieniające się prefe-
rencje konsumentów to czynniki, które zrewolucjonizują światowe rynki motoryzacyjne.
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Rosnącą popularność samosterujących samochodów potwierdzają 
wyniki raportu Cars Online (2015) przygotowanego przez Capgemini, 
połowa wszystkich konsumentów uczestniczących w badaniu (49%) 
byłaby zainteresowana zakupem samochodu od takich gigantów tech-
nologicznych, jak firmy Apple czy Google, nawet jeśli są zadowoleni 
z obecnie posiadanej marki. Wskaźnik ten rośnie do 65% wśród młod-
szych klientów oraz klientów na rynkach wzrostowych – w tym Chi-
nach (74%) i Indiach (81%), w porównaniu z bardziej dojrzałymi ryn-
kami, takimi jak Wielka Brytania (26%) i Stany Zjednoczone (29%).

Inteligentne auta
Raport Capgemini wskazuje także na znaczący apetyt na zaawan-
sowane technologie i usługi związane z łącznością internetową, co 
daje producentom i dealerom nowe możliwości, ale także stawia 
przed nimi wyzwania. Połowa konsumentów (47%) już korzysta 
z funkcjonalności inteligentnych aut, przy czym ponad trzy czwarte 
(80%) twierdzi, że będzie to ważna cecha ich następnego samochodu. 
Producenci uważniej wsłuchują się w zdanie swoich odbiorców, a ci 
zgłaszają coraz precyzyjniej swe oczekiwania dotyczące poszczegól-
nych obszarów rynku. – W motoryzacji wprowadza się nowe pomysły, 

które umożliwiają choćby dostęp do poczty elektronicznej z poziomu 
kokpitu. Z jednym z gigantów amerykańskiej motoryzacji zrealizowa-
liśmy projekt „Interaktywny kokpit”, pozwalający kierowcy dowolnie 
skonfigurować elementy podlegające wyświetlaniu. Kolejnym etapem 
w rozwoju IT dla motoryzacji mogą być samosterowne samochody 
korzystające z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Prawie 
3/4 respondentów Connected Car Industry Raport oczekuje, że inte-
ligentne auta poprawią bezpieczeństwo i dostarczą nowe możliwości 
diagnozowania usterek w pojazdach – mówi Wojciech Mach, dyrektor 
zarządzający Luxoft w Europie Centralnej.
Działania mające na celu pojawienie się większej liczby zintegro-
wanych samochodów wspiera również Unia Europejska. Od 2002 
roku zainwestowała ponad 180 milionów euro w 40 projektów 
przyczyniających się do szybszego wprowadzenia inteligentnych 
rozwiązań do codziennego użytku.

Polska przyspiesza
Raport kwartalny KPMG oraz Polskiego Związku Przemysłu Moto-
ryzacyjnego wykazuje znaczne ożywienie rynku motoryzacyjnego 
w Polsce. W trzecim kwartale 2015 roku zarejestrowano 80,5 tys. 

Obecnie konsumenci wykorzystują samochód do różnych celów, w przyszłości będą wybierać optymalne mobilne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb.   
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nowych samochodów osobowych, tj. 11,3 tys. (16,4%) więcej niż w ana-
logicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost o 25,7% w porównaniu 
do pierwszego kwartału odnotowano w segmencie samochodów cię-
żarowych, co przekłada się na 15 662 sztuki. Wzrosty występują nie 
tylko w handlu, ale także w przemyśle motoryzacyjnym. Branża w per-
spektywie przyszłości ściśle zaznacza strategiczne i długoterminowe 
wyzwania wymagające zwiększonych nakładów na innowacyjność. 
– Wzrostowe tendencje obecne na rynku motoryzacyjnym w Polsce 
dotykają również przedsiębiorców, którzy coraz odważniej inwestują 
w swoje floty pojazdów. Sukcesywnie rośnie nie tylko ich liczebność, 
ale również poziom innowacyjności systemów, które pomagają nimi 
zarządzać. Ponadto pobudzenie gospodarcze w polskim przemyśle mo-
toryzacyjnym sprawia, że coraz więcej firm chętniej przeznacza środki 
na rozwój nowoczesnych technologii wspierających administrację po-
jazdami służbowymi. Badania pokazują, że liczba użytkowników urzą-
dzeń telematycznych wzrośnie nawet do ponad 28 milionów w 2019 
roku. Sytuacja ta jest szczególnie korzystna dla firm m.in. z branży 
logistycznej, które korzystając z nowatorskich rozwiązań, stają się 
bardziej konkurencyjne, również na rynku międzynarodowym – mówi 
Bartłomiej Dębski, prezes zarządu Cartrack Polska.

Eko przede wszystkim
Następne 15 lat to także rosnąca popularność aut elek-
trycznych. Powodem będą bardziej rygorystyczne zapisy 
związane z emisją spalin, niższe koszty baterii używa-
nych w tych samochodach oraz coraz lepsza infrastruktura 
umożliwiająca ich ładowanie. Według danych Navigant Re-

search do 2023 samochody elektryczne będą stanowić 
2,4% globalnej sprzedaży pojazdów nowej generacji. 
Światowy rynek samochodów osobowych o napędzie elek-
trycznym może wzrosnąć z 2,7 mln w 2014 roku, aż do 
6,4 mln w 2023 roku. Jeszcze do niedawna samochody 
elektryczne traktowane były przez inwestorów jako cie-
kawostka. Pięć lat temu w Europie sprzedano zaledwie 
700 tego typu pojazdów. Sytuacja ulega jednak zmianie. 
W 2013 roku na terenie samej Unii Europejskiej sprze-
dano ich już 50 tysięcy, a do końca 2014 liczba ta miała 
wzrosnąć dwukrotnie. – Rozwój branży e-mobility jest ko-
rzystny nie tylko z punktu widzenia użytkowników pry-
watnych, ale również przedsiębiorstw branży TSL oraz 
firm, które dysponują rozbudowanymi f lotami pojazdów. 
Z elektrycznych aut korzystają już m.in. siły powietrz-
ne USA, które w Los Angeles wprowadziły je do obsługi 
naziemnej. Wdrażanie tego rozwiązania, wspierane przez 
bieżący monitoring GPS samochodów oraz ecodriving 
w pozytywny sposób wpływa nie tylko na środowisko, 
ale przede wszystkim prowadzi do optymalizacji kosz-
tów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa – mówi Ka-
mil Jakacki, dyrektor ds. sprzedaży w Cartrack Polska.
Dawniej każdy marzył o tym, aby posiadać samochód na wła-
sność. Dziś marzeniem człowieka jest, by przemieszczać się 
szybko i nie posiadać własności, która jest współczesną formą 
niewolnictwa.

■ Kryspin Wiśniewski
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Wielość kanałów kontaktu, a więc 
opcji sfinalizowania transakcji, 

oznacza potężne wyzwanie związane 
z dostarczeniem klientowi zakupionego 
produktu. Duże wyzwanie logistyczne… 
Jak można sobie z nim poradzić, pokazu-
je przykład Empik.com. 
O konieczności wchodzenia przez polski 
e-commerce na zagraniczne rynki prze-
sądza strategia Komisji Europejskiej, 
która dąży do zniesienia wszelkich 
barier dla wewnątrzunijnego e-handlu. 
W poprzednich artykułach pisaliśmy 
o tym, że proste przeniesienie wzorców 
z polskiego rynku na rynki krajów za-
chodniej Europy to gwarantowana recep-

ta na porażkę. Sukces Krakpolu pokazuje, w jaki sposób można jej 
uniknąć i mądrze przeprowadzić tradycyjną firmę do XXI wieku.
I na koniec dostawa tego samego dnia, czyli same day delive-
ry. Wydawałoby się, że tego typu oferta dotyczyć może głównie 
asortymentu pożądanego przez specyficzną grupę docelową, np. 
fanów gier komputerowych, którzy po rozmowie z kolegą w pra-
cy zapragną jeszcze dziś wieczorem zagrać w grę, przez którą 
kolega zarwał wczorajszą nockę. Answer.com znalazł rynek dla 
oferty SDD, w której sprzedaje w zasadzie ten sam asortyment, co 
w transakcjach z tradycyjną dostawą (odzież, obuwie, dodatki), 
tyle że skuteczniej! 

Omnichannel 
Empik jest największą i jedną z najlepiej rozpoznawalnych sie-
ci detalicznych oferujących produkty kultury, wiedzy i rozrywki 
na polskim rynku. Bogaty asortyment obejmuje kilka kategorii: 
książki, e-booki, muzykę, filmy, multimedia, wydania obcojęzycz-
ne, artykuły papiernicze, zabawki, gry planszowe, perfumy oraz 
elektronikę. Produkty te są sprzedawane w sieci ponad 200 salo-
nów oraz w największym w Polsce sklepie internetowym empik.
com. Klienci kupując produkty online, mogą wybrać dostawę do 
domu lub darmowy odbiór w salonie. Empik świadomy korzyści, 
jakie niesie ze sobą integracja tych dwóch kanałów sprzedaży, re-
alizuje krok po kroku założenia strategii omnichannel. Obejmuje 
ona m.in.: 
 ❚ aktualizację na stronach e-sklepu informacji o dostępności pro-
duktów w salonach oraz możliwość rezerwacji produktów, wspie-
rając tym samym klientów robiących zakupy w modelu ROPO, 
 ❚ możliwość bezpłatnego odbioru wirtualnych zakupów oraz zwro-
tu towarów w punkcie odbioru – wyznaczonym salonie Empik, 

a w przyszłości także wymiany od ręki na nieuszkodzony lub wła-
ściwy produkt dostępny na półce sklepu,
 ❚ spersonalizowany program lojalnościowy łączący ofertę dla obu 
kanałów sprzedaży, 
 ❚ click & collect z fulfilmentem realizowanym z zapasów dostępnych 
w salonie, 
 ❚ nowe multimedialne salony, w których klienci na miejscu, ko-
rzystając z urządzeń multimedialnych, mogą złożyć zamówienie 
na produkty niedostępne w sklepie stacjonarnym, 
 ❚ aplikacje na smartfon ułatwiające dostęp do informacji o pro-
duktach i opiniach klientów oraz zakupy online,
 ❚ usługę dostawy tego samego dnia, której wdrożenie jest planowane 
na przyszły rok. 

Do dyspozycji e-klientów jest również czynna całą dobę infolinia – 
Centrum Wsparcia Klienta – poprzez którą konsumenci mogą np. za-
rezerwować produkty w salonie czy otrzymać niezbędne informacje.
Wprowadzony w sierpniu 2016 r. nowy program lojalnościowy Mój 
Empik jest pierwszym na polskim rynku systemem uczącym za-
chowań klientów i dopasowującym ofertę do upodobań właściciela 
karty lojalnościowej. Na podstawie historii zakupowej oraz historii 
przeglądania wirtualnej oferty program przygotowuje dla klienta 
promocje i kupony rabatowe zarówno do e-sklepu, jak i do salonów, 
wysyła zaproszenia na wydarzenia kulturalne (np. spotkania z ulu-
bionymi autorami), informuje o nowościach i premierach ulubio-
nych gatunków literackich czy muzycznych. Mój Empik rejestruje 
także transakcje na karcie lojalnościowej oraz umożliwia zwrot lub 
wymianę produktów bez paragonu. Klienci mogą na swoim koncie 
tworzyć listy prezentów, przeczytanych książek czy obejrzanych 
filmów oraz dzielić się nimi ze znajomymi w Internecie. Program 
jest wspierany przez aplikację mobilną. Dzięki niej nie tylko nie 
trzeba nosić plastikowej karty. Można również poznać tytuł i wy-
konawcę utworu muzycznego dzięki skanerowi muzyki, sprawdzić 
opinie o książce po zeskanowaniu jej kodu kreskowego, sprawdzić 
dostępność produktów w salonach, ułożyć listę zakupową.
W przyszłym roku Empik planuje rozszerzyć działanie programu 
i wprowadzić w salonach system wykorzystujący beacony lub Wi-
-Fi. Dzięki temu klienci programu lojalnościowego, którzy posiadają 
smartfon z systemem Android i zainstalowaną aplikacją mobilną 
oraz włączonym bluetoothem lub Wi-Fi, będą otrzymywali po prze-
kroczeniu progu salonu spersonalizowane informacje i ofertę (np. 
rabat na książkę, którą ostatnio oglądali w e-sklepie). Ponadto mobil-
na aplikacja wskaże klientowi półkę, na której znajduje się produkt 
oraz wyświetli mapę z trasą do tego miejsca. Poznawanie dzięki 
programowi lojalnościowemu ścieżek decyzyjnych i preferencji za-
kupowych klientów oraz wędrówki między kanałami i urządzeniami 
pozwala Empikowi stymulować sprzedaż w modelu omnichannel.

Trendy w e-commerce

Nowatorska logistyka
Po multichannel, czyli strategii docierania do nabywcy poprzez różne, ale niezależne kanały sprzedaży, świat e-handlu chce iść dalej 
– teraz te wszystkie kanały (offline i online) mają być tak zintegrowane, że pierwszy kontakt klienta z marką czy produktem np. na 
smartfonie, jeśli nie zakończy się zakupem – będzie kontynuowany w domu przy użyciu laptopa, i jeśli wciąż nie dojdzie do zakupu, 
klient otrzyma np. SMS-em ofertę z rabatem, dokonując zakupu w modelu click&collect. 

■ dr Aneta Pluta-Zaremba 
Katedra Logistyki SGH

■ Robert Sulich
Robert M. Sulich Consulting
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Kolejne rozwiązanie – zakupy w systemie click & collect – Empik 
testuje na razie w Poznaniu. Ta forma sprzedaży kierowana jest 
do klientów, którzy chcą kupić produkt online i po kilkudziesię-
ciu minutach odebrać go w salonie. 90% klientów tej usługi korzy-
sta z aplikacji w smartfonach. Robią mobilne zakupy, np. stojąc 
w korkach w drodze z pracy do domu i odbierają je w wybranym 
sklepie. Empik przyjął model click & collect, w którym fulfilment 
i odbiór realizowane są w salonach sieci. Pracownicy sklepu kom-
pletują zamówienia z produktów dostępnych na półkach. 
W tym modelu kluczowa jest widoczność zapasów w całym sys-
temie logistycznym, a zwłaszcza aktualnych stanów produktów 
w sklepach. Dlatego Empik wprowadził dynamiczne zarządzanie 
cenami i asortymentem oferowanym w usłudze click & collect. 
Obejmuje ona przede wszystkim produkty masowe lub bestsel-
lery dostępne w większej ilości w sklepie. Dzięki temu unika się 
sytuacji, kiedy ostatnią sztukę produktu w wybranym salonie 
jednocześnie kupuje klient online i wkłada do koszyka nabywca 
w sklepie. Nie mniej istotne jest wsparcie całego procesu przez 
technologie informatyczne. Wdrożony przez Empik system IT na 
bieżąco śledzi sprzedaż offline i zamówienia online, aby na pod-
stawie aktualnych danych i historii zakupowej klientów podejmo-
wać decyzje o dynamicznym uzupełnianiu produktów w sklepach 
stacjonarnych.
Omnichannel i opisane powyżej działania Empiku wymagają dobrze 
zorganizowanej logistyki wspartej zintegrowanym systemem infor-
matycznym łączącym salony z systemami magazynów, e-commerce 
i firm logistycznych lub kurierskich. Empik wykorzystuje sieć skle-
pów stacjonarnych do obsługi sprzedaży internetowej, dzięki czemu 
osiąga efekt synergii z połączenia tych dwóch kanałów sprzedaży. 
Jednak rozdziela logistykę dla obu kanałów. Realizacją zamówień 
internetowych zajmuje się dedykowany dla e-commerce magazyn 
w Sochaczewie pod Warszawą. Wszystkie zamówienia, poza tymi 
realizowanymi w usłudze click & collect, są w nim konfekcjonowa-
ne, a następnie wysyłane na wskazany przez klienta adres firmą 
kurierską, pocztową, do paczkomatów lub do wybranego punktu 
odbioru w salonie. Zwroty produktów kupionych online są odsyłane 
do magazynu w Sochaczewie także wtedy, gdy klient przynosi je do 
sklepu stacjonarnego (opcja zwrotu dostępna tylko dla zamówień 
odebranych w punkcie odbioru). 
Rozdzielenie przepływów ułatwia zarządzanie asortymentem ofe-
rowanym w e-sklepie, salonach oraz w usługach click & collect. 
Zapewnia też przejrzystość zapasów w systemie logistycznym. 
Dysponowanie aktualnymi danymi o dostępności produktów 
zapobiega sytuacjom, kiedy brak jest w zapasie towarów zamó-
wionych przez e-klientów. Nie dotyczy to asortymentu niszowego 
sprowadzanego na zamówienie. Przyczynia się też do budowania 
pozytywnego doświadczenia klienta (customer experience). 
Empik korzysta z systemu informatycznego, który nie tylko za-
pewnia sprawny przepływ informacji, lecz wspiera dynamiczne, 
ciągnione popytem rynkowym uzupełnianie produktów w systemie 
logistycznym. System śledzi na bieżąco sprzedaż online i offline 
i korzystając z danych historycznych, wzorców zakupowych klien-
tów oraz bieżących trendów w sprzedaży, przewiduje popyt i wspie-
ra decyzje o uzupełnieniu zapasów w poszczególnych miejscach 
systemu logistycznego czy złożenie zamówień u dostawców. To jest 
bardzo ważne przy integracji kanałów sprzedaży, w usłudze click & 
collect realizowanej w salonach czy dostawach tego samego dnia.

Realizowany przez Empik model biznesu oparty na omnichannel 
odpowiada na potrzeby klientów kupujących zarówno w modelu 
ROPO, jak i odwróconego ROPO – oczekujących interaktywności, 
szybkiego i prostego dostępu do informacji o produktach i ich 
dostępności także z urządzeń mobilnych oraz ceniących szybką 
dostawę lub możliwość odbioru w salonie zamówień złożonych 
w drodze z pracy do domu. Podjęte przez Empik działania przyno-
szą efekty w postaci wzrostu sprzedaży znacznie powyżej średniej 
wzrostu całego rynku online. Średnia wartość koszyka lojalnego 
klienta kupującego zarówno online, jak i offline jest większa o kil-
kanaście procent niż klienta tradycyjnego czy e-klienta. Empik 
podkreśla, że przyszłość handlu, zwłaszcza sieci detalicznych, 
leży w sprzedaży omnichannel. 

E-handel transgraniczny
Krakpol, to polska firma z blisko 60-letnią tradycją, producent 
ozdobnych opakowań i pudełek z drewna, puszek i pudełek me-
talowych, pudełek z tektury, ale przede wszystkim producent 
zabawek ekologicznych i edukacyjnych. Firma przetrwała zmia-
nę ustroju i dyskretnie, acz skutecznie realizuje swoją strategię 
poprzez plasowanie ponad 75% produkcji na rynkach zagranicz-
nych, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Wło-
szech. Około 95% zagranicznych nabywców produktów Krakpolu 
to odbiorcy prywatni. Dziś Krakpol wydaje się być modelowym 
przykładem sukcesu w transgranicznym e-handlu. Fundamentem 
sukcesu firmy są produkty trafiające w niszę, w której niemal 
brak konkurentów na zachodnich rynkach, i cierpliwość w reali-
zowaniu strategii. 
Krakpol potwierdza tezę, że hipermarkety online nie są w stanie 
sprostać konkurencji cenowej Amazona czy Alibaby i że cross-bor-
der e-commerce świetnie sprawdza się raczej w przypadku niszo-
wego, unikalnego produktu. Jeśli nasza analiza rynków docelowych 
potwierdza taką konstatację, to następnym krokiem jest uzbrojenie 
się w cierpliwość – CBEC nie jest dla sprinterów. Zdobywanie pozy-
cji na każdym z zagranicznych rynków, gdzie Krakpol jest obecny, 
to proces rozpisany raczej na lata niż miesiące. Krakpol oferuje 
swoje produkty poprzez e-sklep Leomark.pl. Nabywcom zagranicz-
nym nie oferuje po prostu tłumaczenia strony na odpowiedni obcy 
język, dla każdego z zagranicznych rynków buduje natomiast dedy-
kowane e-sklepy, np. Leomark.uk, Leomark.fr itd.
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Wejście na każdy z zagranicznych rynków to cierpliwy proces roz-
poznawania zwyczajów zakupowych, dzięki współpracy z lokalny-
mi partnerami, wykorzystywanymi na etapie poznawania danego 
rynku. W kwestii aspektów prawnych (ochrona praw konsumenta, 
podatki itp.) Krakpol korzysta z doradztwa lokalnych kancelarii 
prawnych. Preferowane za granicą formy płatności to przedpłata na 
konto i Pay Pal. Krakpol świadomie zrezygnował z pobrania, które 
zresztą w praktyce e-handlu w Europie Zachodniej niemal nie wy-
stępuje, i nie obserwuje znaczącego wpływu tej decyzji na popyt. 
Promocja sprzedaży zagranicznej Krakpolu nie zawiera gamy dzia-
łań marketingu online, znanych z krajowego podwórka. Skuteczne 
są za to katalogi i foldery dystrybuowane przez lokalnych partne-
rów, a także dołączane do przesyłek z zakupami. Zadowoleni klienci 
ponawiają zakupy lub rekomendują sklep znajomym. 

Kluczowym zagadnieniem dla rachunku wyniku modelu bizneso-
wego, realizowanego przez Krakpol, jest koszt logistyki – zwłasz-
cza koszt zagranicznej dostawy i ewentualnego zwrotu zakupu. 
Wielu przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie e-sprzedaży 
zagranicznej na tym etapie rezygnuje. Krakpol dostarcza zakupy 
swym zagranicznym nabywcom, korzystając z usług DHL Parcel 
i twierdzi, że koszty przesyłek zagranicznych w tym przypadku 
nie odbiegają znacząco od cen dostaw krajowych. Czas dostawy 
przy wybitnie niszowym produkcie nie jest krytyczny – „krajo-
wy” standard, tj. dostawa w 24 h, nie jest konieczny, bo Krakpol 
nie konkuruje z lokalnymi ofertami (wówczas czas dostawy byłby 
krytyczny) z racji unikalnego asortymentu.
Jak Krakpol rozwiązuje problem zwrotu zagranicznych zakupów? 
Rozwiązaniem jest rzetelne rozpoznanie rynku. Na każdym z nich 
Krakpol wybrał partnera logistycznego, któremu zleca obsługę 
zwrotów. Szczegółowych uzgodnień dotyczących zwrotu nabyw-
ca dokonuje z działem obsługi klienta Krakpolu (zlokalizowanym 
w podkrakowskiej siedzibie firmy), który udziela klientowi szczegó-
łowych instrukcji. Paczka ze zwrotem może być nadana w punkcie 
serwisowym partnera lub przekazana kurierowi (cięższe i większe 
gabarytowo przesyłki). Wszystkie one trafiają do krajowego centrum 
konsolidacyjnego, a następnie już w formie skonsolidowanej prze-
syłki paletowej – do Polski. To rozwiązanie znacznie obniża koszty 
i jest zupełnie wystarczające z punktu widzenia oczekiwań nabyw-
ców i płynności finansowej Krakpolu. Warto tu też zwrócić uwagę na 
szczególny asortyment, w którym średnia zwrotów nie jest drama-
tycznie wysoka (np. w porównaniu z odzieżą lub obuwiem).

Same Day Delivery
ANSWEAR.com to pierwszy polski sklep multibrandowy oferujący 
szeroki wybór produktów z kategorii ubrania, obuwie oraz dodatki, 
które pochodzą od ponad 200 najmodniejszych światowych marek, 
takich jak: Mango, Vero Moda, Adidas, Nike, New Balance, Levi’s, Lee, 
Wrangler, Diesel, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Valentino czy DKNY.
ANSWEAR.com wierzy, że klienci e-commerce oczekują coraz 
szybszej dostawy zamówionego produktu i że jest to stały i nieod-

wracalny trend. Oznacza on coraz ambitniejsze zadania stawiane 
przed logistyką. Decyzja ANSWEAR.com o uruchomieniu dostawy 
w dniu zakupu była więc naturalnym wyborem. Jednak mogła być 
zrealizowana dopiero wówczas, gdy znajdzie się operator gotowy 
stawić czoło wyzwaniu. Poradził sobie z nim X-press Couriers. 
Zanim ANSWEAR.com zdecydował się na pełne wdrożenie, testo-
wał usługę na wybranym obszarze. Decyzja zapadła szybko i dziś 
dostawa SDD udostępniona jest klientom z Krakowa, Katowic, War-
szawy, Poznania i Łodzi. Klient dokonujący zakupu przed godziną 
12:00 otrzymuje zamówiony produkt tego samego dnia w godzinach  
18:00-22:00. Weryfikacja dostępności opcji SDD odbywa się poprzez 
podanie kodu pocztowego adresu doręczenia. Wszystkie dostawy – 
także te w opcji SDD – wyjeżdżają z centralnego magazynu ANSWE-
AR.com w Skawinie pod Krakowem. To, że dostawa SDD oferowana 
jest klientom z Krakowa (czy nawet z Katowic), wydaje się być oczy-
wistością. X-press Couriers radzi sobie jednak także z pokonaniem 
dystansu Skawina-Warszawa (a teraz także Skawina-Łódź i Skawi-
na-Poznań) w czasie umożliwiającym dostawę w trybie „zamówione 
do południa, doręczone 18:00-22:00”. Jak to możliwe, że usługa ta 
kosztuje tyle samo, co tradycyjne doręczenie, to słodka tajemnica AN-
SWEAR.com i X-Press Couriers. Po odebraniu przesyłki przez kuriera 
klient otrzymuje SMS, który zawiera kluczowe informacje dotyczące 
zamówienia: nadawcę przesyłki, jej numer, przewidywany czas dorę-
czenia. Losy przesyłki można śledzić na stronie operatora, na której 
dostępne są również kontaktowe numery telefonu do kuriera. 
Krytycznym wyzwaniem dla obu firm była integracja systemów 
IT. Przyjęte zamówienie musi zostać szybko i bezbłędnie prze-
kazane z ANSWEAR.com do X-press Couriers, a dyspozytorzy 
X-press Couriers muszą uruchomić dostawę. Z drugiej strony 
– integracja systemów operatora i klienta musi umożliwiać 
prawidłowe zweryfikowanie dostępności usługi SDD w trakcie 
składania zamówienia.
Dostawa SDD w ANSWEAR.com ma charakter przesyłki prioryte-
towej, czyli wymusza pierwszeństwo w kolejce oczekujących na 
standardowe dostarczenie, które w przypadku ANSWEAR.com 
wynosi 24 godziny. Takie formy dostawy wymagają przeprojek-
towania procesu i doszkolenia pracowników. O tym, że warto jed-
nak podjąć te wyzwania, świadczą efekty biznesowe:
 ❚ konwersja przy wyborze SDD jest wyższa o 15-25%,
 ❚ wartość koszyka zakupów z opcją SDD jest wyraźnie wyższa niż 
zakupów z tradycyjną opcją dostawy,
 ❚ sprzedaż rozkłada się w zasadzie równomiernie we wszystkie dni 
tygodnia, co wydaje się być sprzeczne z intuicją, że są to zakupy 
na weekendowe imprezy (70% kupujących w tej opcji to kobiety),
 ❚  struktura asortymentowa tych zakupów jest zbliżona do zaku-
pów z tradycyjną opcją dostawy.

Oprócz trzech opisanych wyżej modeli biznesowych, które wzbu-
dzają najwięcej emocji w polskim e-handlu, z logistycznego punktu 
widzenia warto jeszcze wspomnieć o dwóch: dropshipping i Uber. 
Pierwszy z nich to model powiększania swej oferty poprzez udo-
stępnianie produktów, których nie mamy w magazynie, a sprzeda-
ny produkt pojedzie do klienta wprost z magazynu producenta lub 
głównego dystrybutora. Uber znany jest z kolei z usług taksówko-
wych. Mało kto jednak wie, że Uber to także dostawa paczek w du-
żych miastach. Dropshipping służy głównie mniejszym e-sklepom. 
Ten segment rynku wymaga bardziej drobiazgowej analizy i będzie 
on tematem jednego z kolejnych artykułów. ■ 

Fundamentem sukcesu firmy są produkty 
trafiające w niszę, w której niemal brak 
konkurentów na zachodnich rynkach, 
i cierpliwość w realizowaniu strategii
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Według szacunków agencji badaw-
czej PMR obserwowana dynamika 

wzrostu utrzyma się na stałym poziomie, 
a wartość handlu elektronicznego wzro-
śnie w 2020 roku do 65 mld złotych, co 
oznaczałoby dwukrotny wzrost w stosun-
ku do roku ubiegłego. Co więcej, w porów-

naniu do innych krajów europejskich, gdzie średni wzrost sprze-
daży e-commerce wyniósł w 2015 roku 18,4%, nasz kraj zajmuje 
drugie miejsce po Niemczech, z wynikiem aż 21%.

Preferencje zakupowe
Wraz z rosnącym rynkiem e-handlu zmieniają się również preferen-
cje zakupowe polskich konsumentów, którzy coraz chętniej i częściej 
nabywają przez Internet już nie tylko drobne towary typu odzież, 
akcesoria czy książki, ale również produkty o większych gabary-
tach, takie jak sprzęt RTV/AGD. Według danych raportu E-commer-
ce w Polsce 2016, aż 55% klientów kupujących w sieci często lub 
bardzo często nabywa tą drogą urządzenia gospodarstwa domowego. 
Ponadto udział sprzętu RTV/AGD w całości e-rynku wynosi obecnie 
w Polsce już 20%, przy czym w tradycyjnym kanale sprzedaży tylko 
5%. Natomiast towary wielkogabarytowe stanowią łącznie ponad 30% 
wartości tego sektora, a siedem z ośmiu największych sklepów inter-
netowych w Polsce koncentruje się obecnie na sprzedaży urządzeń 
RTV/AGD. Ten dynamiczny rozwój rynku e-commerce obserwuje 
firma ROHLIG SUUS Logistics, w której udział przesyłek B2C w kra-
jowych dostawach systematycznie rośnie. W 2015 roku odnotowano 
71% wzrost, z czego 90% dostaw firma realizuje właśnie dla wielko-
gabarytowego sprzętu, takiego jak RTV/AGD lub meble.

Poznanie potrzeb klientów kluczem do sukcesu
Dużą rolę w obsłudze dostaw e-commerce odgrywa nie tylko samo 
zrozumienie zasad funkcjonowania internetowego rynku, ale rów-
nież dogłębne poznanie potrzeb klientów. ROHLIG SUUS Logistics 
przeprowadził wśród zróżnicowanych kontrahentów autorską an-
kietę (przebadano m.in. działy sprzedaży, IT, prawne, logistyki, 
marketingu) na temat różnego typu wyzwań, jakie pojawiają się 
w firmach działających w e-handlu.
Jak pokazały wyniki badania – 20% przedsiębiorstw prowadzi 
sprzedaż internetową poprzez własną platformę, 40% korzysta 
z usług pośredników, a kolejne 40% łączy te dwa kanały, co wska-
zuje, że przyjęta na rynku elektronicznym strategia sprzedaży 
nie jest jeszcze dostatecznie skrystalizowana i wciąż będzie się 
zmieniać. Firmy ciągle zastanawiają się nad zminimalizowaniem 
ryzyka konkurencji wobec własnych dystrybutorów, przyjęciem 
odpowiedniej polityki cenowej lub rozwiązaniami logistycznymi.
Badanie ankietowe wykazało również, że działania marketingowe 
dla wielkogabarytowych produktów – takich jak sprzęt RTV/AGD, 
opierają się w dużej mierze na poszukiwaniu przewag konkuren-
cyjnych w postaci np. usług dodatkowych, które znacząco różnią 
się od serwisów oferowanych przy standardowych przesyłkach. 

Ponadto kolejną istotną kwestię stanowiły także aspekty prawne, 
które zdecydowanie różnicują sprzedaż towarów drobnych i wiel-
kogabarytowych. Do największych wyzwań w tym obszarze firmy 
zaliczyły bowiem nadmierne zwroty, moment przejścia własności 
towaru i rozstrzygnięcie reklamacji.
Z kolei logistyka za kluczowe wyzwania uznaje tzw. ostatnią milę, 
czyli moment dostawy przesyłki do klienta, kontrolę łańcucha 
dostaw, czas i jakość realizacji zamówień oraz obsługę zwrotów. 
Aż 75% przedsiębiorstw wskazało dział logistyki jako ten, który 
styka się z największą liczbą wyzwań w dostawach e-commerce.

Dropshipping i ostatnia mila
Sklepy internetowe oferują swoim klientom różne formy dostawy 
przesyłek. Rynkowa oferta usług obejmuje paczkomaty, serwis 
kurierski lub dostarczenie za pośrednictwem operatora logistycz-
nego. Dwie pierwsze opcje łączy niewielki rozmiar oraz ustalona, 
maksymalna waga przesyłek (do 25 kg i 150 cm w paczkomacie, 
do 32 kg i 300 cm w serwisie kurierskim), a odróżnia miejsce 
realizacji usługi. Dostawy realizowane przez operatora logistycz-
nego obejmują natomiast przesyłki o wadze 50 kg (i więcej) oraz 
sumie wymiarów do 400 cm, co szczególnie dotyczy sprzętu o du-
żej rozpiętości gabarytowej, takiego jak RTV/AGD.
Mimo że rynek B2C przejął wzorce obsługi dostaw kurierskich, co 
miało naturalny wpływ na oczekiwania odbiorców ostatecznych 
i klientów operatorów logistycznych, warto zwrócić uwagę na róż-
nice i trudności występujące przy dostawach wielkogabarytowych 
produktów. Z punktu widzenia firmy logistycznej, kluczowe są dwa 
rodzaje usług, które odpowiadają za większość wyzwań w sektorze 
e-commerce. Chodzi tu o dropshipping oraz tzw. ostatnią milę.
Dropshipping staje się coraz bardziej popularną metodą dostaw w Sta-
nach Zjednoczonych, cenioną na rynku B2C, szczególnie w odniesie-

Wyzwania łańcucha dostaw w obliczu rozwoju e-commerce

Dropshipping szansą dla gabarytów
Polski rynek e-commerce dynamicznie się rozwija. Tylko w 2015 roku wartość sprzedaży internetowej wyniosła w naszym kraju 
32 mld złotych, a prognozy na przyszłość dla tego sektora są bardzo optymistyczne.

■ Anna Galas
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niu do gabarytowego sprzętu. To usługa, która znacznie skraca drogę 
towaru do klienta ostatecznego (eliminuje co najmniej dwa przeła-
dunki), a tym samym wpływa na czas realizacji zamówienia, gdyż 
moment zakupu produktu w sklepie internetowym inicjuje pierwszą 
drogę przesyłki z magazynu producenta lub dystrybutora – bezpo-
średnio do ostatecznego odbiorcy. Tym samym serwis niesie realne 
oszczędności finansowe. Eliminuje m.in. magazyn e-sklepu w pro-
cesie obsługi zlecenia – a co za tym idzie – wpływa na obniżenie 
kosztów stałych oraz zapewnia dostęp do pełnego asortymentu, bez 
konieczności posiadania fizycznych stanów magazynowych.
Pomimo wielu zalet dropshipping pociąga jednak za sobą również 
pewne wyzwania. Odpowiednie wdrożenie serwisu wymaga przede 
wszystkim dobrej komunikacji między sprzedającym a operatorem 
logistycznym. Konieczne jest określenie etapu przekazania własno-
ści towaru – czy będzie to z chwilą opuszczenia produktu z magazy-
nu producenta, czy dopiero w momencie dostawy przesyłki do osta-
tecznego odbiorcy. Nie można też zapomnieć o integracji systemów 
informatycznych czy obsłudze zwrotów przesyłek.
Kolejną odpowiedź na wyzwania rynku e-commerce w dostawach 
wielkogabarytowych produktów stanowi także tzw. ostatnia mila, czy-
li moment, w którym przesyłka dociera do rąk ostatecznego odbiorcy. 
Klient ocenia wówczas cały proces realizacji zlecenia, zwracając uwa-
gę na kilka aspektów, takich jak: estetyka przesyłki i jej kompletność, 
brak uszkodzeń opakowania, rzeczywisty termin dostawy, zachowa-
nie kierowcy. To cztery z pięciu elementów, za które odpowiedzialny 
jest operator logistyczny. Należy jednak pamiętać, że nie tylko one 
decydują o jakości dostawy. Liczy się komunikacja między operato-
rem a sprzedającym. Kluczową kwestię stanowi zatem zdefiniowanie 

poprawnego zakresu świadczonych usług, ze szczególnym naciskiem 
na oczekiwania klienta ostatecznego. Bez efektywnej komunikacji 
oraz integracji systemów nie ma mowy o budowaniu lojalności klien-
tów oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku e-sklepu.

Dodatkowy serwis
Wraz z rozwojem rynku e-commerce kupujący wielkogabarytowe 
produkty coraz częściej oczekują od e-sklepów serwisów dodatko-
wych, obejmujących m.in. wniesienie i rozpakowanie zakupionego 
towaru, odbiór zużytego sprzętu RTV/AGD, płatności za pobraniem 
(cash on delivery) czy dostawę w godzinach niestandardowych. Za-
kupy tak wartościowych towarów są szczególnie ważne dla e-kon-
sumentów. Jak pokazują dane ROHLIG SUUS Logistics – 34% zleceń 
operatora jest realizowanych z usługą wniesienia, a 38% klientów 
B2C korzysta z płatności za pobraniem. Ponadto firma obsługuje 
aż 99% dostaw wielkogabarytowych w godzinach standardowych, 
wysyłając jednocześnie do odbiorców dwa komunikaty SMS-em do-
tyczące dostawy, z czego jeden zawiera informację o zamówionej 
(lub nie) usłudze wniesienia zakupionego towaru.
Sektor e-commerce stale ewoluuje, a operatorzy logistyczni wciąż 
mierzą się z rosnącymi oczekiwaniami klientów. Jeszcze kilka 
lat temu wydawało się, że pewne usługi dodatkowe, takie jak np. 
wniesienie towaru, nie przyjmą się na polskim rynku. Obecnie 
firmy logistyczne realizują je z powodzeniem, co pokazuje, że 
e-handel może jeszcze niejeden raz zaskoczyć. 

■ Autorka jest dyrektorem  
ds. rozwoju logistyki kontraktowej  

w ROHLIG SUUS Logistics.
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A.K.: Szef logistyki Zalando informuje, że firma miesięcznie do-
starcza kilka milionów przesyłek do klientów w 15 krajach w Eu-
ropie. W ciągu ostatniego roku Zalando zyskało aż trzy miliony 
nowych klientów. Polska doskonale wpisuje się w ten trend wzro-
stowy, albowiem każdego roku handel online wzrasta o około 25%, 
ale czy Fiege będzie w stanie obsłużyć tak dynamicznie rozwijają-
cy się e-commerce rynek modowy?
P.K.: Fiege zauważyło potencjał oraz wzrostową tendencję bran-
ży e-commerce już kilka lat temu. Obsługa podmiotów z branży 
modowej nie należy oczywiście do najłatwiejszych, niemniej jed-
nak jako doświadczony operator logistyczny mamy odpowiednią 
wiedzę i zasoby potrzebne do spełnienia nawet największych wy-
magań naszych klientów. Jesteśmy w stanie zaoferować nie tylko 
typowe usługi fulfillment, ale i wiele innych, specyficznych dla 
e-commerce.

A.K.: Zalando zapowiedziało, że zarządzać tym centrum będzie 
firma Fiege. Jak doszło do współpracy z tym potentatem na rynku 
e-commerce?
P.K.: Fiege działa na rynku e-commerce od 2007 roku. Już 
wtedy dostrzegliśmy potencjał tkwiący w tej branży i od tego 

czasu wspieramy naszych klientów w rozwoju, świadcząc 
im nie tylko usługi typowo logistyczne, ale także doradcze, 
HR-owe, jak i wspierając rozwój systemów IT. Posiadamy wie-
loletnie doświadczenie w obsłudze klientów z branży modo-
wej. Z centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Europie 
i Azji realizowanych jest codziennie ponad 100 000 wysyłek 
oraz ponad 100 000 zwrotów. Fiege obsługuje wielu klientów 
z branży odzieżowej w kilku krajach. Do naszych klientów na-
leżą wielkie marki: Esprit, Puma, Mexx, Gerry Weber, Felina. 
Obsługa logistyczna zapewniana przez nas obejmuje całość 
operacji, począwszy od dostaw, magazynowania, kontroli ja-
kości, realizacji zamówień, wysyłki paczek, zwrotów towaru, 
organizacji i nadzoru transportu, katalogowania artykułów, 
wysyłania wzorów do studiów fotograficznych, a skończyw-
szy na rozmaitych usługach dodanych, takich jak etykietowa-
nie oraz przygotowywanie zestawów promocyjnych. Naszym 
klientom proponujemy inne usługi dla logistyki dla tej branży, 
takie jak: prasowanie, szycie, etykietowanie, foliowanie, pa-
kowanie, wieszanie na wieszaki, kontrola jakości, rejestracja 
odbieranych towarów. W ramach usług dodatkowych moco-
wane są także etykiety z cenami produktów, znaczniki RFID 
oraz plakietki zabezpieczające. Nasi klienci mogą korzystać 
również z tworzonych dla nich rozwiązań internetowych, wie-
lojęzycznego call-center, obsługi przyjmowania i przetwarza-
nia zamówień, prowadzenia księgowości oraz odprawy celnej. 
Każda oferta jest indywidualnie przygotowywana zgodnie 
z wymaganiami naszych partnerów. Przez ostatnie lata do-
pracowaliśmy wszystkie procesy i zoptymalizowaliśmy nasze 
systemy. Działamy tak, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom 
naszych klientów.
Z Zalando Fiege związane jest od 2010 roku. Z roku na rok 
zakres usług świadczonych dla naszego partnera się po-
większa. W zeszłym roku w Stradelli, niedaleko Mediolanu,  

Fiege dla 
Zalando

Z Piotrem Kohmannem, 
CEO Fiege Polska, 

rozmawia  
Alicja Kostecka.
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we Włoszech powstało pierwsze międzynarodowe centrum 
dystrybucyjne Zalando. Centrum o powierzchni 20 000 m2 
już od stycznia 2016 roku obsługuje klientów włoskich. Nasz 
partner zadecydował, że drugie międzynarodowe centrum 
dystrybucyjne zostanie wybudowane w Polsce, jednak tym 
razem o znacznie większej powierzchni – bo aż 130 000 m2, 
a Fiege ponownie będzie odpowiadało za jego obsługę. Rozsze-
rzenie tej współpracy na Polskę jest dla nas powodem do dumy 
i dowodem na wysoką jakość usług świadczoną dla naszych 
partnerów.

A.K.: Kiedy centrum rozpocznie działalność?
P.K.: Pełna obsługa manualna w centrum rozpocznie się pod 
koniec lata 2017 roku, a obsługa w pełni zautomatyzowana, 
po wyposażeniu hal we wszystkie urządzenia, jesienią 2018 
roku.

A.K.: Czy centrum logistyczne Zalando w Gryfinie będzie obsługi-
wać tylko polski rynek?
P.K.: Gryfińskie centrum obsługiwać będzie nie tylko klientów 
z Polski, ale także z Niemiec i Skandynawii.

A.K.: Czy Fiege będzie świadczyć usługi dla rynku B2B, czy rów-
nież dla rynku B2C?
P.K.: Oczywiście, przede wszystkim B2C, niemniej nic nie stoi 
na przeszkodzie, by z tego centrum obsługiwać także rynek 
B2B, jeśli strategia sprzedaży firmy Zalando obejmie również 
ten rynek.

A.K.: Co jest najtrudniejsze w obsłudze klienta e-commerce i jak 
zamierzacie sobie z tym radzić?
P.K.: Od lat obsługujemy branżę e-commerce w wielu krajach 
i nasze doświadczenia zdobyte na tych rynkach przy obsłu-
dze m.in. takich firm, jak Esprit, Mango czy właśnie Zalando 
dają nam know-how, jak radzić sobie z wyzwaniami charakte-
rystycznymi dla tej branży. Obsługa znacznych wahań sezo-

nowych sprzedaży, osiąganie wysokich wskaźników jakościo-
wych przy zachowaniu bardzo wysokiej wydajności pracy, czy 
skracający się lead-time to zagadnienia, z którymi doskonale 
sobie radzimy na co dzień.

A.K.: Co oznacza współpraca z takim potentatem w handlu e-com-
merce, jakim jest Zalando, dla operatora logistycznego?
P.K.: Współpraca Fiege z Zalando pokazuje, jak dużą rolę w obec-
nej rzeczywistości odgrywają takie wartości, jak zaufanie, otwar-
tość oraz partnerskie podejście, a także nastawienie na realizację 
usług o najwyższej jakości. Tylko takie podejście gwarantuje wie-
loletnią współpracę i wspólny rozwój. Tak patrzymy na współpra-
cę z każdym klientem, nie tylko z branży e-commerce.

A.K.: W jaki sposób FIEGE zamierza się przygotować do obsługi 
centrum logistycznego w Gryfinie, bo przecież jego otwarcie ma 
nastąpić już latem 2017 r.?
P.K.: Przygotowania do tego projektu ruszyły już wiele mie-
sięcy temu i obejmują one wiele obszarów, począwszy od 
wnikliwego opracowania polityki rekrutacyjnej, struktury 
organizacyjnej, procedur pracy, po wybór odpowiednich osób 
na stanowiska kierownicze. Zależy nam na pozyskaniu najbar-
dziej wartościowych, zmotywowanych pracowników. Dlatego 
codziennie dokładamy starań, aby nasi pracownicy czuli się 
częścią organizacji, w której pracują. Naszym pracownikom 
gwarantujemy między innymi stabilność zatrudnienia, wiele 
szkoleń mających na celu rozwój kompetencji i zainteresowań 
oraz pracę w dobrej atmosferze. Część zadań realizowana jest 
samodzielnie, część natomiast wspólnie z zespołem Zalando. 
Wszystkie prace postępują planowo, a 18 listopada 2016 roku 
w Gardnie koło Gryfina odbyła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod nowo powstające centrum logistycz-
ne. Fiege istnieje na rynku polskim już blisko 20 lat i bar-
dzo się cieszymy, że rocznica naszej działalności zbiega się 
z uruchomieniem tak znaczącego projektu, z tak znamienitym 
partnerem, jakim jest firma Zalando. ■
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Tak jest na przykład w sektorach oferują-
cych pooling palet. W Polsce coraz więcej 

klientów wybiera firmy proponujące te usłu-
gi. Pooling jest strategicznym rozwiązaniem 
biznesowym dla firm, które chcą ograniczyć 
wydatki kapitałowe i poprawić działanie swo-
jego łańcucha dostaw.

Zarządzanie paletami 
przez firmę outsourcingową
Pooling palet to system wynajmu palet oferowany 
przez odpowiednio przygotowanych i przystosowa-
nych operatorów logistycznych. Usługa poolingu 
polega na współużytkowaniu palet i kontenerów 
o stałej jakości przez wielu uczestników łańcu-

cha dostaw. Dzięki wykorzystaniu outsourcingu 
w łańcuchu dostaw, czynności związane z obrotem 
palet zostają przeniesione z poziomu wewnętrz-
nego przedsiębiorstwa do obszaru, za który odpo-
wiedzialna jest firma zewnętrzna. Poprzez takie 
działanie zaangażowanie klientów jest minimalne, 
a uregulowanie wszelkich kwestii wynikających 
z zarządzania paletami, takich jak czyszczenie, 
naprawa czy utylizacja, gwarantuje operator logi-
styczny. – Wynajem palet to wygodne rozwiązanie, 
które umożliwia maksymalną kontrolę nad budże-
tem – mówi Kinga Di Salvo, Country General Ma-
nager, CHEP Polska i kraje bałtyckie. – Korzystanie 
z systemu poolingu paletowego przy obrocie towa-
rami nie wymaga zamrażania środków na zakup 
własnego poolu palet, a co za tym idzie, pozwala 
przedsiębiorcy na większą elastyczność w prowa-
dzeniu własnego biznesu. Płynność kapitału jest 
więc kluczowym elementem dobrze prosperującej 
firmy.
Korzystanie z poolingu rozpoczyna się od mo-
mentu złożenia przez klienta zamówienia, 
które jest dostarczane w określone miejsce. 
Towar trafia do dystrybutora na wypożyczonych 
paletach, to on je gromadzi i informuje o możli-
wości odbioru. Palety ponownie trafią do firmy 
oferujacej usługi poolingu, tam rozpoczyna się 
proces ich sortowania, naprawy lub w przypad-
ku tych zniszczonych – utylizacji. Po przejściu 
tego etapu i weryfikacji jakości produktu, pa-
lety oddawane są do ponownego użytku. Rola 
klienta w całym procesie polega jedynie na zło-
żeniu zamówienia i poinformowaniu operatora 
o ruchu palet, który dba o prawidłowy przebieg 
pozostałych etapów wymiany. – Warto podkre-
ślić, że współpracując z operatorem oferującym 
tak kompleksową obsługę, klienci mają do dys-
pozycji palety najlepszej jakości – mówi Tiago 
Costa, country manager firmy La Palette Rouge 
(LPR). – Gwarancją tego jest wykorzystywanie 

Skuteczność i efektywność łańcucha dostaw jest jednym z podstawowych elementów proce-
sów logistycznych. Jeszcze kilka lat temu większość firm samodzielnie organizowała i realizo-
wała zadania związane z transportem i dystrybucją. Obecnie coraz częściej decydują się na 
korzystanie z outsourcingu. 

Skuteczne zarządzanie obrotem palet 

Pool paletowy

Na przełomie kilkunastu lat CHEP zrewolu-
cjonizował rynek, wprowadzając do obrotu 
innowacyjne produkty i rozwiązania, które 

skutecznie obniżają koszty w łańcuchu dostaw oraz redukują ne-
gatywny wpływ na środowisko. Innowacyjnością w rozumieniu 

CHEP nie jest jedynie tworzenie nowych produktów, a kreowanie 
nowatorskiego podejścia biznesowego czy kultury organizacyjnej. 
Wiąże się to przede wszystkim z poszukiwaniem coraz lepszych 
rozwiązań, usprawniających łańcuch dostaw. Przykładem mogą 
być rozwiązania produktowe, takie jak Last Mile Solutions (LMS) 
– plastikowa paleta wystawowa, czy coroczne badania satysfakcji 
klientów, które znacząco przyczyniają się do rozumienia potrzeb 
naszych partnerów biznesowych. ■

Kinga Di Salvo 
Country General Manager 
CHEP Polska i kraje bałtyckie

Stały nadzór i kontrole zarówno procesu pro-
dukcji, jak i gotowego wyrobu, prowadzą sami 
producenci i firmy naprawiające oraz nieza-
leżne jednostki kontrolne. Kontrola jakości 

potwierdzana jest zawsze i bezwzględnie obecnością klamer kontrol-
nych na wszystkich nowych paletach, a na paletach poddanych napra-
wie –  obecnością gwoździa naprawczego. Klamry kontrolne koloru 
pomarańczowego lub fioletowego z logo QBB posiadają wiele zabezpie-

czeń, a gwoździe naprawcze zaopatrzone są numerem licencji firmy 
naprawiającej – wszystkie wydawane są wyłącznie przez niezależną 
jednostkę kontrolną SGS, przez co system kontroli jest szczelny. Nie 
bez znaczenia są w pełni ekologiczne materiały, z których zbudowana 
jest paleta UIC EUR. Drewno, z którego jest zbudowana, jest surow-
cem odnawialnym, a sam proces produkcji jest tani i nie wymaga 
wielkich nakładów energetycznych, nie powoduje przy tym większej 
emisji CO

2
. Palety EUR można w razie konieczności wielokrotnie i nie-

wielkim kosztem naprawiać, a po całkowitym zużyciu – zutylizować, 
nie szkodząc środowisku naturalnemu. ■

Adam Paciorek
SGS Polska
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do ich produkcji surowców dobrego gatunku 
oraz regularne inspekcje stanu udostępnianych 
nośników. Dzięki rozmieszczeniu magazynów 
w pobliżu głównych tras i autostrad oraz cia-
głej dostępności palet różnych rodzajów, klienci 
mogą być także pewni terminowości realizowa-
nych zamówień, bez względu na ich wielkość. 
Pooling palet upraszcza procesy logistyczne – 
jedno rozwiązanie wpływa na efektywność za-
rządzania oraz usprawnia realizację poszczegól-
nych etapów łańcucha dostaw. – W ten sposób 
klienci oszczędzają czas i pieniądze, a najwyż-
sza jakość palet oraz ich rzetelny serwis gwa-
rantuje profesjonalny i prawidłowy przebieg 
łańcucha dostaw – wyjaśnia Tiago Costa.

Korzyści
W ramach outsourcingu klienci mają zapew-
nioną kompleksową obsługę palet. To operator 
logistyczny nadzoruje działania w tym obszarze 
i jest za nie odpowiedzialny. Przekazanie obo-
wiązków firmie zewnętrznej sprawia, że klient 
zyskuje więcej czasu i może skoncentrować się 
na podstawowej działalności biznesowej. Jed-
nym z ważniejszych argumentów przemawiają-
cych za poolingiem palet, zwłaszcza na polskim 
rynku, jest mniejsze zaangażowanie finansowe 
w zakup środków trwałych, którymi są palety. 

Za korzystaniem z poolingu palet przemawia 
także ochrona środowiska – dzięki zrównoważo-
nej gospodarce surowców oraz redukcji emisji 
CO

2
. Dla nowoczesnych przedsiębiorstw bardzo 

ważne jest, aby działania, które podejmują, nie 
przynosiły negatywnych skutków dla środowi-
ska naturalnego. – Niezaprzeczalnie opakowa-
niem ekologicznym jest europaleta UIC – pod-
kreśla Emilia Słomińska ze spółki Centrala 
Palet. – Przewagą poolu palet UIC EUR jest peł-
na wymienialność, rozpoznawalne oznakowanie 
oraz gwarantowana niezmienna jakość. Palety 
UIC EUR wyprodukowane zgodnie z wymogami 
technicznymi Kodeksu UIC 435-2 są w pełni 
wymienialne w otwartym poolu europalet. Po 
zmianach w 2013 roku i podpisanej z Epal umo-
wie w 2014 roku, pool rozszerzony został o pa-
lety EPAL. Gwarantuje to swobodną wymianę 
wszystkich wyprodukowanych dotąd europalet 
– tych ze znakami EPAL-EUR z produkowanymi 
dzisiaj paletami UIC-EUR i EPAL-EPAL. W prak-
tyce oznacza to brak konieczności jakiegokol-
wiek sortowania i rozgraniczania obydwu pooli, 
a do dyskryminacji jakiegokolwiek oznakowa-
nia nie ma najmniejszych podstaw. Palety UIC 
EUR posiadają jedną stałą cechę rozpoznawczą, 
stosowaną od 55 lat – znak EUR w owalu, na 
prawym wsporniku. Stała i niezmienna jest też 

konstrukcja europalety UIC oraz wymóg maszy-
nowego montażu – oparte na normie UIC 435-2. 
Dzięki temu niezmienna i pewna jest nośność 
europalety UIC (1500 kg równomiernie roz-
mieszczonego ładunku i dodatkowe 4000 kg 
podczas spiętrzania).

W sektorze wymiany palet udaje się uniknąć 
niekorzystnych dla otoczenia konsekwencji 
między innymi poprzez wykorzystanie palet 
wykonanych z najlepszych materiałów, co 
zapewnia ich wysoką jakość w porównaniu 
z paletami jednorazowymi. Ponadto wielokrotne 
użycie tych samych palet, które dzięki naprawie 
z powrotem wracają do obrotu, pozwala zmniej-
szyć zapotrzebowanie na surowiec niezbędny 
do ich produkcji. ■ Ewa Kos

 Plastikowa ćwierćpaleta wystawowa CHEP 
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Fricke to jedno z największych niemieckich przedsiębiorstw funkcjonujących 
w sektorze maszynowym. Powstała w 1923 roku firma wyewoluowała z małe-

go rodzinnego biznesu w międzynarodową grupę kapitałową. Obecnie produkuje 
ona i dystrybuuje urządzenia dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz prowadzi hurtową 
sprzedaż części zamiennych. Przez niemal 100 lat spółka dokonała ekspansji na 
nowe rynki – zarówno w ujęciu geograficznym, jaki i asortymentowym. Posiada 53 
oddziały w 18 krajach i zatrudnia 2 tys. osób. Inwestuje także w nowe rozwiązania 
technologiczne w zakresie intralogistyki. Przykładem jest modernizacja głównego 
magazynu marki Granit Quality Parts w Heeslingen.

Charakterystyka obiektu
Granit Quality Parts to marka, pod którą Grupa Fricke dostarcza swoim klientom 
części z asortymentu najpopularniejszych producentów oraz własne zamienniki. Od 
najmniejszych śrub po potężne traktory – 125 000 kategorii towarowych z segmentu 
maszyn rolniczych, ogrodowych, budowlanych oraz pojazdów użytkowych – wszystko 
to było przechowywane w zajmującym 30 ha otwartym magazynie w Heeslingen. 
Każdego dnia obsługiwano tam 4000 zamówień klientów z całej Europy. W związku 
ze zmianą ich wymagań, wiążącą się z koniecznością ciągłego zwiększania dostęp-
ności części zamiennych, firma zdecydowała się na opracowanie nowej koncepcji 
ich składowania. – Przed zespołem modernizacyjnym stanęło wyzwanie stworzenia 
hali, umożliwiającej znaczące zmniejszenie czasu realizacji zamówień klientów – 

Rozwiązanie dla gabarytów 

Najlepszy  
jest Obeliks 
Standardowe regały paletowe, stanowiące najpopularniejsze rozwią-
zanie do magazynów, nie są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw 
o dużym zróżnicowaniu wielkości obsługiwanych towarów. W bran-
żach, gdzie rozmiary pojedynczego artykułu mogą przewyższać 1200 
na 800 mm, konieczne jest wdrożenie alternatywnych systemów skła-
dowania. Przed tego typu wyzwaniem stanęła należąca do grupy Fric-
ke firma Granit Quality Parts.

CASE STUDY



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 UIC zastępujący dotychczasowe oznakowania umieszczono na lewym wsporniku

• Znak obróbki fitosanitarnej według standardu ISPM.15 umieszczony jest na środkowym 
wsporniku, poniżej znajduje się znak kolei nadającej licencję QBB jak również nr licencji 
producenta i data produkcji w układzie ostatnia cyfra roku – miesiąc

• Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli jakości jest klamra koloru 
pomarańczowego lub fioletowego umieszczona na środkowym wsporniku

• Znak EUR w owalu umieszczony jest na prawym wsporniku – jest to najistotniejsze 
kryterium przynależności do EPP istniejącego na rynku od ponad 50 lat!

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

Thomas Metlich
Rail Cargo Austria AG
1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2
thomas.metlich@railcargo.com
www.railcargo.com, www.uic.org

Adam Paciorek 
SGS Polska Sp. z o.o.

mobile: +48 601 975 510 
adam.paciorek@sgs.com

www.pl.sgs.com 

Aktualizowana lista licencji UIC w Europie (plik „Lizenznehmer…”) pod adresem: http://www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/Guetertarife
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mówi Rafał Pańczyk, dyrektor działu intralogistyki STILL Polska. 
– Menadżerom Granit Quality Parts zależało także na wdrożeniu 
elastycznego systemu składowania europalet oraz zwiększeniu 
bezpieczeństwa transportu wewnętrznego. Ich warunkiem była 
również kompleksowa obsługa i uzyskanie kompletnego rozwiąza-
nia z jednego źródła – relacjonuje ekspert. Tego zadania podjęła się 
firma STILL.

Zastosowane rozwiązanie – regały 
wspornikowe i reach trucki
Na potrzeby Granit Quality Parts dostarczono dostosowany do 
specyfiki działalności firmy system regałowy. Tworząc projekt, 
jego twórcy za cel postawili zwiększenie wydajności obsługi za-
mówień i zmniejszenie nakładu pracy potrzebnej do realizacji 
związanych z nią działań. – By zrealizować założenia, zdecydo-
wano się wykorzystać szyte na miarę składowanych produktów 
dwa jednostronne regały wspornikowe – mówi Rafał Pańczyk. 
– Wymiary poszczególnych poziomów składowania mogły być 
dowolnie modyfikowane z uwzględnieniem gabarytów towarów, 
które miały na nie trafić. Ostatecznie obliczono, że optymalne roz-
wiązanie stanowić będą regały o wysokości 10,5 metra i długości 
wynoszącej 143 metry.
Jako najważniejsze zalety projektu wymienia się wzrost po-
ziomu elastyczności w porównaniu ze standardowymi miej-

scami paletowymi, większą widoczność na produkty oraz 
stosunkowo niski koszt konstrukcji. Dzięki wykorzystanej 
technologii zagwarantowano wymaganą nośność przy masie 
stalowego regału niższej o około 180 ton. Z powodzeniem uda-
ło się umieścić na nich towary dużych gabarytów, dotychczas 
z konieczności składowane w magazynie otwartym. Aby zy-
skać możliwość obsługi ładunków na najwyższych poziomach, 
zdecydowano się na wyposażenie obiektu w reach-trucki typo-
szeregu STILL FM-X 20. Dostosowano je do preferencji opera-
torów dzięki szeregowi rozwiązań zwiększających ergonomię 
pracy: wielofunkcyjnemu joystickowi, fotelom amortyzującym 
przenoszone na kręgosłup drgania oraz umieszczonym na wi-
dłach kamerom, ułatwiającym i przyspieszającym ich prawi-
dłowe pozycjonowanie.

Efekt
Dzięki wdrożonym zmianom zapewniono produktom o dużych ga-
barytach ochronę przed warunkami atmosferycznymi, na których 
oddziaływanie były narażone w magazynie otwartym. Zaoszczę-
dzono także miejsce dzięki lepszemu wykorzystaniu przestrzeni 
składowania. Magazyny wspornikowe umożliwiły efektywną ob-
sługę nietypowych palet, zmniejszając ilość czasu potrzebnego na 
ich załadunek i rozładunek, zwiększając tym samym wydajność 
procesu kompletacji. ■

CASE STUDY
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To prawie dwukrotność łącznych obrotów Black Friday (piątek 
po Dniu Dziękczynienia) i Cyber Monday (poniedziałek po 

Dniu Dziękczynienia) w USA. – W ciągu ostatnich trzech, pięciu 
lat branża odnotowała w Chinach nieoczekiwanie szybki wzrost. 
Chiny znacznie wyprzedzają inne kraje – mówi Zhou Yue, Chief 
Designer & COO w SKU360, gigantycznym centrum dystrybucji 
Third Party dla branży e-commerce. Małe przedsiębiorstwa mogą 
mieć tysiące zamówień jednego dnia, ale w związku z Singles’ 
Day, tzn. dniem, który powoduje największy wzrost sprzedaży 
w Chinach, liczba ta może wzrosnąć nawet 200 razy.

SKU360 – największy magazyn w Chinach
SKU360 jest częścią DuLong Group i mieści się w Songjiang District 
– dzielnicy na peryferiach Szanghaju. Szanghaj, jako gospodarcze 
serce Chin, odpowiada za niemal jedną trzecią obrotów branży e-com-
merce w Chinach. Firma gwarantuje wysyłkę ze swojej siedziby przez 
dwadzieścia cztery godziny na dobę w promieniu 1000 km. Centrum 
dystrybucyjne SKU360 zajmuje 90 000 m2 powierzchni i jest naj-
większym magazynem dla branży e-commerce w Chinach, mogącym 
obsłużyć ponad 500 000 jednostek SKU. W celu zagwarantowania 
szybkich dostaw przy zakupach internetowych już w fazie projektowa-
nia zdefiniowano następujące wymagania: kompaktowe składowanie 
przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanej przestrzeni, wskaźnik 
„order fulfillment” wynoszący do 120 000 zamówień/dzień i czas prze-
pływu na poziomie 2 godzin, „order fill rates” rzędu 1100/godz. oraz 
współczynnik błędu bliski zeru.

Realizacja zamówień 
Z uwagi na to, że komisjonowanie zamówień w magazynie e-com-
merce stanowi wyjątkowe wyzwanie, firma SSI Schäfer opraco-
wała automatyczne rozwiązanie całościowe, począwszy od przy-
jęcia towarów, poprzez komisjonowanie, aż po wysyłkę towarów. 
Fragmentem tego rozwiązania jest magazyn wysokiego składowa-
nia, który dysponuje 6440 miejscami paletowymi do kompakto-
wego składowania zapasów buforowych oraz zautomatyzowany 
magazyn małych części (AKL) na 144 300 miejsc składowania. 

Magazyn małych części AKL umożliwia efektywne składowanie 
pojemników oraz realizację zamówień, komisjonowanie i uzupeł-
nianie zapasów. Ponadto w magazynie zamontowano 24 systemy 
karuzelowe Schäfer z 37 700 miejscami składowania i prędkością 
komisjonowania rzędu 1000 pobrań/godz. na potrzeby komisjo-
nowania pojedynczych artykułów w strefie dużych prędkości 
oraz zautomatyzowane systemy komisjonowania A-Frame, prze-
znaczone do mniejszych paczek. Oprócz tego magazyn posiada 
strefę komisjonowania manualnego z regałami półkowymi R 3000 
dla towarów wolno rotujących. Po zakończeniu komisjonowania 
produkty są transportowane przy pomocy przenośników do stano-
wisk roboczych pick-to-tote, skąd transportowane są do strefy opa-
kowań i wysyłki. Poszczególnymi obszarami działalności steruje 
WAMAS®, oprogramowanie logistyczne firmy SSI Schäfer. ■

Chiny słusznie zyskały miano światowej stolicy e-commerce. W Singles’ Day (11 listopada) w firmie Alibaba, która jest numerem 
jeden wśród chińskich sklepów internetowych, wydano ponad 9,3 miliardów USD.

Największe centrum dystrybucyjne w Chinach

Sprostać zamówieniom

W zautomatyzowanym magazynie wysokiego składowania zapa-
sy buforowe są składowane na paletach

Systemy Schäfer Carusele zapewniają kompletację z prędkością 
1000 pobrań/godz.
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Zdecydowanie najlepszy stosunek funkcjonalno-
ści do ceny, przy jednoczesnym bezpieczeństwie 

rozwoju biznesu i – co najważniejsze – dostarcza-
ny przez informatyków, którzy są logistykami lub 
wręcz logistyków, którzy mają właściwe narzędzia 
informatyczne – a to nie zawsze jest takie oczywi-
ste, daje pakiet ExpertWMS. – Zarządzanie blisko 
4000 palet bez logistycznego systemu informatycz-
nego jest trudne, dlatego żałuję, że nie spotkaliśmy 
się z firmą DataConsult znacznie wcześniej – in-
formuje Robert Wiśniewski, prezes zarządu Spedi-
group. – Jesteśmy firmą transportowo-spedycyjną 
i świadczymy usługi związane z zarządzaniem po-
wierzonym przez naszych klientów towarem. Kiedy 
spojrzę wstecz, zasadne wydaje się skorzystanie 
z systemu informatycznego już przy kilkuset pa-
letach w magazynie, szczególnie jeśli mamy przez 
klienta wyznaczoną kolejność wysyłania palet (np. 
FIFO lub FEFO).
– Obniżyliśmy barierę wejścia! – wyjaśnia Ry-
szard Pytel, prezes zarządu DataConsult. – Do-
świadczenie z wdrożeń systemu ExpertWMS dla 
dużych operatorów logistycznych pozwoliło nam 
na wydzielenie modułów i konfiguracji dedyko-
wanych dla firm, które jeszcze nie potrzebują 
obsługiwać wszystkich typów klientów wynaj-
mujących usługi magazynowe. Można więc wy-
brać moduł obsługi paletowej, obsługi kartonowej 
(wraz z algorytmami zatowarowania strefy komple-
tacji oraz algorytmami kompletacji), przy wejściu 
w e-commerce niezbędny będzie multipicking. 
Klienci mają możliwość komunikacji z klientami 
poprzez pliki MS Excel, interfejs www czy poprzez 
pełną integrację z wykorzystaniem webApi. 

Przepakowania, dodatkowe zlecone przez klientów 
procesy można obsłużyć z wykorzystaniem rejestru 
czynności dodatkowych, otrzymujemy bieżącą in-
formację na temat działań  pracowników, a moduł 
billingowy będzie przydatnym narzędziem do roz-
liczania klientów. Czyli prosty model biznesowy, 
który od włączenia potrzebnych funkcjonalności po-
zwala, w miarę wzrostu potrzeb, na konfigurację do 
pełnej funkcjonalności zaawansowanego centrum 
logistycznego.
– Dlaczego DataConsult? – zastanawia się  
Robert Wiśniewski. – Firma została nam polecona 
i muszę przyznać, że słusznie, sam mogę polecać 
ExpertWMS dalej. Szczególnie jestem zadowolo-
ny z szybkości reakcji i bieżącego kontaktu. Sam 
wiem, jak ważny jest  kontakt z klientem i tego 
oczekuję od swoich partnerów biznesowych. 
Dodatkowa opcja umieszczenia ExpertWMS 
w chmurze, w modelu SaaS, ograniczyła ko-
nieczność inwestycji w sprzęt i oprogramowanie 
bazodanowe. Dopiero w ostatnim miesiącu zaku-
piliśmy własną infrastrukturę i przenieśliśmy 
konfigurację ExpertWMS na nasze serwery – co 
ważne, przeniesienie nie zakłóciło naszej pracy. 
To był dobry wybór, a świadomość, że korzysta-
my tylko z części dostępnych funkcjonalności, 
gwarantuje współpracę z firmą DataConsult na 
długie lata nawet przy dynamicznym rozwoju 
naszej firmy. 

■ Kontakt: 
DataConsult Sp. z o.o.

ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel.: (+48) 12 654 00 05

www.dataconsult.pl

Mały operator logistyczny to z reguły firma, która nie rozwinęła jeszcze działalności związanej 
z zarządzaniem towarami powierzonymi przez klienta w stopniu pozwalającym jej na inwe-
stycje w profesjonalny system WMS i infrastrukturę serwerową. Pytanie, po co miałaby to 
robić, skoro teoretycznie kilkaset palet można obsłużyć przez „system kartkowy”. Jeśli jed-
nak mówimy już o oznakowaniu palety i/lub towaru w kontekście partii, dat ważności lub 
innych parametrów, zarządzanie poprzez kartkę przestaje być wydajne.  Kontrahent wymaga 
elastyczności, wypychania palet zgodnie z FIFO lub FEFO, a może nawet kompletacji wraz z 
oznaczeniem kodem kreskowym pojedynczego opakowania. Tutaj system kartkowy zdecydo-
wanie przestaje być wydajny, co więcej, brakuje nam szybkiego dostępu do podstawowych 
danych logistycznych związanych z ruchem towaru klienta. Jedną z najbardziej oczywistych 
decyzji wydaje się inwestycja w system WMS. Tylko czy ta inwestycja rzeczywiście musi być 
kosztowna?

ExpertWMS® SLC  
– pakiet ExpertWMS dedykowany małym 

operatorom logistycznym
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Nawet szpitale, rządy i banki były 
atakowane przez ransomware – 

złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do prywatnych 
plików i żąda zapłaty za ich odblokowanie. Tylko w tym roku 
liczba takich ataków wzrosła o 16%. Cyberszantaż to jedna 
z bardziej niekorzystnych sytuacji, w jakich może znaleźć się 
firma. Jedynie wiedza, na czym polega niebezpieczeństwo i jak 
skutecznie zabezpieczyć system, pozwala oddalić zagrożenie 
i spokojnie spać menedżerom.

Poznaj swojego wroga
Pierwsze żądania cyberszantażystów były zwykle niewygórowane, 
wysyłane przez e-mail i nie wzbudzały szczególnego niepokoju. Po-
legały najczęściej na groźbach ataku typu DDoS, którym hakerzy 
grozili, jeśli nie dostaną przelewu w bitcoinach – tak działała między 
innymi grupa hakerska DD4BC. W innych przypadkach włamywano 
się do komputerów i żądano zapłaty za odblokowanie założonego 
szyfru i przywrócenie użytkownikom dostępu do plików. Choć celem 
ataków dla okupu nadal są instytucje obracające dużymi pieniędzmi, 
to od tamtego czasu taktyka hakerów przeszła kilka istotnych zmian.
Równocześnie z nasileniem ataków, grupy hakerów zaczęły też próbo-
wać swoich sił w konstruowaniu precyzyjnie wycelowanych ataków, 
aby dokładnie pokazać ofiarom swoje możliwości. Kolejną ważną 
zmianą jest wprowadzenie ataków mających na celu publiczne zawsty-
dzenie ofiar, czego słynnym przykładem było włamanie się do Ashley 
Madison, portalu randkowego dla osób w stałych związkach oraz mał-
żeństwach. W takich przypadkach hakerzy przechwytują prywatne 
dane, grożąc ich opublikowaniem, jeśli nie dostaną pieniędzy.
Jako dodatek do klasycznej formy mejlowej stosuje się też „malver-
tising”, czyli reklamy przenoszące złośliwe wirusy, występujące 
także na zaufanych stronach. W związku z powszechnym użyciem 
chmury, na celownik coraz częściej trafiają firmy stawiające ser-
wery. To może prowadzić do katastrofalnych skutków, powodując 
efekt domina, który pośrednio dotyka klientów.

Zanim przejdziesz do czynów
Mimo rosnącej częstotliwości wyłudzeń, firmy nie zawsze wiedzą, 
jak prawidłowo na nie reagować. Badania IoD i Barclays wykazały 
ostatnio, że zgłasza się przełożonym jedynie 28% cyberszantaży, 
co potwierdza większą skłonność ofiar do zapłaty okupu niż do 
zaryzykowania wycieku poufnych danych i utraty reputacji.

Oczywiście, ta bezwarunkowa troska o dane to dokładnie to, na co li-
czą internetowi kryminaliści; w rzeczywistości jednak firmy powinny 
unikać płacenia wyłudzaczom. Ostatnie wytyczne FBI brzmią nastę-
pująco: „zapłata okupu za dane nie tylko prowadzi do jeszcze bardziej 
śmiałych ataków w tej sferze… płacąc okup, firma może mimowolnie 
finansować inne działania leżące poza prawem”. Ponadto złoczyńcy 
chętnie zaatakują znowu ofiarę, która okazała skłonność do zapłaty. 
Najważniejsze jest jednak pytanie, jak często ataki są rzeczywiście 
tak groźne, jak się wydają. Biorąc pod uwagę niedawny przykład ata-
ków dokonanych przez Armada Collective, prawdopodobnie odnogę 
DD4BC, grupa nie mogła wiedzieć, która z ofiar zdecydowała się za-
płacić, co sugeruje, że niebezpieczeństwo nie było wcale tak poważne.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Firmy zaczynają staranniej szkolić pracowników w kwestii poten-
cjalnych zagrożeń i profesjonalnego reagowania na szantaż. Zanim 
jednak zajmą się tym, muszą zapewnić systemowi i fundamentalnym 
programom odpowiednią ochronę przed bardziej zaawansowanymi 
atakami. Pierwszym krokiem powinna być kompletna wycena in-
frastruktury firmy, aby stwierdzić, czy wytrzyma atak o sile, którą 
współcześni hakerzy są w stanie osiągnąć. Następnie należy zapro-
jektować system łączący wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenia, 
który jest w taki sposób dostosowany do ilości i jakości ataków, aby 
reagował natychmiast, ale jednocześnie nie musiał działać nieprze-
rwanie w pełnej wydajności, mnożąc zbędne koszty.
Kolejnym istotnym czynnikiem jest zapewnienie ochrony firmy 24 
godziny na dobę. Dostęp do opinii ekspertów, raportów oraz analiz 
na wyciągnięcie ręki, to warunek konieczny powodzenia firmy i sa-
tysfakcji klientów. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na pro-
fesjonalizm, przedsiębiorstwa wykazują postępującą skłonność do 
powierzania kwestii bezpieczeństwa właścicielom serwerów. Jest to 
konieczne ze względu na różnorodność cyberataków.
W ciągu ostatnich lat najważniejszą zmianą w stosunku do interneto-
wych szantaży jest to, że firmy reagują na wyłudzenia od razu, a nie 
dopiero gdy zagrożenie okaże się bardzo poważne. To pozytywna 
zmiana, ale z drugiej strony płaci się często hakerom bez poświęce-
nia odpowiedniego czasu na rozważenie alternatyw, a to tylko służy 
zaognieniu problemu. Jednak w gruncie rzeczy rozwiązaniem kwestii 
cyberszantaży jest odpowiednia troska o szczelny system bezpieczeń-
stwa, a to na pewno lepsze rozwiązanie niż wypłacanie zysku firmy.

■ Autor jest dyrektorem zarządzającym w F5 Networks

Cyberprzestępczość

Cyberszantaż
Strategia współczesnych kryminalistów rozwinęła się w kierunku szantażowania firm poprzez przejęcie 
ich danych.

■ Ireneusz Wiśniewski
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Mniej szczegółowe procedury stoso-
wane są w instytucjach finanso-

wych, które proponują szybkie pożyczki, 
tzw. chwilówki. Pożyczkę taką można 
zaciągnąć bez konieczności fizycznego 
stawienia się w biurze instytucji finan-
sowej, bowiem wiele firm oferuje możli-

wość zawarcia umowy pożyczki przez Internet. Jednakże nawet 
wówczas potencjalny pożyczkobiorca poproszony jest – w celu 
weryfikacji danych – o skan dowodu osobistego bądź dokonanie 
małego przelewu z konta osobistego osoby, która ma zaciągnąć 
pożyczkę. Wynika z tego, że nawet jeżeli ktoś będzie dyspono-
wał naszymi danymi, to procedury bezpieczeństwa w bankach 
i innych instytucjach finansowych prawdopodobnie spowodują 
odrzucenie wniosku kredytowego.
Jeżeli jednak dojdzie do wycieku danych osobowych, należy posta-
wić sobie pytanie, w jaki sposób się chronić – ewentualnie, w jaki 
sposób dowiedzieć się, że ktoś próbuje wykorzystać nasze dane 
osobowe. Dwa razy do roku bezpłatnie w Ministerstwie Cyfryzacji 
można sprawdzić w systemie PESEL swoje dane oraz czy zwraca-
ły się o nie konkretne instytucje.
Inną instytucją, w której można sprawdzić swoje dane osobo-
we, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.kon-
sument.krd.pl umożliwił wszystkim konsumentom bezpłatne 
założenia konta. Dzięki temu będą mogli sprawdzić, czy ja-
kiś podmiot złożył zapytanie dotyczące jego osoby oraz jakie 
informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość 
powiadomienia SMS-em bądź e-mailem w sytuacji, gdy ktoś 
spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to 
możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, któ-
ra pobrała raport, bądź z policją. Podobną funkcję oferuje Biu-
ro Informacji Kredytowej, które alertem powiadomi nas o tym, 
że ktoś sprawdzał naszą historię kredytową.
Z kolei jeżeli wiemy lub mamy podejrzenie, że nasz dowód osobi-
sty czy paszport znalazł się w posiadaniu innej osoby, powinni-
śmy przede wszystkim zastrzec dowód osobisty i wyrobić nowy. 
Informację o utracie dowodu osobistego możemy zgłosić w więk-
szości banków, nawet gdy nie jesteśmy ich klientami. W momen-
cie zgłoszenia fakt utracenia dowodu zostaje wpisany do systemu 
Dokumenty Zastrzeżone, do którego dostęp mają wszystkie banki. 
Dowód można zastrzec również elektronicznie – za pomocą stro-
ny Biura Informacji Kredytowej. Pamiętać również należy o tym, 
że o zgubieniu lub kradzieży dowodu osobistego powinniśmy po-
informować policję (w przypadku kradzieży) oraz organ gminy.

Jako ciekawostkę należy wskazać, iż zaledwie kilka miesięcy 
temu wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE)1, które zastąpi poprzednio obowiązujące 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z lat 90. Rozpo-
rządzenie dostosowuje ochronę danych osobowych do nowo-
czesnych standardów, stanowi konsekwencję rozwoju nowych 
technologii oraz wprowadza obowiązki dla wielkich firm, tj. 
Google czy Facebook, które do tej pory nie podlegały pod dy-
rektywę 95/46/WE.

■ Autorem artykułu jest adwokat Joanna Worona z kancelarii 
Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Cyberprzestępczość

Wyciek danych
Zaciągnięcie kredytu w banku nawet przy dysponowaniu danymi innej osoby wydaje się mało prawdopodobne. Banki zobo-
wiązane są do przestrzegania szeregu procedur oraz stosują serię zabezpieczeń, które chronią przed wyłudzeniami. Przede 
wszystkim chcąc zaciągnąć kredyt, bank poprosi nas o skan bądź ksero dowodu osobistego, dokładnie sprawdza dokumenty 
i tożsamość osoby wnioskującej o kredyt.

12016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

■ Joanna Worona
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A.K.: Cyfryzacja zmieniła nasze życie raz na zawsze. 
Proszę powiedzieć, jaki wpływ digitalizacja ma na sek-
tor logistyczny?
T.W.: Przemysł 4.0 rewolucjonizuje procesy produkcyj-
ne i związany z tym przepływ towarów. Technologia 
połączonych sensorów, aplikacje w chmurze, urzą-
dzenia mobilne, autonomiczne systemy magazynowe, 
optymalizacja procesów w czasie rzeczywistym przy 
wykorzystaniu IT, inteligentna produkcja, wielokana-
łowy marketing, to konkretne przykłady na to, w jaki 
sposób technologie wpływają na operacje w przemyśle. 
Rozwój technologii tworzy możliwości dla wszystkich 
uczestników łańcucha dostaw i powoduje, że mogą oni 
w aktywny sposób kształtować zmiany w tych proce-
sach.
Cyfryzacja poprawia w dużym stopniu możliwości 
wchodzenia w interakcje i tworzy warunki do budowa-
nia elastycznych procesów, które poprzez to stają się 
bardziej scalone.

A.K.: Istnieją jedynie dwie rzeczy, których możemy 
być dziś pewni: zmiany i niepewność. W jaki więc spo-
sób menedżerowie logistyki mogą efektywnie funkcjo-
nować w takim środowisku?
T.W.: Organizując łańcuchy wartości dodanej w transpa-
rentny sposób i zarządzając tymi łańcuchami przy po-
mocy IT. Sektor logistyki jest na ścieżce wzrostowej 
od wielu lat i ciągle się zmienia. W logistyce ilość 
danych wzrasta co 10 lat tysiąckrotnie. Potrzebne są 
więc większe inwestycje w szerokopasmowy Internet 
i sieci mobilne, które będą wspierać konkurencyjność 
biznesu i zapewniać szybkość i bezpieczeństwo wy-
mianie danych. Tempo zmian i wzrastająca złożoność 
procesów jest w logistyce o wiele większa niż w innych 
sektorach. Największe strategiczne możliwości leżą 
w szybkim rozwoju innowacji, szczególnie w obszarze 
narzędzi IT dla logistyki. Kluczem do sukcesu w logi-
styce będzie ponadto współpraca oraz wartość dodana 
w łańcuchu dostaw.

Cyfryzacja wspiera 
zwinność łańcucha dostaw
Z prof. dr. inż. Thomasem Wimmerem, prezesem zarządu BVL International – 
Bundesvereinigung Logistik e.V., największej organizacji logistycznej na świecie, 
rozmawia Alicja Kostecka.
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A.K.: Oczywistym jest, że żadna firma nie może funkcjonować bez 
logistyki, ale proszę powiedzieć, czy w obecnych czasach logisty-
ka jest łatwiejsza, czy trudniejsza?
T.W.: Na oba te pytania należy odpowiedzieć twierdząco. W prze-
szłości menedżerowie logistyki byli bardziej zajęci transportem 
i operacjami w magazynie, podczas gdy obecnie są odpowiedzial-
ni za zarządzanie całym łańcuchem dostaw i wszystkimi z nim 
powiązaniami. Ich zadania obejmują: rynek, zintegrowane pla-
nowanie, organizację, przepływ informacji między dostawcami 
i wewnątrz firmy. Brzmi to dość skomplikowanie, ale przy wyko-
rzystaniu właściwego oprogramowania IT to proste zajęcie.
Obecnie w logistyce występuje zapotrzebowanie na menedże-
rów, którzy rozumieją złożoność procesów i posiadają zdolność 
analitycznego i twórczego myślenia. Aby sprostać tym oczekiwa-
niom, potrzeba pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, 
szczególnie inżynierów, specjalistów IT oraz od zarządzania.

A.K.: Jaka technologia miała największy wpływ na sektor logi-
styczny od czasów Pierwszej Rewolucji Przemysłowej do Czwartej 
Rewolucji Przemysłowej, czyli Przemysłu 4.0?
T.W.: Technologie Big Data, sensory i roboty. W wyniku mecha-
nizacji, uprzemysłowienia i automatyzacji, dzisiaj możemy do-
świadczać połączonych technologii produkcji z wbudowanymi 
systemami kontroli. Przyspieszenie tempa zmian na skutek Prze-
mysłu 4.0 nie tylko przyczynia się do rozwoju technologicznego, 
ale także tworzy paradygmat zmian: inteligencja, która do tej 
pory była wykorzystywana w centralnych lokalizacjach, obecnie 
jest dostępna w miejscach zdecentralizowanych, a to otwiera cał-
kowicie nowe możliwości kontroli i zarządzania.

A.K.: W przeszłości logistyka potrzebowała więcej ludzi do prac 
fizycznych, dzisiaj pracownicy magazynowi zastępowani są przez 
roboty. Czy to oznacza, że w najbliższej przyszłości niektóre za-
wody znikną zupełnie?
T.W.: Myślę, że upłynie jeszcze pięć, dziesięć lat, zanim robo-
ty odegrają znaczącą rolę w magazynach. Co jest jednak warte 
podkreślenia, to fakt, że cyfryzacja wywiera wpływ na około 50% 
miejsc pracy w łańcuchu dostaw i logistyce. W ramach BVL prze-
prowadziliśmy badanie ankietowe, z którego wynika, że zarówno 
menedżerowie, jak i pracownicy magazynowi potrzebują szkoleń 
z zakresu obsługi i współpracy z robotami.
Sektor logistyczny jako całość jest jednak optymistycznie nastwio-
ny do przyszłości: 94% ankietowanych stwierdziło, że cyfryzacja 
tworzy nowe możliwości. Jedynie 17% ankietowanych postrzega 
w cyfryzacji zagrożenie dla swojego stanowiska pracy. Wielu ankie-
towanych dostrzega jednak w digitalizacji pozytywne zmiany: 60% 
uważa, że przyczyni się ona do wzrostu efektywności ich pracy, 
58% spodziewa się, że dzięki temu ich praca będzie lżejsza, a po-
łowa badanych uznała, że przyczyni się do poprawy komunikacji.

A.K.: Jakie trendy w logistyce przyniesie Przemysł 4.0?
T.W.: Większe wykorzystanie IT, cyfryzację procesów, poprawę 
zwinności i elastyczności. Logistyka nie jest sama dla siebie, lecz 
musi odpowiadać na potrzeby klientów. Przemysł 4.0 ma kluczową  
rolę do odegrania w sprostaniu potrzebom klientów, którzy ocze-
kują coraz szybszych i odpowiedzialnych dostaw specjalnie dla 
nich przygotowanych towarów. Przemysł 4.0 i odpowiednio do-

stosowane usługi logistyczne torują drogę szybszej reakcji na 
potrzeby rynku oraz zindywidualizowane produkty po konkuren-
cyjnych cenach.

A.K.: Jak pan myśli, w jakim kierunku będą się rozwijały potrzeby 
klientów?
T.W.: W świetle nowych możliwości technologicznych, konsumenci 
oczekują szybkiej reakcji i skastomizowanych produktów. Wzrasta 
również akceptacja dla „ekonomii dzielenia się”, czyli powszech-
nego, lecz tymczasowego używania zasobów, których posiadanie 
nie jest potrzebne w dłuższej perspektywie. Występuje również 
zapotrzebowanie na usługi logistyczne, które odpowiadają nie tylko 
zapotrzebowaniu przemysłu i handlu, ale biorą także pod uwagę 
zmiany zachowań klientów. A to oznacza, że logistyka może two-
rzyć nowe modele biznesowe i dynamiczne sieci współpracy.

A.K.: Być może pojawią się nowe zajęcia w postaci na przykład 
„asystenta życia” czy „sklepowego podpowiadacza”?
T.W.: Tak, wzrośnie zapotrzebowanie na analityków czy mene-
dżerów danych, specjalistów IT, kontrolerów dronów, asystentów 
systemów itp. A to spowoduje, że w logistyce pojawi się więcej 
kobiet, co jest pozytywnym objawem.

A.K.: W jaki sposób BVL pomaga swoim członkom odnaleźć się we 
współczesnych czasach?
T.W.: Członkowie i zarząd BVL posiadają doświadczenie i wiedzę, 
która pozwala identyfikować nowe trendy we wczesnej fazie, a na-
stępnie rozwijać je i prezentować jako skrojone idee i koncepcje 
dla kluczowych obecnych i przyszłych graczy w przemyśle, poli-
tyce i nauce. Pomagając w ten sposób swoim członkom być kon-
kurencyjnym na rynku.
BVL oferuje członkom ciągłe kształcenie w zakresie gospodarki 
i zarządzania łańcuchem dostaw. Prowadzimy seminaria, kursy 
i szkolenia dla menedżerów na różnych szczeblach rozwoju za-
wodowego.

A.K.: Czy BVL ma swoich członków również w Polsce?
T.W.: Tak, mamy nawet, od 2015 roku, w Katowicach, swój Chap-
ter, w którym zrzeszonych jest 26 firm i dziewięciu członków 
indywidualnych. Społeczność BVL w Polsce stale się rozwija, 
liczymy więc na owocną współpracę pomiędzy pobliskimi i nie-
mieckimi członkami BVL. ■ 

Prof. dr inż. Thomas Wimmer
Ma 57 lat, ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie w Hano-

werze. W 1988 r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Technicznym 

w Berlinie. W latach 1984-1997 pracował na różnych stanowi-

skach związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw w BMW, 

Sauer-Sundstrand, Bremer Vulkan Werft. W 1997 r. przeszedł do 

konsultingu. Od 1999 r. pracuje dla BVL International w Bremen, 

wpierw jako członek zarządu, a od 2014 r. jako prezes zarządu. Jest 

wykładowcą na Uniwersytecie w Bremen. 

BVL zrzesza ponad 10 tysięcy mmenedżerów logistyki z ca-

łego świata.
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Polska potentatem transportowym 

Kierowca  
na wagę  

złota 

72%  
kierowców 
znajduje  
pracę  
w czasie krótszym  
niż tydzień
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Polska od dnia wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. stopniowo stawała się potentatem transportu drogowego na konty-
nencie. Obecnie 25% przewozów międzynarodowych w Unii Europejskiej obsługują przedsiębiorcy znad Wisły.

Udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazy-
nowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%. 

W Unii Europejskiej najważniejszą rolę w przewozach lądo-
wych odgrywa transport drogowy, który odpowiada za 75% 
pracy przewozowej. Niewiele jest gałęzi gospodarki, z wyjąt-
kiem sektorów wysokich technologii, których znaczenie dla 
PKB zwiększyło się w tak znaczący sposób. Ten dynamiczny 
wzrost został osiągnięty przede wszystkim dzięki przedsię-
biorstwom działającym na rynku drogowego przewozu towa-
rów.

Potęga przewozowa
Według danych Eurostatu roczna liczba tono-kilometrów 
(TKM) na koncie polskich transportowców wzrosła ze 102,8 
miliarda w roku 2004 do 261 miliardów w roku 2015, co 
oznacza średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 8,8%. Dy-
namiczny rozwój polskiego transportu potwierdza również 
współczynnik pracy przewozowej wyrażonej w milionach po-

jazdo-kilometrów (PKM), pod tym względem tempo wzrostu 
wyniosło 5,7% rocznie.
W roku 2004 udział Polski w całkowitej pracy przewozowej 
mierzonej milionami pojazdo-kilometrów Unii Europejskiej 
wynosił 7,7%, zaś w roku 2015 udział ten według danych EU-
ROSTAT sięgnął 18,8%. Oznacza to, iż z gracza średniej wiel-
kości Polska stała się w ciągu ostatnich 11 lat potentatem na 
drogowym rynku transportowym w Unii Europejskiej.
Polskie firmy odgrywają znaczącą rolę jako pośrednicy w prze-
wozach dwustronnych pomiędzy innymi państwami Unii Euro-
pejskiej – ich udział w tym segmencie rynku wzrósł w latach  
2004–2015 z 8,8% do 34,1%. Polscy przewoźnicy wykonują 
ponad 1/3 wszystkich tego rodzaju przewozów w Unii Euro-
pejskiej.
Dalszy, dynamiczny rozwój tego sektora jest uzależniony od 
wielu czynników, z których najważniejszym jest niedobór za-
wodowych kierowców. Na polskim rynku brakuje obecnie ok. 
100 tys. kierowców zawodowych. Wzrost znaczenia sektora 
transportu dla gospodarki został osiągnięty w głównej mierze 
dzięki bardzo szybkiej ekspansji polskich przedsiębiorców 
zajmujących się drogowym przewozem towarów na rynki eu-
ropejskie oraz wzrostowi tempa wymiany handlowej pomiędzy 
Polską i innymi krajami Unii Europejskiej. Całkowita praca 
przewozowa wykonywana przez polskie firmy w latach 2004-
2014 wzrosła o 69%, z czego 41,6% realizowane było na tra-
sach zagranicznych.
– Transport drogowy jest nie tylko jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, ale również 
naszą marką eksportową, z której powinniśmy być dumni. 
W ostatnich latach udało nam się wypracować stabilną pozy-
cję lidera na europejskim rynku. Utrzymanie tej pozycji oraz 
dalszy rozwój naszych przedsiębiorstw są jednak zagrożone 
ze względu na odczuwalny coraz silniej brak kierowców zawo-
dowych – mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców 
„Transport i Logistyka Polska”.

Efektywność transportu
W ciągu ostatnich lat wzrost wielkości przewozów drogowych 
w Polsce odbywał się w dużym stopniu dzięki wzrostowi inten-
sywności wykorzystania taboru i zaangażowania pracowników. 
W latach 2004-2015 wielkość taboru transportowego (ciężarówek 
oraz ciągników samochodowych) wzrosła w sumie o 65%, czyli śred-
nio o 4,7% rocznie, podczas gdy drogowy transport rzeczy (liczba 
pojazdo-kilometrów) wzrósł o 86%, czyli średnio o 5,8% rocznie. 
Zapotrzebowanie na kierowców oszacowano na podstawie liczby  
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8. 
Kierowcy z zagranicy na polskim rynku  
i rynkach UE

Choć liczba zagranicznych kierowców w Polsce  
rośnie – nie są oni długoterminowym rozwiązaniem 
problemu niedoboru kierowców

W związku z deficytem kandydatów do zawodu, w ostatnich 
latach dynamicznie wzrosła liczba kierowców zagranicznych 
pracujących w polskich firmach transportowych. 

Dynamikę i przybliżona liczbę kierowców spoza unii europej-
skiej w polskich firmach zajmujących się międzynarodowym 
przewozem towarów obrazuje liczba wydawanych świadectw 
kierowcy - obligatoryjnego dokumentu jaki powinien posiadać 
legalnie zatrudniony na terenie Unii Europejskiej kierowca. 

Tylko w 2016 r. liczba ukraińskich i białoruskich kierowców  
w Polsce podwoiła się wobec roku poprzedniego. W związku  
z dużym zapotrzebowaniem na rynku polskim, powstały  
wyspecjalizowane firmy rekrutujące kierowców na Ukrainie.

Liczb świadectw dla kierowców spoza UE  
będących w obiegu w Polsce w latach 2005-2015

Źródło: Opracowanie PwC na podstawie danych z GITD
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Wynagrodzenia na rynku polskim dla kierowców białoruskich 
i ukraińskich są bardzo atrakcyjne, a ze względu na bliskość 
kulturową Polska jest dla nich pożądanym miejscem pracy. Nie 
dziwi więc, że według danych Głównego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego (GITD) obecnie na pracuje w Polsce ponad 
20 tysięcy kierowców spoza Unii Europejskiej i są to głównie 
kierowcy z tych dwóch krajów. 

W opiniach ekspertów, liczba kierowców z Ukrainy w ciągu 
najbliższych 2-3 lat przestanie rosnąć ze względu na szybko 
wyczerpujące się zasoby kierowców na tym rynku. Ta grupa 
kierowców ukraińskich, której kompetencje spełniają oczeki-
wania polskich i zachodnich przewoźników albo już znalazła 
pracę, albo jest na etapie poszukiwania zatrudnienia w Polsce. 
Pracownicy ze wschodu są cenieni za znajomość języka rosyj-
skiego, użytecznego w obsłudze rynków wschodnich,  
a nauczenie się języka polskiego w stopniu komunikatywnym 
nie stanowi wyzwania. Relatywnie rzadką umiejętnością pozo-
staje natomiast znajomość języka angielskiego, przydatnego  
na trasach zachodnich.

Nowym źródłem kierowców dla rynku polskiego w opinii 
ekspertów będą inne kraje poradzieckie, a w szczególności 
Kazachstan. Jest to relatywnie duży kraj (18 milionów miesz-
kańców), w którym zatrudnienie w sektorze transportu według 
Urzędu Statystycznego Kazachstanu19 wynosi 600 tysięcy osób. 
Kraj ten ma strategiczne znaczenie dla chińskiego programu 
Nowego Jedwabnego Szlaku, bowiem zgodnie z koncepcją 
przedstawioną w 2013 r. przez premiera Chin Li Keqianga 
stanie się bramą dla frachtu drogowego i kolejowego  
z Chin do Europy Wschodniej. 

Kazachstan cechuje się także relatywnie mocnymi związkami  
z Polską, dzięki liczącej według różnych źródeł od 30 tys. do  
60 tys. osób ludności narodowości polskiej. Ponad 90% miesz-
kańców Kazachstanu posługuje się także językiem rosyjskim  
co powinno im ułatwić rozpoczęcie pracy w Polsce.

Atrakcyjność Polski jako miejsca pracy dla kierowców spoza 
UE pokazują także dane dotyczące liczby wydanych świadectw 
kierowców w całej wspólnocie. Polska jest aktualnie jednym  
z największych lub największym europejskim rynkiem pracy 
dla kierowców spoza Unii. W roku 2014, którego dotyczą  
najbardziej aktualne dostępne dane europejskie w całej UE  
w obiegu było 41600 świadectw, z czego 6800 (16%) używanych 
było w Polsce. Była to druga po Hiszpanii (8300 świadectw) 
najwyższa liczba w Unii Europejskiej20. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż cytowane dane Komisji Europejskiej wskazywały tendencję 
zniżkową dotyczącą liczby świadectw dla większości krajów 
UE, można przypuszczać, iż pozycja Polski w tej grupie  
wzrosła.

19. www.stat.gov.kz

20. http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/doc/driver_attestations_2012-14_final.pdf
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Dochód brutto kierowców na tle wybranych  
zawodów (2014/2015)

Ważnym aspektem z formalnego punktu widzenia jest także 
to, że relatywnie często podejmują współpracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. W tej formie współpracowało  
z firmami około 20% ankietowanych. Pozwala to ograniczyć  
w jeszcze większym stopniu koszty pracy w relacji do wypłaca-
nej pensji, jednak zarazem zmniejsza stabilność rynku – zarów-
no z punktu widzenia zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, bo 
przyczynia się do zwiększenia rotacji.

Pomimo tej unikalnej specyfiki zatrudnienia w sektorze,  
dochody zarówno kierowców obsługujących trasy międzyna-
rodowe, jak i krajowe należy uznać za bardzo atrakcyjne dla 
osób, których wykształcenie nie musi przekraczać zawodowe-
go. Razem z rozliczeniem podróży służbowych, które często 
nie są ujmowane w statystykach, ich zarobki przekraczają pła-
ce operatorów maszyn górniczych, czy też maszynistów – czyli 
zawodów o podobnej charakterystyce wymaganych kwalifikacji. 
Z perspektywy absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej,  
zawód kierowcy należy niewątpliwie do najbardziej  
atrakcyjnych finansowo opcji na rynku.

Warunki pracy i wymagania stawiane kierowcom 
mogą być przyczyną ich niezadowolenia i odejść  
z pracy.

Poza warunkami płacowymi, istotnymi czynnikami decydują-
cymi o atrakcyjności zawodu jest zadowolenie z pracy.  
W ramach przeprowadzonego badania poddaliśmy wnikliwej 
analizie poziom satysfakcji kierowców oraz najważniejsze 
czynniki go determinujące. Informacje te mogą być ważne 
dla branży. Ich wykorzystanie może pozytywnie wpłynąć na 
zwiększenie napływu do zawodu oraz na zmniejszenie skali 
odpływu od zawodu, a także ograniczyć poziom rotacji. 

Źródło: Analiza PwC
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pracowników zatrudnionych w branży, która w latach 2004-2014 
wzrosła o 48%, co oznacza średnioroczne tempo wzrostu na pozio-
mie 4%. Liczby te oznaczają, iż w ciągu ostatnich lat intensywność 
wykorzystania taboru wzrosła o około 12%-15%, zaś wzrost in-
tensywności pracy kierowców wyniósł około 20%. Przyjmując, iż 
w roku 2004 liczba kierowców pracujących w przedsiębiorstwach 
transportowych w Polsce była bliska optymalnej, można traktować 
tę liczbę jako szacunek skali niedoboru kierowców na polskim ryn-
ku na podstawie danych makroekonomicznych.
W latach 2004-2014 tempo wzrostu przewozów było znacznie 
szybsze niż tempo przyrostu taboru oraz zatrudnienia. Ozna-
cza to, że w okresie tym wzrosła zarówno efektywność wy-
korzystania taboru, jak i intensywność pracy kierowców. Aby 
umożliwić powrót do relacji pracy przewozowej wykonywanej 
przez sektor i liczby kierowców z roku 2004, ich zatrudnienie 
powinno być o około 20% wyższa niż obecnie.

HOLANDIA
Wielkość rynku: >140 tys. kierowców
Średnie wynagrodzenie**: €21 745 – €64 485 rocznie

Holandia niezmiennie boryka się z problemem niedoboru kierowców samochodów 
ciężarowych. Przyczyn upatruje się w spadku podaży dostępnych kierowców na ryn-
ku pracy oraz malejącej produktywności aktywnych zawodowo kierowców. Jedną 
z przyczyn spadku produktywności upatrywano w regulacjach narzucanych przez 
Unię Europejską, szczególnie dotyczących czasu pracy.
Na rynku holenderskim podejmowano szereg inicjatyw zmierzających do ogranicze-
nia skali deficytu kierowców, jednak branża drogowego transportu towarów zgodnie 
przyznaje, że nie doprowadziły one do rozwiązania problemu. Spośród najistotniej-
szych działań podjętych w Holandii można wskazać przede wszystkim:
• zrównoważoną implementację rozwiązań unijnych, w największym dopuszczal-

nym stopniu chroniącą rynek,
• zwiększenie świadomości społecznej co do istotności transportu i logistyki oraz jej 

wpływu na gospodarkę kraju,
• silną reprezentację potrzeb branży przy Komisji Europejskiej w celu przeciwdzia-

łania inicjatywom regulacyjnym szkodliwym z punktu widzenia krajowego rynku.

WIELKA BRYTANIA
Wielkość rynku: >299 tys. kierowców
Średnie wynagrodzenie**: €20 444 - €38 520 rocznie

Według statystyk brytyjskiego rynku pracy niedobór kierowców w Zjednoczonym 
Królestwie w 2015 roku sięgnął 60 000 osób. W ciągu ostatnich czterech lat rynek 
przewozów zanotował spadek o 31%.
Oficjalne doniesienia rządu brytyjskiego z 2015 roku zakładały wypracowanie 
rozwiązań wspólnie z branżą towarowego transportu drogowego przy szczególnej 
współpracy ministra finansów. Jako kluczowe problemy z punktu widzenia brytyj-
skich kierowców zidentyfikowano barierę uciążliwości oraz kosztów związanych 
z egzaminami dopuszczającymi do zawodu oraz konsekwencje zdrowotne płynące 
z wykonywania zawodu kierowcy, które powinny znajdować odzwierciedlenie w wy-
nagrodzeniu.

STANY ZJEDNOCZONE
Wielkość rynku: >3,5 mln kierowców
Średnie wynagrodzenie: €23 166 – €56 667 rocznie

Organizacja rynku w USA różni się od europejskiego rynku przewoźników – opiera 
się na mikroprzedsiębiorcach współpracujących z silnymi zewnętrznymi firmami 
spedycyjnymi. Niedobór kierowców na amerykańskim rynku pracy w ostatnich la-
tach oscylował między 38 000 a 48 000. Jeśli trend ten utrzyma się, do 2024 roku 
w Stanach Zjednoczonych może zabraknąć nawet 175 000 kierowców.
Amerykańscy przewoźnicy przykładają dużą wagę do kwalifikacji kierowców ze 
względu na silne bodźce finansowe – z uwagi na minimalizację liczby wypadków 
i ograniczenie kosztów ubezpieczeń. Sprawia to, że mimo problemów z zapełnieniem 
wakatów, oczekiwania wobec kandydatów na kierowców pozostają bardzo wysokie.
Według raportu „Truck Driver Shortage Analysis 2015” rekomendowanymi działa-
niami, aby ograniczyć skalę niedoborów na rynku pracy, są:
• wzrost płac dla kierowców,
• zmiana organizacji pracy, aby umożliwić spędzanie dłuższego czasu w domu,
• poprawienie wizerunku zawodu kierowcy,
• usprawnienia procesowe w łańcuchu dostaw,
• możliwie najszybsze wprowadzenie do ruchu autonomicznych samochodów cię-

żarowych.

NIEMCY
Wielkość rynku: >800 tys. kierowców
Średnie wynagrodzenie: €19 271 – €51 521 rocznie
Przewidywana wielkość luki wśród kierowców pojazdów ciężarowych do 

2023 roku może wynieść 150 000 osób.
Przyczyn luki wśród kierowców upatruje się w regulacjach przygotowanych przez 
Unię Europejską, trendach demograficznych w Niemczech oraz w szczególnym 
reżimie związanym z uzyskaniem kwalifikacji na kierowcę pojazdu ciężarowego.
Sytuacja na rynku przed wprowadzeniem regulacji powodowała, że firmy przewo-
zowe ze Słowacji, Łotwy i Ukrainy były dużo tańsze od niemieckich przewoźników, 
a czas pracy kierowców wynosił średnio 57,5 h w tygodniu.
Odpowiedzią na sytuację rynkową miało być wsparcie rządu oraz wdrożenie roz-
wiązań regulacyjnych. Po stronie firm rekomendacją było zagwarantowanie wyższej 
pensji dla kierowców. Efektem jest wdrożenie od 1 stycznia 2015 roku ustawy Mi-
LOG ustanawiającej płacę minimalną oraz podniesienie tej płacy z 8,50 do 8,84 EUR 
za godzinę od 1 stycznia 2017.

Ponad 60% firm ma okresowe, a około 
20% stałe problemy z przypisaniem 
pełnej obsady do planowanych 
przewozów



EURO LOGISTICS 49TRANSPORT 

Ponad 60% firm ma okresowe, a około 20% stałe problemy z przy-
pisaniem pełnej obsady do planowanych przewozów. Tymczasem 
nawet jednodniowy przestój samochodu to bezpośredni koszt oko-
ło 150 EUR, a utracone korzyści z tego tytułu sięgają 500 EUR. 
W razie nieterminowej realizacji zlecenia może też ucierpieć re-
putacja firmy i jej zdolność do pozyskiwania kolejnych klientów.
– Niedobór rąk do pracy jest barierą rozwoju gospodarki. W od-
niesieniu do niewielu branż zdanie to jest równie prawdziwe jak 
w przypadku transportu drogowego. Od lat dyskutujemy o po-
trzebie dopasowania edukacji do wymagań rynku pracy – dzisiaj 
wiemy, że wykorzystanie potencjału rozwojowego Polski wymaga 
kształcenia nie tylko w „zawodach przyszłości”, ale i w zakresie 
bardziej powszechnego zawodu kierowcy – mówi prof. Witold Or-
łowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Na podstawie informacji o liczbie osób odbywających co roku 
szkolenia okresowe oraz uzyskujących kwalifikacje kierowcy 
zawodowego szacuje się, że liczba kierowców pojazdów cię-
żarowych i pasażerskich wynosi obecnie ok. 600-650 tysięcy. 
Tym samym około 20-procentowa skala niedoboru oznacza, że 
na rynku powinno być obecnie o ponad 100 tysięcy aktywnych 
kierowców zawodowych więcej. Dodatkowo, rocznie z zawodu 
odchodzi ok. 25 tysięcy osób, a liczba osób uzyskujących kwa-
lifikację wstępną w tym samym okresie to ok. 35 tysięcy.
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1. 
Rozwój sektora przewozów drogowych  
w Polsce

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej bardzo 
dynamicznie rosła wielkość przewozów

Od 2004 r. sektor towarowego transportu drogowego w Polsce 
przeżywał okres bardzo dynamicznego rozwoju związanego  
z otwarciem się rynków europejskich na usługi naszych 
przewoźników. Wzrosły zarówno ilości przewożonych przez 
towarów, jak i odległości pokonywane przez pojazdy zareje-
strowane w Polsce.
 
Według danych Eurostatu roczna liczba tono-kilometrów 
(TKM) na koncie polskich transportowców wzrosła z 102,8 
miliardów w roku 2004 do 261 miliardów w roku 2015, co 
oznacza średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 8,8%.  
Dynamiczny rozwój polskiego transportu potwierdza również 
współczynnik pracy przewozowej wyrażonej w milionach  
pojazdo-kilometrów (PKM), pod tym względem tempo  
wzrostu wyniosło 5,7% rocznie.

W analizach i prognozach dotyczących wielkości rynku 
transportu drogowego w Polsce oraz analizie zależności 
pomiędzy rozwojem rynku i wzrostem liczby zatrudnio-
nych kierowców posługiwać się będziemy miarą pojazdo-
-kilometrów. To zmiany tego parametru są w większym 
stopniu skorelowane z zapotrzebowaniem branży na 
kierowców.

Nieco mniejsza dynamika wzrostu mierzona pojazdo-kilome-
trami niż tono-kilometrami wynikała ze wzrostu efektywności 
wykorzystania pojazdów na przestrzeni lat będącej pochodną 
lepszej pracy spedytorów organizujących przewozy. Niska 
marżowość sektora transportu drogowego wymusza działa-

Podstawowe miary pracy przewozowej w polskim  
transporcie drogowym w latach 2004-2015

Udział polskich firm w rodzajach transportu drogowego  
w UE w latach 2004-2015

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat
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nia optymalizujące pracę przewozową i ograniczające koszty, 
przede wszystkim eliminację przejazdów bez ładunku (tzw. 
pustych przebiegów) oraz pełniejsze wykorzystanie ładowno-
ści pojazdów przez dobieranie drobniejszych ładunków. 
Dalszy wzrost efektywności przewozów, a także efektywności 
pracy kierowców mógłby zostać osiągnięty dzięki dopuszcze-
niu do ruchu w Polsce pojazdów o długości do 25,25m (tzw. 
Eurocombi), a w dalszej perspektywie możliwości ich wyko-
rzystania w ruchu transgranicznym. Pojazdy takie mogą się już 
poruszać między innymi po drogach Szwecji, Finlandii, Danii, 
Hiszpanii, niektórych landów w Niemczech oraz w Belgii.

Dzięki silnej dynamice wzrostu Polska stała się  
potentatem na europejskim rynku drogowego  
przewozu rzeczy

W roku 2004 udział Polski w całkowitej pracy przewozowej 
mierzonej milionami pojazdo-kilometrów Unii Europejskiej 
wynosił 7,7%, zaś w roku 2015 udział ten według danych 
EUROSTAT sięgnął 18,8%. Oznacza to, iż z gracza średniej 
wielkości Polska stała się w ciągu ostatnich 11 lat potentatem 
na drogowym rynku transportowym w Unii Europejskiej.

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transport całkowity Transport krajowy

Cross-trade Kabotaż

Polskie firmy odgrywają znaczącą rolę jako pośrednicy  
w przewozach dwustronnych pomiędzy innymi państwami 
Unii Europejskiej – ich udział w tym segmencie rynku wzrósł  
w latach 2004-2015 z 8,8% do 34,1%. Polscy przewoźnicy 
wykonują ponad 1/3 wszystkich tego rodzaju przewozów  
w Unii Europejskiej. 
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Praca przewozowa wykonywana przez Polskie firmy  
w latach 2004-2015 - wielkość i struktura

Równolegle rósł też udział polskich przewoźników w znacznie 
mniejszym rynku przewozów kabotażowych (czyli przewozów 
wewnątrz jednego kraju wykonywanych przez firmę pochodzą-
cą z innego kraju). Pomiędzy rokiem 2004 a 2015 udział Polski 
w tego typu transporcie wzrósł z 4,1% do 36%. Usługi kabo-
tażowe są istotne z punktu widzenia możliwości ograniczenia 
skali pustych przebiegów, a przez to poprawy efektywności 
pracy przewozowej. 

Jednym z istotnych problemów branży transportu między-
narodowego jest narastająca niepewność prawna związana 
z koniecznością stosowania, często sprzecznych wewnętrz-
nie, przepisów o płacach minimalnych w poszczególnych 
państwach członkowskich. Wiąże się to z próbą uproszczo-
nego stosowania przepisów dyrektywy dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług bez uwzględnienia 
specyfiki transportu. Delegowanie oznacza stałe (na określony 
czas) przebywanie na terytorium danego państwa członkow-
skiego, z czasowym przeniesieniem do tego kraju centrum 
życiowego pracownika. Kierowcy w transporcie międzynarodo-
wym są pracownikami wysoko mobilnymi, w sposób perma-
nentny przemieszczającymi się po wszystkich krajach Unii 
Europejskiej, zaś ich centrum życiowe (rodzina, dom, praco-
dawca) pozostają w kraju pochodzenia. 

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku tj. wejścia w życie niemiec-
kiej ustawy o płacy minimalnej3 Niemcy, a następnie od 1 lipca 
2016 r. Francja4 uznały automatycznie kierowców za pracow-
ników delegowanych, jeśli wykonują jakąkolwiek pracę na 
ich terytorium. Podobną regulację wprowadziły Włochy, choć 
tu przepisy wykonawcze sankcjonujące taki stan rzeczy nie 
zostały do dnia wydania niniejszego raportu opublikowane. 
Tego typu rozwiązania prawne są także planowane w Belgii, 
Luksemburgu oraz Holandii. 

W ocenie środowiska pracodawców z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii po roku 2004, 
wykorzystywanie przepisów o delegowaniu i płacach minimal-
nych jest próbą regulacji rynku, ochrony rynków krajowych 
przed pracownikami z innych państw.

Przepisy te, co wielokrotnie podkreśla się w środowisku praco-
dawców, stanowią daleko posuniętą ingerencję w stosunki pra-
wa pracy w danym państwie członkowskim poprzez podważenie 
treści obowiązujących umów o pracę, układów zbiorowych 
pracy a nawet harmonogramów pracy poszczególnych grup 
zawodowych pracowników w sektorze prywatnym  
i państwowym. 

Oznacza także:

•  brak rozróżnienia specyfiki poszczególnych grup  
zawodowych objętych przepisami o delegowaniu, a tym  
samym o płacach minimalnych; 

•  brak wiedzy instytucji wprowadzających przepisy o delego-
waniu na temat warunków pracy w innych państwach  
członkowskich w sektorze transportu międzynarodowego;

•  wykorzystywanie w debacie publicznej i argumentacji dla 
wprowadzanych przepisów nieostrego, nazbyt uproszczone-
go i politycznie nacechowanego pojęcia dumpingu  
socjalnego. 

Za niezbędne uważa się podjęcie niezwłocznych rozmów i prac 
legislacyjnych nad rozwiązaniami systemowymi w przedmiocie 
wynagrodzeń w branży transportu międzynarodowego  
opartymi o europejski dialog sektorowy.

Wzrostowi znaczenia polskich firm transportowych 
na europejskim rynku towarzyszyło silnie umiędzyna-
rodowienie ich oferty

Pomimo stałego wzrostu wielkości krajowych przewozów dro-
gowych realizowanych przez polskich przewoźników– w latach 
2004-2014 wzrosły one z 5,8 do 8,2 miliardów pojazdo-kilome-
trów – spadało ich znaczenie w całkowitej pracy przewozowej. 
Niższa dynamika wzrostu przewozów krajowych spowodowała 
spadek ich udziału w całkowitej wielkości przewozów realizo-
wanych przez polskich przewoźników w latach 2004-2015  
z 45,7% do 34,4%. 

Transport - puste przebiegi krajowe i zagraniczne 

Transport zagraniczny realizowany poza krajem z załadunkiem

Transport zagraniczny do lub z Polski z załadunkiem

Transport Krajowy z załadunkiem
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3. Mindeslohngesetz tzw. MiLoG

4. Ustawa nr 2015-990 o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych



EURO LOGISTICS50 TRANSPORT 

Jak wynika z raportu PwC, w ostatnich latach znacząco wzrosła 
liczba obcokrajowców pracujących dla polskich firm transpor-
towych. Tylko w 2016 r. liczba ukraińskich i białoruskich kie-
rowców podwoiła się w stosunku do roku poprzedniego. Jednak 
w perspektywie długoterminowej kierowcy zagraniczni nie roz-
wiążą problemu niedoboru na polskim rynku, głównie z powo-
du wyczerpywania się w państwach Europy Wschodniej rezerw 
kierowców zainteresowanych podjęciem pracy w naszym kraju.

Dlaczego brakuje kierowców?
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż liczba kierowców 
planujących w najbliższym czasie zmienić zawód lub pracodawcę 
jest znacząca i wynosi około 20%. Powodem odejść jest poczucie, 
iż poziom wynagrodzenia nie rekompensuje w pełni niedogodno-
ści pracy kierowcy. Dwie trzecie badanych kierowców otrzymy-
wało wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnego wyna-
grodzenia, natomiast znaczącą część ich dochodu miesięcznego 
stanowiło rozliczenie podróży służbowych. Osoby zatrudnione na 
umowę o pracę z podstawą wyższą niż minimalne wynagrodzenie 
ustawowe, stanowiły jedynie 4% badanych.

Średni czas poszukiwania pracy przez kierowców wskazuje, że aż 
72% z nich znajduje pracę w czasie krótszym niż tydzień, co jest 
ewenementem na polskim rynku pracy, na którym średni czas po-
szukiwania pracy wg danych z Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności GUS w roku 2016 wynosi około 11 miesięcy.
Specyfika zawodu kierowcy może negatywnie wpływać na posze-
rzenie grupy zawodowej kierowców o osoby młode oraz kobiety. Po-
ważną barierą dla osób zainteresowanych tym zawodem jest czaso-
chłonność, koszt oraz trudność uzyskania niezbędnych kwalifikacji. 
Szacunkowy koszt kursów i egzaminów koniecznych do podjęcia 
pracy może wahać się od 9800 do 12 300 zł, co stanowi dwu- lub 
trzykrotność wysokości średniego wynagrodzenia miesięcznego.
Problemem zarówno dla przedsiębiorców, jak i cudzoziemców 
zainteresowanych pracą w Polsce, jest złożoność i długotrwałość 

procedur administracyjnych, koniecznych do zalegalizowania po-
bytu i pracy kierowcy na terenie Polski oraz konieczność zdawa-
nia testów kwalifikacyjnych w języku polskim.
Niedobór kierowców zawodowych nie jest jedynie problemem 
Polski, lecz występuje ze zbliżoną dynamiką na rynkach pozo-
stałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także w USA. 
Przyczyn niedoboru upatruje się głównie we wzroście popytu na 
usługi transportowe związane z intensyfikacją międzynarodowej 
wymiany handlowej.

Zatrzymać negatywny trend
Ze względu na znaczenie gospodarcze transportu zatrzymanie 
rozwoju tej branży spowodowane niedoborem kierowców będzie 
miało negatywny wpływ na bilans płatniczy Polski, zarówno 
przyczyniając się bezpośrednio do pogorszenia bilansu usług, jak 
i ograniczając możliwości eksportu towarów przez krajowe firmy. 
Utrzymanie lub powiększanie się skali niedoboru kierowców 
może grozić także poważnymi zaburzeniami w logistyce, handlu, 
budownictwie oraz w wybranych branżach przemysłowych, które 
są szczególnie uzależnione od sprawnego działania transportu 
drogowego.
Autorzy raportu PwC „Rynek pracy kierowców w Polsce” podkre-
ślają, że złagodzenie wpływu niedoborów na branżę oraz polską 
gospodarkę wymaga podjęcia szeregu działań zarówno przez ad-
ministrację publiczną, przewoźników, jak i ośrodki szkoleniowe. 
Wśród rekomendacji znalazły się m.in.: promocja zawodu kie-
rowcy, rozwój szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie regulacji 
ułatwiających cudzoziemcom podjęcie oraz kontynuację pracy 
w zawodzie kierowcy, uelastycznienie czasu pracy kierowców czy 
rozwój badań nad nowoczesnymi technologiami w transporcie.
Szacuje się, iż popyt na kierowców samochodów ciężarowych bę-
dzie rósł w tempie zbliżonym do tempa wzrostu przewozów towa-
rowych – czyli o 2,5%-3% rocznie do roku 2025, to do tego czasu 
liczba kierowców samochodów ciężarowych powinna wynosić po-
nad 800 tysięcy, a liczba kierowców zawodowych w przewozach 
osób i towarów łącznie ponad 900 tysięcy.

■ Opracowała Alicja Kostecka

Raport „Rynek pracy kierowców w Polsce” jest pierwszą dostępną w Pol-
sce kompleksową analizą skali, przyczyn i skutków sygnalizowanego przez 
branżę transportu drogowego od wielu lat problemu niedoboru kierowców 
zawodowych na rynku. Został przygotowany przez PwC na zlecenie i przy 
współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Ba-
danie przeprowadzono na próbie 200 kierowców.

Poziom wynagrodzenia nie 
rekompensuje w pełni niedogodności 
pracy kierowcy





■ Przygotował Janusz Mincewicz 
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Budowa centralnego lotniska

Zobaczyć  
białego słonia 

Podkreślałem wielokrotnie, że w Polsce są trzy 
projekty, które Amerykanie nazywają „White Ele-
phants”, czyli takie, o których się mówi, a które nie 
mają ekonomicznego sensu. Są to: przekop przez 

Mierzeję Wiślaną, Koleje Dużych Prędkości i właśnie Centralny Port Lotni-
czy. Projekt ten nie ma uzasadnienia w sytuacji, kiedy Okęcie ma rezerwy, 
a ponadto w regionie działa port lotniczy w Modlinie i słabo wykorzystane 

porty w Łodzi i Radomiu. Ostatnio orędownikiem CPL jest prezes PLL LOT, 
który rozwój swojej firmy uzależnia właśnie od powstania tej inwestycji. 
Myślałem, że to poprzedni prezes wzorem barona Münchausena wyciągał 
się sam z bagna, ciągnąc za włosy. Tymczasem nowy prezes przedstawia 
jeszcze bardziej fantastyczne plany. W grę wchodzą gigantyczne środki, 
przy czym na wsparcie unijne, nie tylko ze względu na uwarunkowania for-
malno-prawne, ale także z uwagi na sytuację polityczną, nie ma co liczyć. 
Uzależnianie rozwoju przewoźnika od powstania CPL jest absurdem. Na 
szczęście jest to „White Elephant”, którego nikt nie widział i nie zobaczy. ■

Prof. Włodzimierz Rydzkowski 
Uniwersytet Gdański

Stać nas na duże lotnisko, które będzie pełnić rolę 
portu centralnego nie tylko dla Polski, ale także 
dla Europy Centralnej. W ciągu najbliższych kil-
ku lat, w związku z rozwojem komunikacji na-

ziemnej, zwiększy się obszar odziaływania portu lotniczego. Przewozy 
na trasach europejskich będą dalej rozwijać się z portów regionalnych, 
bo takie są wymagania pasażerów. Jednak dla lotów transkontynental-
nych potrzebna jest większa koncentracja podróżujących. Równocze-
śnie taki port będzie stanowił duże centrum przeładunkowe cargo w tej 
części Europy. Trzeba łączyć potencjały z wielu krajów, ponieważ wzrost 

przewozów transkontynentalnych będzie mniejszy niż na krótkich dy-
stansach. Plany rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych, 
a w szczególności miejsca, gdzie krzyżują się te korytarze, powinny być 
rozważane jako lokalizacje tej inwestycji. Lokalizacja z dala od stolic 
krajów środkowoeuropejskich pozwoli na zachowanie portów lotniczych 
w tych miastach, decentralizując jednocześnie nowe operacje lotnicze. 
Już obecnie w krajach, w których kursują pociągi dużych prędkości, 
przemieszczenie się pasażerów na dystansie powyżej 300 km, konkuru-
je z najlepszymi ofertami linii lotniczych. Aby myśleć o inwestycji na 
skalę, jakiej się oczkuje od transkontynentalnego portu lotniczego, trze-
ba wykonać wiele pracy oraz rozwijać naziemną infrastrukturę drogową 
i kolejową w rozmiarze transgranicznym. ■

Mariusz Kuczek
ekspert rynku lotniczego cargo

W tej chwili trudno zgadnąć, czy ma to być Okę-
cie 2, czy centralny port, który przejmie część 
połączeń z portów regionalnych. Warszawskie 
lotnisko za kilkanaście lat osiągnie kres swoich 

możliwości, zwłaszcza jeśli PLL LOT zrealizuje swoje plany powięk-
szenia floty. Idea, aby zawczasu pomyśleć o wybudowaniu portu, który 
przejmie część narastającego na nim ruchu, nie jest zła. To świadczy 
o perspektywicznym myśleniu, chociaż z drugiej strony dlaczego nie 
postawić na Modlin, który wystarczy rozbudować, zamiast budować 
lotnisko od podstaw? Jeśliby natomiast miałby to być centralny port, 

z całą filozofią zmiany organizacji lotów do i z Polski, to oznaczałoby 
zmarginalizowanie znaczenia portów regionalnych, na rozwój których 
wydano w ostatnich latach setki milinów złotych. A co z Łodzią czy 
Radomiem, gdyby powstał w ich pobliżu CPL? Wszystko to wynika 
z braku jasnej koncepcji państwa na temat ruchu lotniczego w Polsce. 
Takiej wieloletniej strategii nie ma. Na razie nie znając szczegółów 
koncepcji zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego, opinii li-
nii lotniczych, pasażerów, przyrodników, okolicznych mieszkańców, 
trudno wyrokować, czy CPL jest potrzebny. Poczekajmy cierpliwie, 
aż wszystko się wyklaruje, bo od pomysłu do realizacji droga daleka. 
Budowa lotniska na ściernisku, z całym zapleczem, w tym  drogowym 
i kolejowych, to nie jest kwestia kilku, ale kilkunastu lat. ■

Cezary Orzech
ekspert lotniczy

O budowie Centralnego Portu Lotniczego zade-
cyduje rząd. W tym celu minister infrastruktury 
i budownictwa Andrzej Adamczyk powołał  w lip-
cu 2016 r. specjalny zespół CPL, który jest orga-

nem pomocniczym ministra ws. strategii rozwoju transportu lotniczego 
oraz kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. W sierpniu 2016 r. odby-
ło się pierwsze posiedzenie resortowego zespołu ds. CPL, podczas którego 

przedstawiono informację o aktualnej sytuacji na rynku lotniczym w Pol-
sce, a także rozpoczęto dyskusję na temat zasadności oraz możliwości 
przeprowadzenia takiej inwestycji. Ponadto w lipcu 2016 r. minister zwró-
cił się do premier Beaty Szydło z wnioskiem o powołanie międzyresorto-
wego zespołu ds. Centralnego Portu Lotniczego. Ponieważ Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa oczekuje na stanowisko premier w tej spra-
wie, nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące CPL. Będzie to możliwe 
po przeprowadzeniu analiz oraz prac o charakterze koncepcyjnym przez 
międzyresortowy zespół ds. Centralnego Portu Lotniczego. ■

Jerzy Szmit
wiceminister infrastruktury i budownictwa 
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Ograniczyć ryzyko
Z Adamem Opoką, dyrektorem operacyjnym Vive Transport, rozmawia Dariusz Damiański. 
Dariusz Domański: Przyszłość rynku usług 
logistyczno-transportowych w Polsce w naj-
bliższym czasie będzie… 
Adam Opoka: Rynek obecnie poddany jest 
działaniom związanym kryzysem politycz-
nym instytucji UE oraz groźbą zawieszenia 
działania strefy Schengen w związku z kry-
zysem imigracyjnym. Dodatkowe ryzyko sta-
nowi niekontrolowany wzrost cen paliw płyn-
nych na świecie. W perspektywie trzech lat 
będzie trzeba sprostać wyzwaniom dotyczą-
cym prawa, w tym prawa pracy w Polsce i UE 
(między innymi płaca minimalna), rosnącym 
naciskiem na propagowanie polityki protek-
cjonistycznej krajów „starej Unii” w zakresie 
swobody przepływu kapitału i siły roboczej. 
Szczególną przeszkodę w rozwoju oraz płyn-
nym działaniu firm logistycznych i trans-
portowych w Polsce może perspektywicznie 
stanowić potencjalne ryzyko utraty przewagi 
konkurencyjności przez nasze przedsiębiorstwa 
transportowe w związku z wprowadzeniem do 
eksploatacji pojazdów autonomicznych. Aby 
ograniczyć występowanie tego typu ryzyk, nale-
ży zastosować najlepsze znane na rynku prak-
tyki, np. współpraca z kancelariami prawnymi, 
brokerami ubezpieczeniowymi, czy też odpo-
wiednimi ośrodkami rozliczającymi kierowców.

Zwinna logistyka
D.D.: Jak będzie się kształtowała sytuacja 
w poszczególnych segmentach rynku, w któ-
rych działa wasza firma? 
A.O.: Zajmujemy się między innymi transpor-
tem drogowym, spedycją drogowa, logistyką 
kontraktową, usługami kurierskimi, spedycją 
lotniczą i morską. Nieustannie analizujemy, 
monitorujemy, ale przede wszystkim wdraża-
my do swojej działalności najnowsze trendy 
zarządcze oraz techniczne dostępne na rynku, 
w tym systemy informatyczne. Grupa Vive 
rozważa udział w budowie łańcucha dostaw 
w zakresie obsługi logistycznej e-commerce 
w segmencie odzieży używanej. Działanie 
w sferze klastra oraz powstanie zwinnej lo-
gistyki lub zwinnego łańcucha dostaw to nie 
tylko rozwiązania logistyczne i rozwijanie 
procesu przepływów materiałowych. To także 
poszukiwanie synergii w procesach łączących 
interesariuszy ich kompetencji, zasobów w ra-
mach jednej, sprawnej wirtualnej organizacji 

zorientowanej na klienta, ciągłe poszukiwa-
nie nowych i lepszych sposobów realizacji 
przepływu materiału i zasobów. Sukces deter-
minowany jest wysoką specjalizacją, wzajem-
nym zaufaniem interesariuszy, kulturą pracy, 
rygorystycznym zarządzaniem kosztami, 
szybkością i efektywnością wymiany zasobów 
w ramach sieci.
D.D.: Na czym polega innowacyjność łańcucha 
dostaw realizowanego przez klaster nadwozi 
wymiennych?
A.O.: Zwinna logistyka to koncepcja organiza-
cji kreująca, a także integrująca procesy, tech-
nologię oraz wyposażonych w wiedzę pracow-
ników. Umożliwia szybką reakcję na potrzeby 
klienta i zmiany na rynku przy zachowaniu 
kontroli nad jakością i kosztami. Oferujemy 
zwinne łańcuchy dostaw budowane z zasto-
sowaniem nadwozi wymiennych BDF (swap 
bodies), wkomponowujące się w strategie 
naszych zleceniodawców. Zwiększają one ich 
przewagę rynkową oraz elastyczność przy za-
spokajaniu potrzeb klientów. Nasze łańcuchy 
dostaw powiększają zdolności magazynowe 
przez systematyczne uwalnianie ładunku 
z magazynu klienta. Ponadto nadwozia stano-
wią szybki i jednocześnie wysokowydajny ku-
baturowy środek transportu. Operacja zmiany 
pojazdów na trasie, możliwość zastąpienia 
pojazdu unieruchomionego poprzez przepię-
cie nadwozia umożliwia realizacje przewozów 
w skrajnych przypadkach z tzw. poczwórną 
obsadą kierowców. W ramach klastra dla 
klientów dostępne są systemy telemetryczne 
– pracownicy spółki widzą, gdzie znajduje się 
pojazd na bieżąco i jaki jest status ładunku. 
Klaster określa standard ubezpieczeń i wy-
pracowuje standard umów na wykonywane 
usługi między sobą. 

Czterech przewoźników
D.D.: Dla kogo udział w klastrze może być in-
teresujący?
A.O.: Do pięciu interesariuszy klastra Vive 
Transport należą: dostawca paliwa, dostawca 
środków transportu (nadwozia BDF i pojazdy), 
ośrodek rozliczania kierowców, broker ubezpie-
czeniowy oraz kancelaria prawna. Następuje 
tutaj optymalizacja kosztów bez straty na jako-
ści. Przystąpieniem do klastra powinni być za-
interesowani szczególnie producenci opakowań, 

sprzętu AGD, części samochodowych czy też me-
bli oraz architektury ogrodowej, ale oczywiście 
nie zamykamy przed nikim drzwi.
D.D.: Kto oprócz Vive Transport jest obecnie 
w klastrze? 
A.O.: Jego trzon opiera się na taborze Vive 
Transport, obecnie to 73 pojazdy z przycze-
pami marki DAF oraz 616 kontenerów wy-
miennych. Zaprosiliśmy do udziału swoich 
dotychczasowych przewoźników, którzy na 
zasadzie spedycyjnej naczepami wykonywali 
usługi transportowe. Współpracujemy z AGA 
Guderski (4 auta oraz 20 kontenerów), Omega 
Pilzno (6 aut, 32 kontenery), Marathon Po-
znań (6 aut i 24 kontenery), Bespol (4 auta, 
12 kontenerów). 
D.D.: Dużą korzyścią z używania BDF dla firm 
transportowo-logistycznych jest formowanie 
załadunku bez udziału pojazdu. 
A.O.: Tak. Oprócz tego nadwozia pozostawione 
są do dyspozycji załadowcy/odbiorcy, załadu-
nek odbywa się w czasie zmniejszonej aktyw-
ności magazynu, nie ma groźby powstania 
kosztów postoju. Co ciekawe, przy okazji na-
szego klastra podmioty równocześnie współ-
pracują i konkurują między sobą. To stwarza 
wiele ciekawych możliwości biznesowych, 
a zarazem pozwala zachować odrębność w in-
nych działaniach. ■
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Dzięki wykorzystaniu szeregu pionierskich rozwiązań symula-
cyjnych, które realistycznie odtwarzają sytuację prowadzenia 

pociągu, SIMTRAQ ma szansę wyznaczyć nowe standardy w szko-
leniu kadry maszynistów i prowadzeniu sesji symulacyjnych.
Zaprezentowany przez Qumak symulator SIMTRAQ pozwala na 
odwzorowanie tras kolejowych z całego świata w technologii 3D. 
Wszelkie elementy, takie jak: maszyny, ukształtowanie terenu, 
obiekty oraz zachowania ludzi i zwierząt zostały wiernie odwzo-
rowane. Realistyczny obraz otoczenia można oglądać na oknach 
znajdujących się w kabinie maszynisty. Dzięki zastosowaniu 
sześciostopniowej platformy ruchu 6DoF możliwe jest odtworze-
nie wszystkich sił oddziałujących na maszynistę podczas jazdy 
w różnych warunkach atmosferycznych oraz w trakcie różnych 
zdarzeń, np. wjazd samochodu na przejazd kolejowy, poślizg 
czy wykolejenie. Jest to nowość pośród dotychczasowych roz-
wiązań symulacyjnych. Dopełnieniem pełnego odwzorowania 
sytuacji panującej w kabinie maszynisty jest fakt, że została 
wykonana z oryginalnych części znajdujących się w kabinach 
pojazdów szynowych.

Zwiększone bezpieczeństwo
Jak wskazują statystyki Urzędu Transportu Kolejowego poświęco-
ne bezpieczeństwu transportu kolejowego, w Polsce 72,4% wypad-
ków na szlakach kolejowych spowodowanych jest pojawieniem się 
na torach podmiotów zewnętrznych. Dlatego nadrzędnym celem 
przyświecającym twórcom symulatora było stworzenie okolicz-
ności, w których maszyniści mogą w bezpiecznych warunkach 
mierzyć się z sytuacją wtargnięcia na tory pieszych, zwierząt czy 
wystąpieniem problemów z kontrolą pojazdu. SIMTRAQ pozwala 
kierującemu pojazdem ćwiczyć reakcję na nagłe zdarzenia i po-
móc zminimalizować ryzyko wypadku. Każda jazda wykonywana 
w symulatorze jest rejestrowana, a automatyczny system oceny 
wykorzystujący algorytmy Business Intelligence, natychmiast 

generuje raporty analityczne dla osób szkolonych i instruktorów. 
– Projektując symulator, wzięliśmy pod uwagę różne realne czyn-
niki mające wpływ na prowadzenie pojazdu szynowego i umożli-
wiliśmy wprowadzenie ich do procesu szkoleniowego przy użyciu 
najnowszych technologii. Dzięki temu przyszli i obecni maszyni-
ści będą mogli nauczyć się prawidłowych reakcji na występujące 
podczas jazdy zdarzenia awaryjne. Jesteśmy przekonani, że sy-
mulator pomoże przewoźnikom w profesjonalnym szkoleniu kadr 
oraz w dłuższej perspektywie zapewni oszczędności finansowe 
wynikające ze szkolenia różnych grup zawodowych na jednym 
sprzęcie – mówi Wojciech Strusiński, wiceprezes ds. sprzedaży 
w Qumak S.A.

Przyszłościowe zastosowanie
Urządzenie dedykowane jest przewoźnikom kolejowym, przedsię-
biorstwom prowadzącym szkolenia maszynistów i szkołom kole-
jowym. Rozwiązanie przeznaczone jest w szczególności dla firm
i przewoźników, którzy rozwijają swój tabor, a co za tym idzie, 
chcą szkolić swoją kadrę na profesjonalnym sprzęcie. Technologie 
i metody symulacji zastosowane w SIMTRAQ wyznaczają nowe 
standardy w zakresie szkolenia motorniczych oraz kierowców 
i mogą być wykorzystane w innych branżach.
Symulator dostępny jest w czterech klasach: najbardziej zaawan-
sowanego technologicznie mobilnego centrum szkoleniowego 
w naczepie TIR, stacjonarnego symulatora immersyjnego, roz-
wiązania rzeczywistości rozszerzonej z osobistą platformą ruchu 
oraz symulatora klasy biurkowej zainstalowanego w komputerze 
osobistym lub stacjonarnym.
Symulator lokomotywy powstał we współpracy z Instytutem 
Kolejnictwa, Wojskową Akademią Techniczną oraz Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej „IKKU”. 
Projekt zrealizowano w ramach programu „Demonstrator+” dofi-
nansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

■ /ek/

Wirtualne szkolenia maszynistów

Polski symulator lokomotyw
Qumak wprowadził na rynek innowacyjny symulator lokomotywy – SIMTRAQ do szkolenia maszynistów w świecie wirtualnej 

rzeczywistości. Produkt powstał z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
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Najnowocześniejszy w Europie kolejowy skaner RTG

Rentgen w Terespolu
W Terespolu, przed przejściem granicznym z Białorusią, zostało oddane do użytku 
urządzenie RTG do prześwietlania pociągów towarowych.

Jest to największe i najnowocześniejsze w Europie urządzenie 
rentgenowskie do prześwietlania wagonów towarowych. Inwe-

stycja kosztowała ponad 21 mln zł i w całości została sfinanso-
wana przez Ministerstwo Finansów. W ramach inwestycji powstał 
budynek obsługi, bunkier akceleratora oraz wieże detektorów.

Trzeci w Polsce
Skaner, który został wybudowany na potrzeby Służby Celnej, swoim 
zasięgiem obejmie trzy tory. – Służy do wykrywania nielegalnych 
i niebezpiecznych towarów, a także skrytek i dodatkowych elemen-
tów konstrukcyjnych wagonów towarowych oraz kontenerów, bez 
konieczności ich otwierania – wyjaśnia mł. insp. Waldemar Chaba, 
dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Skaner w Terespolu jest trze-
cim urządzeniem RTG do prześwietlania wagonów kolejowych dzia-
łającym na wschodniej granicy Polski. Do tej pory takie urządzenia 
działają na przejściach granicznych z Ukrainą: w Hrubieszowie (woj. 
lubelskie) i w Medyce (woj. podkarpackie).

Udaremnia przemyty
Skaner wykonała spółka Nuctech, która została wybrana 
w postępowaniu o zamówienia publiczne. Była także autorem 
dokumentacji projektowej. Wykonała również infrastrukturę, 

dostarczyła instalację urządzenia oraz przeszkoliła funkcjo-
nariuszy celnych z obsługi urządzenia. Pomysł powstał przed 
siedmiu laty. Umowa na realizację inwestycji została podpisa-
na we wrześniu 2014 r. Dyrektor Chaba podkreśla, że o tym, 
jak bardzo to urządzenie jest potrzebne na tym odcinku gra-
nicy, świadczą liczby. – Tylko przez osiem miesięcy tego roku 
funkcjonariusze celni z województwa lubelskiego udaremnili 
przemyt do Polski ponad miliona paczek papierosów, które 
ukryte były w wagonach towarowych i kontenerach. To 1/6 
wszystkich papierosów zatrzymanych w tym czasie przez 
Służbę Celną w województwie lubelskim.

Przyjechał ambasador Chin
Do Terespola na otwarcie skanera przyjechał nawet ambasa-
dor nadzwyczajny i pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej 
w Polsce Xu Jian, bo to właśnie przez Terespol do pobliskich 
Małaszewicz przebiega Nowy Jedwabny Szlak, po którym jadą 
pociągi z kontenerami z Chin. Był także obecny Marian Banaś, 
szef Służby Celnej, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk 
oraz dyrektor generalny Nuctech Europa – producenta urzą-
dzenia – Fu Qiyuan.

■ Janusz Mincewicz 



Książka poświęcona technologii RFID, napisana przez wybitnych znawców te-
matu, jest pierwszym na polskim rynku uniwersalnym i praktycznym kompen-
dium wiedzy dotyczącym tej nowoczesnej techniki kodowania. 
Zawiera kompleksowe omówienie zagadnień technicznych i prezentację licznych 
studiów przypadków skupionych na opisie procesów biznesowych wspomaga-
nych przez RFID, uzyskiwanych korzyściach oraz zagadnieniach (badawczych, or-
ganizacyjnych itd.) koniecznych do rozwiązania w trakcie wdrożeń. Przedstawiono 
w niej przypadki wdrożeń RFID z naciskiem na nowe możliwości realizacji proce-
sów logistycznych wspieranych przez RFID oraz korzyści stąd płynące.
RFID (ang. Radio Frequency IDentification), to sposób kodowania informacji 
w elektronicznej etykiecie (tag) złożonej z procesora i anteny. Informacja taka 
może być odczytana za pomocą fal radiowych bez konieczności bezpośredniej 
widoczności pomiędzy czytnikiem i etykietą. RFID może przynieść realne korzy-
ści wszędzie tam, gdzie: nie jest możliwy dostęp do kodu kreskowego w celu 
jego odczytania, wymagane jest ograniczenie czasu i wkładu pracy przy odczy-
cie informacji o produkcie, wydzielenie produktu jest trudne (np. konieczna jest 
rozbiórka palety), konieczne jest przechowywanie informacji na produkcie, a nie 
w bazie danych.
Jak wiele innych przełomowych innowacji, również RFID ma wielu ojców. Po-
czątkowo była to technologia o przeznaczeniu wojskowym, stosowana m.in. 
w okresie II wojny światowej do identyfikacji samolotów przez własne systemy 
radarowe (systemy identyfikacji „swój-obcy”). Od tamtego czasu technologia 
RFID niebywale się rozwinęła, czego wyrazem jest m.in. różnorodność i po-
wszechność zastosowań, miniaturyzacja oraz przystępność cen (niektórych) 
transponderów RFID.

RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa.

B. Gładysz, M. Grabia, K. Santarek
PWN, Warszawa 2016,  ISBN:978-83-01-18891-7

Kompendium wiedzy 
o RFID

Książki polecane
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Alicja Kostecka: W połowie 2016 roku powstała 
inicjatywa Linked by Rail, jaki jest cel tego pro-
jektu i kto w nim uczestniczy?
Frank Schuhholz: Inicjatywę Linked by Rail 
możemy inaczej nazwać Partnerstwem dla 
Międzynarodowego Biznesu, które wspiera Ho-
lenderska Agencja Przedsiębiorczości z siedzibą 
w Hadze. Celem agencji jest wspieranie przed-
siębiorczości holenderskich menedżerów, którzy 
chcą rozwijać swoje interesy za granicą, przy 
udziale holenderskich ambasad poszukujących 
dla holenderskich firm partnerów do współpracy 
w poszczególnych krajach. Każda inicjatywa pod 
auspicjami Holenderskiej Agencji Przedsiębior-
czości posiada swoją własną nazwę i cele. Celem 
konsorcjum Linked by Rail jest – jak sama na-
zwa wskazuje – współpraca między holenderski-
mi i polskimi firmami przy wykorzystaniu połą-

czeń kolejowych. Początek tej współpracy sięga 
2013 roku, kiedy to – przy aktywnym wsparciu 
Ambasady Królestwa Niderlandów – doszło do 
otwarcia pierwszego połączenia intermodalnego 
pomiędzy Rotterdamem a Swarzędzem k/Pozna-
nia. Do uruchomienia tego połączenia przyczy-
niła się współpraca dwóch firm ERS Railways 
z Rotterdamu i CLIP Logistics w Swarzędzu.
Głównym celem inicjatywy Linked by Rail jest 
dynamiczny rozwój połączeń kolejowych między 
Holandią i Polską, nie tylko na trasie Rotterdam – 
Swarzędz, ale szerzej, między innymi regionami 
w Polsce i Holandii. Konsorcjum Linked by Rail 
tworzą następujące firmy: Boekesteijn Transport, 
CLIP Logistics, ERS Railways, Eucon, Koninklijk 
Nederlands Vervoer, Netherlands Enterprise 
Agency, Nijman/Zeetank, Nijhof-Wassink, Pan-
teia, Port of Rotterdam, RailLogix, Seacon Logi-
stics, Schavemaker Transport as well as Van den 
Bosch. Firmy te aktywne są już w obszarze usług 
intermodalnych, logistycznych, magazynowych, 
zarządzania łańcuchem dostaw i znane są zarów-
no w Holandii, jak i w Polsce. Przekrój branż, dla 
których świadczą swoje usługi, jest bardzo szero-
ki – od automotive, porzez przemysł chemiczny, 
metalowy, maszynowy, po FMCG i modę.
AK.: Czy konsorcjum jest inicjatywą otwartą, to zna-
czy czy przyjmujecie jeszcze do niego inne firmy?
F.S.: Tak, jest to otwarta struktura, szczególnie zale-
ży nam na tych firmach, które prowadzą już współ-
pracę biznesową między Holandią a Polską.
A.K.: Proszę powiedzieć coś na temat osiągnięć 
i planów konsorcjum Linked by Rail na przyszłość.
F.S.: Pierwszy etap współpracy między Holan-
dią a Polską został osiągnięty przez nas w 2015 
roku, kiedy to między Rotterdamem a Swarzę-
dzem zaczęły kursować regularne pociągi towa-
rowe. Obecnie na tej trasie jeździ sześć pociągów 
tygodniowo w każdym kierunku i pokonują ten 
dystans – 1000 km w 22 godziny, czyli osiągają 
szybkość 45 km na godzinę. Jest to obecnie jed-
no z najszybszych połączeń towarowych w całej 
Europie. W ten sposób udało nam się osiągnąć 
nasz główny cel, to znaczy postrzeganie trans-
portu kolejowego dla przewozów towarowych. 
Udowodniliśmy, że transport kolejowy może być 
alternatywą dla transportu drogowego. Jeśli co-
raz więcej firm będzie korzystało z przewozów 
kolejowych w przewożeniu towarów, będziemy 
mogli uruchamiać więcej połączeń na trasie Ho-
landia – Polska z większą częstotliwością.

Wrócę na chwilę do pierwszego połączenia na 
trasie Rotterdam – Swarzędz, dzięki niemu 
przewieźliśmy ok. 160 000 TEU, co jest rów-
noznaczne 70 000 ciężarówek z naczepami. 
A to oznacza, że te ciężarówki nie wyjechały na 
drogę, dzięki czemu zaoszczędzono nie tylko 
na paliwie, ale również do środowiska nie od-
prowadzono CO

2
. W ten sposób Linked by Rail 

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
środowiska naturalnego. Pierwsze sukcesy Lin-
ked by Rail sprawiły, że pod koniec 2015 roku 
rozpoczęliśmy prace nad otwarciem nowego po-
łączenia, pomiędzy Rotterdamem a Górnym Ślą-
skiem. Biorąc pod uwagę potencjał tego regionu, 
wierzymy, że uda nam się powtórzyć sukces 
naszego pierwszego połączenia pomiędzy Ho-
landią a Wielkopolską. Nowe połączenie jest też 
odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie 
zarówno ze strony holenderskich, jak i polskich 
firm na transport intermodalny. W Europie 
kładzie się coraz większy nacisk na dyrekty-
wy i normy środowiskowe, dlatego jesteśmy 
przekonani, że w najbliższych latach, transport 
intermodalny będzie się coraz szybciej rozwijać, 
aby spełnić te normy. Na początku 2017 roku 
zapowiedziano nowe unormowania prawne dla 
transportu intermodalnego także w Polsce. A to 
oznacza, że zestawy intermodalne, takie jak 45’ 
kontenery oraz naczepy intermodalne typu huc-
kpack (przystosowane do przewożenia koleją, 
promami i rorowcami) wraz z ciężarówką będą 
mogły ważyć do 44 ton – o 4 tony więcej niż 
konwencjonalny transport drogowy.
A.K.: Jakie działania Linked by Rail podej-
muje na rzecz popularyzacji transportu in-
termodalnego?
F.S.: Uczestniczymy w targach, organizuje-
my seminaria oraz misje handlowe, których 
celem jest informowanie na temat korzyści 
transportu intermodalnego oraz budowanie 
świadomości wśród menedżerów logistyki. 
Co istotne, Linked by Rail ma także na celu 
rozwój współpracy gospodarczej między Ho-
landią i Polską. Uczestniczymy także wraz 
z Ambasadą Królestwa Niderlandów w naj-
większym wydarzeniu logistycznym w Polsce, 
którym jest Gala Logistyki 2016. 
Więcej informacji na temat konsorcjum 
Linked by Rail można znaleźć na stronie 
internetowej:

 www.linkedbyrail.com.pl ■

Budujemy połączenia 
Z Frankiem Schuhholzem z konsorcjum Linked by Rail rozmawia Alicja Kostecka. 
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Transport intermodalny

Prawdziwie intermodalny operator
W połowie listopada 2016 roku Ekol Logistics zwodował we Flensburgu swój szósty statek typu ro-ro. Nosi on imię Meleq i będzie 
pływał na trasie z Istambułu do Triestu.

Statki ro-ro przystosowane są do przewożenia ładunków tocz-
nych i pojazdów – samochodów osobowych oraz ciężarówek. 

Meleq ma 210 metrów długości i 32 600 ton pojemności, jego 
operatorem jest Alternative Tasimacilik A.S., spółka powołana 
w strukturach Ekol Logistics do świadczenia usług frachtu mor-
skiego. Meleq może przewieźć 280 naczep samochodowych, kosz-
tował ponad 50 mln euro.
Statek zbudowany został w stoczni we Flensburgu (Niemcy), któ-
ra funkcjonuje od 1872 roku i dostarczyła już swoim klientom po-
nad 700 statków. Firma Ekol Logistics zamówiła w tej stoczni jesz-
cze jeden ro-rowiec, który ma być zwodowany do 2018 roku. Na 
realizację tych projektów Ekol Logistics pozyskał kredyt z EBOR 
w wysokości 63 mln euro.
– Trzy lata temu rozpoczęliśmy tworzyć flotę statków ro-ro. 
Dzisiaj jesteśmy dumni, że możemy być świadkami wodowania 
naszego szóstego statku. W tym czasie osiągnęliśmy zrównowa-
żony rozwój i zainwestowaliśmy ponad 100 milionów euro w roz-
budowę naszej floty. Będziemy otwierać nowe trasy i zwiększać  

częstotliwość istniejących połączeń, jak również ciągle inwesto-
wać – powiedział podczas uroczystości wodowania Ahmet Musul, 
CEO Ekol Logistics i Alternative Transport. – Na początku 2017 
roku planujemy zakończenie budowy terminala ro-ro i rozpoczę-
cie operacji w porcie Yalova nad Morzem Marmara. W ten sposób 
będziemy oferować znaczące korzyści operacyjne dla przemysłu, 
nie tylko powiększając swoją flotę, ale również rozbudowując wła-
sną infrastrukturę.
Terminal Yalova jest usytuowany w przemysłowej części Turcji, 
w pobliżu Izmitu i Bursy, 92 km od Istambułu. W przyszłym roku 
Ekol zamierza przenieść swój serwis usług ro-ro z Istambułu do 
Yalova, co będzie miało znaczący wpływ dla ochrony środowiska 
tej tureckiej metropolii. W ten sposób z ulic i mostów Istambułu 
zniknie około 100 000 ciężarówek.
Flota Ekol Logistics składa się z sześciu statków ro-ro oraz ponad 
5500 własnych samochodów ciężarowych i naczep. Ahmet Musul, 
który jest większościowym właścicielem Ekol Logistics (ponad 
60%), nie wyklucza możliwość przejęcie firmy zajmującej się 
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przewozami powietrznymi cargo. Po zrealizowaniu tych planów 
Ekol Logistic będzie oferował zintegrowany pakiet usług trans-
portowych na rynku logistycznym. – Już teraz z tureckiego portu 
Haydarpasa nad Bosforem, trzy razy w tygodniu statki wyłado-
wane naczepami wyruszaj w 60-godzinną podróż do włoskiego 
portu Triest, stąd naczepy przeładowywane są na dedykowane 
połączenia kolejowe do Kolonii i Ludwigshafen w Niemczech 
oraz do Ostrawy w Czechach – mówi Wojciech Brzuska, general 

manager Ekol International. – Dystans, jaki pokonują pociągi 
intermodalne, wynosi około 2400 km, co pozwala zaoszczędzić  
823 l paliwa oraz wyemitować 2221 kg CO

2
 mniej do atmosfery.

Motto, którym posługuje się operator, brzmi: „Logistics for better 
world”. O tym, że nie jest to jedynie slogan, świadczy fakt, że 
jedno drzewo absorbuje rocznie 22 kg CO

2
. W roku 2014 Ekol uru-

chomił także cotygodniowe połączenie między Turcją a Francją 
przy wykorzystaniu jednego z najszybszych na świecie statków 
ro-ro o ładowności 180 naczep, oferując 48-godzinny tranzyt mię-
dzy Izmirem a portem Sète.
Ekol Logistics powstała w 1990 roku i jest jednym z najwięk-
szych operatorów 3PL w Turcji. Posiada swoje biura w 40 lo-
kalizacjach i 25 tureckich miastach. W 2009 roku 36% udzia-
łów w firmie Ekol wykupił fundusz inwestycyjny Invest AD 
należący do rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich i od 
tego czasu nastąpiła przyspieszona ekspansja firmy w Eu-
ropie. Dziś Ekol obecny jest w 14 krajach (Niemcy, Włochy, 
Rumunia, Francja, Grecja, Ukraina, Bośnia, Węgry, Hiszpania, 
Bułgaria, Czechy, Iran, Turcja), w Polsce od maja 2015 roku. 
We wszystkich tych krajach Ekol zatrudnia ponad 6500 pra-
cowników. W ubiegłym roku obroty firmy przekroczyły ponad 
pół miliarda euro.

■ Alicja Kostecka

Ahmet Musul, CEO Ekol Logistics i Alternative Transport
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W porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosły one minimalnie, najczęściej 

nie więcej niż 2% na głównych kierunkach 
przepływu ładunków (np. Azja – Europa). 
Nieco wyższe obroty odnotowały polskie 
porty morskie – w granicach 9%. Zdecydo-
wana większość tego wzrostu została wy-

generowana przez terminal kontenerowy – DCT Gdańsk, a to dzięki 
drugiemu bezpośredniemu połączeniu kontenerowemu z Azją, który 
realizują armatorzy z aliansu G6 (Alians tworzony przez sześciu ar-
matorów kontenerowych – APL, Hyundai Merchant Marine, Mitsui 
O.S.K. Lines (MOL), Hapag-Lloyd, Nippon Yusen Kaisha (NYK) oraz 
Orient Overseas Container Line (OOCL) – w pierwszej połowie 2015 
roku nie było go, stąd duży skok w statystykach.

Podaż 
Podaż powierzchni ładunkowej na statkach kontenerowych rosła 
szybciej, co jeszcze bardziej pogłębiło utrzymującą się od dwóch 
lat różnicę między popytem a podażą. Obniżyło to wypełnienie 
statków, powodując coraz silniejszą presję na obniżanie stawek. 
Stawki spadały od początku roku (nie wpłynął na nie nawet tra-
dycyjny szczyt bukingowy przed Chińskim Nowym Rokiem), by 
18 marca br. odnotować swój najniższy wynik w historii indeksu 
SCFI, który wskazał tego dnia poziom 205 USD za kontener 20’, 
chociaż na rynku obserwowano stawki jeszcze niższe. Dopiero 
w czerwcu i kolejnych miesiącach liczba ładunków i utylizacja 
wzrosły na tyle istotnie, że sytuacja bukingowa do dziś odbiega 
od komfortowej, a stawki zostały kilka razy podwyższone.

Alianse 
Rekordowo niskie stawki wpłynęły niekorzystnie na sytuację finanso-
wą armatorów, z których większość w dwóch pierwszych kwartałach 
2016 roku zanotowała straty na działalności kontenerowej. W naj-
trudniejszej sytuacji znaleźli się armatorzy koreańscy, w procesie 
restrukturyzacji nie obyło się bez zaangażowania banku centralnego 
tego kraju. W tym samym czasie CMA przejęło APL, Cosco połączyło 

się z China Shipping, a na początku wakacji Hapag Lloyd ogłosił po-
łączenie z UASC. Te konsolidacje potrwają jeszcze co najmniej kilka 
miesięcy, ale trend jest oczywisty – coraz mniejsza liczba armatorów 
zrzesza się w coraz potężniejsze alianse umożliwiające korzyści skali 
i podział ryzyka, a co za tym idzie – kontrolę kosztów.

Konwencja SOLAS
Głównym tematem w branży była jednak konwencja SOLAS, a więc 
weryfikacja wagi brutto kontenerów. Mimo że o zmianach w tym 
zakresie wiedziano od ponad roku, przygotowania poszczególnych 
uczestników projektu – ustawodawcy, terminali, armatorów, załadow-
ców, spedytorów – nabrały tempa dopiero w 2016 roku i to nie od po-
czątku roku. Podobnie sytuacja wyglądała w innych krajach, dlatego 
IMO (International Maritime Organization), w końcu ogłosiła „grace 
period” na pierwsze trzy miesiące funkcjonowania nowych przepi-
sów. Uczestnicy rynku polskiego przyzwyczają się do funkcjonowa-
nia w nowej rzeczywistości. Oferowane rozwiązania idą w dobrym 
kierunku i nie występują żadne istotne niedogodności wpływające 
negatywnie na procesy logistyczne w eksportach kontenerowych 
z Polski lub innych krajów partnerskich.

Konkurencja na torach 
W dalszym ciągu bardzo dynamicznie rozwijają się połączenia kolejo-
we z Chin. Liczba regularnie operujących szybkich serwisów kolejo-
wych oscyluje w okolicach 10, a niektóre z połączeń osiągają już nawet 
częstotliwość 5-6 wyjazdów w tygodniu. Przez nasz kraj przejeżdża też 
coraz więcej pociągów transportujących towary z Azji do krajów Euro-
py Zachodniej, w tym nawet do Hiszpanii. Coraz większym uznaniem 
klientów cieszy się drobnica kolejowa. Co ciekawe, interesują się nią 
zwłaszcza klienci wykorzystujący do swych transportów fracht lotni-
czy, gdyż po niewielkim dopasowaniu łańcucha logistycznego okazuje 
się, że mogą osiągać znaczące oszczędności. W pierwszej połowie tego 
roku DHL Global Forwarding przewiózł na trasie Azja – Polska ponad 
700 TUE kontenerów FCL (Full Container Load) oraz ponad 2000 CBM 
(cubic meter) drobnicy kolejowej, co plasuje DHL Global Forwarding na 
pozycji lidera w tym segmencie usług transportowych. 

Prognoza
Można spodziewać się kolejnych przejęć i fuzji pomiędzy armato-
rami. Główne alianse kończą swój żywot na początku 2017 r. i już 
dziś wiadomo, że większość z nich zmieni swój skład w kolejnym 
roku. W Polsce ważnym wydarzeniem będzie oddanie do użytku 
drugiego nabrzeża w gdańskim terminalu kontenerowym – DCT II,  
który potwierdzi dominację tego portu na polskim wybrzeżu 
i przyciągnie zapewne kolejne bezpośrednie serwisy kontenero-
we z Dalekiego Wschodu lub innego rejonu świata. 

■ Autor jest dyrektorem ds. produktu morskiego 
w DHL Global Forwarding w Polsce 

■ Michał Kołodziejski

Przewozy 
kontenerowe 
Pierwsza połowa 2016 roku to okres stabilizacji w volu-
menach globalnych przewozów kontenerowych. 

Fracht morski 
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WSZECHSTRONNOŚĆ
 I ELASTYCZNOŚĆ

WYNAJEM KRÓTKO I 
DŁUGOTERMINOWY

OCHRONA PRZED USZKODZENIAMI

KUP UŻYWANY SPRZET

INNOWACJE I DORADZCTWO

KONSERWACJA I NAPRAWA 
(ŚWIADCZYMY NAJSZERSZY WACHLARZ 
USŁUG DLA TWOJEJ FLOTY)

Inspekcje i przeglądy 

Obsługa opon 

Naprawa osi i hamulców 

Wymiana zużytych części oraz materiałów 
eksploatacyjnych 

Pomoc drogowa 

Zarządzanie naprawami

TIP Trailer Services Poland Sp.z.o.o
+48 604 418 215
poland@tipeurope.com
www.tipeurope.pl
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J.M.: Czy PKP uda się wykorzystać olbrzymie unijne środki 
w obecnej perspektywie finansowej?
M.P.: Sytuacja, którą zastaliśmy, rozpoczynając pracę w Grupie 
PKP, była trudna. W PKP S.A. brak było programu dotyczącego in-
westycji dworcowych, systemowego podejścia do realizacji projek-
tów. Mieliśmy do czynienia z zastojem inwestycyjnym w PKP PLK. 
A to oznaczało brak przygotowanych projektów modernizacyjnych, 
które można by wypuścić na rynek. Problem stanowił również moc-
no zdegradowany pool taborowy PKP Intercity. Zaczynaliśmy więc 
od zera. Działania Zarządu PKP S.A. są skupione na wypracowaniu 
systemowego podejścia do realizacji procesu modernizacji dwor-
ców i rozpoczęciu inwestycji. W obszarze infrastruktury dworcowej 
zidentyfikowano 464 czynne dworce wymagające działań moder-
nizacyjnych, które pogrupowaliśmy tak, aby realizacja inwestycji 
w grupach dawała maksymalne korzyści dla końcowych odbiorców 
oraz optymalny efekt ekonomiczny. Zarząd PKP PLK pracuje inten-
sywnie nad zdynamizowaniem procesu inwestycyjnego. Efektem 
zmian w procedurach przygotowania przetargów czy ich sprawnym 
prowadzeniu ma być jak najlepsze wykorzystanie 66 mld złotych, 
które mamy w obecnej perspektywie. Na koniec tego roku wartość 
przetargów ogłoszonych przez PKP PLK sięgnie 25 mld złotych. Za 
niespełna półtora roku w postępowaniach przetargowych ma być 
już ponad 60% projektów z Krajowego Programu Kolejowego. Zale-
głości nadrabia również PKP Intercity, przyspieszając realizowane 
w poprzednich latach naprawy taboru.
J.M.: Najbliższe główne inwestycje dworcowe, torowe, taborowe to…
M.P.: To szybsza i bardziej komfortowa podróż na wielu trasach, któ-
ra rozpoczyna się oczywiście na wyremontowanych dworcach. Nie-
dawno wszczęliśmy postępowania przetargowe na prace projektowe 
na modernizację dworców mających wpływ na rozwój wschodniej 
części Polski. Dziesięć inwestycji dworcowych przygotowywanych 
jest do wsparcia ze środków UE, przeznaczonych wyłącznie dla 
tej części kraju, czyli z krajowego Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia. Ogłoszenia dotyczą sześciu: w Białymstoku, Czeremsze, 
Olsztynku, Siemiatyczach, Skarżysku-Kamiennej i Szczytnie. Dwa 
dworce, w Bielsku Podlaskim i Nidzicy, będą projektowane przez 
PKP S.A. jako tzw. Innowacyjne Dworce Systemowe. Pozostałe dwa 
to Olsztyn Zachodni, na którym prace już rozpoczęto, oraz Olsztyn 
Główny, gdzie modernizacja obejmie dodatkowo układ stacyjny. Re-
alizacja projektów modernizacyjnych zaplanowanych w Krajowym 
Programie Kolejowym oznacza znaczącą poprawę zarówno na li-
niach kolejowych pomiędzy ważnymi ośrodkami, jak i w samych re-
gionach. Pasażerowie będą podróżować sprawniej m.in. na trasach: 
Kraków – Rzeszów, Poznań – Wrocław, Poznań – Szczecin, Warsza-

wa – Lublin, Warszawa – Białystok czy Łódź – Katowice. Zaplano-
wano też prace, które znacząco poprawią atrakcyjność przejazdów 
w obrębie miast i na liniach dojazdowych.
Tak więc wartość przetargów ogłoszonych przez PKP PLK dla pro-
jektów z Nowej Perspektywy w 2015 i 2016 roku, wraz z plano-
wanymi ogłoszeniami do końca tego roku, sięgnie 25 mld złotych.
Na koniec 2017 r. w postępowaniach przetargowych będzie 60-70% 
projektów z Krajowego Programu Kolejowego. PLK podpiszą rów-
nież projekty o wartości 20-30% KPK. To bardzo ważny etap w kie-
runku zdynamizowania procesu inwestycyjnego. A na to czekają 
zarówno pasażerowie, jak i kontrahenci – wykonawcy prac. Kwe-
stie taborowe w PKP Intercity mocno przyspieszają. W ostatnich 
miesiącach podpisano szereg umów na modernizację wagonów. 
Kolejne postępowania są w toku. Analizowane są również oferty na 
naprawy rewizyjne ponad 180 wagonów. W II kwartale tego roku 
przeprowadzony został dialog techniczny z firmami potencjalnie 
zainteresowanymi dostawą nowych lokomotyw elektrycznych. 
W trakcie opracowania jest Opis Przedmiotu Zamówienia określa-
jący szczegółowe wymagania. W latach 2016-2020 PKP Intercity 
zamierza przeznaczyć aż 2,5 mld zł na inwestycje taborowe, w tym 
zakup i modernizację zarówno wagonów, jak i lokomotyw.
J.M.: Kiedy po polskich torach szybciej pojadą pociągi towarowe?
M.P.: Naszym celem jest udrożnienie najważniejszych korytarzy 
towarowych, a przy tym uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuż-
szych i skorelowanych ze sobą odcinków o bardzo dobrych para-
metrach. W ten sposób poprawimy zarówno warunki przewozu 
towarów, jak również ich dynamikę. Ważnym zadaniem jest usu-
nięcie tzw. punktów krytycznych, słabych miejsc w torze, gdzie są 
drastyczne ograniczenia prędkości do 20-30 km/h. Pierwsze efek-
ty będą odczuwalne już w tym roku. Wydatki inwestycyjne na ten 
cel wyniosą ponad 4 mld zł. Dzięki działaniom utrzymaniowym, 
średnia prędkość handlowa pociągów zostanie podniesiona w tym 
roku w stosunku do ubiegłego o ok. 10 km/godz. To znaczący 
postęp. Celem zarządcy infrastruktury jest wzrost z obecnych  
27 km/godz. do 35 km/godz., czyli o jedną trzecią.
J.M.: Czy poprawią się połączenia kolejowe z polskimi portami?
M.P.: Już obserwujemy poprawę. Sześciokrotnie większą przepusto-
wość dla pociągów towarowych zapewnia zmodernizowana linia ko-
lejowa między Pruszczem Gdańskim a portem w Gdańsku (linia nr 
226). Dzięki inwestycji wartej 370 mln złotych już w pierwszym półro-
czu 2016 roku zwiększyła się liczba wagonów obsłużonych w porcie. 
Jednym z jej najważniejszych elementów była budowa nowego mostu 
nad Martwą Wisłą. W ramach projektu zmodernizowano też mosty na 
Motławie oraz Raduni. Efektem jest sprawniejszy ruch prowadzony 
dwutorowo. W ciągu pierwszego półrocza 2016 r. tonaż ładunków ob-
służonych w porcie koleją wzrósł o 34% w porównaniu do tego samego 
okresu w 2015 r. Liczba obsłużonych wagonów kolejowych wzrosła 
o 29%. Do 2020 r. PKP PLK realizować będzie specjalny program porto-
wy, który obejmie porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świ-
noujściu. Nowe inwestycje, o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł,  
zwiększą przepustowość linii, konkurencyjność przewozów towaro-
wych oraz skrócą czas przewozu ładunków. Gdańsk jeszcze bardziej 
zwiększy swój potencjał przy dojeździe do portu. Kolejna inwestycja 
obejmie modernizację 70 km torów, przebudowę sieci trakcyjnej, 
obiektów inżynieryjnych i przejazdów kolejowo-drogowych. Umożliwi 
to likwidację „wąskiego gardła” i zwiększy przepustowość. W Szcze-

Wzrasta znaczenie polskich kolei
Z Mirosławem 
Pawłowskim,  

prezesem PKP S.A., 
rozmawia Janusz 

Mincewicz.
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cinie i Świnoujściu przebudowanych będzie prawie 160 km torów, 
dwa wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja wybranych 
obszarów infrastruktury. Zmieni się i unowocześni system sterowania 
ruchem kolejowym oraz urządzenia telekomunikacyjne.
J.M.: Czy zgodnie z polityką unijną i jej założeniami jest szansa, 
że w Polsce będzie się zwiększał udział kolei w przewozach pasa-
żerski, a szczególnie towarowych?
M.P.: Od niedawna zasiadam w komitecie zarządzającym CER.  
To jedna z najprężniej działających organizacji broniących intere-
sów kolei w Unii Europejskiej. W ten sposób również chciałbym 
wzmocnić nasz głos w kształtowaniu stanowisk branży na szcze-
blu unijnym. Przedstawiciel PKP S.A. w Brukseli, wraz z eksper-
tami z kraju, aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji, 
negocjując propozycje zapisów kierowanych do Komisji Europej-
skiej. Pamiętajmy też, że kolej działa na rynku konkurencyjnym, 
zarówno międzygałęziowym, jak i wewnątrzgałęziowym. Zdarza 
się, że same koleje prezentują odmienne podejście do niektórych 
spraw i naszą rolą jest, w zależności od interesu Grupy PKP, for-
sowanie lub blokowanie danych rozwiązań – zanim trafią one do 
instytucji UE, jako stanowisko sektora kolejowego. Zatem aktyw-
nie zabiegamy o to, by znaczenie kolei wciąż przybierało na sile.
J.M.: Czy w pana ocenie IV Pakiet Kolejowy poprawi konkurencyj-
ność europejskich kolei?
M.P.: Celem Grupy PKP, jako niepisanego przedstawiciela Europy 
Środkowo-Wschodniej w instytucjach unijnych, jest dbałość o ciągłą  
poprawę konkurencyjności kolei. Zrewidowana dyrektywa 
2012/34 wprowadza istotną zmianę, którą jest otwarcie w grud-

niu 2019 roku krajowych kolejowych usług pasażerskich dla 
zagranicznych przewoźników. Należy pamiętać, że przewidziane 
tam otwarcie rynku ściśle dotyczy rozporządzenia w zakresie 
usług PSO, które przewiduje możliwość przyznania bezpośrednie-
go kontraktu do grudnia 2023 r. Umowy przyznane bezpośrednio 
będą mogły obowiązywać nawet przez 10 lat, czyli do grudnia 
2033 r. To stanowi też pewną formułę do wykorzystania przez 
polskich przewoźników operujących w kraju. Celem Grupy PKP 
w tym procesie będzie zachowanie silnej pozycji konkurencyjnej 
polskich przedsiębiorstw kolejowych, m.in. poprzez inwestycje 
w tabor, co z całą pewnością przyczyni się do dalszej poprawy 
jakości usług kolejowych w Polsce.
J.M.: Poprawia się obsługa klienta w przewozach pasażerskich. 
Kolejnym działaniem jest wprowadzenie wspólnego biletu kolejo-
wego. Kiedy może on zacząć funkcjonować?
M.P.: Ostatnie badania pokazały, że ocena kolei przez pasażerów 
znacząco się poprawia. Aż 74% z nich jest zadowolonych z komfor-
tu podróży, co w porównaniu z oceną sprzed roku oznacza wzrost 
o 13%. Czystość taboru pozytywnie postrzega 75% klientów, o 11% 
więcej, a 74% jest usatysfakcjonowanych z dostępnych możliwości 
i procedur zakupu biletów. Mimo tych pozytywnych ocen mamy 
pełną świadomość, że wspólny bilet jest potrzebny. To naturalna 
droga w kierunku ulepszania standardów podróżowania koleją. 
Trwają prace specjalnego zespołu pod nadzorem Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa. Wierzę, że zakończą się sukcesem, 
choć pogodzenie interesu kilkunastu przewoźników ze zróżnico-
waną strukturą właścicielską nie jest rzeczą prostą. ■
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W końcu października 2016 r. oddano 
do użytku DCT2. Terminal Kontene-

rowy DCT 2 to konstrukcja złożona m.in. 
z 211 stalowych pali, z których każdy ma 
średnicę 1,67 metra, długość 35 metrów 
i waży ponad 24 tony. – Wzrost zapotrzebo-
wania na bardziej wydajne i ekonomiczne 

rozwiązania transportowe w regionie Morza Bałtyckiego, zdolne 
skutecznie konkurować z usługami w portach Europy Północnej, stał 
się głównym powodem podjęcia decyzji o rozbudowie DCT Gdańsk 
i otwarciu drugiego głębokowodnego nabrzeża. Jesteśmy dumni, że 
DCT jest liderem wprowadzającym innowacyjne rozwiązania do 
modelu logistycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – 
mówi Maciej Kwiatkowski, prezes zarządu DCT Gdańsk.

Budowa
DCT 2 został uznany za największą prywatną inwestycję sektora 
portowego w Polsce i jedną z największych tego typu inwestycji 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki na sfinansowanie tej bu-
dowy pochodziły z dwóch źródeł: zasobów własnych spółki, kre-
dytów, które były udzielone przez konsorcjum banków polskich 
i zagranicznych w wysokości 200 mln euro.

Budowę realizowała belgijska spółka N.V. BESIX, która we wrze-
śniu 2014 roku wygrała przetarg na budowę nabrzeża.
Nowe nabrzeże ma długość 650 metrów i zostało wyposażone w naj-
nowocześniejszy i największy na Bałtyku sprzęt, tak by zapewnić 
podwojenie potencjału przeładunkowego. Są to suwnice nabrzeżne 
STS o wysokość 133 m n.p.m. (jedna z najwyższych konstrukcji 
w Gdańsku); 15 suwnic placowych eRG w pełni zelektryfikowanych 
i ponad 30 nowych ciągników terminalowych. Na placu budowy 
przebywało w sposób ciągły ponad 400 pracowników, w tym 120 
inżynierów. Inwestycja ma zwrócić się w ciągu 20 lat.

Potencjał
Uroczyste otwarcie terminala odbyła się 24 października br., uczest-
niczyło w nim ponad 400 osób. Obecnie liczba zatrudnionych w ter-
minalu wynosi 730 osób. Za dwa, trzy lata planowane jest podwoje-
nie zeszłorocznego wolumenu przeładunkowego, który przekroczył  
1 milion TEU. Terminal może przyjmować największe kontenerowce 
świata, ponieważ dysponuje głębokością nabrzeża 17 metrów i naj-
wyższymi urządzeniami przeładunkowymi, by móc obsłużyć te statki 
szybko, sprawnie i ekonomicznie. Żaden inny port na Bałtyku takich 
możliwości jeszcze nie posiada. – Wraz z drugim głębokowodnym 
nabrzeżem w DCT, zdolnym do jednoczesnej obsługi kilku statków, 
w tym największych statków kontenerowych świata, Polska wraz 
z całym regionem Morza Bałtyckiego zyskała nową jakość w obsłudze 
połączeń oceanicznych – komentował Maciej Kwiatkowski, prezes 
zarządu DCT Gdańsk.

Perspektywy
Według Łukasza Greinke, prezesa zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
S.A., inwestycja ta jest realną szansą dla portu Gdańsk w walce z St. 
Petersburgiem o bycie liderem w zakresie obrotów kontenerowych 
na Morzu Bałtyckim. W najbliższy czasie Port Gdański zamierza 
awansować na 6 miejsce w rankingu portów bałtyckich w ogólnym 
ujęciu tonażowym. Kolejnym wyzwaniem przed terminalem jest roz-
wój w ramach sieci TEN-T oraz połączenie potencjału z atrakcyjną 
lokalizacją na linii korytarza Bałtyk-Adriatyk. Ważnym aspektem 
jest także dbałość o to, by armatorzy przedłużali istniejące już połą-
czenia morskie na Bałtyku pomiędzy Dalekim Wschodem a Europą. 
Nabrzeże T2 to potencjalna szansa dla eksporterów z Polski, a co za 
tym idzie – wpływy do budżetu państwa. ■

Gdański Terminal Kontenerowy

Brama na Bałtyk

■ Maja Malinowska

Terminal Kontenerowy DCT2 zwiększy możliwości przeładunkowe gdańskiego portu nawet do 3 milionów TEU. Jest to największy ter-
minal kontenerowy w Polsce, który nie tylko najszybciej się rozwija, ale jest jedynym głębokowodnym na Bałtyku, co pozwoli DCT wejść 
do ścisłej czołówki największych europejskich terminali.

Specyfikacja suwnic STS na nabrzeżu T2

Wysięg dźwigu: 25 rzędów

Szybkość suwnicy: 70 m/min (83 ton = 65 ton + 18 ton chwytnia)

Szybkość pustego spreadera: 175 m/min (18 ton chwytnia)

Całkowita droga wózka: 117 m

Całkowita droga chwytni: 60 m

Wysokość pod chwytnią ponad szyną odwodną: 46 m

Rozstaw (dystans między środkiem szyn): 35 m

Specyfikacji terminalu (nabrzeża T1 i T2)

Roczna przepustowość terminalu: 3 000 000 TEU

Roczna przepustowość bocznicy kolejowej: 780 000 TEU

Powierzchnia operacyjna: 76,2 ha

Specyfikacje nabrzeża: 2x 650 m długości z głębokością do 16,5 m

Suwnice STS: 11 sztuk

Suwnice RTG: 35 sztuk

Bocznica kolejowa: 4 tory o łącznej długości 2,5 km

Wielkość magazynu: 7 200 mkw.

Terminalowy System Operacyjny: Navis
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Jedwabny Szlak

Rozwój  
transportu kolejowego  
do Chin
Transport kolejowy do Chin zyskuje coraz szer-
sze grono zwolenników – zarówno wśród im-
porterów, jak i eksporterów. Głównie dlatego, 
że jest szybszy od transportu morskiego i zde-
cydowanie tańszy od lotniczego.
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Chińska Republika Ludowa jest trzecim co do wielkości państwem na 
świecie i numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę ludności. Od 2010 

roku jest drugą pod względem wielkości i najszybciej rozwijającą się 
gospodarką świata osiągającą średnie tempo wzrostu – ok. 10% rocznie. 
Co prawda w ostatnim roku zanotowała największe od 25 lat spowolnie-
nie, ale dzięki wprowadzeniu przez rząd chiński nowego Planu Pięcio-
letniego, perspektywy jej rozwoju wciąż rysują się bardzo optymistycz-
nie. Chiny są również największym eksporterem na świecie i drugim 
pod względem wielkości importerem. To wszystko sprawia, że Państwo 
Środka jest niezwykle ważnym kierunkiem spedycyjnym.

Kolejowy boom
Pierwszy pociąg na linii Chiny – Europa przez Polskę przyjechał 
w 2005 roku. Prawdziwy „boom” na tego rodzaju transport nastąpił 
jednak dopiero w ostatnich kilku latach. Wcześniej transport chiń-
skich towarów do Europy był całkowicie zdominowany przez statki. 
Jeszcze w połowie zeszłego roku zaledwie 3,5% eksportu trafiało do 
Unii za pośrednictwem kolei. – Transport kolejowy jest znacznie tań-
szy od lotniczego i szybszy od morskiego. Koleją można przewozić 
praktycznie każdy rodzaj ładunku, łącznie z wielkimi gabarytami, 
ładunkami płynnymi i sypkimi, całymi kontenerami i towarami nie-
bezpiecznymi. Fracht kolejowy jest najbardziej opłacalny przy dużych 
ładunkach transportowanych na wielkie odległości – tłumaczy Ma-
riusz Kos z firmy Marko Service.

Ładunki
W ramach usług transportu kolejowego przewozi się trzy rodzaje ła-
dunków: pełnowagonowy, kontenerowy i drobnicowy. Pierwszy z nich 
polega na przewozie towaru w standardowym lub odpowiednio do tego 
przygotowanym wagonie kolejowym. Transport może dotyczyć niemal 
każdego ładunku, ale towar w praktyce wymaga przeładunku na sta-
cjach nadania i odbioru. Drugi rodzaj to przewóz kontenerów w trans-
porcie morskim na specjalnie do tego celu przygotowanych platformach 
pociągów towarowych. Rozwiązanie to wykorzystywane było wcześniej 

jedynie jako alternatywa dostaw z krajowych portów morskich, takich 
jak Gdynia, Gdańsk czy Szczecin bądź portów europejskich – Hambur-
ga i Rotterdamu. Ostatni typ jest usługą przewozu kolejowego ładunków 
drobnicowych, czyli paczek i palet w ramach regularnych kursów dane-
go przewoźnika w obrębie określonego terminala załadunkowego.
 – W związku z budową Jedwabnego Szlaku stał się również możliwy 
transport towarów drogą kolejową z Chin. Przewóz koleją trwa około  
czternastu dni, podczas gdy transport morski około trzydziestu 
pięciu dni. Cena w transporcie kolejowym jest jednak około trzy 
razy wyższa. W związku z tym w wypadku, gdy klient potrzebuje 
dowieźć ładunek szybciej niż w transporcie morskim, może skorzy-
stać z oferty transportu kolejowego, zarówno w zakresie transportu 
pełnokontenerowego, jak i drobnicowego – dodaje Mariusz Kos.

Korzyści
Cena usługi jest różna w zależności od chińskiej prowincji. Wyni-
ka to stąd, że niektóre z nich dotują eksport towarów drogą kole-
jową do Europy w ramach swoich planów rozwoju gospodarczego.
Trasa kolejowa z Chińskiej Republiki Ludowej biegnie przez Ka-
zachstan, Rosję i Białoruś. Pociągi towarowe trafiają już teraz do 
kilku stacji, w tym Małaszewicze, Pruszków czy Łódź Olechów po 
upływie 12-14 dni. To, co stanowi dużą przewagę dla tego rodzaju 
transportu, to dużo łatwiejsza obsługa chińskich fabryk, oddalo-
nych od lotnisk czy portów.
Obecnie istnieje już osiem regularnych relacji transportowych, odby-
wających się na trasie Chiny – Polska. Z niektórych, jak Zhengzhou 
czy Chendgu, pociągi wyjeżdżają już kilka razy w tygodniu, co spra-
wia, że zapewnienie miejsca w ostatniej chwili staje się coraz bardziej 
problematyczne. Jednocześnie, raz na jakiś czas, podejmowane są 
próby uruchamiania kolejnych kierunków i linii.
– Nie da się ukryć, że transport kolejowy jest wypełnieniem swego ro-
dzaju niszy, jaka występowała między drogą morską czy lotniczą. Jest 
gałęzią, która ma duży potencjał i może stanowić nie tylko możliwość 
rozwoju dla wielu firm, ale także wzmocnienie polskiej gospodarki 
oraz zwiększenie znaczenia Polski na drodze handlowej Chin z Euro-
pą Zachodnią – uzupełnia ekspert z firmy Marko Service.
Transport kolejowy niesie za sobą również inne korzyści, często po-
mijane przez spedytorów – zarówno dla środowiska, jak i polityki 
drogowej. Jest bezpieczny, niezawodny i, co ważne, chroni środowisko 
przed nadmierną emisją CO

2
. Należy również pamiętać, że szyny zaj-

mują znacznie mniej powierzchni niż sieć drogowa. Nie dziwi więc 
fakt, że rośnie grono jego entuzjastów – zarówno po stronie importe-
rów, jak i firm eksportowych. Obecnie za pomocą kolei wymieniane 
są z Chinami towary niemal każdego typu, między innymi tekstylia, 
artykuły spożywcze, podzespoły elektroniczne czy asortyment AGD. 
Od jakiegoś czasu rząd Chin zaczął dotować handel z niektórymi pro-
wincjami, żeby dodatkowo pobudzić wymianę gospodarczą.
Z pewnością transport kolejowy jest gałęzią, która z każdym tygo-
dniem będzie nabierać na znaczeniu. Jest on też przyczynkiem do 
rozwoju tzw. przewozów intermodalnych, czyli takiego, w którym na-
stępuje wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. konte-
nera, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy 
zmianie rodzaju transportu. Rozwój kolejnej gałęzi przewozów będzie 
z pewnością nie tylko dodatkowym powodem do umocnienia się firm 
transportowych, ale także kolejnym bodźcem dla polskiej gospodarki 
i wzmocnienia kraju na arenie międzynarodowej.

■ Ewa Kos

Przewóz koleją trwa około czternastu 
dni, podczas gdy transport morski  
około trzydziestu pięciu dni
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Operator intermodalny

Loconi jedzie do Chin
Operator intermodalny Loconi Intermodal S.A. podpisał porozumienie z chińską prowincją Hunan dotyczące współpracy 
w zakresie rozwoju przewozów kolejowych z Chin do Polski.

Spółka Loconi Intermodal zajmuje się kompleksową obsługą 
łańcucha dostaw przy użyciu środków transportu kolejowego 

na najdłuższych trasach oraz transportu drogowego na odcinku 
ostatniej mili. Firma powstała w 2011 roku, od początku jest blisko 
związana z transportem morskim i Gdynią. Lokalizacja w Gdyni, 
niedaleko portu i dwóch morskich terminali kontenerowych, zapew-
nia doskonały punkt wyjścia dla prowadzonej przez operatora inter-
modalnego działalności. W swojej ofercie firma posiada regularne 
połączenia kolejowe, oparte o stały rozkład pociągów i własną infra-
strukturę terminalową – depot w Warszawie, Poznaniu, Radomsku 
i od niedawna w Łodzi. Dodatkowo Loconi posiada flotę samochodo-
wą dedykowaną do realizacji przewozów na ostatniej mili.

Połączenie z Chinami
Polska jest bardzo ważnym partnerem handlowym Chin w Europie, 
dlatego prowincja Hunan, którą zamieszkuje 65 mln ludzi, wystąpiła 
z propozycją współpracy do Loconi. – Polska określana jest w Chinach 
mianem okna na Europę – mówi Lidia Dziewierska, prezes zarządu 
Loconi Intermodal. W 2014 roku została uruchomiona kolejowa linia 
Xiangyu Express z prowincji Hunan do Europy, z portem docelowym 
w Duisburgu w Nadrenii-Westfalii. Połączenie to stanowi alternatywę 
dla dotychczasowej jedynej drogi morskiej na tej trasie. Przewóz kon-

tenerów koleją na trasie wynoszącej prawie 12 tys. km zajmuje18 dni. 
Koszt transportem kolejowym jest wprawdzie kilkukrotnie wyższy niż 
drogą morską, ale w zamian za to trwa o połowę krócej. Obecnie spółka 
Loconi obsługuje jedno regularne połączenie kolejowe na tej trasie.
– To rozwiązanie logistyczne jest przeznaczone dla polskich ekspor-
terów, którzy poszukują możliwości transportowych, prowadząc wy-
mianę handlową z Chinami – przekonuje prezes Dziewierska. – Ostat-
nie cztery lata to czas wzmożonej aktywność w calu pobudzenia tego 
handlu zarówno ze strony prowincji chińskich, jak i naszych misji go-
spodarczych. Pierwsze efekty już są – prowincja Hunan odnotowuje 
w kontaktach z Polską 30% wzrost wymiany handlowej.Firma Loconi 
Intermodal S.A. stając się strategicznym partnerem intermodalnym 
prowincji Hunan, pokonała rywali z Niemiec i Czech. Obszar połą-
czenia obejmuje nie tylko Polskę, lecz także Europę. – Sam terminal 
jednak nie wystarczy, by klienci mogli korzystać z transportu inter-
modalnego – wyjaśnia prezes Loconi. – Połączenia, które buduje-
my w ramach naszych terminali, muszą być równie elastyczne jak 
transport drogowy, aby klienci mogli mieć rzeczywistą alternatywę 
dla transportu drogowego. Nasze doświadczenia pokazują, że po-
trzebujemy roku, aby ten transport intermodalny stał się serwisem 
codziennym z portów, by móc w ciągu roku przenieść z dróg na tory 
ok. 20-30 tys. samochodów ciężarowych.



Handel z Chinami
Chiny są największym eksporterem na 
świecie. W minionym roku awansowały 
na drugie miejsce wśród najważniejszych 
partnerów importowych Polski, wyprze-
dzając Rosję. Jednakże eksport „znad Wi-
sły” do Chin jest nadal bardzo niewielki, bo 
nie przekracza 2 proc. całkowitej wartości 
towarów sprzedawanych przez nas za gra-
nicę. W Chinach rośnie zapotrzebowanie 
na polskie towary, tymczasem zapotrzebo-
wanie na produkty oferowane przez pol-
skie firmy jest w Chinach duże i cały czas 
rośnie, zarówno w obszarze produktów dla 
tamtejszej ludności, jak i rozwiązań dla 
firm i instytucji działających w segmencie 
użyteczności publicznej. Dane opubliko-
wane przez GUS pokazują, że w ubiegłym 
roku polski eksport do Chin wzrósł o 5,6 
proc. i wyniósł 1,7 mld euro. Pomimo tego 
import z Chin przewyższa nasz eksport 
dziesięciokrotnie. Jak wskazano w rapor-
cie HSBC przygotowanym wspólnie z fir-
mą audytorsko-doradczą Grant Thornton, 
spośród największych gospodarek świata 
Polska z żadną nie ma tak potężnej dziury 
handlowej jak z Chinami. Coraz większa 
otwartość polskich firm na świat przy jed-
noczesnym rosnącym apetycie chińskich 
nabywców na towary z importu, pozwala-
ją jednak na pewien optymizm. Państwo 
Środka może zająć miejsce w gronie naj-
szybciej rozwijających się kierunków pol-
skiego eksportu.
Optymistyczne prognozy przewidują, że 
wzrost wymiany handlowej z Państwem 
Środka może sięgać nawet 100-200 
proc. rocznie. Jest to spowodowane tym, 
że chińska gospodarka przestała już być 
tylko miejscem produkcji tanich wyro-
bów i stała się miejscem wzrastającego 
wewnętrznego popytu na wszelkie dobra. A to może przy-
czynić się do wzrostu polskiego eksportu do Chin. Ze strony 
Chin jest bardzo duże zapotrzebowanie na polską żywność, 
która według Chińczyków jest dobra, zdrowa i ekologiczna. 
W związku z tym, jak podkreśla prezes Loconi, to właśnie dla 
tych producentów w pierwszej kolejności ma być promowa-
na usługa transportu intermodalnego do Chin. Według prof. 
Ryszarda Michalskiego, dyrektora Instytutu Badań Rynku 
Konsumpcji i Koniunktur, szansą dla polskich przedsiębior-
ców jest rosnąca klasa średnia, która w Chinach liczy około 
350-400 mln osób. – Myślę, że klasa średnia powinna być 
grupą docelową, do której nasi producenci, zwłaszcza towa-
rów konsumpcyjnych, powinni kierować swoje wysiłki. Chiń-
scy konsumenci poszukują dobrej jakości żywności, tę niszę 
mogłaby zająć żywność z Polski. Musielibyśmy jednak dostar-
czać ją w ilościach większych, niż jest w stanie to zrobić jedno 

przedsiębiorstwo. Stąd potrzeba tworzenia aliansów, zrzeszeń 
producentów, by niwelować efekt asymetrii sił i docierać z na-
szymi towarami do wielkich ośrodków miejskich w Chinach 
– mówi Ryszard Michalski.
Według informacji Ministerstwa Skarbu Państwa Polska zwięk-
szyła sprzedaż swoich towarów do Chin w ciągu ostatniej dekady 
o 257 proc. Prognozy przygotowane przez ośrodek analityczny 
Oxford Economics przewidują, że nasz eksport do Państwa Środka 
może nadal rosnąć i to w średnim tempie 11 proc. rocznie w ciągu 
najbliższych pięciu lat. Będzie więc rósł szybciej niż całkowity eks-
port, którego roczny przyrost szacowany jest na poziomie 5-6 proc. 
Jeśli chodzi o import z Chin do Polski, to również jego wskaźnik 
będzie rósł dynamicznie, ale mimo wszystko wolniej niż eksport. 
Eksperci przewidują średnie tempo wzrostu na poziomie około  
9 proc. rocznie w najbliższych latach.

■ Maja Malinowska

elastyczność 
i wygoda dla Odbiorcy

sieć nadań 
i odbiorów przesyłek

Eksperckie usługi. 
W całej Europie.

Jako eksperci w doręczeniu wiemy, jak ważne są innowacje. 
Klienci mogą przekonać się o wygodzie usług Predict i Pickup 
w każdym kraju Europy. 
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Strategia rozwoju Kolei Rosyjskich

W kierunku 
Jedwabnego 
Szlaku

■ dr Andrzej Wojcieszak
Uniwersytet Łódzki

■ mgr Aleksandra Osińska
Uniwersytet Łódzki

Koleje Rosyjskie są największym na świecie przewoźnikiem kole-
jowym. Spółka posiada tory o długości 80 tys. km, które przebie-
gają przez 11 stref czasowych.

W ramach strategii 
planowane jest utworzenie 

do 40 terminali i centrów 
logistycznych (TLC) 

w największych węzłach 
komunikacyjnych w Rosji: 

w Moskwie, St. Petersburgu, 
Jekaterynburgu, Niżnym 

Nowogrodzie, Nowosybirsku, 
Irkucku i innych dużych 

miastach
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Realizacja planów inwestycyjnych Kolei Rosyjskich przebiega 
w dwóch fazach. Pierwsza, w latach 2008-2015, polegała na 

modernizacji istniejącej infrastruktury. W drugiej fazie, która 
rozpoczęła się w 2016 r. i potrwa do 2030 r., zostanie wybudo-
wane 15,8 tys. km nowych linii kolejowych. Jednym z projek-
tów jest budowa połączenia między obecną siecią a Cieśni-
ną Beringa. Rosjanie planują budowę pod nią najdłuższego 
tunelu na świecie, który połączy ich kraj z amerykańskim 
stanem Alaska. Tunel jest jednym z elementów projektu, 
którego celem jest przesyłanie ropy, gazu i elektryczności 
z Syberii do USA i Kanady. Wartość tego projektu szacuje 
się na 65 mld USD. Koleje Rosyjskie planują również budowę 
trasy biegnącej przez Koreę Południową i Północną. W ten spo-
sób chcą zaoferować możliwość transportu towarów z południa 
Półwyspu Koreańskiego do Europy.

Strategia rozwoju transportu kolejowego
Ratyfikowana przez rząd rosyjski w czerwcu 2008 r. strategia roz-
woju transportu kolejowego w Federacji Rosyjskiej do 2030 roku 
przewiduje znaczącą rozbudowę sieci kolejowej w Rosji. Prace 
zawarte w strategii obejmują dwa podstawowe etapy realizacji. 
Pierwszy etap (2008-2015) miał na celu zapewnienie niezbędnej 
przepustowości na kluczowych trasach, fundamentalną odnowę 
i modernizację istniejącej infrastruktury i rozpoczęcie planowa-
nia i prac geodezyjnych pod przyszłą rozbudowę. Etap ten objął 
również budowę niektórych linii kolejowych o wysokim prioryte-
cie. Wśród priorytetów wymieniono przebudowę istniejących linii 

głównych oraz poprawę ich stanu technicznego, a także budowę 
nowych linii w celu usunięcia ograniczeń infrastrukturalnych 
mogących w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarcze-
go Rosji. Kolejnym priorytetem była budowa dedykowanych linii 
towarowych, które połączą nowe miejsca wydobycia surowców na-
turalnych z miejscami ich przetwarzania. W tym celu przewidzia-
no nie tylko budowę nowych linii, ale również przebudowę i mo-
dernizację już istniejących linii kolejowych. Założono, iż około  
13 800 km linii kolejowych zostanie przystosowanych do dużych 
obciążeń osiowych, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ma-
sowych transportów towarowych.
Drugi etap, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 r. i potrwa 
do 2030 r., zakłada ekspansję w zakresie rozbudowy infrastruktury 
na dużą skalę. Spowoduje to utworzenie infrastruktury niezbędnej do 
rozwoju nowych obszarów wzrostu gospodarczego na całym, rozle-
głym terytorium Rosji. Istnieją dwie wersje tej strategii, w wersji mi-
nimum i maksimum. Minimalna wersja zakłada budowę 16 017 km  
nowych szlaków kolejowych do 2030, podczas gdy maksymalny 
scenariusz przewiduje budowę 20 730 km.
Strategia minimalna skupia się na pełnej modernizacji istniejącej 
infrastruktury kolejowej i rozwijaniu niezbędnych zdolności w za-
kresie kluczowych towarowych korytarzy transportowych w celu 
zaspokojenia perspektywicznych potrzeb gospodarki i ludności. 
Obejmuje ona między innymi budowę linii dużych prędkości 
(między Moskwą i Sankt Petersburgiem) oraz budowę nowych 
linii w regionach, koncentrując się na strategicznie ważnych tra-
sach w celu poprawy połączeń między regionami.



Realizacja strategii w wersji maksymalnej ma wprowadzić in-
frastrukturę rosyjskich kolei do światowej czołówki i zakończyć 
wszystkie niedobory w zakresie przepustowości całej sieci kole-
jowej (zarówno pasażerskiej, jak i towarowej). Ta wersja zakłada 
na przykład:
 ❚ budowę nowych linii kolejowych – m.in. budowę linii kolejowej 
aż do Magadanu we wschodniej Syberii, otwarcie regionu pół-
nocno-wschodniej Rosji na rzecz rozwoju i zapewnienie nieza-
wodnej obsługi kolejowej najbardziej odległych części kraju;
 ❚ pozyskanie nowego taboru – do 2030 roku koleje rosyjskie pla-
nują wydać ponad 3,1 biliona rubli na pozyskiwanie nowego 
taboru, w tym 23 300 lokomotyw (986 mld rubli), 996 000 wago-
nów towarowych (1,3 biliona rubli), 29 500 wagonów osobowych  
(529 mld rubli) i 24 400 wagonów dostawczych (280 mld rubli). 
Spółka zamierza wymienić wszystkie lokomotywy i wagony, których 
żywotność została zakończona w 2015 r. Koleje Rosyjskie sfinansują 
65,9% inwestycji, a pozostała część zostanie podzielona pomiędzy: 
prywatnych inwestorów (27,2%), rząd Federacji Rosyjskiej (2,4%) oraz 
władze administracyjne Federacji Rosyjskiej (pozostałe 4,5%). Środ-
ki publiczne zostaną wykorzystane na zakup wagonów towarowych 
przeznaczonych dla transportu wojskowego;
 ❚ budowę nowych linii kolejowych – ponad 20 000 km nowych linii 
kolejowych ma być wybudowanych do 2030 r. Według szacun-
ków, program budowy będzie kosztować 4,2 biliona rubli, z czego 
58,6% tej kwoty ma pochodzić z budżetu centralnego Federacji 
Rosyjskiej, 11,9% z obszarów administracyjnych Federacji Ro-
syjskiej, 10,7% ze źródeł rosyjskich kolei i 18,8% od prywatnych 
inwestorów. W planach jest także budowa linii kolejowych z prze-
znaczeniem dla kolei dużych prędkości (powyżej 350 km/h);
 ❚ modernizację istniejących linii kolejowych – zgodnie ze stra-
tegią, koszt modernizacji istniejących linii kolejowych będzie 
przekraczać 3,2 biliona rubli. Kwota ta obejmuje 3 bln rubli 
wyasygnowanych przez Rosyjskie Koleje i ponad 200 mld rubli 
zagwarantowanych przez rząd Federacji Rosyjskiej. W latach 

2008-2030 zaplanowana jest budowa ponad 6000 kilometrów 
linii magistralnych, 366 kilometrów linii lokalnych, przeprowa-
dzenie pełnej elektryfikacji odcinków o łącznej długości ponad 
7400 kilometrów i znaczna poprawa bezpieczeństwa (poprzez 
automatyczne blokowanie) na prawie 5000 kilometrów torów. 
Istnieje również potrzeba budowy obwodnic wokół węzłów ko-
lejowych w Krasnodarze, Saratowie, Czyta, Jarosławiu, Irkucku, 
Permie, Nowosybirsku i Moskwie;
 ❚ modernizację kolejowej infrastruktury punktowej – strategia 
przewiduje również modernizację tuneli na Dalekim Wscho-
dzie, na Syberii i na wybrzeżu Morza Czarnego w Rosji oraz bu-
dowę nowych mostów kolejowych na wielkich rzekach Syberii, 
takich jak: Ob, Shuya, Wołga, Big Salym i Demyanka;
 ❚ rozwój linii kolejowych dużych prędkości – przedsięwzięcie to 
ma spowodować, że podróż koleją będzie bardziej atrakcyjna 
poprzez skrócenie czasu i komfortu podróży. Ma to być również 
atrakcyjna alternatywa dla transportu lotniczego. Nie bez zna-
czenia jest również ograniczenie negatywnego wpływu trans-
portu na środowisko naturalne, co związane jest z rosnącym 
popytem na podróże. W celu rozwoju linii dużych prędkości 
w Rosji opracowano nowy zestaw specyfikacji technicznych, 
w których uwzględniono normy i przepisy opracowane na pod-
stawie międzynarodowych doświadczeń w zakresie planowania, 
budowy i eksploatacji takich linii.
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Plany rozbudowy infrastruktury Kolei Rosyjskich do 2030 roku.

Źródło: http://eng.rzd.ru/dbmm/images/49/121/12463



Strategia zawiera systematyczny pro-
gram w celu zwiększenia prędkości 
przewozów pasażerskich, który po-
dzielono na trzy fazy:
a) zwiększenie prędkości, przy użyciu 
nowej generacji taboru, pociągów da-
lekobieżnych, których trasy wynoszą 
ponad 700 km; zakup nowoczesnych 
wagonów do realizacji przejazdów 
nocnych;
b) przystosowanie istniejących li-
nii kolejowych do obsługi szybkich 
pociągów kursujących z prędko-
ścią od 160 km/h do 200 km/h.  
Priorytetem w tej kategorii, ma być 
na przykład, trasa z centralnej Rosji 
na południe (Moskwa – Adler/Soczi). 
Zamierza się to osiągnąć poprzez po-
łączenie modernizacji obecnej trasy 
z budową nowej linii Prohorowka – 
Bataisk – Żurawka – Czortkowa. Ocze-
kuje się, że w wyniku realizacji prac 
podróż z Moskwy do Adler zostanie 
skrócona do 15 godzin. Łączna dłu-
gość linii dużych prędkości w tej kate-
gorii będzie wynosić około 11 000 km. 
Na niektórych trasach zostaną wybu-
dowane dodatkowe torowiska w celu 
obsługi ruchu konwencjonalnych po-
ciągów pasażerskich i podmiejskich, 
a także pociągów towarowych;
c) budowę tras oznaczonych „Super 
Speed”– pociągów poruszających się, 
w wybranych korytarzach transpor-
towych, z prędkością co najmniej 350 
km/h. Korytarze te mają być zlokali-
zowane na trasach:

 ❚ St. Petersburg – Moskwa (obecny 
czas przejazdu to około 4 h 30 min 
– docelowo 2 h 30 min),
 ❚ Moskwa – Niżny Nowogród (docelo-
wo 1 h 40 min),
 ❚ Moskwa – Smoleńsk – Krasnoe (docelowo 2 h).

Ta ostatnia trasa jest częścią Międzynarodowego Korytarza Trans-
portowego nr 2 i może zostać przedłużona w kierunku zachodnim 
do krajów Unii Europejskiej. Łączna wartość inwestycji niezbęd-
nych dla powstania sieci kolei dużych prędkości szacowana jest 
na 1261,6 mld rubli w wariancie maksymalnym i 564,9 mld 
w wariancie minimum (w cenach z 2007 roku bez podatków i za-
kupu gruntów).

Kolej dużych prędkości
Powstanie kolei dużych prędkości w Rosji wymaga opracowania 
i wdrożenia nowych ram technicznych i prawnych. Biorąc pod uwagę 
brak doświadczenia Rosji w budowie i wdrażaniu bardzo szybkich 
kolei, Koleje Rosyjskie rozważają przyjęcie, jako punkt wyjścia 
i dostosowanie ich do warunków rosyjskich, normatywnych podstaw 
sprawdzonych rozwiązań z krajów UE, takich jak Francja i Niemcy.
Wart 5 bilionów rubli (ok. 13 mld euro) program zakłada 
między innymi budowę nowoczesnej linii dużych prędkości 

w relacji Moskwa – Kazań – Jekaterynburg. Niedawno Koleje 
Rosyjskie zaoferowały współpracę w dziedzinie budowy ko-
lei dużych prędkości przedstawicielom firm japońskich. Przy 
budowie pierwszej linii, z Moskwy do Kazania, Rosja współ-
pracuje już z Chinami. Chińczycy pracują nad nową koncep-
cją pociągu dużych prędkości, który będzie poruszał się po 
planowanej linii Moskwa – Kazań. Pociąg ma rozpędzać się do  
400 km/h i ma być również przystosowany do eksploatacji w chiń-
skiej sieci kolejowej.
Nowa, licząca 770 km rosyjska linia dużych prędkości, pomiędzy 
Moskwą a Kazaniem, będzie przebiegała przez terytoria siedmiu 
obwodów. Linia ta to wspólny projekt Rosji i Chin. Na jej trasie 
zostanie zlokalizowanych 15 stacji, w tym we Włodzimierzu, 
Niżnym Nowogrodzie, Czeboksarach i w Kazaniu. Trwająca dziś 
12 godzin podróż w tej relacji ma zostać skrócona do 3,5 godzi-
ny. Według Kolei Rosyjskich, Pekin jest gotów zapewnić kredyt 
w wysokości 6 mld dolarów na budowę tej linii. Całkowity koszt 
inwestycji jest szacowany na 15 mld dolarów. W przyszłości linia 



Moskwa – Kazań może stać się częścią zapowiadanego połączenia 
kolei dużych prędkości pomiędzy stolicą Rosji a Pekinem. War-
tość tego ogromnego przedsięwzięcia jest szacowana na 100 mld 
dolarów. W dalszej kolejności linia może zostać włączona w pro-
jekt „nowego Szlaku Jedwabnego”, który umożliwia kolejowe po-
łączenie rynków europejskich ze Środkowym Wschodem. 

Międzynarodowe korytarze tranzytowe
Jednym z najważniejszych priorytetów transportowych w Rosji 
jest stworzenie efektywnych, bezpiecznych i niezawodnych lądo-
wych korytarzy międzynarodowych w celu zwiększenia konku-
rencyjności sieci transportowej kraju.
W tym celu planuje się stworzyć sieć transportowo-logistyczną na 
osi wschód-zachód, która pozwoli na zwiększenie masy przewo-
żonych towarów między Europą a Azją. Pomoże to zwiększyć wy-
mianę handlową między Europą, Rosją, krajami WNP oraz kraja-
mi regionu Azji i Pacyfiku oraz zdynamizować rozwój transportu 
intermodalnego, w szczególności poprzez pobudzanie aktywności 
gospodarczej i wzrost zatrudnienia w regionach, przez które prze-
chodzą szlaki kolejowe. Priorytetem jest tutaj rozwój trasy tran-
ssyberyjskiej jako kluczowe ogniwo do świadczenia kolejowych 
usług transportowych w obszarze Eurazji. W ostatnich latach po-
przez uproszczenie procedur rozliczeniowych przez organy celne 
i realizację szeregu dodatkowych procedur w celu ułatwienia pro-
cesu przejścia granicznego znacznie poprawiła się jakość usług 
na trasach transsyberyjskich. Poprzez wdrożenie uproszczonego 
systemu deklarowania towarów w kontenerach zredukowano 
czas ich oczekiwania na granicach z pięciu dni do kilku godzin. 
Obecnie nowe systemy IT dostarczają wyczerpujących informacji 
dotyczących śledzenia ruchów wagonów i kontenerów w czasie 
rzeczywistym. Szybkie procedury umożliwią sprawny przewóz 
ładunków pociągami z portów zlokalizowanych nad Pacyfikiem 
do zachodnich rejonów Rosji w czasie od 7 do 11 dni. Średnio 
każdego dnia pociągi te mają pokonywać dystans ponad 1000 km.
Po zakończeniu inwestycji planuje się przewóz transportem kole-
jowym od 250 000 do 400 000 TEU w skali roku. Według autorów 
strategii, największy i jak na razie mało wykorzystany potencjał 
w zakresie przewozów skonteneryzowanych może odbywać się na 
trasach z Europy do Korei, Japonii i północno-wschodnich Chin. 
Rozwój tej formy tranzytu w odniesieniu do przewozów intermo-
dalnych zależy w dużej mierze od projektu ożywienia Kolei Tran-
ssyberyjskiej, w szczególności zaś ożywienia bezpośredniego 
połączenia kolejowego między Europą a Koreą Południową. Takie 
rozwiązanie jest konkurencyjną alternatywą dla transportu mor-
skiego między innymi dla portów w Busan i we Władywostoku.
W 2008 roku, po wielu latach dyskusji, rozpoczęto plan moder-

nizacji całej Kolei Transsyberyjskiej od prac rozbudowy linii 
kolejowej pomiędzy przejściem granicznym w Tumangan i Rajin 
w Korei Północnej oraz prac budowlanych na terminalu kontene-
rowym w porcie Rajin.
Nie mniej ważny jest rozwój połączeń kolejowych w ramach między-
narodowego korytarza transportowego w relacji północ-południe, 
jako alternatywa dla połączeń morskich pomiędzy Europą a rejonem 
Zatoki Perskiej i Oceanem Indyjskim. W tej chwili konkurencyjność 
tej trasy jest ograniczona z powodu barier celnych na granicach oraz 
konieczności przeładunku ładunków w portach leżących nad Morzem 
Kaspijskim. W maju 2005 roku została podpisana umowa, której stro-
nami są koleje Azerbejdżanu, Rosji i Iranu na budowę nowej linii. 
Nowy szlak będzie przebiegać wzdłuż zachodniego brzegu Morza 
Kaspijskiego i będzie nie tylko najkrótszą drogą kolejową pomiędzy 
portami Morza Bałtyckiego i portami Zatoki Perskiej, ale również 
zapewni bezpośrednie połączenia kolejowe z Pakistanem i Indiami.
W ramach rozbudowy międzynarodowych korytarzy transpor-
towych trwają prace studyjne w celu utworzenia północnego 
korytarza wschód-zachód. Projekt ten prowadzony jest przez 
Międzynarodowy Związek Kolei. Nowy korytarz przewiduje 
wykorzystanie rosyjskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej sieci 
kolejowej w celu transportu ładunków z północnego wschodu 
Stanów Zjednoczonych i Kanady (Boston i Halifax) przez port 
w Narwiku w Norwegii, a następnie przez Szwecję, Finlandię, 
Rosję i Kazachstan do północno-wschodnich Chin. Korytarz ten 
ma zapewnić skrócenie czasu przepływów towarowych z głębi 
zachodniej i środkowej części Chin do centrów przemysłowych 
zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. We-
dług założeń połączenie to ma być krótsze i szybsze niż droga 
w poprzek Pacyfiku (ładunki transportowane tymi drogami mo-
głyby być dostarczane szybciej średnio o 10-15 dni niż w przy-
padku tradycyjnych szlaków morskich). Alternatywą może być 
droga morska bezpośrednio z portów północnoamerykańskich do 
rosyjskiego portu w Murmańsku. W ten sposób uniknie się zmiany 
rozstawu kół na granicy Finlandii i Szwecji. Według danych UIC 
wielkość przewozów towarowych na tej trasie może osiągnąć rocz-
nie poziom 190 000 do 240 000 TEU w każdym kierunku.
Według innego z planowanych projektów miałaby powstać linia 
kolejowa o długości ok. 580 km łącząca Sachalin z nitką Kolei 
Transsyberyjskiej. Jednocześnie zostałoby zbudowane połączenie 
kolejowe tej wyspy z Japonią. Nie jest jeszcze do końca jasne, czy 
Sachalin z Hokkaido połączy most, czy tunel. W obu przypadkach 
przeprawa miałaby długość ok. 40-45 km.
Ostatnia inwestycja to połączenie dwóch sieci kolejowych – rosyjskiej 
i amerykańskiej – tunelem wydrążonym pod cieśniną Beringa. Jego dłu-
gość wyniesie 105 km, a budowa potrwa nawet 15 lat. Ta część budowy 
pochłonie około 10-12 mld dolarów. Aby w pełni połączyć sieci kolejo-
we mocarstw, trzeba będzie wybudować około 4 tys. kilometrów torów 
w Rosji i 2 tys. km po stronie amerykańskiej. Całkowity koszt inwestycji 
określa się na około 65 mld dolarów. Tunel może być potencjalną żyłą 
złota. Popierający projekt argumentują, że połączenie kolejowe byłoby 
tańsze, bezpieczniejsze i szybsze niż wysyłanie towarów frachtowcami. 
Tunel mógłby przejąć około 3% światowego transportu towarów i przy-
nieść zysk w wysokości nawet do 7 miliardów dolarów rocznie.

Transport surowców
W 2030 roku rosyjskie koleje będą budować linie do 18 stref 
przemysłowych i do rejonów obfitujących w obiecujące złoża 
mineralne. Plan inwestycyjny zakłada budowę ponad 4600 kilo-
metrów szlaków kolejowych. Środki finansowe będą pochodziły 
od prywatnych inwestorów i rządu rosyjskiego. Łączna wartość 

Sieć kolejowa w Rosji
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inwestycji dla tych nowych linii szacowana jest na ponad 564 mld 
rubli, z czego 293 mld (52%) będzie pochodziło z funduszy Fede-
racji Rosyjskiej a 271 mld rubli od inwestorów prywatnych (48%).
Wśród planowanych nowych linii szczególnie istotne są dwie: 
pierwsza z nich to 49 km odcinek od Russkoje i Zapolarnoje 
(w Jamlo-Nienieckim Okręgu Autonomicznym) niezbędny dla 
rozwoju tego regionu obfitującego w złoża ropy naftowej i gazu 
ziemnego (zasoby gazu szacowane są na 3,3 bln m3), druga to 
20 km odcinek między Muslyumovo i Techenskoe (region Cze-
labiński), w którym planowane jest wydobycie 2 mln ton rudy 
magnetytu rocznie. Zakłada się, że realizacja tych dwóch pro-
jektów doprowadzi do zasadniczej zmiany międzynarodowych 

powiązań handlowych w regionach Eurazji, Azji i Pacyfiku oraz 
w Ameryce Północnej.

Rozwój terminali i centrów logistycznych 
W ramach strategii planowane jest utworzenie do 40 terminali 
i centrów logistycznych (TLC) w największych węzłach komuni-
kacyjnych w Rosji: w Moskwie, St. Petersburgu, Jekaterynburgu, 
Niżnym Nowogrodzie, Nowosybirsku, Irkucku i innych dużych mia-
stach. Każdy TLC będzie stanowić kompleks technologiczny w za-
kresie przetwarzania, składowania i magazynowania oraz odprawy 
celnej ładunków masowych i kontenerów, a także będzie świadczyć 
pełną gamę dodatkowych usług tworzących wartość dodaną. ■
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Egipt odgrywa istotną rolę na międzynarodowym rynku su-
rowców energetycznych. W 2012 roku około 7% ropy naftowej 

i 13% gazu skroplonego (LNG), które było sprzedane na świecie, 
odbyło podróż przez Kanał Sueski. Tranzytu tych surowców nie 
zakłóciła ani rewolucja w Egipcie, ani też ogólna sytuacja poli-
tyczna w tym regionie świata. Kanał Sueski i związany z nim 
rurociąg SUMED są ważnymi szlakami tranzytowymi dla ropy 
i gazu z rejonu Zatoki Perskiej do Europy i Ameryki Północnej.
Egipt poprzez Kanał Sueski – jeden z najważniejszych na świecie 
szlaków morskich – ma znaczący udział w międzynarodowym 
transporcie towarowym. Rocznie ponad 17 tys. statków przepra-
wia się przez Kanał Sueski, przewożąc łącznie około 822 mln ton 
ładunków. Kanał Sueski jest jednym z głównych źródeł dochodów 
walutowych Egiptu, dającym miesięcznie wpływy wartości ponad 
5,4 mld USD.

Rurociąg
SUMED (Suez-Mediterranean Pipeline) to rurociąg o długości  
320 km, łączący port Ajn Suchna, położony nad Morzem Czer-
wonym, z portem w Aleksandrii nad Morzem Śródziemnym. 
Rurociąg przeznaczony jest do transportu ropy naftowej i jej 
produktów powstałych w wyniku jej przerobu. Rurociąg składa 
się z dwóch równoległych nitek przesyłowych (w kierunku połu-
dniowo-północnym) o średnicy 42 cali, które należą do założonego 

w 1977 roku międzynarodowego konsorcjum joint venture APPC 
(Arab Petroleum Pipelines Company). Udziałowcami tego kon-
sorcjum są: zarządzana przez państwo egipska kompania EGPC 
– Egyptian General Petroleum Corporation – (50%), saudyjska 
kompania Saudi Aromco (15%), firma ADNOC ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich (15%), katarska firma OGPC (5%) oraz trzy 
spółki kuwejckie (każda po 5%).
Rurociągiem SUMED przesyłane jest około 115 mln ton ropy rocznie 
(2,5 mln baryłek dziennie, w tym 1,5 mln surowej ropy naftowej), 
czyli 20% jej konsumpcji w Europie. Ropę wypompowuje się z wiel-
kich tankowców (typ VLCC), które ze względu na swoje gabaryty 
nie mogą przepłynąć przez Kanał Sueski. Częściowy rozładunek 
tankowców odbywa się w terminalu Ain Sukhna (Morze Czerwone, 
55 km na południe od Suezu), a następnie ropa jest przesyłana do 
terminalu Sidi Kerir (Morze Śródziemne, 27 km na zachód od Alek-
sandrii), gdzie jest wpompowywana na inne tankowce.
Z danych zawartych w tabeli wynika, iż średnio każdego dnia w latach 
2009-2014 rurociągiem SUMED przesyłano 1,55 mln baryłek suro-
wej ropy. W tym okresie średni udział rurociągu w tranzycie surowej 
ropy w stosunku do ogółu transportowanej surowej ropy naftowej (Ka-
nał Sueski plus rurociąg SUMED) kształtował się na poziomie 53,3%.
SUMED pełni też inną funkcję, która nosi nazwę lightering. Na-
zwa ta oznacza zmniejszenie masy tankowca do poziomu, który 
jest określony w restrykcyjnych przepisach obowiązujących na 
Kanale Sueskim. Wynika to gównie z faktu nieodpowiedniej głę-
bokości i szerokości toru wodnego. Głębokość momentami nie jest 
na tyle wystarczająca, aby umożliwić tranzyt tankowca z pełnym 
ładunkiem. Ze względu na swoje ograniczenia (ok. 300 metrów 
w najwęższym miejscu) Kanał Sueski nie obsługuje największych 
tankowców klasy VLCC oraz ULCC.
W związku z tym część ładunku ropy jest wypompowywana z tan-
kowca i transportowana rurociągiem do terminala. Częściowo już 
obciążone tankowce przechodzą przez Kanał, a w terminalu nad 
Morzem Śródziemnym pobierają ropę wcześniej przekazaną do 
transportu rurociągiem SUMED.

Terminale
Terminal Ain Sukhna składa się z 24 zbiorników o łącznej pojem-
ności wynoszącej 2,95 mln m3, w tym:
 ❚ 15 zbiorników o pojemności 103 000 m3 każdy (1 545 000 m3),
 ❚ 3 zbiorniki o pojemności 117 000 m3 każdy (351 000 m3),
 ❚ 6 zbiorników o pojemności 175 000 m3 każdy (1 050 000 m3).

W terminalu Ain Sukhna ropa naftowa może być pobierana (rozła-

Transport ropy naftowej 

Rurociąg  
SUMED
Kanał Sueski ze względu na swoje ograniczenia (ok. 
300 m w najwęższym miejscu) nie obsługuje naj-
większych tankowców klasy VLCC oraz ULCC. Mimo 
tych utrudnień, w1977 roku, w celu skrócenia trasy 
transportowej wybudowano rurociąg Sumed.

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mln baryłek/dzień

Kanał Sueski 0,7 0,7 0,7 1,4 1,5 1,8
SUMED 1,2 1,1 1,7 1,5 1,3 1,5
ogółem 1,9 1,8 2,4 2,9 2,8 3,3

%
Kanał Sueski 36,8 63,6 29,2 48,3 53,6 54,5

SUMED 63,2 36,4 70,8 51,7 46,4 45,5
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 baryłka ropy naftowej (skrót: 1 bbl) = 42 galony amerykańskie = 158,987295 l (~159 l)

Transport surowej ropy naftowej przez Kanał Sueski i rurociąg 
SUMED w latach 2009-2014. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych danych statystycznych.



dowywana) jednocześnie z czterech tankowców przez cztery boje 
SBM (Single Buoy Mooring) zdolnych do przyjmowania statków 
o łącznej pojemności do 1,35 mln DWT:
 ❚ 1 boja SBM o wydajności do 500 000 DWT,
 ❚ 2 boje SBM o wydajności nawet do 350 000 DWT,
 ❚ 1 boja SBM o wydajności do 150 000 DWT.

Ropa naftowa jest wysyłana do głównych rurociągów dwoma stacja-
mi wspomagającymi, składających się z 10 pomp i dwóch głównych 
przepompowni, w skład których również wchodzi dziesięć pomp.
Planowana jest budowa nowego terminalu, który będzie w stanie:
 ❚ odbierać produkty z tankowców poprzez molo,
 ❚ odbierać produkty z tankowców poprzez SBM,
 ❚ przechowywać w zbiornikach lądowych duże ilości produktów,
 ❚ ładować produkty do zbiornikowców poprzez molo,
 ❚ ładować produkty do zbiornikowców poprzez SBM,
 ❚ zapewnić usługi bunkrowania produktów z wykorzystaniem barek,
 ❚ transport produktów przerobu ropy i gazu do innych terminali 
poprzez rurociąg 42",

 ❚ odbiór produktów przerobu ropy i gazu z innych terminali.
Pośrednia Stacja Przesyłowa, znajdująca się w Dahshour (w poło-
wie drogi przebiegu rurociągu) służy do zwiększenia przepusto-
wości (80 do 117 milionów ton rocznie).
Stacja Dahshour składa się z sześciu turbin gazowych napę-
dzanych pompami, z których każda ma moc 26 MW. Dahshour 
stanowi również zapasowy punkt kontroli i sterowania SCADA, 
który umożliwia sterowanie i monitorowanie systemu rurociągów 
w przypadku awarii głównego centrum sterowania zlokalizowa-
nego w Aleksandrii.
Terminal Sidi Kerir składa się z 30 zbiorników o łącznej pojem-
ności 3,3 mln m3:
 ❚ 15 zbiorników o pojemności 103 000 m3 każdy (łącznie 1 545 000 m3),
 ❚ 15 zbiorników o pojemności 117 000 m3 każdy (łącznie 1 755 000 m3).

Największe zbiorniki mają 88 metrów średnicy i 17 metrów wy-
sokości. Każdy zbiornik posiada podwójną warstwę poszycia ze-
wnętrznego.
System załadunku surowej ropy naftowej składa się z pięciu prze-
pompowni, każda z nich składa się z trzech zespołów pompowych 
przeznaczonych dla jednej grupy zbiorników. System przezna-
czony jest do równoczesnego załadunku maksymalnie czterech 
gatunków ropy naftowej na pięć statków.
Ropa jest dostarczana do tankowców poprzez sześć SBMs zdol-
nych pomieścić tankowce do 400 000 BRT:
 ❚ 1 boja SBM do 400 000 BRT,
 ❚ 2 boje SBM do 350 000 BRT (700 000 BRT),
 ❚ 3 boje do 150 000 BRT (450 000 BRT).
■ dr Andrzej Wojcieszak, Magdalena Brudz, Tomasz Siedlecki

Uniwersytet Łódzki
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Rynek pracy nieustannie i dynamicznie się zmienia. Przedsię-
biorstwa, które korzystają na wzroście PKB zarówno polskiej 

gospodarki, jak i naszego zachodniego sąsiada, otrzymują coraz 
większe zamówienia, rośnie więc potrzeba zatrudniania nowych 
osób, zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników fizycznych. 
W tym samym czasie Polacy nadal chętnie wyjeżdżają do pracy do 
Niemiec i innych krajów starej Unii. Do decyzji o emigracji, chociaż 
na kilka miesięcy, skłania ich często nawet kilkukrotnie wyższe 
wynagrodzenie niż to, które otrzymywaliby, pracując na podobnym 
stanowisku w kraju. W tej sytuacji pracodawcy coraz chętniej ko-
rzystają ze wsparcia pracowników zza wschodniej granicy.

Uzupełnienie braków kadrowych
Emigracja Polaków w celach zarobkowych spowodowała, że aktual-
nie w Polsce brakuje rąk do pracy. Pracodawcy próbują niwelować 
ten problem, np. podnosząc płace. Niestety, w niektórych regio-
nach brakuje kandydatów, którzy mają wymagane kwalifikacje 
i poszukują pracy, dlatego nie zawsze podniesienie wynagrodzenia 
skutkuje większym zainteresowaniem ofertami pracy. Brak poszu-
kiwanych pracowników powoduje poważne perturbacje zwłaszcza 
w okresie zwiększonych zamówień. Rozwiązaniem, do którego 
przekonuje się coraz więcej firm, jest zatrudnianie pracowników 
zza wschodniej granicy. – Pracownicy ze Wschodu, podobnie jak 
Polacy, chętnie emigrują w celach zarobkowych. Charakteryzuje 
ich wysoka motywacja do pracy i mobilność. Warunki zatrud-
nienia w Polsce, w tym wysokość pensji, są dla nich atrakcyjne, 
dlatego chętnie korzystają z ofert pracy proponowanych im przez 
wyspecjalizowane firmy rekrutacyjne – komentuje Andrzej Trela, 
prezes Go West&Co. – Agencje zatrudnienia pozyskują pracowni-
ków zarówno już przebywających w Polsce, jak i osoby, które roz-
ważają i dopiero planują przyjechać do naszego kraju.

Legalne zatrudnienie
Decyzja o zatrudnieniu pracowników ze Wschodniej Europy 
często nie należy do łatwych. Pierwsze wątpliwości praco-
dawców dotyczą spełnienia wszystkich warunków formalnych 
związanych z zatrudnieniem, a przepisy są niejasne i często 
wymagają doprecyzowania. Z pomocą przychodzą wyspecjali-
zowane agencje zatrudnienia, które wiedzą, jak zgodnie z obo-

wiązującym prawem zatrudnić pracownika ze Wschodu i biorą 
na siebie całą odpowiedzialność związaną z uzyskaniem po-
zwolenia na pobyt i legalną pracę w RP. Dla pracodawców te 
kwestie są największym wyzwaniem. Polskie władze wydają 
kilkanaście typów wiz i czasami zgoda na zatrudnienie wyma-
ga konsultacji z urzędem pracy. Najbardziej popularną formą 
zezwolenia jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy 
obywatelom wybranych krajów (Federacja Rosyjska, Ukraina, 
Gruzja, Białoruś, Mołdawia). Taki dokument pozwala na legal-
ne zatrudnienie pracownika na okres sześciu miesięcy w cią-
gu kolejnych 12 miesięcy pobytu, a jego uzyskanie trwa około 
siedmiu dni. To pozwala szybko reagować na aktualne potrze-
by pracodawców, którym zależy na natychmiastowym pozy-
skaniu pracowników. Oczywiście, im bardziej specjalistyczne 
stanowisko, tym dłuższy jest to okres. Na przykład zrekruto-
wanie wykwalifikowanego spawacza może trwać nawet mie-
siąc. Są również specjaliści, których pozyskanie jest bardzo 
trudne, ponieważ Polska nie honoruje dokumentów uprawnia-
jących ich do wykonywania zawodu np. lekarza, a uzyskanych 
poza RP. – Jeżeli firma chciałaby zatrzymać pracownika na 
dłużej, istnieje możliwość uzyskania karty czasowego pobytu 
i zezwolenia na pracę u danego pracodawcy. Z doświadczenia 
Go West&Co wynika, że ponad 50% pracowników jest zainte-
resowanych takim rozwiązaniem. Poza tym wielu obywateli 
Ukrainy i Rosji posiada Kartę Polaka, która zapewnia swobod-
ny dostęp do naszego rynku pracy – uważa Andrzej Trela.

Import siły roboczej

Pracownik ze wschodniej Europy

Drastyczny spadek bezrobocia nie 
jest więc zjawiskiem sezonowym, 
a brak pracowników odczuwa 
większość przedsiębiorstw

Pozyskanie pracowników zza wschodniej granicy i uzyskanie dla nich pozwolenia 
na pracę to szansa, a zarazem wyzwanie dla pracodawców, którzy mają trudności 
ze znalezieniem pracowników w Polsce.



Kary
Nielegalne zatrudnianie obywateli innych krajów może nieść za 
sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla pracodawców, 
jak i samych cudzoziemców. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, „zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego 
wykonywania pracy, jak i nielegalne wykonywanie pracy przez 
cudzoziemca stanowią wykroczenia. Czyn popełniony przez oso-
bę działającą w imieniu pracodawcy jest zagrożony karą grzywny 
w wysokości od 3000 do 5000 zł, zaś cudzoziemcowi grozi grzyw-
na od 1000 do 5000 zł. W razie skazania za przestępstwo sąd 
może orzec zakaz dostępu firmy do niektórych środków unijnych 
lub nakazać jej zapłatę na rzecz Skarbu Państwa równowartości 
takich środków otrzymanych w ciągu ostatniego roku.

Obawy pracodawców
Zatrudnienie pracowników ze Wschodu na początku może budzić 
duże obawy pracodawców. W związku z tym często firmy na próbę 
zatrudniają tylko kilka lub kilkanaście osób. W ten sposób spraw-
dzają, jak będzie układała się ich współpraca z innymi pracowni-
kami, czy bariera językowa nie zaburzy pracy zespołu, czy nowi 
pracownicy wykażą się zaangażowaniem i gotowością do nauki. 
– Dzięki zbliżonej kulturze i podobnemu językowi pracownicy ze 
Wschodu bardzo szybko adaptują się do nowych warunków. Firmy, 
które początkowo podchodzą ostrożnie do kwestii zatrudniania ob-
cokrajowców, szybko przekonują się, że bardzo dobrze wykonują oni 

swoje obowiązki, są zmotywowani i efektywni. Po kilku miesiącach, 
a nawet tygodniach, pracodawcy często chcą rozszerzyć współpracę 
i zatrudnić kolejne osoby – podsumowuje Andrzej Trela.

Oczekiwania pracowników
Pracownicy ze Wschodu oczekują od polskich pracodawców od-
powiednich warunków zatrudnienia, czasu na zapoznanie się 
obowiązkami, a także pomocy w zakwaterowaniu blisko pracy. 
Firmy rekrutujące pracowników np. z Ukrainy wysyłają kandy-
datom dokładny opis przyszłych miejsc zamieszkania. Oprócz 
standardu pomieszczeń, dla pracowników zza wschodniej gra-
nicy bardzo ważna jest odległość od miejsca pracy. Wszelkie 
koszty, takie jak np. cena biletów miesięcznych, powinny być 
znane pracownikom jeszcze przed przyjazdem. Dzięki prze-
kazaniu pełnej informacji na temat warunków pracy, pobytu, 
a także utrzymania udaje się uniknąć niepotrzebnych nieporo-
zumień. – Naszym klientom, którzy planują zatrudnić pracowni-
ków ze Wschodu, doradzamy przygotowanie dokładnych opisów, 
a w przypadku stanowisk fizycznych nawet filmów pokazujących 
przyszłą pracę. Z naszej strony możemy sprawdzić kompetencje 
pracowników, np. manualne lub językowe, aby kandydaci byli jak 
najlepiej dopasowani i spełniali oczekiwania przyszłych praco-
dawców – mówi Andrzej Trela.
Sytuacja na polskim rynku pracy wskazuje na to, że pracownicy 
ze Wschodu są jedyną szansą na uzupełnienie braków kadrowych.

■ Gracja Sokół
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Taką tezę wysuwają autorzy raportu międzynarodowej firmy dorad-
czej Cushman & Wakefield pt. „Brexit & The European Property 

Investment Market”.

Skutki Brexitu
Raport przewiduje, że w perspektywie krótkoterminowej Brexit 
w większym stopniu wpłynie na aktywność inwestycyjną niż na war-
tości najbardziej atrakcyjnych nieruchomości, które będą utrzymywać 
się na stabilnym poziomie ze względu na ograniczoną podaż i niskie 
stopy procentowe. Kluczowym czynnikiem determinującym poziom 
aktywności będzie podaż, ale stopy kapitalizacji dla najlepszych nieru-
chomości – przynajmniej poza terenem Wielkiej Brytanii – będą nadal 
się zmniejszać. Wolumen transakcji inwestycyjnych w Wielkiej Bryta-
nii będzie znacznie niższy niż w latach 2014/2015, ale wobec wzrostu 
aktywności inwestorów na innych rynkach przełoży się to na niewielki 
spadek obrotów w skali całego kontynentu europejskiego. Według pro-
gnoz firmy Cushman & Wakefield wartość transakcji inwestycyjnych 
w Wielkiej Brytanii spadnie o 25%, ale w innych krajach europejskich 
wzrośnie o ok. 10%. Zważywszy na znaczenie Wielkiej Brytanii, ozna-
czać to będzie spadek wolumenu obrotów w UE o 6% w porównaniu ze 
wcześniej prognozowanym dziewięcioprocentowym wzrostem w sytu-
acji, gdyby Brytyjczycy zagłosowali za pozostaniem w UE.
Według autorów raportu na głównych rynkach utrzyma się wy-
soki popyt na nieruchomości, ale inwestorzy zachowają dużą 
ostrożność. Jednocześnie stopniowy wzrost zainteresowania no-
wymi rynkami może spowolnić wzrost oczekiwań co do premii 
w stopach kapitalizacji. W związku z tym różnice pomiędzy sto-
pami kapitalizacji dla najlepszych i drugorzędnych nieruchomo-
ści mogą się powiększać, do czego przyczyni się również coraz 
większe rozwarstwienie na rynku finansowania.

Szanse
Obecnej sytuacji nie można porównać do skutków upadku banku 
Lehman Brothers czy kryzysu w strefie euro. – Niektórzy inwesto-
rzy będą obserwować rozwój wydarzeń, ale wielu nie może czekać 
– chcą bezpiecznie ulokować kapitał inwestycyjny – powiedział Da-
vid Hutchings, dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie 
EMEA w firmie Cushman & Wakefield. – Wobec różnych prawdopo-
dobnych scenariuszy na przyszłość należy oczekiwać z czasem wzro-
stu aktywności zarówno kupujących, jak i sprzedających. W zakresie 
strategii inwestycyjnych oznacza to, że inwestorzy powinni w miarę 
możliwości starać się wykorzystać poczucie niepewności i nerwowe 
reakcje rynków oraz jednocześnie monitorować ewentualne zmiany 
nastrojów i warunków geopolitycznych, np. rosnące znaczenie Azji.

Szacowanie ryzyka na nowo utrudnia określenie trendów w zakre-
sie wartości kapitałowych. Jednak z czasem stopa wolna od ryzyka 
wzrośnie, którą w krótkiej perspektywie kompensować będą niż-
sze stopy procentowe. Na niektórych rynkach wyceny mogą zacząć 
uwzględniać zagrożenia dla stabilności finansowej i całej Unii Euro-
pejskiej. Z tego względu zasadnicze cechy lokalizacji i jej efektyw-
ność dla biznesu będą mieć większe znaczenie niż unia polityczna 
czy kraj, w którym dana lokalizacja się znajduje.

■ /ak/
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Wpływ Brexitu na rynek magazynowy

Szanse dla innych lokalizacji
Wobec niepewności i rosnącej podaży pieniądza decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE przyczyni się do wzrostu popytu na 
najbardziej atrakcyjne nieruchomości w kluczowych lokalizacjach. 

Atrakcyjnym celem dla inwestorów mogą być 
sektory nastawione na obsługę rynku krajowe-

go, takie jak sieci handlowe i logistyka ostatniego kilometra. Dotyczy to 
jednak tylko nowoczesnych nieruchomości i najlepszych lokalizacji, które 
mogą spełnić oczekiwania najemców. W Wielkiej Brytanii dużym zainte-
resowaniem będą cieszyć się globalne centra, takie jak Londyn i Cambrid-
ge oraz inne konkurencyjne lokalizacje, natomiast w Europie inwestorzy 
powinni zwrócić uwagę na miasta, które mogłyby zyskać na Brexicie, 
takie jak Frankfurt, Paryż, Dublin, Luksemburg, Mediolan, Amsterdam, 
Berlin oraz globalne rynki – głównie Singapur i Nowy Jork. Niektóre firmy 
będą prawdopodobnie zainteresowane nie tylko tymi głównymi miastami 
Europy Zachodniej, lecz także innymi lokalizacjami w UE, które umożli-
wią im redukcję kosztów. Jest to szansa dla rynków takich jak Warszawa, 
jak i polskich miast regionalnych.

David Hutchings
dyrektor działu strategii  
inwestycyjnych EMEA 
Cushman & Wakefield

Wielka Brytania PKB Inflacja
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Przewidywany krótkoterminowy wpływ Brexitu na gospodarkę 2016/2017
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Po przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii referen-
dum i deklaracji chęci wyjścia ze struktur Unii Eu-
ropejskiej, w mediach toczy się dyskusja, jak Brexit 

wpłynie na sytuację gospodarczą Europy i poszczególnych jej krajów. Nie 
brakuje w niej stanowisk optymistycznych, które przewidują wiele pozy-
tywnych zdarzeń gospodarczych dla Europy kontynentalnej, jak i takich, 
które przyszłe wydarzenia przedstawiają w samych ciemnych barwach. 
Część doniesień mówi o tym, że osłabi się pozycja London City i w związku 
z tym firmy będą chciały przenosić swoją działalność do Europy kontynen-
talnej. Trudno jednak w tym momencie stwierdzić, czy będzie to Europa 
Środkowo-Wschodnia, a w szczególności Polska. Ciężko również przewi-
dzieć, czy pozycja London City faktycznie osłabnie. Zmiana ewentualnych 
uwarunkowań podatkowych, prawnych, wizowych, czy też ograniczona 

swoboda przepływu kapitału mogą wpłynąć na podrożenie kosztów pro-
wadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Jednak aby móc przedstawić 
wiarygodną opinię na ten temat, muszą nastąpić konkretne wydarzenia, 
do których będziemy mogli się odnieść, czyli przede wszystkim określenie 
ostatecznych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Trudno jest założyć, że w rezultacie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej firmy będą np. masowo przenosić produkcję czy swoje siedziby do 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Jest jeszcze za wcześnie, żeby 
wyrokować, jakie konsekwencje będzie miał Brexit dla branży magazyno-
wej na szczeblu europejskim, a co dopiero na szczeblu polskim. W tym 
momencie nie przewidujemy dużych zmian w zakresie prowadzonych 
przez Prologis działań. W związku z tym, że większość naszych klientów 
obsługuje wewnętrzny popyt w Wielkiej Brytanii, ich zachowanie nie uległo 
zmianie. Co więcej, podpisaliśmy tam kilka znaczących kontraktów po refe-
rendum. Nasz biznes również pozostaje bez zmian i tak jak do tej pory, do-
starczamy naszym klientom usługi na najwyższym możliwym poziomie. ■

Paweł Sapek 
Senior Vice President & Country Manager
Prologis Polska

Przede wszystkim nie wiadomo, na jakich 
warunkach i dokładnie kiedy nastąpi Brexit. 
Oczywiście niektórzy inwestorzy zainteresowa-

ni i obserwujący do tej pory Wielką Brytanię mogą obawiać się jej 
wyjścia z EU i szukać nowych rynków, również w celu przeniesie-
nia dotychczasowych zakładów produkcyjnych, ale trzeba też jasno 

powiedzieć, że nowoczesne centra zlokalizowane wokół Londynu czy 
Cambridge nadal będą cieszyć się ich dużym zainteresowaniem. Na 
tym potencjalnym szukaniu nowych lokalizacji mogą skorzystać inne 
kluczowe rynki na kontynencie, a należą do nich z pewnością między 
innymi Niemcy. To w prostej linii prowadzi do tego, aby beneficjen-
tem Brexitu stała się również branża magazynowa w Polsce, a co za 
tym idzie – i logistyczna. Dlatego prognozy na kolejne lata wyglądają 
obiecująco, pod warunkiem mądrego i systematycznego zaspokajania 
popytu i utrzymywania równowagi pomiędzy nim a podażą. ■

Robert Dobrzycki
Chief Executive Officer Europe 
Panattoni Europe

Koniunktura na naszym rynku magazynowym 
od kilku lat jest bardzo dobra. Perspektywy na 
kolejne okresy są również bardzo obiecujące. Wyj-

ście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie dodatkowym impulsem 
wpływającym na utrzymanie w kolejnych latach w Polsce wzrostowego 
trendu przyrostu nowoczesnej powierzchni magazynowej, możliwe nawet, 
że dynamika będzie jeszcze większa niż obecnie. Jesteśmy przekonani, że 

secesja Wielkiej Brytanii będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie 
liczby klientów szukających nowoczesnych powierzchni magazynowych 
w naszym regionie. Już teraz widzimy rosnącą aktywność w szczególności 
operatorów logistycznych, których klienci rozważają przeniesienie opera-
cji biznesowych na nasz rynek, co zdecydowanie ułatwi im działalność. 
Polski rynek magazynowy wciąż jest atrakcyjny na arenie europejskiej ze 
względu na konkurencyjne poziomy stawek najmu, szeroką ofertę atrak-
cyjnych lokalizacji, coraz lepszą infrastrukturę drogową. Do tego docho-
dzą wciąż niższe koszty prowadzenia działalności w Polsce niż w innych 
krajach europejskich. ■

Krzysztof Mucha 
Business Development Manager
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Krajowy rynek magazynowy przeżywa obecnie 
najlepszy okres w historii – łączne zasoby po-
wierzchni magazynowej w Polsce zbliżyły się do  

11 mln mkw. Według rynkowych analiz w minionych kwartałach duże za-
potrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe w Polsce zgła-
szały między innymi firmy zagraniczne. Naszym atutem jest bez wątpie-
nia położenie geograficzne, które umożliwia łatwą dystrybucję i obsługę 
klientów w Polsce oraz na sąsiednich rynkach zachodnich. Duży potencjał 

rodzimego rynku logistycznego wynika również z  dostępności wykwali-
fikowanych pracowników, którzy wciąż są tańsi niż na rynkach bardziej 
rozwiniętych, a także z nadal dość konkurencyjnych czynszów propono-
wanych w kraju.  Jednak mimo tych wszystkich pozytywnych czynników, 
które z pewnością będą wciąż napędzały popyt, wyjście Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej może spowodować chwilowe spowolnienie także u nas. 
Moim zdaniem nastąpi to jednak najwcześniej za półtora roku, do dwóch 
lat. Mimo że logistyka jest mocno związana z rynkiem lokalnym, to spo-
wolnienie, związane m.in. z ograniczeniami w eksporcie, może wpłynąć 
na popyt na powierzchnie magazynowo-logistyczne zarówno ze strony 
firm polskich, jak i zagranicznych. ■

Tomasz Lubowiecki 
prezes
 7R Logistic 
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Najważniejszy element
Spotkania handlowe to najważniejszy ele-
ment Kongresu Transportowego. Zaprosili-
śmy zatem kilkanaście firm produkcyjnych 
i handlowych, które chciały rozpocząć 
współpracę z przewoźnikami i były do dys-
pozycji naszych gości. Reprezentowały one 

szereg branż, dzięki czemu przewoźnicy obecni na wydarzeniu mogli 
skierować swoją ofertę do najlepiej rokujących klientów.
Jarosław Lipczyński z firmy Ciech reprezentował lidera polskiego 
rynku chemicznego i poszukiwał przede wszystkim przewoźni-
ków dysponujących silosami i plandekami. Lafarge, globalny 
gigant z branży produkcji materiałów budowlanych, potrzebuje 
do obsługi największego wolumenu przewozów naczep samowy-
ładowczych. Ciekawą informację przekazali reprezentanci firmy 
Can –Pack: w krajach, gdzie zezwalają na to przepisy, producent 
opakowań chętnie sięga po zestawy o długości 25,25 m.
Francja, to aktualnie trudny kierunek, ale właśnie tam rozwija 
teraz swój biznes Elkom-Trade i przewoźnicy mogli rozmawiać 
na temat warunków przewozów nad Sekwaną. Grupa Stelmet, do-
starczająca elementy drewnianej architektury ogrodowej do naj-
większych marketów budowlanych na rynku, w przyszłym roku 
zamierza znacząco rozwinąć eksport do Wielkiej Brytanii.
Carrefour, dla odmiany, mocno rozwija się 
w Polsce – powstaje właśnie nowe centrum dystrybu-
cyjne w Bydgoszczy, przez co znowu wzrośnie zapo-
trzebowanie czołowej sieci handlowej na transport.  
Kilargo notuje rekordowy rok pod względem organizowa-
nych przewozów – zapotrzebowanie na FTL już we wrześniu 
przekroczyło 5 tys. jednostek. Firma Pfeifer & Langen, znana 
głównie z produkcji cukru pod marką Diamant, chce nawiązać 
współpracę z przewoźnikami na wielu polach. Jak podkreślali 

jej reprezentanci, producent cechuje się dużą elastycznością 
we współpracy z firmami transportowymi.
Podczas sesji handlowej, przy dedykowanych stolikach, na prze-
woźników oczekiwało kilkunastu załadowców. Rozmowy o poten-
cjalnej współpracy ciągnęły się długo i jesteśmy przekonani, że 
będą one kontynuowane na dalszym etapie i przyniosą obopólne 
zadowolenie.

O problemach i rozwiązaniach
Kongres Transportowy to również część merytoryczna. Spotka-
niom transportowym już od dłuższego czasu towarzyszą dyskusje 
na temat płacy minimalnej. Łukasz Włoch z OCRK mówił w tym 
kontekście już nie tylko o Europie, ale także o Polsce, gdzie od 
2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy. Marek Kliś z Kan-
celarii Transportowej Koben poruszył kwestię utraty dobrej re-
putacji przez przewoźnika. O kolejnych kontrowersyjnych zapi-

Do sukcesów łatwo się przyzwyczaić, a wszyscy wiemy, czym grozi spoczywanie na laurach. Dlatego organizując kolejne 
edycje naszych konferencji, musimy ciągle stawiać przed sobą nowe wyzwania. Z przyjemnością odnotowujemy zatem fakt, 
iż IV Kongres Transportowy nie zawiódł oczekiwań naszych gości i udało się uniknąć rutyny.

IV Kongres Transportowy

Daleko od rutyny

■ Witold Zygmunt 
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OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ROZLICZANIA KIEROWCÓW

Partnerzy konferencji:

sach w projektach polskiego prawa ostro mówił Marek Różycki. 
Ekspert branży TSL wskazał, że na przewoźników negatywnie 
wpłyną m.in. zakaz handlu w niedzielę, zmiany w prawie energe-
tycznym czy prawie pracy.
Robert Karolczak, reprezentant Shell Polska, opowiadał o efek-
tywnym zarządzaniu gospodarką paliwową. Podstawą do omó-
wienia tematu były wyniki globalnego badania, przeprowadzo-
nego na 870 menedżerach flot i 350 kierowcach z ośmiu krajów. 
Adam Opoka z Vive Transport namawiał uczestników Kongresu 
Transportowego do nowego spojrzenia na ekosystemy firm kon-
kurencyjnych, jako przykład efektywnej współpracy wskazał 
model klastra opartego na nadwoziach wymiennych BDF. Krzysz-
tof Pusłowski, reprezentant firmy Trimble, mówił z kolei o zin-
tegrowanych narzędziach analitycznych opracowanych przez 
znanego dostawcę telematyki.

Z myślą o przewoźnikach poszukujących pomocy prawnej orga-
nizatorzy uruchomili także dodatkową salę. Podczas sesji prawo 
i administracja mówiliśmy m.in. o płacy minimalnej, konwencji 
CMR i utracie dobrej reputacji.

Zmienić podejście do intermodalu
Debata Kongresu Transportowego poświęcona była tematyce 
przewozów intermodalnych. Wprowadzenia do dyskusji dokonał 
Frank Schuholz, który reprezentował powołaną we współpracy 
z rządem Holandii organizację Linked by Rail. W dyskusji na te-
mat opłacalności i możliwości rozwoju kombinowanych operacji 
transportowych wzięli także udział Roman Jarosiewicz z Boeke-
stijn Transport oraz Marcin Żurawski z firmy Schavemaker. Oka-
zało się, że wielu załadowców obecnych na Kongresie Transporto-
wym także z przychylnością patrzy na intermodal. ■

PL_Xmas_2016.indd   2 03.11.16   15:44
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Tematami dominującymi podejmowanymi przez prelegentów 
były kwestie związane z produkcją w epoce Czwartej Rewo-

lucji Przemysłowej oraz zmieniający się rynek pracy i problemy, 
jakie wynikają z tego powodu dla firm produkcyjnych. Nie zabra-
kło także okazji do przyjrzenia się ciekawym rozwiązaniom, które 
warto wdrożyć w fabrykach.

Rozgrzewka
Gości konferencji rozgrzał Janusz Pieklik. Prelegent, posiadający 
wieloletnie doświadczenie w usprawnianiu procesów produkcji, za-
pytał zebranych o to, z jakich metod, narzędzi i rozwiązań korzysta-
ją w codziennej pracy oraz czy dają im one realne korzyści? Mówca 
patrząc w przyszłość produkcji, zaryzykował stwierdzenie, że być 
może rzeczywiście odbywać będzie się ona bez udziału ludzi, a ste-
rowanie nią będą prowadzić systemy przypominające działaniem 
nawigację GPS. Człowiek jednak jest i na długo jeszcze pozostanie 
najważniejszym elementem układanki, jaką jest model zarządzania 
nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Dariusz Kacperczyk i Marcin Żelichowski z firmy EQ System pod-
jęli kwestię wdrażania systemów sterowania produkcją. EQ System 
działa na rynku od 25 lat i zrealizował w tym okresie ponad 400 
projektów wdrożeniowych w kraju i za granicą. Podczas prezenta-
cji prelegenci nie mówili jednak o swoich systemach, a o zasadach 
wyboru i przygotowywania się do wdrożenia tego typu narzędzi 
w firmach produkcyjnych. Nawet najlepsze rozwiązanie nie spraw-
dzi się, jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zidentyfikować 
swoich potrzeb. Przedstawione zostały przykłady wdrożeń, które 
EQ System zrealizował u swoich klientów, oraz ich rezultaty.
Aleksander Faleńczyk z firmy BPSC oraz Paweł Rumiński z fir-
my Rejs zastanawiali się, w jaki sposób wdrożenie systemu ERP 
przybliża przedsiębiorstwo do realizacji koncepcji Przemysł 4.0. 
Aleksander Faleńczyk zaprezentował najnowsze osiągnięcia na 
polu rozwoju sztucznej inteligencji, wskazując, że już niedługo 
może ona pokonać człowieka w każdym obszarze. Na razie jednak 
cyfryzacja produkcji, a co za tym idzie – Przemysł 4.0, są w powi-
jakach. Paweł Rumiński mówił z kolei o tym, jakie problemy jego 
firmie udało się rozwiązać przy wsparciu systemów ERP.

Kapitał ludzki
Arkadiusz Wódarczyk, HR Manager w firmie Flex, przedstawił 
niezwykle ciekawy temat. Mówił w nim o tym, jak wygląda proces 
pozyskiwania pracowników dla przemysłu, oparty na współpracy 
ze szkołami średnimi i uczelniami. Niedobór pracowników to pa-
lący problem dla producentów, dlatego prelekcja o sukcesach Fle-
xa na tym polu została wysłuchana z dużym zainteresowaniem. 
Przedłużenie wystąpienia stanowiła debata o sytuacji na rynku 
pracy. Udział w niej wzięli Anna Węgrzyn z BPSC, Piotr Zygmunt 
z Hays oraz Arkadiusz Wódarczyk z Flex.

Trzecia edycja konferencji Manufacturing Summit po raz kolejny zgromadziła szerokie grono praktyków i ekspertów produkcji. Wzięli 
oni udział w wysoko ocenianym wydarzeniu, które przybliżyło im wizje przyszłości produkcji i biznesu, jak też wskazało sposoby na 
rozwiązanie bieżących problemów w fabrykach.

Manufacturing Summit 2016

Produkcja przyszłości

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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O ludziach, choć z nieco innej perspektywy, mówił też Łukasz 
Manowiecki z Philips Lightning. Przedstawił rolę, jaką w życiu 
człowieka odgrywa światło, oraz pokazał, jak na pracowników 
wpływa właściwe oświetlenie miejsca pracy oraz o czym należy 
pamiętać, dobierając jego poziom. Philipsa reprezentował ponad-
to na konferencji Wojciech Kuc. Dzięki jego wystąpieniu goście 
Manufacturing Summit poznali kompleksowe rozwiązania w za-
kresie efektywności energetycznej obiektów.

Przemysł nie jest liderem
Kamil Radom reprezentujący Instytut Doskonalenia Produkcji, 
przedstawił skuteczne metody optymalizacji procesów produkcyj-
nych i redukcji kosztów na przykładzie rzeczywistych wdrożeń. 
Prelegent wskazał siedem podstawowych zagrożeń, które mogą 
przynieść starty na produkcji oraz metody na ich omijanie.
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki z SGH przybliżył zebra-
nym nowe modele biznesowe, jakie powstają w epoce 
Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Profesor przypomniał, 
że transformacja cyfrowa ma charakter wszechstron-
ny. Goście konferencji mogli zapoznać się z kilkoma fe-
nomenalnymi osiągnięciami nowoczesnej technologii,  

jak na przykład samolot zasilany jedynie ogniwami fotowolta-
icznymi. Reprezentanci firm produkcyjnych otrzymali jednak 
złe wieści. Produkty nie dają już sukcesu – dziś na rynku wy-
grywają ci, którzy wprowadzają nowe modele biznesowe.
Zagadnienia poruszane podczas wystąpienia profesora Paprockie-
go zostały rozwinięte podczas debaty kończącej Manufacturing 
Summit. Wzięli w niej udział, oprócz profesora, dr Andrzej Chole-
wa z firmy Tracktec oraz Dariusz Kacperczyk z EQ System.

■ Witold Zygmunt

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:
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Chodzi bowiem o zagrożenie dotykające samych podstaw roz-
woju gospodarczego naszego kraju. Jak podkreśla Marek Siel-

ski, menedżer logistyki w BASF POLSKA: „O trafne prognozy tym 
trudniej, że obecnie przyszłość rynku usług logistycznych w Pol-
sce zależy nie tylko od koniunktury gospodarczej, ale również – 
jeśli nie przede wszystkim – od średnioterminowej perspektywy 
rozwoju sytuacji geostrategicznej Polski. Potrzebujemy stabilnego 
otoczenia, kapitału ludzkiego, prawdziwie wolnego rynku i wi-
zji stania się autentycznym liderem wśród gospodarek Europy 
Środkowo-Wschodniej”. Wystarczy jednak, że w wyniku zmian 
geopolitycznych zostaną przywrócone granice celne, wymiana 
towarowa z zagranicą załamie się. W opinii Alberta Szczepaniaka 
z firmy VIVE TRANSPORT: „Rynek usług logistycznych w Polsce 
obecnie poddany jest działaniom związanym z zagrożeniami wy-
nikającymi z kryzysu politycznego instytucji UE oraz groźbie 
zawieszenia działania strefy Schengen, w związku z kryzysem 
imigracyjnym”.
Czym innym jednak prognozy długoterminowe i negatywny sce-
nariusz przyszłych zdarzeń, czym innym pozytywne aktualnie 
wyniki sektora. Tymczasem bowiem rynek usług logistycznych 

Operator Logistyczny Roku 2016

Nieustanny rozwój 
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Jakkolwiek brak oznak, aby w najbliższym czasie rozwój usług 
logistycznych w Polsce uległ drastycznemu zachwianiu, to 
skala czyhających zagrożeń nakazuje zachowanie daleko idącej 
ostrożności. I to wcale nie dlatego, że sprawy mogą pójść nie 
tak dobrze, jak teoretycznie mogłoby się wydawać. 

Piotr Szreter, DGC

LAUREACI PROGRAMU  
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Laureaci programu badawczego
NAGRODA LIDER LOGISTYKI

O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6
Usługi kurierskie GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND

Zakres i jakość usług PANALPINA POLSKA
Lojalność klientów MASZOŃSKI LOGISTIC

Standard realizacji dostaw i elastyczność GEODIS POLSKA
Pozycja rynkowa RABEN LOGISTICS POLSKA

WYRÓŻNIENIA JUBILEUSZOWE W PROGRAMIE BADAWCZYM.  
FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE OD JEGO POCZĄTKU W 2002 ROKU

O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6
Szybkość dostaw DIERA

Tempo wzrostu pozycji rynkowej DPD POLSKA
Spedycja drogowa DSV ROAD

Kompleksowość usług DSV SOLUTIONS
Elastyczność dostaw SPEDIMEX

WYRÓŻNIENIA HONOROWE W PROGRAMIE BADAWCZYM
O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6

Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu VIVE TRANSPORT
Wyróżniające wykonanie założonych norm usług logistycznych TSLOGISTIC

Najlepszy przewoźnik ładunków całopojazdowych LINK
Najlepszy przewoźnik w ruchu krajowym FARMADA TRANSPORT

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: PERSPEKTYWICZNA FIRMA LOGISTYCZNA

NOWE FIRMY WSKAZANE JAKO KONKURENCYJNE PRZEZ KLIENTÓW CZOŁOWYCH 
OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU

O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6
Rok założenia 2010 DTW LOGISTICS
Rok założenia 2012 NORTHGATE LOGISTICS

Rok założenia 2015 OMNIPACK

dynamicznie się rozwija, „będzie nadal w trendzie wzrostowym, 
pomimo coraz silniejszej konkurencji na rynku”, jak zapewnia 
Andrzej Augustyn, dyrektor ds. sprzedaży CRAISS LOGISTYKA. 
Potwierdzeniem przewidywań dla tego rynku mają być wciąż po-
zytywne prognozy makroekonomiczne. Wielu ekspertów zakłada 
też istotniejszy niż dotąd wzrost konsumpcji wewnętrznej, co 
będzie sprzyjać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi logistycz-
ne i transportowe. (Zarówno założenie, jak i teza tego twierdze-
nia nie do końca jednak się sprawdzają.) Jeśli natomiast chodzi 
o ewentualne zagrożenia dla rozwoju rynku, uznaje się, że ze 
względu na stabilność gospodarki i ugruntowaną już pozycję firm 

logistycznych załamanie rynku jest niemożliwe. Postawa ta ewi-
dentnie stanowi echo reakcji na kryzys stosunków z Rosją, po jej 
wkroczeniu na Ukrainę, tuż po zakończeniu olimpiady w Soczi. 
Mówiono wtedy, że „mimo zapowiadanego załamania, nic takiego 
się nie wydarzyło”. W obliczu tamtego kryzysu geopolitycznego 
zapanowało niespodziewane poczucie pewności i siły oraz zadzi-
wiająca zgodność przekonań menedżerów na temat perspektyw 
rozwoju rynku usług logistycznych. To niedawne doświadczenie 
łączy ogromnie wielu menedżerów. Beniamin Matecki, dyrektor 
zarządzający MARATHON INTERNATIONAL, uznaje wprawdzie 
stabilność strefy Schengen i zachowanie konkurencyjności pol-



EURO LOGISTICS92 OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2016

skich przedsiębiorstw w Europie (odrzucenie koncepcji płacy 
minimalnej w poszczególnych krajach) za kluczowe zagadnienia 
dla tego rynku, zarazem jednak przyjmuje, że „rynek będzie się 
rozwijał mimo tych zagrożeń”.
Rynek usług logistycznych będzie rósł w opinii menedżerów firm 
z tej branży ze względu na „wysoką jakość, niskie koszty, atrak-
cyjne ulgi podatkowe czy też usytuowanie geograficzne w Euro-
pie”. Piotr Grelka, kierownik działu spedycji TEXTRA POLAND, 
przypomina w tym kontekście poziom przepustowości dróg, 
„dzięki środkom unijnym wybudowano i nadal buduje się drogi 
i obwodnice miast”. Warunkiem utrzymania przewagi konkuren-
cyjnej w coraz większym stopniu będą relacje z klientami oraz 
optymalizacja kosztów. Barierę dla rozwoju branży może stano-
wić przede wszystkim zmiana dyrektywy unijnej o pracownikach 
delegowanych, sankcjonująca posunięcia rządów Niemiec, Nor-
wegii, Francji i Włoch odnośnie płacy minimalnej, co wymusza 
podniesienie wynagrodzeń kierowców polskich firm działających 
na terenie tych państw, skutecznie niwelując przewagę kosztową 
nad obcymi firmami. Perspektywicznie orężem ochrony rynków 
wewnętrznych, mającej na celu ograniczenie swobody przepły-
wu kapitału i siły roboczej, może być także… wprowadzenie do 
eksploatacji pojazdów autonomicznych, stanowiąc ryzyko utraty 
konkurencyjności przez przedsiębiorstwa transportowe z no-
wych krajów Unii, przestrzega Albert Szczepaniak z firmy VIVE 
TRANSPORT. „Aby ograniczyć możliwość występowania ryzyka 
utraty konkurencyjności, należy zastosować wszelkie najlepsze 
na rynku praktyki, w tym współpracę z kancelariami prawny-
mi, brokerami ubezpieczeniowymi i z ośrodkami rozliczającymi 
kierowców”. W odróżnieniu od wprowadzonego w życie francu-
skiego Loi Macron, nieokreślona w czasie perspektywa wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie budzi większych emocji. 
„Wielka Brytania nie ograniczy dotychczasowej współpracy z UE 
z dnia na dzień, ale z drugiej strony możliwy jest powrót granic, 
odpraw celnych, a co za tym idzie: wzrost kosztów, czasu dostaw 
i obciążeń biurokratycznych. Mam jednak wrażenie, że to odległa 
przyszłość” – podsumowuje Piotr Grelka.
„Obecne czasy nie należą do łatwych, przyznać jednak należy, że 
mimo wielu trudności, Polska wciąż znajduje się w wśród rozwija-
jących się państw UE” – mówi Adam Rams, wytrawny menedżer, 
szef DELTA TRANS. Zakłada on wysokie tempo rozwoju logistyki 
magazynowej, ale dla transportu drogowego takich szans nie wi-
dzi. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać właśnie w sposobie 
rozwijania gospodarki. Pobudzanie eksportu za pomocą polityki 
utrzymywania niskiego kursu złotówki ma przede wszystkim taki 
skutek, że zakłóca równowagę gospodarczą. W opinii Tomasza 
Achremowicza, kierownika transportu i spedycji w firmie RO-
BERT MÜLLER, „utrzymywanie się lub pogłębianie nierównowagi 
eksport/import grozi ilościowym kurczeniem się międzynarodo-
wych przewozów drogowych, realizowanych przez polskie firmy”. 

Nadwyżka ta wywiera tak destrukcyjny wpływ na kształtowanie 
stawek przewozowych, że zagraża stabilności przedsiębiorstw 
transportowych.
„W perspektywie roku pozostaniemy nadal najbardziej konku-
rencyjnym rynkiem usług logistycznych w regionie” – zakłada 
Marek Sielski, co również potwierdza Maciej Walenda, prezes 
zarządu DSV SOLUTIONS, wskazując na liczbę uruchamianych 
przez firmę nowych projektów logistycznych. Polska będzie cią-
gle atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów, dużych 
organizacji produkcyjnych lub usługowych, „z uwagi na wciąż 
jeszcze niższe koszty pracy w stosunku do krajów Europy zachod-
niej” – jak zauważa Maciej Seiffert, kierownik działu sprzedaży 
TSLOGISTIC. Ważne jego zdaniem jest to, że przepływ pieniądza 
w branży logistycznej pozwoli na szybszy rozwój i podjęcie in-
westycji. Przyciąga to także zagranicznych operatorów logistycz-
nych, którzy doceniają, zdaniem Artura Pohla, szefa EKOL POL-
SKA, przede wszystkim to, że polski rynek rozwija się szybciej 
niż inne oraz to, że nie został ostatecznie podzielony między kilka 
dużych firm: „EKOL działa w Polsce ponad rok, aktualnie zatrud-
niamy 50 osób, a szacowany obrót na koniec 2016 r. to ponad 
60 mln zł. To jednoznacznie pokazuje, że w Polsce jest jeszcze 
miejsce dla nowych graczy”.
Menedżerowie polskich firm logistycznych zdają sobie sprawę, że 
utrzymanie wysokiego tempa wzrostu w dłuższej perspektywie 
będzie jednak bardzo trudne. I to nie tylko ze względu na zależ-
ność między rozwojem branży a sytuacją polityczną i makroeko-
nomiczną. Możliwość kontynuowania dotychczasowego modelu 
gospodarczego, opartego na niskim koszcie pracy, jest przez nich 
kwestionowana. Filip Czerwiński, prezes zarządu DSV ROAD, sta-
wiając tezę o nieuchronności wzrostu kosztów logistycznych, każe 
nam wątpić, że sam „dobry klimat inwestycyjny mógłby wpłynąć 
na lokowanie kolejnych zakładów produkcyjnych i zwiększenie 
zapotrzebowania na usługi transportowe”. Utrzymanie dynami-
ki wzrostu logistyki kontraktowej i powiązanego z nią serwisu 
transportowego oraz usług dodatkowych, w ocenie Macieja Wa-
lendy, prezesa zarządu DSV SOLUTIONS, gwarantuje jedynie 
wysoka jakość usług oraz utrzymujące się niskie ceny powierzch-
ni magazynowych, kompensujące wzrost oczekiwań płacowych 
wśród pracowników magazynowych. „Poszukując szans, należy 
zwrócić uwagę na możliwość ponownego przesuwania się środka 
ciężkości dla lokalizacji magazynów dystrybucyjnych do Polski 
w celu zapewnienia, może już nie tak drastycznie tańszych, ale 
z całą pewnością stabilnych jakościowo rozwiązań. Operatorzy 
logistyczni w Polsce zasłużyli na renomę świadczących usług na 
bardzo wysokim poziomie i ten argument będzie w mojej ocenie 
sprzyjał utrzymaniu pozycji Polski w najbliższych latach”. ■

Rynek usług logistycznych dynamicznie 
się rozwija, „będzie nadal w trendzie 
wzrostowym, pomimo coraz silniejszej 
konkurencji na rynku”

Rynek usług logistycznych będzie rósł w opinii 
menedżerów firm z tej branży ze względu na 
„wysoką jakość, niskie koszty, atrakcyjne ulgi 
podatkowe czy też usytuowanie geograficzne 
w Europie”
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Laureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej 
piętnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku ID 
LOGISTICS POLSKA, to nowa na polskim rynku firma, bły-
skawicznie awansująca do grona czołowych na nim graczy, 
już w ubiegłym roku uhonorowana dyplomem za największy 
wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu.

Wyniki badania satysfakcji klientów firmy IDL prowadzonego od pięciu lat 
wskazują, że w krótkim czasie udało się przekształcić firmę postrzeganą 
przez klientów głównie jako sprawnego (terminowego i elastycznego) reali-
zatora dostaw, dysponującego wieloma walorami operatora logistycznego: 
o liczącym się potencjale, doświadczonego i wiarygodnego, oferującego 
uczciwą cenę za usługi. Dostrzeżono i doceniono też cechy zwykle od in-
nych operatorów nie wymagane i nisko oceniane, takie jak innowacyjność 
i indywidualne podejście do potrzeb klienta. Decydujące znaczenie dla suk-
cesu firmy wydaje się mieć zatem oferowanie dedykowanych rozwiązań lo-
gistycznych oraz „płaska struktura organizacyjna, która pozwala na szybkie 
podejmowanie decyzji”. Firma opiera model rozwoju na trzech filarach: „po-
zyskiwanie nowych klientów i obszarów, aktywne wsparcie klientów w ich 
międzynarodowym rozwoju oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych”.
Yann Belgy, dyrektor generalny ID LOGISTICS POLSKA: „W perspektywie 
roku rynek logistyki outsourcingowej, na którym działamy, powinien nadal 
rozwijać się bardzo dynamicznie. Regularnie otrzymujemy zapytania doty-
czące nowych projektów, które będą wdrażane na rynku. Wysoki poziom 
konkurencyjności i niskie koszty nieruchomości zachęcają firmy do reor-
ganizacji i/lub dalszego outsourcingu ich wewnętrznej logistyki. Z drugiej 
strony, silna konkurencja prowadzi do sytuacji, w których większość klien-
tów nie decyduje się jednak na zmianę operatora, mimo przeprowadzone-
go przetargu. Ostatecznie ich obecny operator zgadza się na znaczne 
obniżenie ceny po to, aby utrzymać swoich klientów i zachować udziały 
w rynku. To rozwiązanie klienci często uważają za bezpieczniejsze i korzy-
stają z usług tego samego operatora tak długo, jak oferowane im warunki 
odpowiadają standardom rynkowym. Operatorzy logistyczni, aby pozyskać 
nowych klientów, muszą być więc jeszcze bardziej konkurencyjni i inno-
wacyjni, proponując nowe rozwiązania o wartości dodanej. Zdecydowanie 
największym ryzykiem, jakie będziemy mogli zaobserwować na rynku 
logistycznym w nadchodzącym roku, jest brak personelu operacyjnego. 
Ta sytuacja już jest najbardziej odczuwalna w Polsce Zachodniej (Poznań, 
Wrocław), ale ma coraz większe znaczenie także w innych regionach. Wy-
jątkiem są województwa wschodnie, gdzie historycznie logistyka nie jest 

jeszcze zbyt mocno rozwinięta. 
Jednym ze sposobów radzenia 
sobie z tym problemem będzie 
rekrutacja pracowników z innych 
krajów, zwłaszcza z Ukrainy. 
Trzeba się jednak liczyć z tym, 
że to rozwiązanie w pośredni 
sposób wpływa negatywnie na 
koszty i wydajność. Ze względu 

na krótkoterminowe umowy oraz niezbędny czas wdrożenia pracownika, 
wydajność jest zwykle niższa i często wymaga dostosowania procesów or-
ganizacyjnych i komunikacyjnych. W dłuższej perspektywie brak pracow-
ników będzie kolejnym bodźcem dla operatorów do pracy nad produktywno-
ścią, głównie przez automatyzację procesów i różne innowacje. Dodatkowo, 
co częściowo wiąże się z brakiem siły roboczej, mamy i nadal będziemy 
mieć do czynienia z dużym wzrostem płac w produkcji. Mimo że jest on 
częściowo kompensowany przez wzrost wydajności i silną konkurencję, to 
może jednak doprowadzić do wzrostu kosztów dla klientów i/lub indeksacji 
cen usług logistycznych, w zależności od poziomu wynagrodzeń.
Natomiast w dłuższej perspektywie to nie tylko problemy z brakiem pracow-
ników operacyjnych i wzrostem kosztów wynagrodzeń będą rzucały cień na 
sytuację branży. Na rynek logistyczny z pewnością coraz większy wpływ 
będzie miała sytuacja geopolityczna. Dla przykładu zbliżanie się terminu 
operacji Brexit wywoła niepewność, co spowoduje, że projekty logistyczne 
mogą zostać przełożone lub nawet odwołane, w tym europejskie centra dys-
trybucyjne, które w ciągu ostatnich kilku lat generowały znaczące potrzeby 
w zakresie operacji logistycznych w Polsce.
Rozwój e-commerce jest trendem, który w ciągu najbliższych trzech lat 
powinien się jednak dalej wzmacniać i przekształcać, co warto podkreślić, 
zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji, kiedy mówi się głośno o e-com-
merce, a konkretne realizacje i wolumeny wciąż pozostają stosunkowo ni-
skie. Uruchamiane będą kolejne centra dystrybucyjne dla firm e-commerce, 
dedykowane konkretnym firmom lub wielu użytkownikom. Takie centra 
dystrybucyjne będą obsługiwały nie tylko polski rynek, ale także inne 
kraje Europy Środkowej. Mogą też być przeznaczone wyłącznie do obsługi 
sąsiednich krajów, które mają proporcjonalnie wyższe koszty logistyczne 
(Niemcy, Skandynawia). Ponadto przy projektowaniu łańcuchów dostaw dla 
tradycyjnych detalistów i producentów należy się spodziewać uwzględnie-
nia potrzeb handlu elektronicznego. Jestem przekonany, że panującym tren-
dem będzie raczej rozwój wielokanałowych centrów dystrybucyjnych, a nie 
specjalizacja i podział magazynów na tradycyjne i e-commerce. Jeśli chodzi 
o branżę retail, to moim zdaniem coraz większy nacisk kładziony będzie na 
rozwój sieci regionalnych centrów dystrybucyjnych, a nie sieci ogólnokrajo-
wych. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu obsługi 
sieci sklepów osiedlowych typu convenience. A obecnie jest to najszybciej 
rozwijający się format sklepów.
Patrząc na rozwój rynku w perspektywie najbliższych lat, jestem przeko-
nany, że silna konkurencja na polskim rynku logistyki outsourcingowej 
może doprowadzić do reorganizacji rynku, z możliwą upadłością najsłab-
szych graczy, ale bardziej prawdopodobne będą fuzje i przejęcia. Celem ID 
LOGISTICS jest bycie kluczowym graczem na rynku logistyki kontraktowej 
w Polsce. W ciągu najbliższych lat będziemy podążać za trendami i znaczą-
co zwiększać nasz udział w rynku logistyki kontraktowej, głównie przez 
wzrost organiczny, bazujący na wysokim poziomie obsługi i satysfakcji na-
szych klientów oraz na konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązaniach. 
Jeśli będą takie możliwości, zgodne z naszą strategią, bierzemy też pod uwa-
gę rozwój poprzez przejęcia innych firm”. ■

Laureaci nagrody  
Operator Logistyczny Roku

Złote godło
 ID LOGISTICS  

 POLSKA



EURO LOGISTICS 95OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2016

Laureat drugiej nagrody, srebrnego godła, tegorocznej 
piętnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku DHL 
EXPRESS, to firma mająca od lat najsilniejszą markę na 
polskim rynku, reprezentująca jedną z największych grup 
logistycznych, laureat głównej nagrody w 2004 i 2011 r. oraz 
zdobywca nagród i wyróżnień we wszystkich pozostałych 
jego edycjach począwszy od 2003 r.

DHL EXPRESS to nie tylko dominujący dostawca usług logistycznych w seg-
mencie międzynarodowych usług kurierskich, lecz także, niezmiennie od 
lat, najczęściej rekomendowana firma w całym segmencie usług kurier-
skich i ekspresowych. Na przodującą pozycję rynkową firmy składa się 
nie tylko zasięg geograficzny dostaw międzynarodowych (cecha obsługi, 
w której zachowuje olbrzymią przewagę nad konkurentami), ale także kra-
jowy serwis ekspresowy (w dostawach z gwarantowaną godziną dostawy 
następnego dnia jest jednym z liderów). Strategią firmy jest koncentracja 
na potrzebach klientów związanych z globalizacją współczesnej gospodarki, 
a sama marka DHL EXPRESS została dedykowana do obsługi wyłącznie wy-
miany międzynarodowej. Firma zdecydowanie góruje w obsłudze wymiany 
zagranicznej, przedsiębiorstw zagranicznych oraz dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych. Przyczyniło się do tego osiągnięcie wyższego poziomu 
funkcjonalności obsługi zagranicznych przesyłek lotniczych i drogowych, 
którą przed kilkoma laty przeniesiono do sieci międzynarodowej. Wyniki 
naszego badania satysfakcji klientów zdają się dowodzić, że strategia do-
starczania klientom coraz wyższego standardu obsługi tych dostaw (zasięg, 
czas, terminowość, bezbłędność) pozwoliła umocnić pozycję rynkową firmy. 
Jako główny konkurent nie jest już postrzegany UPS, lecz TNT wraz z sio-
strzaną firmą FEDEX.
Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL EXPRESS: „Dobiegający końca 
rok 2016 zapisze się w historii DHL EXPRESS jako kolejny udany okres 
dla działalności dywizji w Polsce. Na przestrzeni roku poczyniliśmy wiele 
kroków wspierających polskich przedsiębiorców w wymianie handlowej 
z całym światem, m.in. zapewniając klientom wygodny dostęp do międzyna-
rodowych usług i zwiększając wydajność procesów technologicznych oraz 
organizacyjnych.
W tym roku podjęliśmy się realizacji wielu wyzwań, odnosząc sukcesy. 
Rosnący wolumen obrotów towarowych z zagranicą przyczynił się do umoc-
nienia naszej pozycji w głównym obszarze działalności – międzynarodo-
wych przesyłkach ekspresowych. Wpłynęły na to: zwiększona aktywność 
polskich przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodową wymianę 
handlową, jak również wyraźny trend lokowania w Polsce centrów dystry-
bucyjnych i logistycznych o zasięgu międzynarodowym, a także zakładów 

produkujących towary na eksport. Sprzyjająca sytuacja na rynku sprawiła, 
że ten rok po raz kolejny przyniósł rekordowe wyniki pod względem liczby 
zrealizowanych przesyłek międzynarodowych w eksporcie, osiągając dwu-
cyfrowy wzrost wolumenu obsługiwanych przesyłek.
To był dla nas ważny rok również w kontekście działań inwestycyjnych. Ro-
snące biznesy naszych klientów skłoniły nas do inwestowania w nowocze-
sność i innowacyjność oraz do dbania o wysokie standardy obsługi klienta. 
Przykładem tegorocznych realizacji są rozwiązania umożliwiające klientom 
wygodny i szybki dostęp do międzynarodowych usług ekspresowych, jak 
rozbudowanie sieci punktów Service Point (w 2016 r. powstało 506 nowych 
punktów partnerskich) czy rozszerzenie mapy samoobsługowych punktów 
odbioru przesyłki o kolejne automaty DHL. Kluczowe znaczenie dla rynku 
konsumentów (B2C) miało również wdrożenie przez DHL EXPRESS w wielu 
krajach funkcjonalnego e-rozwiązania On Demand Delivery (ODD), dzięki 
któremu odbiorcy przesyłek B2C nadawanych z Polski, a także do Polski, 
mogą elastycznie decydować o miejscu i czasie odbioru przesyłki, wybiera-
jąc dla siebie najkorzystniejszą opcję doręczenia. Poza Polską i krajami Eu-
ropy, usługa ODD dostępna jest obecnie w większości krajów Azji, Ameryk 
Północnej i Południowej, ale mapa zasięgu usługi wciąż rośnie. 
Dużym wyróżnieniem dla nas w obszarze rozwiązań ułatwiających klien-
tom prowadzenie biznesów na skalę światową, jest przyznanie aplikacji 
DHL TAS (DHL Trade Automotion Service), Złotego Godła w ogólnopolskim 
Programie Najwyższa Jakość Quality International 2016. DHL TAS to bez-
płatne, wielofunkcyjne narzędzie, ułatwiające importerom i eksporterom 
prowadzenie globalnego handlu i umożliwiające im oszacowanie kosztów 
związanych z pokonywaniem barier celno-podatkowych w międzynarodo-
wej wymianie. 
Ważnym przedsięwzięciem było również uruchomienie nowych obiektów 
dedykowanych dywizji DHL EXPRESS: międzynarodowego lotniczego ter-
minala kurierskiego w Pyrzowicach oraz terminali międzynarodowych 
w Lublinie i Rzeszowie. W październiku otworzyliśmy w Łodzi nowe cen-
trum obsługi klienta DHL EXPRESS, będące nowoczesnym i innowacyjnym 
obiektem, zatrudniające ponad stu specjalistów, którzy wspierają klientów 
w prowadzeniu ich biznesów i docieraniu na globalne rynki. Nowo otwar-
te obiekty należą do największego globalnego programu inwestycyjnego 
prowadzonego w ostatnich latach przez DHL w Europie. Kontynuacją pro-
wadzonego programu inwestycyjnego są zapoczątkowane projekty budowy 
międzynarodowych terminali w Toruniu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu 
i Gdańsku.
Mocną stronę naszej organizacji stanowią ludzie, współtwórcy dotychczasowych 
osiągnięć naszej dywizji. Dlatego nadal będziemy koncentrować się na rozwoju 
kultury organizacyjnej DHL EXPRESS, inwestując w pracowników i kurierów.
Proces rozwoju naszej organizacji wciąż trwa. Dlatego też inwestowanie w wie-
dzę i rozwój naszych pracowników oraz kurierów, budowa i rozbudowa obiektów 
logistycznych dedykowanych DHL EXPRESS, czy też udoskonalanie procesów 
logistycznych i operacyjnych, to kierunki rozwoju, które będziemy kontynuować 
w ciągu najbliższych kilku lat. Wszystko po to, abyśmy dla naszych klientów 
stanowili firmę logistyczną pierwszego wyboru”. ■
 

Srebrne Godło
 DHL EXPRESS
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Laureat trzeciej nagrody, brązowego godła, tegorocznej 
piętnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku TNT 
to prawdziwy fenomen na polskim rynku, 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 dwa-
naście lat obecności w zestawieniu nigdy nie była notowana 
niżej niż na miejscu trzecim.

Firma znana przede wszystkim z najsilniej sprofilowanej oferty na ryn-
ku usług kurierskich, dzięki czemu w wybranych dziedzinach nie znaj-
duje sobie równych pod względem penetracji rynku. Jej strategicznym 
celem jest rozszerzanie oferty, aby umożliwić wejście w nowe segmenty 
rynku, zwiększać udział w portfelu klienta oraz doprowadzić do opty-
malizacji i synergii operacji. Potwierdzenie skuteczności tej strategii 
znajdujemy w znacznym wzroście w ostatnich latach udziału wydatków 
zewnętrznych w ogólnych kosztach logistycznych jej klientów. Zarazem 
jednak obserwujemy odwrócenie tendencji do pozyskiwania nowych 
klientów spoza grupy dużych i średniej wielkości przedsiębiorstw 
produkcyjnych, a także porzucenie koncepcji przyciągania klientów 
realizujących gros obrotów wewnątrz kraju, co miało się przyczynić 
do wzrostu sprzedaży usług krajowych. TNT pozostaje nadal niekwe-
stionowanym liderem rynku w dostawach ekspresowych i dostawach 
tego samego dnia, ale usługi te świadczy dla mniejszej niż poprzednio 
części swoich klientów. Zmiany w strategii można tłumaczyć przeję-
ciem TNT przez jedną z działających globalnie firm kurierskich, FEDEX. 
Jeszcze ważniejszym niż dotąd elementem strategii stało się w związku 
z tym miejsce TNT na rynku przesyłek międzynarodowych. W tej kon-
cepcji firma ma rozwijać europejski serwis kurierski, przede wszyst-
kim drogowy, tym sposobem wspomagając FEDEX w walce gigantów. 

Skoncentrowanie strategii na obsłudze wymiany towarów w skali Eu-
ropy spowodowało przesunięcia na froncie konkurencji rynkowej. Je-
den z dwóch dotychczas głównych rywali firmy – UPS, jako słabszy na 
gruncie europejskim, coraz rzadziej przestaje być postrzegany przez 
klientów TNT jako konkurencyjny, przez co rośnie znaczenie drugiego, 
DHL EXPRESS, jako punktu odniesienia.
Piotr Buczkowski, Country General Manager TNT: „Po raz XII stajemy 
na podium w programie Operator Logistyczny Roku. Nasi klienci po raz 
kolejny pozytywnie ocenili naszą pracę. Cieszy nas to, ponieważ jakość 
serwisu niezmiennie jest dla nas najwyższym priorytetem. Nie zawsze 
jest łatwo i wymaga to dużego zaangażowania wszystkich w organizacji 
– daje jednak wielką satysfakcję, gdy takie wysiłki są docenione. A my 
dziś czujemy się docenieni. Wszystkim klientom bardzo dziękujemy 
i obiecujemy starać się jeszcze bardziej.
Rok 2016 był bardzo ważny dla TNT. Konsekwentnie koncentrujemy 
się na naszym podstawowym biznesie i naszych klientach. W pierw-
szej połowie roku wprowadziliśmy nowy system CRM, który ułatwia 
i usprawnia pracę naszych zespołów handlowych. W drugiej połowie 
roku większości klientów z południowej Polski zaproponowaliśmy lep-
sze czasy odbiorów i doręczeń przesyłek. Zwiększyliśmy także możli-
wości sortowania przesyłek, aby jeszcze bardziej podnieść efektywność 
operacji. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie dokładnie tego, 
czego dziś potrzebują nasi klienci i członkowie naszego zespołu.
Od 25 maja br. 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.
I na koniec to, co najważniejsze – nasi pracownicy i kurierzy. Bez nich 
na pewno nie bylibyśmy tu, gdzie dziś jesteśmy – na podium programu 
Operator Logistyczny Roku. Jestem naprawdę dumny z The People Ne-
twork. Bardzo wszystkim dziękuję za to, co razem robimy”. ■

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

GLS systematycznie umacnia swoją pozycję 
na krajowym rynku usług kurierskich, 

wyprzedza inne firmy z tego segmentu zarów-
no pod względem oceny usług, jak i lojalno-
ści klientów. Firma realizuje odmienną niż 
konkurenci strategię koncentrowania się na 
efektywności działań, czego przejawem jest 
nieodmiennie dwucyfrowy wynik sprzedaży, 
w tym momencie najwyższy w segmencie 
usług kurierskich. Jest to strategia zwycięska, 
gdyż daje nie tylko najwyższy zysk, ale i naj-
wyższą dynamikę sprzedaży. Równocześnie 
zaznacza się progres pozycji firmy na rynku, 
wzrasta satysfakcja klientów ze standardu ob-
sługi. Pozycja rynkowa GLS ugruntowana jest 
na zaufaniu klientów do wysokiej jakości reali-
zacji dostaw (przede wszystkim bezbłędności 

dostaw, czynnika kluczowego w segmencie 
KEP) oraz polityki cenowej. Co ciekawe, jest 
to polityka wysokomarżowa, gdyż firma nie 
dąży za wszelką cenę do zwiększenia udziału 
w rynku i odrzuca zadania o niskiej marży. 
Żeby pobierać wysokie marże, GLS musi ofero-
wać usługę najwyższej próby, co potwierdzają 
klienci, którzy odpowiedniość 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, Region Manager GLS POLAND: 
„Jedną z naszych głównych zasad jest nieustan-
ne dostosowywanie oferty do potrzeb zarówno 
nadawców, jak i odbiorców przesyłek. Dzięki sze-
rokiej gamie usług uwzględniającej wszelkie wy-
magania, zyskaliśmy klientów reprezentujących 
różnorodne branże. Są to nie tylko duże przedsię-
biorstwa, ale również średnie i małe firmy.
Znakiem obecnych czasów w logistyce stał się 
handel internetowy. Stale wzrastająca sprzedaż 
produktów przez Internet znacząco zmieniła 
funkcjonowanie tradycyjnych kanałów dystrybu-
cji w wielu dziedzinach. Coraz więcej podmiotów 
uruchomiło bezpośrednią sprzedaż do klientów 
końcowych. Odbiorcy to często osoby prywatne, 
które oczekują szybkiej, niezawodnej i wygodnej 
dostawy. Tymczasem w standardowych godzi-
nach doręczeń najczęściej nie można zastać ich 
w domu, co stanowi ogromne wyzwanie dla firm ku-
rierskich. Dzięki handlowi internetowemu prywatni 
odbiorcy coraz częściej samodzielnie kontaktują się 
z nadawcami przesyłek. Częstym powodem jest 
chęć wymiany lub zwrotu zakupionego towaru. 
Warto dodać przy tej okazji, że osoby prywatne 
same stają się sprzedawcami za pośrednictwem 

portali aukcyjnych. Jeżeli nadawca zdecyduje się 
na wykupienie naszej usługi ShopReturnService, 
zdecydowanie ułatwi dokonanie zwrotu. 
GLS POLAND oferuje rozmaite usługi, aby 
zapewnić najlepsze rozwiązania dla każdego 
klienta. Jeśli tylko nadawca przekaże nam adre-
sy mejlowe odbiorców (za ich zgodą), wówczas 
dzięki bezpłatnej usłudze FlexDeliveryService 
otrzymają informację na temat przewidywanego 
terminu dostawy swoich paczek z możliwością 
przekierowania przesyłki online: na inny termin, 
na inny adres lub do jednego z ponad 1500 punk-
tów nadania i odbioru ParcelShop GLS.
Zauważalny jest zdecydowany wzrost liczby prze-
syłek międzynarodowych do osób prywatnych. 
Dzięki usługom ShopDeliveryService oraz Flex-
DeliveryService już dziś oferujemy w wielu kra-
jach doskonałe rozwiązania dla paczek do/i z wy-
branych europejskich lokalizacji. Niemniej GLS 
POLAND w przyszłości będzie nadal rozwijał 
rozwiązania właściwe dla standardowych dostaw 
„ostatniej mili” zarówno dla przesyłek krajowych, 
jak i międzynarodowych.
Jako firma zdajemy sobie sprawę, jak istotne 
jest zaufanie, zarówno nadawców (to my re-
prezentujemy ich przed ich klientami), jak 
i odbiorców. Początkowym warunkiem obdaro-
wania danej marki kredytem zaufania jest sys-
tematycznie budowany pozytywny wizerunek 
firmy. Dlatego w tym roku przeprowadziliśmy 
znaczącą kampanię reklamową w celu zwięk-
szenia rozpoznawalności firmy GLS POLAND 
wśród prywatnych odbiorców oraz podkre-
ślenia naszego zaangażowania w doręczanie 
przesyłek naszych klientów. Wyniki dowodzą, 
że udało nam się osiągnąć ten cel. ■
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Laureat nagrody dla najlepszej firmy 
logistycznej w kategorii zakres i jakość 
usług w tegorocznej piętnastej edycji 
programu Operator Logistyczny Roku 
PANALPINA POLSKA to firma, która 
stała się uczestnikiem badania już rok po 
rozpoczęciu działalności w naszym kraju, co 
miało miejsce w 2006 r., i odtąd stale bierze 
w nim udział. 

Wyniki prowadzonych w ubiegłych latach ba-
dań wyraźnie wskazywały, że firma ta opie-

ra system dostaw w zakresie spedycji lotniczej 
i morskiej na najbardziej elastycznej i najlepszej 
jakościowo obsłudze. Strategia firmy zakłada, że 
tylko osiągnięcie pierwszeństwa w obsłudze za-
pewni wzrost udziału w rynku. W świetle wyzwań, 
przed którymi stoi obecnie PANALPINA POLSKA, 
interesującym jest nowy rys w tym wizerunku, 
a mianowicie niezwykle wysoka ocena dywersy-
fikacji i kompleksowości usług. Warto podkreślić, 
że zakres i jakość oferowanych usług uznano za 
najlepsze wśród wszystkich badanych firm.
Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprze-
daży PANALPINA POLSKA: „Wraz z umacnianiem 
pozycji Polski w globalnej gospodarce, łańcuchy do-
staw oplatające nasz kraj ulegają coraz większemu 
wydłużeniu i skomplikowaniu. Ponieważ po kryzysie 
z końca 2008 r. fala kolejnych zawirowań na poszcze-
gólnych rynkach uczyniła realną groźbę trwałej 
recesji, przedsiębiorstwa stanęły przed palącą po-

trzebą zwiększenia efektywności, obniżenia kosz-
tów i poprawienia pozycji konkurencyjnej. Zaowo-
cowało to konsolidacjami zakładów produkcyjnych 
i działów wewnętrznych, jak również konsolidacjami 
w obszarze logistyki magazynowej czy przepływów 
transportowych. Priorytetem stało się wzmożenie 
presji cenowej na dostawców. Wybór dostawcy usług 
logistycznych przez sporą część przedsiębiorstw zo-
stał sprowadzony do wyboru najniższej ceny. W tym 
stanie rzeczy logistyka zostaje zredukowana do roli 
czynnika kosztowego, co zagraża jej rozwojowi pole-
gającemu na dodawaniu i współtworzeniu wartości 
produktów. Dlatego tak ważne jest, aby występowa-
nie presji cenowej, co traktujemy jako zjawisko trwa-
łe, zostało wykorzystane przez firmy logistyczne do 
ciągłego podnoszenia produktywności przy równo-
czesnym zachowaniu oczekiwanej jakości. Jest przy 
tym oczywiste, że poddanie się presji cenowej jest 
drogą donikąd, gdyż ustępstwa nie zmniejszą presji 
klientów na kolejne obniżki. Alternatywę stanowi 
tworzenie i pogłębianie partnerstwa z klientami oraz 
oferowanie usług, które stanowią wymierną i poli-
czalną wartość dla klientów. Nieodłączną częścią 
tego procesu jest tworzenie relacji o charakterze dłu-
goterminowym i na wielu poziomach. Tylko ta droga 
pozwala na właściwe zrozumienie potrzeb klienta 
oraz stworzenie długookresowego partnerstwa 
sprzyjającego wspólnemu rozwojowi.
PANALPINA opiera swój rozwój na trzech segmen-
tach rynku: szeroko pojętej logistyce, na transporcie 
morskim i lotniczym. Logistyka, to gałąź, która roz-
wija się w naszej firmie bardzo dynamicznie. Mówi-
my tutaj zarówno o stosunkowo prostych operacjach 
opartych o magazynowanie, jak i bardzo zaawanso-
wanych usługach skracających długość łańcucha 
dostaw (a dzięki temu również obniżających koszty) 
związanych z finalnym montażem, wgrywaniem 
oprogramowania czy testowaniem produktu przed 
wysyłką do odbiorcy. Rosnący trend to także działa-
nia oparte o 3PL i 4PL, poprzez które przejmujemy 
odpowiedzialność za zarządzanie całym łańcuchem 

dostaw naszych klientów. Naszym zdaniem trend 
ten będzie jeszcze wzmacniany w kolejnych latach, 
a klienci będą oczekiwać coraz bardziej zaawansowa-
nych rozwiązań. Organizacja frachtów morskich i lot-
niczych, z dominującą rolą frachtu lotniczego oraz 
drobnicy morskiej, to ciągle podstawowa działalność 
firmy PANALPINA. Własna sieć ponad 500 biur na 
świecie jest podstawą, na której zbudowaliśmy wła-
sne rozwiązania lotnicze (Own Controlled Network). 
Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą 
jakość, a w połączeniu z rozwiązaniami linii lotni-
czych również największą elastyczność zarówno 
w zakresie czasu transportu, jak i cen. W kolejnych 
latach nie powinniśmy obserwować gwałtownych 
zmian na tym rynku. Choć większość firm dąży do 
ograniczenia frachtu lotniczego na rzecz morskiego 
(lub kolejowego), to cykl życia produktów, dodatko-
we kontrakty czy sytuacje niespodziewane (jak np. 
problemy produkcyjne) sprawiają, że z roku na rok 
wolumeny jednak rosną. Drobnica morska to kolejny 
produkt szczególnie ważny na polskim rynku. Przez 
ostatnie lata zwiększyliśmy liczbę bezpośrednich 
serwisów LCL do Polski do ponad 20 tygodniowo 
(500 globalnie). Było to możliwe tylko dzięki ciągłej 
inwestycji w jakość tych rozwiązań tak, aby sprostać 
oczekiwaniom naszych klientów. Stabilna drobnica 
morska dla wielu klientów jest odpowiedzią na nie-
ustające wahania rynku całokontenerowego i ten 
segment rynku na pewno będzie dalej stabilnie się 
rozwijał. Do tych produktów dołączył bardzo dyna-
micznie rozwijający się produkt kolejowy z Chin 
i według naszych analiz ta gałąź transportu ma przed 
sobą bardzo obiecujące perspektywy.
Naszym zdaniem rynek będzie się rozwijał w stronę 
coraz bardziej zaawansowanych i szytych na miarę 
rozwiązań. Firmy, które nie sprostają tym wyzwa-
niom, będą spychane ku niskomarżowym produktom 
i ograniczonemu rozwojowi. ■

PANALPINA POLSKA

Igor Roguski
Logistics Business Development  
Manager Panalpina Poland

W jakich usługach logistycznych Panalpina 
poszukuje przewagi konkurencyjnej? 

Klienci oczekują od operatora logistycznego coraz 
częściej partnerstwa w zarządzaniu łańcuchem 

dostaw, tak aby generował on dodatkową wartość. W Pa-
nalpinie uważamy, że kluczowym aspektem staje się 
szybkość przepływów materiałowych i w tym upatru-
jemy wartości dodanej operatora o zasięgu globalnym. 
W ramach programu LogEx wdrażamy szereg rozwiązań 
wspierających naszych klientów. Przykładem może być 
aplikacja analityczna D2ID. Jest to unikatowe narzędzie 
opracowane wspólnie z Uniwersytetem w Cardiff, wspo-
magające planowanie zapasów materiałowych. Kolejny 

element to projektowanie przestrzeni magazynowych 
pod kątem szybkiej rotacji materiałów, aby zasoby 
wykorzystane w ramach systemu amortyzować jak naj-
efektywniej. Najszybciej rozwijająca się część działalno-
ści Panalpiny to usługi LMS (Logistics Manufacturing 
Services). W Azji, Ameryce Łacińskiej oraz Europie ist-
nieją już platformy LMS, na których produkty naszych 
klientów poddawane są „customizacji”. Może to być na 
przykład montaż i konfiguracja szafy telekomunika-
cyjnej pod konkretne zamówienie albo zmiana opro-
gramowania urządzenia elektronicznego. Są to często 
skomplikowane procesy wymagające bardzo wysokich 
kompetencji technicznych, ale przede wszystkim bli-
skiej współpracy z klientem. ■
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Laureat nagrody dla najlepszej firmy 
logistycznej w kategorii lojalność 
klientów w tegorocznej piętnastej 
edycji programu Operator Logistyczny 
Roku MASZOŃSKI LOGISTIC to firma, 
która jako pierwsza spośród firm 
reprezentujących rodzimy kapitał 
zdobyła pierwsze miejsce w tym 
programie. W sumie aż pięciokrotnie 
znalazła się w gronie najwyżej przez 
klientów cenionych firm logistycznych 
w Polsce, zajmując jedno z trzech 
pierwszych miejsc w rankingu. 

Sekretem sukcesu tej jednej z najefektywniej 
zarządzanych firm transportowych (nagra-

dzanej kilkukrotnie Truck Award dla najlepszej 

dużej firmy przez pismo TRUCK & BUSINESS 
POLSKA) jest konsekwentnie realizowana stra-
tegia prokliencka. Zbierane w trakcie wielu lat 
badań opinie klientów świadczą o tym, że umie-
jętność zjednywania sobie ludzi jest najwięk-
szym atutem firmy. Wydaje się niemożliwe, aby 
bez osobistego wkładu właściciela i całkowitej 
z jego strony kontroli udało się osiągnąć pełne 
zadowolenie z wykonania norm logistycznych 
kluczowych klientów albo zapewnić sobie w tych 
klientach promotorów, którzy gotowi są rekomen-
dować usługi firmy innym. 
Mirosław Maszoński, właściciel MASZOŃ-
SKI LOGISTIC: „Za nami bardzo intensywny 
i wymagający rok, obfitujący w wiele nowych 
i ważnych dla przyszłości firmy wydarzeń. 
Z najważniejszych, zrealizowanych projektów 
chcę wymienić otwarcie niemieckiej spółki 
MASZONSKI LOGISTIC GMBH. Podstawą na-
szych decyzji inwestycyjnych jest precyzyjna 
i wielowymiarowa analiza rynku, z uwzględ-
nieniem perspektyw rozwoju. Mamy świado-
mość, że dzięki inwestycjom zyskaliśmy na 
elastyczności oraz byliśmy w stanie zwiększyć 
wolumen transportu na kluczowych rynkach, 
a tym samym dostarczyć klientom wysoki 
standard  obsługi.
Zagrożenia i ograniczenia dotykające branżę 
w ostatnich latach, tj. niekorzystne regulacje 
prawne, niedostateczna liczba kierowców, 

potraktowaliśmy jako wyzwanie i możliwość. 
Wierzę, że tam, gdzie istnieje bariera wejścia 
na rynek, tam pojawia się realna szansa dla 
mojej firmy na wzrost obrotów z kluczowymi 
klientami oraz zdobycie nowych biznesów.
Rok 2016 skłonił nas do koncentracji na 
stronie kosztowej naszej działalności. W tym 
kontekście optymalizowaliśmy wykorzystanie 
naszej floty, maksymalnie dostosowując pojaz-
dy do wymagań naszych klientów. Na bieżąco 
analizujemy wszystkie możliwe wskaźniki 
efektywności.
Szczególnie ważne są dla nas nagrody przy-
znane w wyniku badań konsumenckich w sek-
torze TSL, gdyż to właśnie klient i jego opinia 
kształtują nasze wszystkie działania. Równo-
cześnie kładziemy stały nacisk na utrzymanie 
wysokiej jakości usług oraz jak najlepszej or-
ganizacji pracy. Rozpoznanie potrzeb naszych 
klientów, fachowa obsługa, elastyczność oraz 
długoterminowe relacje są dla nas kluczowe. 
Nie bylibyśmy wstanie tego osiągnąć, gdyby 
nie zespół ekspertów – nasz profesjonalny 
team. 
Pomimo trudnego otoczenia makroekono-
micznego, nadal wierzymy w długofalową 
słuszność naszej drogi rozwoju. Staramy się 
konsekwentnie realizować strategię wzrostu 
na nowych rynkach, przy ścisłej kontroli kosz-
tów, z naciskiem na wzrost efektywności”. ■

MASZOŃSKI LOGISTIC 
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Laureat nagrody dla najlepszej firmy 
logistycznej w kategorii standard realizacji 
dostaw i elastyczność w tegorocznej 
piętnastej edycji programu Operator 
Logistyczny Roku GEODIS POLSKA 
to jedna z najbardziej intensywnie 
rozwijających się firm na polskim rynku, 
konsekwentnie budująca wizerunek na 
wzorowej realizacji dostaw. 

Strategię budowania silnej pozycji na ryn-
ku wyróżnia indywidualne podejście do 

projektowania procesów logistycznych. Zakła-
da ona skoordynowane działanie wszystkich 
komórek firmy. Działania sprzedażowe i mar-
ketingowe, w tym szczególnie umacnianie 
tożsamości marki, są harmonizowane z możli-
wościami realizacji zobowiązań operacyjnych 
firmy. Skuteczne zarządzanie zasobami firmy 
oraz budowanie kultury organizacyjnej jest 
nierozerwalnym elementem strategii długofa-
lowego budowania pozycji rynkowej.
Rosnąca pozycja firmy GEODIS zbudowana jest 
na nieprzeciętnie wysokim poziomie realizacji 
dostaw i elastyczności w obsłudze oraz zaufaniu 
do doświadczenia i wiarygodności biznesowej, 
co przekłada się na wysoką lojalność klientów. 
Inwestowanie firmy w markę nie pozostawiało 
klientów obojętnymi, wszyscy lub prawie wszy-
scy klienci gotowi byli promować ją na zewnątrz. 
Fenomen przywiązania klientów do marki GEO-
DIS był zupełnie wyjątkowy. Dawniej klientom 
GEODIS nie było potrzeba, aby była najlepsza na 
rynku (często nie mieli na ten temat wyrobionego 
zdania), żeby rekomendować ją jako pożądanego 
partnera. Obecnie, paradoksalnie, gdy standard 
obsługi firmy jako najlepszy na rynku uznaje re-
kordowa część klientów, obok entuzjastycznych 
promotorów wśród klientów zaczęli się pojawiać 
klienci indyferentni. Marie-Christine Lombard, pre-
zes zarządu GEODIS: „Dla grupy GEODIS kamieniem 
milowym roku 2016 było przejęcie firmy OHL (OZBUR-
N-HESSEY LOGISTICS), jednego z liderów usług lo-
gistycznych w Stanach Zjednoczonych. To przedsię-
wzięcie jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji 

strategii GEODIS. Grupa konsekwentnie dąży do bycia 
szczególnym partnerem w rozwoju naszych klientów, 
poprzez optymalizację ich łańcucha dostaw. Przeję-
cie OHL, z którym dziś funkcjonujemy już pod jedną 
wspólną marką GEODIS, pozwoliło rozszerzyć naszą 
ofertę i geograficzny zasięg sieci, wzmacniając pozycję 
GEODIS jako światowego leadera 3PL. Obecnie GEODIS 
to ponad 39,5 tys. współpracowników, 165 tys. klien-
tów, obecność w 120 państwach, na ponad 400 plat-
formach logistycznych. Jako cel stawiamy sobie wyj-
ście naprzeciw potrzebom klienta i zaprojektowanie 
rozwiązań, które będą globalną odpowiedzią na jego 
potrzeby, w szerokim wachlarzu usług wszystkich pię-
ciu linii biznesowych GEODIS - Road Transport, Supply 
Chain Optimization, Freight Forwarding, Distribution 
& Express i Contract Logistics”.
Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny GEODIS POL-
SKA: „W GEODIS POLSKA nie zwalniamy tempa i 2016 
będzie kolejnym rokiem, który zakończymy dynamiką 
dwucyfrowego wzrostu. 
Nasi klienci pozostają niezmiennie lojalni, co pozwo-
liło nam w ostatnim roku przedłużyć strategiczne 
kontrakty długoterminowe z kluczowymi klientami, 
w sektorach AUTOMOTIVE, RETAIL i Pharma. To cie-
szy, jeśli ktoś jest zadowolony z naszej pracy i chce 
ją kontynuować. Jednocześnie wchodzimy w nowe 
obszary, poprzez dywersyfikację naszego portfolio 
i specjalizację usług. W tej perspektywie rozwijamy 
połączenie kolejowe na linii Chiny – Europa, dla które-
go Polska pełni rolę niezastąpionej bramy wejściowej. 
Stale rozbudowujemy ofertę usług celnych, dzięki m.in. 
otrzymanej certyfikacji AEO. Ikoną rozwiązań szytych 

na miarę klienta są tzw. projekty przemysłowe (Indu-
strial Projects), w których GEODIS POLSKA realizuje 
transporty specjalne elementów ponadgabarytowych 
lub niestandardowych, stosując kombinacje różnych 
środków transportu i zarządzając złożonymi operacja-
mi załadunku. 
Rok 2017 rozpoczniemy otwarciem nowej, już drugiej 
lokalizacji GEODIS w rejonie Wrocławia. Dla klienta 
z branży Automotive uruchamiamy specjalistyczną, 
centralną platformę logistyczną dla Europy środkowo-
-wschodniej. Zgodnie z naszą strategią – We logistic 
your growth - rozwój GEODIS rozumiemy jako towarzy-
szenie klientowi w jego własnym rozwoju. Dlatego tak 
dużą wagę przywiązujemy do jakości realizowanych 
operacji i zapewnieniu obsługi na najwyższym pozio-
mie. W tym zakresie stawiamy na bliską współpracę 
z klientem i pełną przejrzystość działań. Dzięki temu, 
w minionym roku, z sukcesem przeszliśmy szczegól-
nie wymagające audyty klientów z branż High-Tech, 
Industry i Pharma. Wdrożyliśmy wypracowane z klien-
tem umowy jakościowe dla wyspecjalizowanych usług 
z sektora farmaceutycznego (m.in. dedykowane trans-
porty w kontrolowanych temperaturach). 
Wyróżnienie w badaniu Operator Logistyczny Roku, 
przyznane GEODIS POLSKA już trzeci rok z rzędu, 
jest dla nas potwierdzeniem, że obieramy właściwy 
kierunek stawiając człowieka w centrum naszej 
codziennej pracy : naszych klientów, naszych part-
nerów, i przede wszystkim naszych – pracowników, 
którzy są sercem naszej organizacji. Wyróżnienie 
jest ukoronowaniem kompetencji, kreatywności 
i entuzjazmu całego zespołu. ■

GEODIS POLSKA
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Tomasz Buraś 
dyrektor zarządzający 
DHL Express

Czy sieć kurierska może być jeszcze 
większa i jednocześnie opłacalna? 
Gdzie DHL Express poszukuje przewagi 
rynkowej?

Sektor międzynarodowych usług ekspresowych, 
świadczonych dla klientów wymagających szyb-

kich doręczeń, bardzo dobrze się rozwija na całym 
świecie, rosnąc przeciętnie 2-3 razy szybciej niż 
wzrost PKB światowej gospodarki. Na polskim ryn-
ku kurierskim funkcjonują wszyscy więksi gracze 
działający na skalę globalną – DHL, UPS oraz łączą-
ce się w jedną zintegrowaną ogólnoświatową sieć 
logistyczną - Fedex i TNT. Każda z tych firm oferuje 
kompleksowe usługi dostarczania przesyłek global-
nie, dysponując rozległymi sieciami połączeń oraz 
dużą liczbą punktów przeładunkowych na świecie. 
Ze względu na rosnącą wymianę Polski z całym 
światem oraz sięgający coraz dalej eksport polskich 
towarów, sektor międzynarodowych przesyłek eks-
presowych pozostaje szczególnie dynamicznym 
i perspektywicznym segmentem rynku KEP. Pod-
stawą naszej działalności jest realizowanie między-
narodowych usług ekspresowych na całym świecie, 

w określonym, jak najszybszym czasie, opartych 
na wysokiej jakości obsłudze serwisu, w każdym 
z 220 krajów i terytoriów. To potwierdza globalną 
obecność DHL Express i dowodzi, że dzisiaj jest 
ona międzynarodową firmą na świecie. Z myślą 
o klientach oraz klientach naszych klientów wpro-
wadziliśmy aplikację On Demand Delivery (ODD), 
umożliwiającą wybór najkorzystniejszej opcji od-
bioru przesyłki – doręczenie przesyłki do domu, 
odbiór w wybranym punkcie partnerskim Service 
Point bądź odbiór z Automatycznego Punktu Ob-
sługi DHL (obecnie funkcjonuje 60 w Polsce). Poza 
Polską i krajami Europy, usługa ODD dostępna jest 
obecnie w większości krajów Azji, Ameryk Północ-
nej i Południowej, a jej mapa zasięgu wciąż rośnie. 
Naszą przewagę rynkową budujemy w oparciu o lu-
dzi, globalną sieć, kompleksowość usług i najwyższe 
standardy obsługi. DHL Express tworzą pracownicy 
i kurierzy wyróżniający się kompetencjami, umie-
jętnościami i szeroką wiedzą specjalistyczną, które 
wykorzystują w swojej codziennej pracy - w ob-
słudze klientów, realizacji zamówień i doręczaniu 
przesyłek. ■

Emil Lisowski
prezes zarządu
Marathon International

Marathon buduje centrum usług 
logistycznych. Czy to narodziny nowego 
polskiego operatora logistycznego? 

Przez 12 lat ciężkiej i zespołowej pracy zbudowa-
liśmy firmę posiadającą flotę 125 pojazdów cię-

żarowych, dwie bazy transportowe oraz dwa oddzia-
ły spedycyjne. Czas najwyższy uzupełnić portfolio 
naszych usług także o magazynowanie, kompletację 
i wszystkie inne usługi, które pozwolą identyfikować 
nas jako operatora logistycznego. Nasza Inwestycja 
to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie w dzie-
dzinie logistyki magazynowej, ale również na usługi 
dodane. Obecnie prowadzona budowa na powierzch-
ni 57 000 metrów kwadratowych, to pierwszy etap 
inwestycji, która docelowo obejmie 120 000 metrów 
kwadratowych. Poza magazynem i powierzchniami 
biurowymi, chcemy stworzyć miejsce przyjazne 

firmom współpracującymi z Marathon. To dla nich 
budujemy serwis pojazdów ciężarowych, myjnię czy 
stację kontroli pojazdów. Patrząc na dynamiczny 
rozwój wielu firm, które zdecydowały się na pro-
dukcję w Polsce, chcemy być częścią tej ogromnej 
układanki. Branża transportowa i logistyczna to 
niezwykle wymagające zajęcia, często uzależnione 
od zdarzeń losowych czy kaprysów pracowników. 
Nie pomagają nam także nieustanne zmiany prze-
pisów. Pomimo tych wszystkich przeciwności, na-
szym czynnikiem napędowym było marzenie, aby 
dołączyć do grona tych firm, które mogę pochwalić 
się, że ich Zleceniodawcy mają święty spokój. Nasze 
nowe motto brzmi: SIMPLY ORDER. Obecnie chcemy 
skupić się na rozwoju naszej logistyki kontraktowej, 
aby w perspektywie dwóch kolejnych lat postawić 
kolejną halę o powierzchni 20 000 metrów kwadra-
towych oraz uruchomić farmę słoneczną. ■

Filip Czerwiński 
dyrektor zarządzający
DSV Road 

Jaka jest recepta na zadowolenie klienta 
w sektorze logistycznym? 

Receptą na zadowolenie klienta jest połączenie 
wysokiej jakości świadczonych usług, indywidu-

alnego podejścia i rynkowych stawek. Klient jest za-
dowolony, jeśli jego przesyłki docierają do odbiorców 
terminowo, ilość reklamacji jest ograniczana, a infor-
macja odnośnie realizacji transportu jest poprawna 
i przekazywana na bieżąco. Nie do przecenienia jest 
indywidualne, „szyte na miarę” podejście do klienta 
oraz budowanie relacji. Klient powinien czuć, że jego 
dostawca usług transportowych jest godnym zaufania 
partnerem biznesowym, który wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom klienta i wspiera go w realizacji celów. 
Coraz większe znaczenie dla klientów ma również 
kompleksowość świadczonych usług. Klienci często 
oczekują, że operator logistyczny zapewni im wyso-
kiej jakości serwis w segmencie drobnicowym, 
częściowym i całopojazdowym – zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Poszukują jednego partnera, który 
w sposób elastyczny i ekonomiczny zrealizuje jego 
wszystkie potrzeby transportowe. Takie podejście 
faworyzuje firmy takie jak DSV, które z jednej strony 
posiadają rozbudowaną sieć europejską, z drugiej są 
w stanie zapewnić klientowi elastyczność i przedstawić 
indywidualne rozwiązania. ■



Laureaci nagrody
Lider Logistyki

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej 
w kategorii pozycja rynkowa w tegorocznej piętnastej 
edycji programu Operator Logistyczny Roku Raben Polska 
to (licząc wraz z powiązanymi spółkami FRESH LOGISTICS 
i RABEN TRANSPORT) największy gracz na rynku usług 
logistycznych w naszym kraju, jedyna firma wyróżniana we 
wszystkich edycjach, trzykrotna zwyciężczyni programu: 
pierwszej jego edycji w 2002, ósmej w 2009 i czternastej 
w 2015 r.

RABEN to firma o niewątpliwie najsilniejszej pozycji na rynku 
usług logistycznych w Polsce, zbudowanej na trzech filarach: 

największym doświadczeniu i wiarygodności biznesowej, najwięk-
szego na całym rynku potencjału konkurencyjnego oraz najbardziej 
zróżnicowanego i kompleksowego pakietu usług. Klienci wyróżniają 
też szczególnie firmę na tle konkurentów za kompetencje w zarządza-
niu procesami logistycznymi (informatyzacja) oraz innowacyjność 
rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Wraz z zagraniczną 
ekspansją, wyznaczoną licznymi przejęciami zarówno na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie Europy, konkurencyjność firmy jeszcze wzrosła. 
Zasięg geograficzny dostaw jest z roku na rok coraz wyżej oceniany 
przez obecnych i potencjalnych polskich klientów. Przeniesienie punk-
tu ciężkości w działalności firmy na rynek międzynarodowy zmienia 
układ sił. Znacząco słabnie bowiem rola DB SCHENKER jako dotąd 
jedynego liczącego się konkurenta firmy. Rywal ten pozostaje naj-
ważniejszy, ale stopniowo jego miejsce w postrzeganiu rynku przez 
klientów zajmują inni, przede wszystkim: DHL, KUEHNE+NAGEL, 
DACHSER czy DSV. ■

RABEN POLSKA 
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Tempo wzrostu w przyszłym roku ustabilizuje się na poziomie 
9-10%. Tym samym długookresowy trend obniżającego się 

tempa wzrostu został zastopowany. Choć trudno wyrokować, czy 
i na jak długo uda się utrzymać osiągnięty poziom, to warto przy-
jąć do wiadomości, że notowane przed dekadą kilkudziesięciopro-
centowe przyrosty obrotów obecnie nie będą już możliwe. Dwu-
cyfrowy wzrost sprzedaży szacowany przez większość badanych 
firm logistycznych w 2016 r. i prognozowany wzrost tej wielkości 
w roku przyszłym to nadspodziewanie dobre wyniki, jeśli wziąć 
pod uwagę spadek tempa wzrostu całej gospodarki i niepewne 
prognozy na przyszłość.
Odwrócenie tendencji obniżania się tempa wzrostu sprzedaży 
zaznaczyło się już w trakcie zeszłego roku, a w obecnym każdy 
kolejny kwartał przynosił dalszą poprawę dynamiki sprzedaży 
usług logistycznych. Ale druga połowa roku może okazać się 
jednak słabsza niż pierwsza. Ponownie na zmienność dynamiki 
sprzedaży największy wpływ miał segment usług transporto-
wych, natomiast najbardziej stabilny pod tym względem jest seg-
ment logistyki kontraktowej. Motorem wzrostu pozostają firmy 
średniej wielkości, choć ich przewaga nad dynamicznie rozwija-

jącymi się dużymi firmami maleje. Diametralnie różne są wyniki 
małych firm, których sprzedaż z roku na rok się zmniejsza.
Sprzedaż usług logistycznych rośnie mimo występowania sze-
regu negatywnych sygnałów: niskiego poziomu konsumpcji 
wewnętrznej, odkładania inwestycji rozwojowych, zamknięcia 
rynku rosyjskiego czy narastania tendencji protekcjonistycznych 
w krajach zachodnioeuropejskich. To wzrost eksportu i obrót to-
warów z centrów dystrybucyjnych, ulokowanych w Polsce przez 
korporacje międzynarodowe, odpowiada za wzrost sprzedaży 
usług logistycznych. Popyt na usługi generowany jest przez ry-
nek ponadnarodowy, słaby popyt wewnętrzny nie daje impulsu do 
wzrostu. Zapotrzebowanie na dostawy krajowe wśród badanych 
(badanie ciągłe Operator Logistyczny Roku, 2002-2016), mimo 
rozwoju handlu elektronicznego, maleje w stosunku do zapotrze-
bowania związanego z wymianą międzynarodową. Odsetek usług 
logistycznych zlecanych przez klientów na rynku wewnętrznym 
w całości operacji jest najniższy od piętnastu lat.
W związku z powyższym należy przyjąć, że atrakcyjność inwesty-
cyjna naszego kraju zależy w sposób oczywisty od posiadania sto-
sunkowo taniej i wykształconej siły roboczej. Główne zagrożenie 
dla stabilnego wzrostu rynku usług logistycznych stanowią nie 
– jak można by pomyśleć – szybko rosnące płace istniejącej kadry 
pracowniczej, lecz gwałtownie rosnące koszty pracy, spowodowa-
ne niedoborem siły roboczej, zwłaszcza kierowców. Ważną przy-
czyną tego niedoboru jest dezaktywacja zawodowa będąca skut-
kiem błędnej polityki socjalnej. „Wciąż aktualnym zagadnieniem 
– stwierdza Marcin Bąk, prezes zarządu SPEDIMEX – pozostaje 
niedobór kadr, coraz mniejsza dostępność kierowców, spedyto-
rów czy pracowników fizycznych. Równocześnie spadające bez-
robocie jest czynnikiem, który pozwala spodziewać się wzrostu 
poziomu wynagrodzeń pracowniczych we wszystkich obszarach 
biznesu”. Rozwiązaniem deficytu siły roboczej jest sprowadzanie 
pracowników z zagranicy oraz uruchomienie planu zachęt do na-
uki zawodu. Jak napomina Anna Ważny, Business Development 
Manager w firmie LINK: „Branża i pracodawcy powinni nastawić 
się na szkolenie nowych kierowców, zachęcanie do podjęcia pra-
cy w tym charakterze oraz zapewnienia atrakcyjnych warunków 
pracy oraz wynagrodzenia”. Ubocznym skutkiem tego deficytu 
jest rosnąca fluktuacja kadr i powiązane zjawiska obniżania się 
norm pracowniczych. Jak to ujmuje Dawid Dudzik, kierownik 
operacyjny transportu Centrum Dystrybucyjnego w firmie FAR-
MADA TRANSPORT: „Niezaprzeczalnie jednak największym za-
grożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych 
będą problemy z pozyskiwaniem wykwalifikowanego i związane-

Generalne perspektywy rynku 
usług logistycznych
Zgodnie z prognozą, wyniki finansowe branży logistycznej za rok bieżący wskazują na rosnącą dynamikę sprzedaży usług. Dowodzą 
tego wyniki sondażu przeprowadzanego przez DGC we współpracy z Eurologistics na próbie pięćdziesięciu starannie dobranych 
dużych i średnich firm logistycznych, reprezentujących różne segmenty rynku (badanie ciągłe Barometr, 2010-2016). 

Popyt na usługi generowany jest przez 
rynek ponadnarodowy 

EURO LOGISTICS104 OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2016



go z pracodawcą zespołu kierowców, identyfikującego się z fir-
mą”. W dodatku tendencja do wzrostu wynagrodzeń kierowców 
(wymuszonego przez przepisy o płacy minimalnej w krajach 
obcych) oraz ich rosnącymi wymaganiami socjalnymi (ryczałty 
za noclegi) i finansowymi w dłuższej perspektywie może spowo-
dować, że polskie przedsiębiorstwa transportowe przestaną być 
konkurencyjne. „Obecnie ciągle konkurujemy z zachodnimi prze-
woźnikami niższymi kosztami pracy – ostrzega Adam Rams, szef 
DELTA TRANS. – Jeśli ten parametr się zmieni, to zagraniczni 
producenci nie będą mieli powodu zlecać swoich dostaw polskim 
firmom transportowym”. Filip Czerwiński, prezes zarządu DSV 
ROAD, podkreśla, że na konkurencyjność polskich przewoźników 
zasadniczy wpływ będzie miała ograniczona liczba kierowców, bo 
to może przełożyć się po prostu na zmniejszenie podaży środków 
transportu.
Ponieważ obroty rosną, należałoby sądzić, że priorytetem kon-
trahentów nie jest już walka cenowa o klientów, lecz walka 
o udział w rynku. Czy presja kontrahentów na obniżenie kosztów 
logistycznych rzeczywiście zmalała? Poprawa efektywności firm 
logistycznych nie oznacza już raczej radykalnego odchudzania 
portfela zamówień, lecz odwrotnie – szukania przedsięwzięć bar-
dziej niż dotąd rentownych. „Zaproponowanie nowych rozwiązań 
klientom już z nami współpracujących powoduje, że nie mamy 
problemu presji cenowej” – Beniamin Matecki, dyrektor zarzą-
dzający MARATHON INTERNATIONAL, wskazuje jedną z moż-
liwych strategii działania. Konieczność optymalizacji kosztów 
własnych można uznać za błędną wtedy, gdy rozumieć ją jako 
szukanie oszczędności na każdej operacji, aby móc zaoferować 
jeszcze niższą cenę. Jak bowiem podkreśla Marcin Bąk, prezes 
zarządu SPEDIMEX: „Optymalizacja kosztów w logistyce będzie 
odbywała się raczej w oparciu o przeorganizowanie procesów niż 
obniżanie stawek, gdyż te są rekordowo niskie i niewspółmierne 
do rosnących kosztów prowadzenia działalności, choćby w obsza-
rze pracy, materiałów, energii, usług. Stawki logistyczne pozosta-
ją natomiast bez zmian w stosunku do lat ubiegłych bądź nawet 

są niższe, co jest zagrożeniem dla innowacyjności i stabilności 
biznesu logistycznego”.
Konieczność optymalizacji kosztów własnych wymusza zmiany 
w strukturze rynku – powinien wzrastać udział logistyki kon-
traktowej oraz pogłębiać się specjalizacja usług. Jak podkreśla 
Jarosław Domin, prezes zarządu JAS-FBG: „Najbliższe lata będą 
wymagały od usługodawców branży TSL, pragnących zdobyć lub 
utrzymać przewagę konkurencyjną, jeszcze większej specjaliza-
cji oraz elastyczności oferty”. Aby osiągnąć sukces, nie wystarczy 
być wyspecjalizowanym w ogólnym segmencie rynku, takim jak 
np. przewozy w temperaturze kontrolowanej, lecz należy skon-
centrować się na bardziej konkretnej dziedzinie, np. na przewozie 
farmaceutyków, co wymaga podjęcia inwestycji w infrastrukturę 
i wdrożenia procedur wymaganych przez prawo farmaceutyczne, 
przypomina Dawid Dudzik z FARMADA TRANSPORT.
Przejawem optymalizacji kosztów działania jest konsolidacja ryn-
ku. Warunkiem utrzymania silnej pozycji na rynku dla polskich 
firm spedycyjno-transportowych, jak przewiduje Piotr Grelka, 
kierownik działu spedycji TEXTRA POLAND, będzie przejmowa-
nie lub łączenie sił z konkurencyjnymi firmami, bo pojedynczo 
nie będzie ich stać na wdrażanie niezbędnych narzędzi z zakresu 
automatyki. Ważne też będzie pozyskanie fachowej kadry, której 
deficyt jest odczuwany. Mniejsze przedsiębiorstwa łączyć się będą 
w grupy transportowe, jak sugeruje Maciej Seiffert, kierownik 
działu sprzedaży TSLOGISTIC, aby utrzymać się na konkretnych 
rynkach Europy. Wynika z tych informacji, że nie będzie miejsca 
na przejęcia słabszych firm. Najbardziej aktywne pozostaną duże 
firmy logistyczne dokonujące przejęć w celu poszerzenia obszaru 
i skali swojej działalności. To pozwoli im rozwijać nowe techno-
logie w obszarze procesów magazynowych i transportu, twierdzi 
Dawid Dudzik z FARMADA TRANSPORT. „Duże firmy będą się 
rozwijać, mniejsze będą przejmowane, chyba że znajdą swoją 
niszę rynkową”, wyrokuje Filip Czerwiński, prezes zarządu DSV 
ROAD. „Firma znacząco wzmocniła swoją pozycję rynkową dzięki 
tegorocznej fuzji z UTI WORLDWIDE, a nie jest to jeszcze ostatnie  

Motorem wzrostu pozostają firmy średniej wielkości, choć ich przewaga nad 
dynamicznie rozwijającymi się dużymi firmami maleje 

Maciej Seiffert
kierownik działu sprzedaży 
TSLogistic

Transport drogowy to bardzo konku-
rencyjna branża, w której coraz trud-
niej zarabiać godziwe pieniądze. Z cze-
go to wynika? Czy w kolejnych latach 
będzie rosła liczba przewoźników? Czy 
segmentacja usług transportowych ze 
względu na stosunek jakości do ceny 
jest możliwa? 

Duża liczba przewoźników, a co za tym idzie –
konkurencja prawie doskonała, która występuje 

na ryku usług transportowych, sprawia, że podmio-
ty rywalizują między sobą głównie ceną, co skutku-
je – niestety – koniecznością redukcji kosztów, ale 
i obniżaniem rentowności firm. 
Z obserwacji rynku przewoźników widać tendencję do 
konsolidacji: większe firmy wykupują mniejsze lub też 
firmy łączą się ze sobą w grupy. Powstawaniu nowych 
podmiotów na rynku sprzyja łatwy dostęp do prowadze-

nia działalności gospodarczej związanej z transportem. 
W związku z powyższym nie przewidujemy żadnych 
drastycznych zmian w ilości przedsiębiorstw działa-
jących w branży transportowej. Segmentacja usług w 
naszej branży jest możliwa i jak najbardziej zasadna, 
jako odpowiedź na specyficzne potrzeby poszczegól-
nych klientów. Część klientów uzależnia ceny swoich 
transportów od różnych czynników, np. czasu dostawy. 
Konieczność sprostania zwiększającym się potrzebom 
klientów sprawi, że firmy spedycyjne i transportowe 
będą się rozwijały w kierunku kompleksowych, wyspe-
cjalizowanych firm mogących dostarczać usługi nie tyl-
ko fizycznego przemieszczania towaru, ale dodatkowo 
pełnej dokumentacji czy doradztwa. Transport drogo-
wy to dużo więcej niż sam przewóz towaru z punktu 
A do B. Kompleksowe podejście do organizacji trans-
portu oznacza między innym możliwość udostępnienia 
odpowiedniego typu auta, zachowania terminowości 
oraz podjęcie obowiązków związanych z organizacją 
odprawy celnej. ■
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słowo. DSV rozważa kolejne przejęcia”. Nie da się zaprzeczyć, że 
globalni gracze w rodzaju DSV ogromnie często przejmują nie 
tylko bezpośrednich konkurentów lub mniejsze działające tylko 
lokalnie firmy, lecz właśnie niszowych operatorów dysponujących 
rozeznaniem w dziedzinach, w które gracze działający na masową 
skalę dopiero wkraczają.
Klienci nastawieni na optymalizację kosztów logistycznych przy-
czyniają się do przeorganizowania systemów dostaw. Przykładem 
jest dalszy wzrost zainteresowania transportem kolejowym i in-
termodalnym, który nie tylko zdaniem Artura Pohla, szefa EKOL 
POLSKA, będzie rozwijał się szybciej niż inne rodzaje transpor-
tu. Szczególnie interesująca jest relacja Europa – Daleki Wschód 
i Chiny. Transport kolejowy ma tę zaletę, że jest tańszy niż lot-
niczy i szybszy niż morski, rozbudowywana jest też infrastruk-
tura kolejowa, zauważa Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch 
Manager w AGILITY LOGISTICS. „Ekspansja Chin na rynki eu-
ropejskie oznacza wzrost znaczenia tranzytowego Polski i rozwój 
transportu intermodalnego w oparciu o linie kolejowe z Chin” – 
stwierdza Dariusz Michalak, kierownik projektu w firmie DIERA. 
Daje to szansę operatorom poszukiwania w tej dziedzinie syner-
gii i możliwości dzielenia infrastruktury pomiędzy klientami. 
Jak podkreśla Grzegorz Dobkowski, prezes zarządu VGL GROUP: 
„Transport intermodalny charakteryzuje się dużym potencjałem 
wzrostu. Jego udział w pracy przewozowej ładunków w Polsce 
wynosi wciąż niespełna 5%. Niemniej szacuje się, że w najbliż-
szym czasie transport intermodalny może wzrosnąć do poziomu 
ok. 10-15%, co znacznie przybliżyłoby nas do pozostałych krajów 
europejskich”.
Nadzieję na poprawę wyników branży logistycznej stanowi roz-
wój outsourcingu obejmujący nowe sektory gospodarki, w tym 
handel elektroniczny. Według Karoliny Gasińskiej-Byczkowskiej: 
„Klienci coraz częściej szukają operatora, który będzie zarządzać 
całym łańcuchem dostaw, od analizy stanów magazynowych, 
po rozwiązania systemowe, a nie tylko odcinkiem, na przykład 
magazynowaniem czy transportem. Ten trend, obecny od wielu 
lat w Europie Zachodniej, jest coraz silniejszy w Polsce. Klienci 
przekonują się, że ten sposób zarządzania zapewnia wymierne 

korzyści, czyli optymalizację, eliminację kosztów dodatkowych 
i oczywiście dostęp do fachowej wiedzy operatora”. Zwłaszcza 
dynamicznie rozwijający się e-commerce ma szansę stać się ko-
łem zamachowym branży, zmuszając do poszukiwania nowych 
rozwiązań dla procesów logistycznych. „Nieuchronna wydaje 
się więc dalsza ich optymalizacja w oparciu o coraz doskonalsze 
rozwiązania IT” – twierdzi Jarosław Domin, prezes zarządu firmy 
JAS-FBG, porównując obroty tego rynku w krajach Unii Europej-
skiej z obrotami w Polsce. 
Skoro popyt na usługi rośnie i kontrahenci walczą o udział w ryn-
ku, to presja kontrahentów na obniżenie kosztów logistycznych 
ulega osłabieniu, a równie ważna staje się elastyczność w zakre-
sie magazynowania i transportu. Wzrastają tym samym szanse 
operatorów logistycznych mających rozwiązania niezbędne do 
zarządzania całym przepływem towarów w łańcuchu dostaw, któ-
rzy biorą odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania 
usług. Optymalizacja kosztów przepływu towarów w łańcuchu 
dostaw dotyczy w pierwszej kolejności ograniczenia zapasów. 
Zmieniają się proporcje rodzajów ładunków, liczba przesyłek 
drobnicowych rośnie w stosunku do przesyłek całopojazdowych. 
Klienci ograniczają koszty magazynowania, żądając dostaw w try-
bie just-in-time. Maleje zarazem wielkość pojedynczego zamówie-
nia, co daje asumpt do rozwijania sieci drobnicowych, dzięki któ-
rym operatorzy optymalizują koszt obsługi logistycznej. Powstaje 
pytanie, ile takich sieci ogólnokrajowych oraz sieci o mniejszym 
zasięgu, w tym typowo regionalnych, efektywnie działa w Polsce? 
Jak zapewnia Filip Czerwiński: „Na rynku krajowych przesy-
łek drobnicowych, w sposób rentowny, mogą działać 3-4 firmy. 
Ambicją DSV ROAD jest umocnienie pozycji w grupie liderów 
rynkowych w tym segmencie. Chcemy ten cel osiągnąć poprzez 
długoterminowy plan inwestycyjny zakładający otwieranie dwóch 
nowych terminali dystrybucyjnych rocznie bądź zakup któregoś 
z lokalnych graczy na rynku krajowych przesyłek drobnicowych”.
Zarządzanie całym przepływem towarów w łańcuchu dostaw 
wymaga zmian systemowych w organizacji firm logistycznych, 
kompleksowego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw oraz 
skupienia wielu funkcji logistycznych u jednego operatora lub 

Konieczność optymalizacji kosztów własnych wymusza zmiany w strukturze 
rynku – powinien wzrastać udział logistyki kontraktowej oraz pogłębiać się 
specjalizacja usług 

Marcin Bąk
prezes zarządu
Spedimex 

Jak z perspektywy czasu Spedimex 
ocenia swoją decyzję o rozwijaniu 
usług drobnicowych? Czy obecnie 
nadszedł już czas na inwestycje w 
automatyzację prac magazynowych?

Stworzenie kompletnej sieci dystrybucyjnej po-
strzegamy jako konieczną drogę rozwoju firmy. 

Z perspektywy czasu oceniamy tę decyzję jako 
słuszną i potrzebną. Była to na pewno duża zmia-
na, która dała nam możliwość dalszego rozwoju, 
skracania czasów operacyjnych oraz pozyskania no-
wych kontraktów. Podjęte działania pozwoliły nam 
oferować zupełnie nowy serwis. Oczywiście, tak 
dynamiczny rozwój zawsze okupiony jest pewnymi 
kosztami, ale dywersyfikację usług uważam za natu-
ralną konsekwencję rozwoju firmy. 

Automatyzacja prac magazynowych, w mniejszym 
lub większym stopniu, jest niezbędna. Czas to 
obecnie jeden z najważniejszych czynników decydu-
jących o powodzeniu organizacji. Szczególnie w do-
bie handlu elektronicznego, który stał się dla firm 
nowym obszarem konkurowania. Automatyzacja 
zawsze pozwala osiągnąć lepsze wyniki w zakresie 
czasu od zamówienia do dostawy. Innym aspektem, 
który wpływa na szybszy rozwój automatyzacji, jest 
coraz mniejsza dostępność personelu magazynowe-
go. Branża szybko zagospodarowała pracowników 
ze wschodu, jednak bariery językowe i ograniczenia 
administracyjne stanowią o tym, że jakość pracy 
jest niższa. W dłuższej perspektywie automatyzacja 
może okazać się koniecznym, o ile nie jedynym, roz-
wiązaniem pozwalającym zapewnić płynną realiza-
cję procesów magazynowych. ■
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jednej stowarzyszonej grupy operatorów. Artur Pohl, Country Ma-
nager firmy EKOL POLSKA, zauważa, że „w perspektywie kilku 
lat tradycyjna firma spedycyjna przestanie mieć możliwości ob-
sługi biznesów. Potrzeba posiadania własnych ciągników, naczep 
robi się kluczowa, by klient chciał pracować z dostawcą usług. 
Tylko operatorzy logistyczni posiadający własne środki transpor-
tu będą mogli, w perspektywie kilku lat, dostarczać usługi sku-
tecznie”. W podstawowym wymiarze chodzi o to, że operatorzy 
nieposiadający własnej floty powinni – jak to ujmuje Beniamin 
Matecki, dyrektor zarządzający MARATHON INTERNATIONAL, 
naprawić swój błąd, gdyż umożliwiają przewoźnikom dotrzeć bez-
pośrednio do klientów i w efekcie ich przejąć. W bardziej ogólnym 
rozumieniu, nacisk kładzie się jednak raczej na integrację zarzą-
dzania, i to ostatecznie niezależnie od tego, w czyich rękach po-
zostaną aktywa. Jak zauważa kierownik działu sprzedaży Maciej 
Seiffert w TSLOGISTIC: „Klienci będą odchodzić od firm spedy-
cyjnych posiadających własny tabor lub firm transportowych po-
siadających spedycję na rzecz integratorów 4PL. Przyczyni się to 
do wyselekcjonowania z rynku, zależnie od potrzeb, najlepszych 
ofert usług i zaproponowania klientom rozwiązań dopasowanych 
do ich potrzeb i ostatecznie rozliczenia całego procesu jakościowo 
i kosztowo. Klientom daje to dostęp do praktycznie nieograniczo-
nego wachlarza usług TSL, a podwykonawcom możliwość czerpa-
nia z gigantycznego rynku zleceń”. W tym rozumieniu rozwijanie 
procesu przepływów materiałowych wymaga stworzenia wirtual-
nej organizacji zorientowanej na klienta. Efektywność łańcucha 
dostaw tego typu (klaster, agile supply chain) zdeterminowana 
jest – przypomina Albert Szczepaniak z firmy VIVE TRANSPORT 
– wysoką specjalizacją, wzajemnym zaufaniem, kulturą pracy, ry-
gorystycznym zarządzaniem kosztami oraz szybkością i efektywno-
ścią wymiany zasobów w ramach sieci. „Grupa VIVE rozważa udział 
w budowie łańcucha dostaw w zakresie obsługi logistycznej e-com-
merce, w segmencie odzieży używanej. W zależności od ewolucji 
i rozwoju modelu biznesowego grupy VIVE – od odzieży używanej 
do nowych produktów będących rezultatem nowych technologii 
recyclingu tekstyliów – spółka planuje większe zaangażowanie 
w projekty integracji łańcucha dostaw surowca tekstylnego, ta-
kie jak: zbiórka nowymi oraz dotychczasowymi kanałami, udział 
w nowych modelach oraz działalność zakupową i logistyczną”.

Zmiany systemowe w organizacji firm logistycznych zmierzają 
do poszerzenia możliwości operacyjnych o kolejne kompetencje 
i nowe rynki, na których działają klienci. Szczególnie widoczny 
będzie wzrost wymiany towarowej w obszarze Unii Europejskiej 
i z krajami azjatyckimi, wywołany zleceniami internetowymi. Jak 
stwierdza Igor Caban, dyrektor zarządzający DHL PARCEL: „Nie-
bawem straci dla nas znaczenie, z jakiego kraju będzie do nas 
dostarczane zamówienie, a być może w ogóle nie będziemy o tym 
wiedzieć. Wiele zagranicznych sieci już dziś planuje wejście na 
rynek polski, dostosowując swoje strony internetowe pod wzglę-
dem językowym. Podobnie postępują także właściciele krajowych 
sklepów internetowych, którzy stale aktualizują swoją ofertę oraz 
wachlarz proponowanych usług logistycznych do potrzeb konsu-
mentów z zagranicy. W związku z tym spodziewamy się widocz-
nego wzrostu udziału międzynarodowych, drogowych przesyłek 
ekonomicznych”. Wynikiem globalizacji jest rosnący udział firm 
międzynarodowych w obrotach polskich operatorów logistycz-
nych. „Coraz częściej – zauważa Filip Czerwiński, prezes zarządu 
DSV ROAD, warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu 
na świadczenie usług transportowych jest możliwość zapewnie-
nia wysokiej jakości usług w całej Europie czy nawet na całym 
świecie”. Skutkiem ponadnarodowych procesów ekonomicznych 
są zmiany sieci powiązań i przesunięcia centrów produkcyjnych. 
Krzysztof Adamski, prezes zarządu C.S. CARGO POLAND, wska-
zuje, że ulokowane przez inwestorów zagranicznych w Europie 
Środkowo-Wschodniej zakłady produkcyjne wchodzą w nową fazę 
rozwoju, umieszcza się w nich coraz większą część produkcji, np. 
wytwarzanie nowych modeli aut, co oznacza przesunięcia sieci 
przewozów międzynarodowych. Trzeba też wziąć pod uwagę, że 
„z racji wzrostu kosztów pracowniczych i braku pracowników, 
produkcja będzie się stopniowo przesuwała w kierunku krajów 
południowych (Turcja, Rumunia, Serbia)”. Szansą dla rozszerze-
nia działalności firm logistycznych z pewnością będzie otwarcie 
polskiego biznesu na nowe rynki, z dużym i jeszcze niewykorzy-
stanym potencjałem, zauważa Karolina Gasińska-Byczkowska, 
Branch Manager w AGILITY LOGISTICS. „Takim kierunkiem 
przyszłości z pewnością będzie Afryka, a zwłaszcza RPA, już dziś 
największy partner handlowy Polski w Afryce. To duży, rzeczy-
wiście zróżnicowany rynek, z wciąż słabą infrastrukturą logi-

Poprawa efektywności firm logistycznych nie oznacza już raczej radykalnego 
odchudzania portfela zamówień, lecz odwrotnie – szukania przedsięwzięć 

bardziej niż dotąd rentownych 

Piotr Wilczkowiak 
Project Manager 
Seifert Polska 

Jakie państwa zdaniem usługi logi-
styczne należy dziś rozwijać.

Przyszłością jest rozwój szeroko pojętych kana-
łów transportu łączonego. Transport intermo-

dalny, jako cześć łańcucha dostaw, będzie stawał się 
wymogiem. Takie rozwiązania nie muszą oznaczać 
dużych różnic w wymiarze czasowym. Jeśli działa-
nia będą odpowiednio skoordynowane, na pewno 
dadzą wymierne korzyści w połączeniu z satysfak-
cjonującym poziomem serwisu.
Na przykładzie naszej firmy śmiało można powie-
dzieć, że zarówno transport intermodalny, jak i cią-
głe poszerzanie wachlarza usług magazynowych 
i związanych z tym rozwiązań indywidualnych dla 

kontrahentów, to kierunek rozwoju, który wpisuje 
się w potrzeby rynku i branż obsługiwanych przez 
grupę logistyczną Seifert. Każda z branż stawia 
odmienne wyzwania. Zaangażowanie się w pełniej-
szym stopniu w jedną dziedzinę powoduje, że wcho-
dzimy z klientem w ściślejsze relacje i zaczynamy 
sami stawiać sobie wyzwania. Branże, z obsługi 
których znana jest nasza grupa, czyli Automotive, 
chemiczna, papiernicza, metalurgiczna czy FMCG, 
są nie mniej wymagające od innych. 
Znalezienie balansu między dostosowaniem ceny 
transportu przy zachowaniu odpowiedniej jakości 
usługi wraz ze wszystkimi wskaźnikami terminowo-
ści, to istota wpasowania się w potrzeby klienta. ■
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styczną, za to nastawiony na rozwój i inwestycje. Już teraz nasze 
firmy wspiera rządowy program Go Africa. Kolejnym kierunkiem 
ekspansji może być też Iran. Wiąże się to ze zniesieniem sankcji 
gospodarczych UE i USA, co otwiera nowe możliwości wymiany 
handlowej, nie tylko jeśli chodzi o eksport ropy i gazu”.
Wprawdzie tylko te firmy, które mają odpowiednią infrastrukturę 
w zakresie danego typu usług, dysponują know-how oraz generu-
ją odpowiednio duży wolumen dostaw, są w stanie dynamicznie 
się rozwijać, ale pozyskiwanie nowych klientów czy rozszerza-
nie pakietu usług dla dotychczasowych klientów wymaga często 
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, szytych na miarę. Wy-
pracowanie założeń takich rozwiązań i oferowanie ich potencjal-
nym klientom, choć wymaga czasu i pieniędzy, może przyczynić 
się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Artur Pohl, Country 
Manager firmy EKOL POLSKA, informuje, że „EKOL LOGISTICS 
posiada własny dział R&D dysponujący rocznym budżetem ponad 
6 mln euro, w którym zatrudnionych jest 120 osób. Zadaniem 
tego działu jest prowadzenie badań nad zwiększeniem wydajno-
ści obecnych i rozwijaniem nowych modeli biznesowych”. Aby 

podołać wyzwaniom zarządzania całym przepływem towarów 
w łańcuchu dostaw w obecnych czasach, operatorzy logistyczni 
muszą podnieść sprawność organizacyjną na poziom zarządzania 
cyfrowego. Stanowi to warunek osiągnięcia przewagi konkuren-
cyjnej, na co jeszcze nigdy dotąd tak wyraźnie nie wskazy-
wano. Zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych 
zasobów logistycznych w coraz większym stopniu będzie za-
leżne od rozwiązań informatycznych, zauważa Anna Ważny, 
Business Development Manager w firmie LINK. „W długofa-
lowej perspektywie branża logistyczna będzie musiała się 
zmierzyć z postępującą automatyzacją działań, zwłaszcza 
administracyjnych, algorytmami w zakresie zarządzania za-
pasami oraz transportu, aplikacjami mobilnymi i dostępem do 
danych dla klientów korzystających z usług danego dostawcy 
logistycznego w skali globalnej”. Aby wyeliminować powiela-
nie skomplikowanych i kosztownych wdrożeń, konieczne jest 
natomiast odpowiednio wczesne podjęcie współpracy z klien-
tami w zakresie rozwiązań informatycznych, sugeruje Grzegorz 
Dobkowski, prezes zarządu VGL GROUP. ■

Nadzieję na poprawę wyników branży logistycznej stanowi rozwój outsourcingu 
obejmujący nowe sektory gospodarki, w tym handel elektroniczny 

Michał Kołodziejski
dyrektor ds. frachtu morskiego
DHL Global Forwarding

Czy kolejowe połączenie z Azją może 
zmienić mapę inwestycji w obiekty 
magazynowe, terminale kolejowe etc.? 

Jeśli chodzi o infrastrukturę intermodalną, to 
nasz rynek w ostatnich latach zaczął nadganiać 

dystans, jaki dzielił nas do większości krajów eu-

ropejskich w tym zakresie. Daleko nam jednak np. 
do Niemiec, gdzie imponująca sieć terminali i po-
łączeń intermodalnych stanowi podstawowy środek 
transportu kontenerowego, a transport drogowy jest 
jedynie uzupełnieniem. W Czechach i innych kra-
jach bez bezpośredniego dostępu do morza, rozwój 
transportu intermodalnego był niejako konieczno-
ścią i gwarancją efektywnego przepływu towarów, 
więc również one od lat dysponują infrastrukturą na 
najwyższym poziomie. W Polsce, w ostatnich latach, 
rozwój infrastruktury intermodalnej zdecydowanie 
przyspieszył, powstały nowe terminale i połączenia 
intermodalne, wspierane przez modernizację linii 
kolejowych. Słabością tego dynamicznego rozwoju 
jest jednak brak jego centralnej koordynacji, „he-
licopter view”. Operatorzy inwestują w terminale 
i połączenia umiejscowione geograficznie w loka-
lizacjach odpowiadających ich partykularnemu 
interesowi, co niekoniecznie odpowiada interesom 
całego rynku. Nie wykorzystują przy tym efektów 
synergii. Wynikiem tego jest duże zagęszczenie 
terminali w kilku regionach (np. okolice Poznania), 

a niedostateczna liczba w innych ( np. wschodnia 
Polska). Równolegle do usług intermodalnych, 
w kraju swój rozkwit przeżywa transport intermo-
dalny pomiędzy Chinami a Polską. Dla wielu klien-
tów stał się on uzupełnieniem dla frachtu morskiego 
lub nawet realną alternatywą dla frachtu lotniczego. 
DHL Global Forwarding jest pionierem w zakresie 
tych przewozów, od lat koncepcyjnie współpracując 
z operatorami kolejowymi w celu ich rozwoju. Dziś 
oferujemy szeroką sieć, opartą na wielu terminalach 
nadania, dzięki czemu jesteśmy w stanie elastycznie 
zarządzać ładunkami w szczycie sezonu. W kwiet-
niu 2016 roku uruchomiliśmy również kompletny 
kolejowy serwis drobnicowy, oparty o własne usługi 
magazynowe i celne. Serwis ten zapewnia szybkie 
przemieszczanie mniejszych kilkupaletowych prze-
syłek za proporcjonalnie niższą cenę w porównaniu 
z serwisem pełnokontenerowym. Wprowadziliśmy 
też do oferty innowacje produktowe (np. kontenery 
specjalistyczne typu reefer, GOH, double decker) 
i geograficzne (obsługa Japonii i Korei z szybkim 
transferem na szyny). ■

Rafał Nawłoka 
prezes zarządu
DPD Polska

Rynek usług kurierskich na globalną 
skalę jest już nasycony, dominują glo-
balni gracze. Czy sieć kurierska może 
być jeszcze większa i jednocześnie 
opłacalna? 

Klienci oczekują, że usługi przesyłek ekspre-
sowych będą świadczone na bardzo wysokim 

poziomie, zarówno pod kątem efektywnego i ter-
minowego doręczenia w pierwszej próbie, dobrego 
kontaktu z firmą kurierską, jak i stanu paczki. To 
właśnie ostatnia mila jest dziś najważniejszym 
czynnikiem przewagi konkurencyjnej, ponieważ 
odzwierciedla oczekiwania odbiorcy. Stąd tak wie-
le pomysłów na optymalizację tego etapu łańcucha 
logistycznego przesyłki kurierskiej, takich jak m.in. 
Predict, dzięki któremu odbiorca otrzymuje infor-

mację o planowanej godzinie dostarczenia przesyłki 
z możliwością zmiany pory oraz adresu doręczenia. 
Inna propozycją jest funkcjonalność DPD Pickup, 
dostępna w sieci punktów nadań i odbiorów będą-
cej częścią europejskiego systemu Pickup obejmu-
jącego aż 27 tys. placówek. Struktura cen przesy-
łek ekspresowych jest raczej płaska, toteż drugim 
oprócz jakości czynnikiem decydującym o wyborze 
firmy kurierskiej są oferowane przez nią usługi do-
datkowe. DPD Polska udostępnia swoim klientom 
aplikacje online służące do zarządzania procesem 
wysyłki, czy wtyczki do popularnych systemów ma-
gazynowo–sprzedażowych, stosowanych przez skle-
py internetowe. Dzięki wykorzystaniu tych mecha-
nizmów klient może osiągnąć wyższą efektywność 
procesu wysyłkowego i zwiększa konkurencyjność 
własnego biznesu. ■
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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.



Nie sposób nie zauważyć zmiany podejścia operatorów logi-
stycznych, w większości dotąd nie zainteresowanych obsłu-

gą handlu elektronicznego, którzy zapowiadają pojawienie się 
w ofercie rozwiązań dedykowanych temu rodzajowi handlu. De-
klaracje te warto brać za dobrą monetę, mimo że stoją w sprzecz-
ności z opiniami klientów na temat aktualnego stanu rzeczy. 
Wprawdzie operatorzy logistyczni w coraz większym stopniu 
przyczyniają się do poprawy wydajności i efektywności operacji 
klientów, to tendencja ta nie przekłada się na ogólny wzrost licz-
by projektów outsourcingowych. Ciągle jeszcze nie można mówić 
o jakościowej zmianie, jaką stworzy zaistnienie nowych sektorów 
i usług objętych outsourcingiem logistycznym, w tym obsługi 
handlu elektronicznego, choć widoczne jest poszukiwanie przez 
klientów szerokiego zakresu komplementarnych usług obejmują-
cych magazynowanie, spedycję całopojazdową i drobnicową oraz 
dystrybucję towarów. Trzeba brać pod uwagę, że w ostatnich la-
tach 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 
logistycznych. Operatorzy koncentrują się jednak ciągle bardziej 
na rozbudowie i poprawie wykorzystania infrastruktury niż na 
wdrożeniach nowych projektów logistycznych. Warunkiem uma-
sowienia outsourcingu logistyki jest objęcie nim rynku e-com-
merce, ale operatorzy szukając w ubiegłych latach oszczędności 
pozbawili się szansy, aby w pełni wykorzystać wzrost zamówień 
ze strony sklepów internetowych i rozszerzyć ich obsługę o maga-
zynowanie, konfekcjonowanie czy usługi finansowe.
Coraz większy udział sklepów internetowych w sprzedaży 
ogółem wymusza na operatorach logistycznych uelastycznie-
nie oferty w zakresie czasu realizacji usługi oraz dostawy to-
waru i jego zwrotu, na co nie zawsze są gotowi. Jak zakłada 
Anna Ważny z firmy LINK: „Ta tendencja spowoduje większą 
interakcję z klientem, mającą na celu tworzenie rozwiązań 
odnośnie do zaprojektowania usługi i dopasowania się do 
zmiennych rynku, co pozwoli na szybszą i zgodną ze standar-
dem reakcję dostawcy usług logistycznych na tę zmienność. 
Trudny do przewidzenia popyt oraz sezonowość tendencji za-

kupowych będą się również wiązały z wymogiem większej mo-
bilności i dopasowaniem się do zmiennego zapotrzebowania 
na powierzchnię magazynową, skrócenie czasu kontraktów, 
dywersyfikację lokalizacji, integrację systemów informatycz-
nych i automatyzację wymiany danych”. Profesjonalizacja 
i doskonalenie procesów, to jednak przede wszystkim ogrom-
na szansa dla operatorów logistycznych, którzy dostarczają 
gotowe rozwiązania usprawniające IT, obsługę klienta, logi-
stykę towarów i operacje finansowe. „Firmy takie jak ARVATO 
– zapewnia Lidia Ratajczak-Kluck, dyrektor SG SCM w ARVA-
TO POLSKA – pozwalają swoim klientom na szybkie dosto-
sowywanie się do zmieniających się wymagań związanych ze 
wzrostem liczby zamówień, co prowadzi do konieczności pro-
fesjonalizacji i automatyzacji zadań”.
Coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów w Internecie, tym 
samym skala operacji jest coraz większa, w czym wielu uczest-
ników rynku usług logistycznych upatruje swoje szanse. Zasięg 
tego rynku nie jest tylko wewnętrzny, jego siłę napędową stano-
wi wymiana z zagranicą. Wyniki badania Operator Logistyczny 
Roku pokazują, że z roku na rok rośnie zainteresowanie sklepów 
internetowych obsługą dostaw towarów do krajów UE (obecnie 
68% z nich wymaga tego w ofercie), dostaw towarów do krajów 
sąsiedzkich (59%) czy dostaw towarów do wszystkich innych kra-
jów (47%). W Polsce lokowane są centra dystrybucyjne na Europę 
największych sprzedawców internetowych. Nie tylko polscy kon-
sumenci kupują za granicą, ale także zagraniczni w Polsce, co 
podkreśla Igor Caban, dyrektor zarządzający DHL PARCEL: „Ob-
serwujemy ciągłe wzmacnianie się rozpoznawalności marek, któ-
re coraz częściej zwracają się w kierunku zagranicznych klientów 
branży e-commerce. Powstają coraz to nowe usługi dedykowane 
właśnie temu rynkowi, ukierunkowane na doręczenia przesyłek 
ekonomicznych do krajów Unii Europejskiej”.

Kierunki rozwoju firm logistycznych

 W stronę 
e-commerce
Rolę koła zamachowego logistyki coraz częściej przypisuje się nowym 
trendom w handlu, e-commerce i omnichannel, przyczyniającym się do 
powstania całkiem nowej sfery usług. 
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Przyszłość rynku usług logistycznych jest obiecująca, stwierdza 
Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD POLSKA, w dużej mierze 
dzięki imponującemu 15% wzrostowi rynku e-handlu, który we-
dług prognoz zanotuje w bieżącym roku blisko 36 mld zł obrotu. 
Wartość usług logistycznych na tym rynku na koniec roku prze-
kroczy 5 mld zł, a wzrost sięgnie 15-16% w stosunku do roku 
poprzedniego. Nie można zapominać także o ogromnym poten-
cjale wzrostowym e-commerce w Polsce. Lidia Ratajczak-Kluck 
przypomina, że ten rynek stanowi nie więcej niż 5% ogólnego 
handlu, podczas gdy w bliskich kulturowo Niemczech jest dwu-
krotnie wyższy.
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 prze-
kształcenia systemu organizacji dostaw, w wyniku których opera-
torzy tak rozszerzają zakres usług, aby zintegrować obsługę do-
staw klientów działających w tej dziedzinie handlu. Jeśli tego nie 
zrobią, muszą liczyć się z tym, że potężniejące przedsiębiorstwa 
handlujące w Internecie same zaczną zajmować się logistyczną 
obsługą dostaw. Jedną z najważniejszych zmian przyczyniających 
się do poprawy efektywności organizacji dostaw dla tych klien-
tów było scalenie wszystkich wykorzystywanych kanałów dystry-
bucji w jeden (omnichannel commerce), co stanowiło wyzwanie 
dla firm logistycznych. Logistyka musi jednak sprawnie podążać 
za tempem zmian oczekiwanych przez klientów, którzy dążą do 
jak najszybszego dostarczenia produktów z miejsca sprzedaży 
do finalnego odbiorcy. Szybkość dostaw to kryterium wyboru 
operatora usług logistycznych, którego znaczenie najbardziej 
wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego. Marcin Bąk, prezes 
zarządu SPEDIMEX, uważa, że tendencja do redukowania czasu 
od zamówienia do dostawy przybiera na sile nie tylko w aspek-
cie e-commerce. „Powszechnie skraca się cut of time dostaw, 
zauważamy także większe zainteresowanie dostawami nocnymi, 
które realizujemy do sklepów, bez udziału personelu”. Należy się 
spodziewać, że już wkrótce także w Polsce – szczególnie w ob-
rębie wielkich aglomeracji – dostawa towaru tego samego dnia 
(same-day delivery) stanie się przedmiotem przetargu. Ponieważ 
klienci oczekują natychmiastowego zadowolenia z robienia zaku-
pów, szybko przestało im wystarczać odwiedzanie tradycyjnych 

sklepów tylko po to, aby obejrzeć towar i kupić go taniej przez In-
ternet. Temu typowi zakupów hołdują osoby dokonujące zakupów 
trwałych produktów, np. elektronicznych. Natomiast w zakupach 
wielu innych towarów, np. odzieży, salon wystawowy (showroom) 
przenoszony jest do domów. A to dlatego, że sklepy, chcąc się wy-
różnić, proponują kupującym wiele udogodnień w zakresie serwi-
su posprzedażowego, jak na przykład bezpłatny zwrot i dostawę. 
Jak zauważa Marcin Bąk: „Coraz bardziej powszechną praktyką 
jest zamawianie kilku rozmiarów odzieży czy obuwia, a po wybra-
niu pasującego, odesłanie reszty do sklepu w ramach bezpłatnego 
zwrotu. Co to oznacza dla operatora? Po pierwsze, jest to potężny 
obszar do zagospodarowania, a także nowy element optymaliza-
cji procesu. Liczby, z jakimi możemy się spotkać, to nawet kilka 
tysięcy zwrotów dziennie w ramach jednej marki. Zadania opera-
tora polegają na ocenie jakości zwracanych towarów, ich dalszej 
klasyfikacji, przeprocesowaniu i przygotowaniu do odsprzedaży. 
Cała operacja musi odbywać się w bardzo szybkim tempie, co jest 
związane z coraz krótszym cyklem życia produktu i częstymi 
wymianami kolekcji w sklepach. Towar, który dziś otrzymujemy, 
za kilka dni może zniknąć z oferty, dlatego jak najszybciej musi 
zostać wprowadzony do sprzedaży”.
Wzrost znaczenia logistki zwrotów, zmiana statusu tradycyjnych 
sklepów w pick-up points, umożliwiających odbiór zamówionych 
towarów czy rozwój alternatywnych metod doręczenia przesy-
łek, dających możliwość wyboru miejsca oraz czasu doręczenia, 
to przejawy poprawy efektywności działania operatorów logi-
stycznych w obszarze handlu elektronicznego. Wyniki badania 
Operator Logistyczny Roku pokazują, że z roku na rok rośnie za-
interesowanie sklepów internetowych tą współpracą, na co wska-
zuje stały wzrost wymagań, od kontroli jakości (52% wskazań) 
po prowadzenie portalu sprzedażowego (10%). Wymaga to nakła-
dów w rozszerzanie pakietu usług, aby zapewnić pełne wsparcie, 
także poza usługami stricte związanym z logistyką. Jak wskazuje 
Lidia Ratajczak-Kluck, w zakresie obsługi zwrotów nie wystarczy 
zebrać i przekazać je klientom, należy zaoferować klientom po-
nowne wprowadzenie towaru do obrotu (kontrolę jakości zwra-
canych towarów, doprowadzenie ich do stanu fabrycznego oraz 
ometkowanie i pakowanie) po to, aby model biznesowy oparty 
o bezpłatny zwrot towaru w ogóle miał sens. ■

Operatorzy koncentrują się jednak ciągle bardziej na rozbudowie i poprawie 
wykorzystania infrastruktury niż na wdrożeniach nowych projektów 

logistycznych
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Lidia Ratajczak-Kluck 
dyrektor SG SCM 
członek zarządu Arvato Polska

Jakie branże najlepiej wykorzystują 
e-commerce?

Sklepy internetowe oferujące odzież, telefony 
komórkowe i sprzęt RTV/AGD to najprężniej 

działające podmioty na rynku sprzedaży elektro-
nicznej. Zarówno w Polsce, jak i na świecie e-com-
merce rozwija się w tempie dwucyfrowym. Jest to 
stały trend. Zakupy elektroniczne stają się powoli 
stylem życia. Otwiera to nowe perspektywy także 
dla handlu tradycyjnego, którego przedstawiciele 
coraz chętniej decydują się na uruchomienie no-
wych kanałów sprzedaży – omnichannel. Zjawisko 
to jest kolejnym, naturalnym krokiem w ewolucji 

procesów zakupowych. Rynek rośnie, rozwijają się 
kolejne branże, które decydują się na wejście w ka-
nał e-commerce. 
W Polsce będziemy już za chwilę świadkami 
ciekawego starcia gigantów. Amazon otworzył 
polskojęzyczny serwis, AliBaba zapowiada 
wejście do kraju w większym zakresie, a nowi 
właściciele Allegro także zapowiadają twardą 
walkę. Obecnie udział e-handlu w handlu deta-
licznym wynosi około 6%. Jeszcze nie tak daw-
no było to zaledwie 4%, przy czym np. w Niem-
czech handel ten zajmuje ok. 10% udziału 
w rynku. To pokazuje, że moment nasycenia 
jest jeszcze daleko przed nami. ■



Nie dziwi więc, że w tak wyselekcjonowanym gronie przeważa 
grupa kilkudziesięciu największych w kraju przedsiębiorstw, 
które odpowiadają za ponad jedną piątą obrotu rynku usług logi-
stycznych w Polsce, uzupełnionych zwykle kilkunastoma szybko 
rozwijającymi się mniejszymi firmami. 
Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań 
klientów oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia konku-
rencyjnego, program badawczy pozwala uczestnikowi zmierzyć 
pozycję rynkową. Co więcej, poddanie się niezależnemu badaniu 
daje szansę uzyskania rekomendacji jakości świadczonych usług 
jako najlepszych na rynku. W tym celu sporządzany jest gene-
ralny ranking firm, który w sposób skondensowany przedstawia 
sumę opinii klientów na temat danej firmy w kontekście ocen 
uzyskanych przez inne, często bezpośrednio konkurujące firmy.
Program badawczy zakłada z jednej strony trwałość badanej 
próby firm (skupiając najlepsze firmy), a z drugiej – wymusza 
wymianę jej elementów (na skutek naturalnej zmiany składu czo-
łówki firm). Im więcej nazw firm powtarza się na listach uczest-
ników kolejnych badań, tym lepiej dla porównywalności wyników. 
Liczna grupa stałych partnerów zaświadcza, że badanie jest prze-
prowadzone rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne. Lista 
notowanych w rankingu firm zmienia się w sposób nieuchronny, 
pozostały już tylko dwie firmy (GLS POLAND i RABEN POLSKA), 
które biorą udział w badaniu bez przerwy, od samego początku. 
Trzeba zarazem nadmienić, że wielu z obecnych partnerów ma 
równie długą historię uczestnictwa w badaniu, czy to w niezmie-
nionej formie organizacyjnej i tej samej nazwie, jak SPEDIMEX, 
czy w wyniku przekształceń pod innymi już markami, jak DIERA 
(dawniej FRANS MAAS/PROMEXIM), DSV ROAD i DSV SOLU-
TIONS (UTI POLAND/CARGOFORTE, DFDS TRANSPORT, FRANS 
MAAS) oraz DPD POLSKA (MASTERLINK EXPRESS). Potwierdza 
to istnienie naturalnej selekcji kandydatur do zajmowania naj-
wyższych pozycji w danych segmentach rynku. Liczba i skład 
uczestników odzwierciedlają panujące na rynku nastroje, gdy te 
ostatnie są lepsze, liczba pretendentów rośnie. Z kolei, gdy w da-
nym segmencie usług sytuacja jest gorsza niż w innych, to udział 
reprezentantów tego segmentu maleje.
Znamienne dla dynamicznego rozwoju rynku usług logistycz-
nych jest pojawianie się na liście uczestników badania co roku, 
zupełnie nowych firm. Pozwala to uzupełnić ubytki w programie 
spowodowane naturalnym procesem rezygnacji z udziału w ba-
daniu tych firm, które poprzednio nie osiągnęły zadawalających 
dla siebie rezultatów. Absolutnymi debiutantami w tegorocznym 
badaniu są: AGILITY LOGISTICS, TSLOGISTIC, UNI-LOGISTICS 
i VIVE TRANSPORT, natomiast DAMCO POLAND, DHL GLOBAL 
FORWARDING i DSV ROAD biorą udział w badaniu, po mniejszej 

Badanie satysfakcji klientów
Badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2016 r. po raz piętnasty. Udział 
w tym programie badawczym ograniczony jest 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, usłu-
gi ekspresowe i kurierskie, logistyka kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego), ale jedynie tych, które ogłaszanemu publicznie 
osądowi klientów chcą się poddać. 
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lub większej przerwie. Godne podkreślenia jest, że wszystkie 
firmy, które w ubiegłym roku wzięły udział w badaniu po raz 
pierwszy (DHL PARCEL, FARMADA TRANSPORT, MARATHON 
INTERNATIONAL, SEIFERT POLSKA i VGL GROUP), nadal w nim 
uczestniczą. Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie te firmy chcia-
łyby mocniej zaakcentować swoją obecność na rynku, zaprezen-
tować nowe oblicze biznesowe lub przedstawić zupełnie nową 
markę. Trzeba też oczywiście w tych rachubach brać pod uwagę, 
że o przychodach polskich firm logistycznych w coraz większym 
stopniu decydują klienci zlokalizowani za granicą.
Według zebranych w trakcie badania szacunkowych danych zapo-
trzebowanie na usługi logistyczne ze strony kluczowych klientów 
– po latach silnych wzrostów (2012, 2014-2015) – słabnie. W po-
łowie roku klienci deklarowali wydatki na logistykę na niższym 
niż rok temu poziomie. Cięcia miałyby objąć nie tylko wydatki 
na usługi kupowane w zewnętrznych firmach, ale też na inwe-
stycje i logistykę wewnętrzną. Gdyby nawet wartości księgowe 
na koniec bieżącego roku miały się okazać mniej pesymistyczne, 
to deklaracje badanej grupy docelowej menedżerów logistyki, li-
czącej ponad 1100 osób, należy uznać za wyraz zaniepokojenia 
pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Stagnacja gospodarcza 
na poziomie poniżej 3% wzrostu nie skłania przedsiębiorców 
do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, nakazuje ostrożność 
i oczekiwanie na lepsze czasy. Wyniki sprzedaży branży logi-
stycznej, przynajmniej jeśli chodzi o duże i średnie firmy, będą 
jednak – mimo deklaracji kluczowych klientów badanych ope-
ratorów logistycznych – dodatnie, jak na to wskazują wyniki 
uzyskanej przez nas prognozy. Firmy logistyczne z pewnością 
musiały w związku z tym rozszerzyć listę usługobiorców, także 
na mniej rentownych klientów, aby utrzymując wolumen do-
staw na planowanym poziomie, zapewnić płynność finansową. 
Wiązało się to też najprawdopodobniej ze wzrostem udziału 
usług operatorów logistycznych w wydatkach ich kluczowych 
klientów, kosztem innych, pomniejszych wykonawców. Klienci 
ci zlecają usługi stosunkowo dużej liczbie firm logistycznych, 
ale najważniejsze z nich przejmują większą niż dotychczas część 
tych zleceń. Według wspomnianej prognozy wyników na wzrost 
przychodów mogą liczyć tylko duże i średnie firmy, przychody 
mniejszych firm zdecydowanie spadną.
Operatorzy mogąc się cieszyć ze wzrostu zamówień i korzystania 
kluczowych klientów z coraz szerszego oferowanego przez nich 
pakietu usług, muszą się jednak zarazem ciągle dzielić zamówie-

niami ze stosunkowo dużą liczbą innych wykonawców. Poziom 
wydatków klientów na zewnętrzne usługi logistyczne nie był za-
razem tak duży, jakby mógł być, na co wskazuje ich relacja do 
poziomu wydatków klientów na logistykę wewnętrzną. Wpraw-
dzie w przychodach operatorów decydującą i stale rosnącą rolę 
odgrywają klienci, którzy lokują swe wydatki na logistykę prawie 
całkowicie na zewnątrz (kupując usługi logistyczne w wyspecjali-
zowanych firmach), to ich udział w strukturze klienteli właściwie 
stale się obniża. Dzieje się tak po części dlatego, że zaangażo-
wanie operatorów logistycznych w optymalizację procesów logi-
stycznych klientów przez lata coraz bardziej słabło. Odnotowany 
obecnie olbrzymi wzrost zadowolenia klientów z tego aspektu 
współpracy na razie nie zdołał zmienić tego obrazu rzeczy. Waż-
niejsze jest jednak to, że operatorzy logistyczni nie są w stanie 
rozszerzyć relacji opartych o outsourcing na nowych klientów. 
Nie udaje się im zmienić struktury wydatków przedsiębiorstw 
na logistykę, odwrotnie – udział wydatków na zewnętrzne usługi 
logistyczne w całości kosztów przeznaczonych na logistykę nadal 
spada.
Wraz z rozwojem rynku usług logistycznych długofalowo rosło za-
ufanie klientów do jakości obsługi, ale proces ten nie przebiegał 
prostoliniowo. Co ciekawe, każdy gwałtowny wzrost zapotrzebo-
wania przynosił obniżenie ewaluacji jakości obsługi i odwrotnie. 
Silniej jeszcze zjawisko to zaznaczało się w okresach spadku 
popytu (2009, 2013), kiedy niespodziewanie zadowolenie klien-
tów z jakości obsługi wyraźnie się podniosło. Odnosząc się do 
psychologii biznesu, łatwo można wskazać, kiedy przedsiębiorcy 
bardziej niż zwykle zabiegają o względy klientów. Tak też dzie-
je się obecnie, gdy kluczowi klienci ograniczają swoje potrzeby 
w zakresie obsługi logistycznej, wskazując zarazem na wzrost 
zadowolenia z poziomu tej obsługi.
Jeśli zapotrzebowanie na usługi nadmiernie rośnie, to istnieje 
ryzyko pojawienia się deficytu mocy przerobowych operatorów 
logistycznych. Spotyka się to z niezadowoleniem klientów, którzy 
zostają zmuszeni do rozdzielenia zamówień na większą liczbę 
zleceniobiorców i zawężenia zakresu usług kupowanych na ze-

Maciej Walenda
prezes zarządu 
DSV Solutions 

W ostatnich latach Polska stała się 
dużym parkiem logistycznym dla Eu-
ropy. Jakie jest nasycenie rynku usług 
magazynowych w naszym kraju?
 

Pozycja Polski na rynku usług magazynowych 
stale rośnie i trudno mówić o ryzyku spowolnie-

nia lub zatrzymania dynamiki. Przede wszystkim, 
pomimo ogromnego wzrostu ilości powierzchni 
magazynowej, Polska znajduje się na wysokim, jed-
nak dopiero dziewiątym miejscu, biorąc pod uwagę 
podaż. Jednocześnie, nasz kraj dołączył do czołówki 
lokalizacji cieszących się największym zaintereso-
waniem ze strony potencjalnych klientów, zbliżając 
się do takich liderów jak Venlo, Dusseldorf czy Rot-

terdam. Tak wysoka ocena świadczy nie tylko o na-
dal znaczącym potencjale do rozwoju, ale również 
o bardzo wysokich kompetencjach operatorów logi-
stycznych na naszym rynku. Na tak duży optymizm 
składa się kilka kluczowych elementów. 
Przede wszystkim dysponujemy jednym z najbar-
dziej dynamicznych rynków operatorów logistycz-
nych i powierzchni magazynowych w Europie, 
który w połączeniu z wysoką jakością obsługi oraz 
wysoką stabilnością gwarantuje znaczącą przewagę 
w regionie. Równie istotnym elementem jest oczy-
wiście lokalizacja, która pozwala, poza dystrybucją 
wewnętrzną, również na obsługę wielu rynków 
z magazynów centralnych, które w ostatnim czasie 
są wizytówką Polski. ■
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Przewagę konkurencyjną utrzymują jednak 
nie liderzy jakości obsługi, lecz liderzy 

polityki cenowej



wnątrz (rozwój logistyki wewnątrz przedsiębiorstw). W relacjach 
z usługodawcami wzrasta znaczenie zleceń jednorodnych kosz-
tem kompleksowej obsługi. Natomiast każdy spadek popytu po-
ciąga za sobą reorientację potrzeb klientów i przesunięcie z usług 
prostych na usługi o wartości dodanej. Wdrożenie programów 
oszczędnościowych stawało się konieczne, gdy tylko dynamika 
wzrostu gospodarczego spadała. A wtedy jedynym kryterium wy-
boru firmy logistycznej przez klientów zostawała cena usług. Tak 
też było przed trzema laty, kiedy zaznaczył się spadek zapotrze-
bowania na usługi.
Skutkiem załamania rynku usług logistycznych (takiego jak na 
przełomie lat 2008-2009) jest odrzucenie modelu korzystania 
z usług firm logistycznych, który polega na zlecaniu zewnętrz-
nym firmom logistycznym realizacji tylko wybranych ogniw 
w łańcuchu dostaw. Zmiana ta pociąga za sobą daleko idące 
przetasowania w układzie sił na rynku usług logistycznych. 
Pierwszymi objawami kryzysu staje się: ograniczenie wydatków 
na zewnętrzne usługi logistyczne, spadek liczby zamówień oraz 
w konsekwencji – zmniejszenie liczby operatorów obsługujących 
przeciętnego klienta. Daje to szansę zwiększenia zakresu usług 
kupowanych od danego operatora. Tym samym w poszukiwa-
niu optymalnych rozwiązań kosztowych coraz częściej złożone 
usługi logistyczne zaczynają wypierać usługi proste. Co więcej, 
zaznacza się wyraźna przewaga firm logistycznych oferujących 
najbardziej złożone usługi nad mniej wyspecjalizowaną resztą 
badanych firm. Największe firmy logistyczne oferujące złożone 
usługi, które generalnie uzyskiwały zbliżone do siebie i raczej 
mierne oceny klientów z wykonania założonych norm obsługi, 
z nagła zyskują pełną akceptację swojej klienteli. Ich konkurenci 
odwrotnie, tracą wiele z zaufania, którym obdarzali ich klienci. 
Mniejsze firmy nie są bowiem w stanie zagwarantować lepszych 
warunków dostaw niż potentaci. A wiadomo, że tylko dzięki temu 
mogły skutecznie podjąć rywalizację na rynku. Okazuje się po-
nadto, że jednym z najważniejszych kryteriów wyboru operatora 
usług logistycznych stają się, obok niezawodności dostaw (a na 
tym polu mniejsze firmy zaczęły przegrywać rywalizację), poten-
cjał wykonawczy i możliwość oferowania kompleksowej obsługi. 

Wymienione cechy najbardziej przybierają na znaczeniu, co ozna-
cza, że te właśnie elementy stają się najważniejszym obiektem 
przetargowym w walce rynkowej.
W latach stagnacji gospodarczej powolnemu wzrostowi zapotrze-
bowania na usługi logistyczne nie towarzyszą już takie spekta-
kularne objawy nierównowagi. Klienci bynajmniej nie zaczynają 
ponownie kupować u operatorów logistycznych coraz węższego 
zakresu usług i przerzucają wykonanie niektórych usług na in-
nych wyspecjalizowanych wykonawców. Przeciwnie, nacisk na 
ograniczanie kosztów w realizacji dostaw wymusza zlecanie 
kompleksowej obsługi tylko wybranym operatorom usług logi-
stycznych. Leży to w interesie klientów, którzy oczekują innowa-
cyjnych, kompleksowych rozwiązań od wybranych firm logistycz-
nych z odpowiednim potencjałem, w nadziei obniżenia kosztów 
logistycznych czy korzyści z usprawnienia łańcucha dostaw. Za-
kres usług kupowanych u pojedynczego operatora stale wzrasta, 
obecnie osiągnął rekordowy poziom.
Stagnacja gospodarcza zdawała się wymuszać zmianę struktury 
wydatków przedsiębiorstw na logistykę o bardziej fundamen-
talnym znaczeniu. Przełamany został bowiem długookresowy 
trend spadkowy odnośnie do korzystania z zewnętrznych usług 
logistycznych. Odsetek klientów przeznaczających na zakup 
zewnętrznych usług logistycznych zdecydowaną większość (do 
obliczeń przyjęto wartości powyżej 75%) wszystkich kosztów 
logistyki (wśród nich należy szukać przedsiębiorstw zaintereso-
wanych outsourcingiem!) powiększył się z 31 do ponad 40% (w la-
tach 2010-2012) całości badanej populacji. Istnienie zależności 
pomiędzy wzrostem zaufania klientów a powiększeniem zakresu 
obsługi logistycznej kupowanej u zewnętrznych wykonawców 
wydawało się oczywiste. Trudno sobie bowiem wyobrazić dalszy 
wzrost zaufania klientów bez wyraźnego powiększenia kompeten-
cji 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 logistycz-
ne w ogólnej puli wydatków systematycznie spada do poprzed-

Stagnacja gospodarcza na poziomie poniżej 3% wzrostu nie skłania 
przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, nakazuje 
ostrożność i oczekiwanie na lepsze czasy

Yann Belgy
dyrektor generalny
ID Logistics Polska

Czy polski rynek usług logistycznych 
w najbliższej przyszłości będzie się 
rozwijał?

Jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych lat 
rynek logistyki kontraktowej w Polsce będzie na-

dal szybko się rozwijał. Na ten rozwój będą miały 
wpływ trzy główne czynniki: outsourcing usług logi-
stycznych, reorganizacja łańcuchów dostaw wynika-
jąca ze zmian zachodzących w kanałach dystrybucji 
oraz uruchamianie w Polsce centrów dystrybucji, 
odpowiadających za obsługę sąsiednich krajów. ID 
Logistics Polska specjalizuje się w logistyce kon-
traktowej dla sieci handlowych, spożywczych i wy-
specjalizowanych oraz producentów FMCG. Bazując 
na naszym know-how i portfolio klientów, obsłu-
giwanych w innych krajach, w ciągu najbliższych 
lat będziemy rozszerzać zakres usług o ofertę dla 

branży kosmetycznej, odzieżowej, e-commerce, far-
maceutycznej oraz motoryzacyjnej.
ID Logistics jest wciąż młodą, ale bardzo dynamicz-
ną firmą, która szybko rozwijała się w ciągu ostat-
niej dekady, zarówno w Polsce, jak i innych krajach. 
Naszym celem jest utrzymanie dwucyfrowego wzro-
stu w ciągu najbliższych lat. W pierwszym kwartale 
2017 roku uruchomimy dwa nowe centra logistycz-
ne: w Bydgoszczy i Gliwicach oraz poszerzymy ofer-
tę o nowe branże. Jeśli chodzi o rynki europejskie, to 
w 2016 roku rozpoczęliśmy działalność w Portugalii 
i Belgii, przejęliśmy też jednego z największych ope-
ratorów logistyki kontraktowej w Hiszpanii. Naszym 
celem na najbliższe lata jest umocnienie pozycji fir-
my w Europie poprzez zwiększenie udziału w rynku 
i rozszerzenie zakresu usług logistyki kontraktowej 
o nowe branże. ■
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niego poziomu. Klienci wprawdzie kupują stosunkowo dużo zin-
tegrowanych usług u pojedynczego operatora, ale nie udaje się 
zwiększyć zakresu tak wykonywanych usług, nawet przez czoło-
we firmy. Klienci nadal niektóre usługi lokują w licznej grupie 
innych firm. Nie są też skłonni rozszerzyć zakresu outsourcingu. 
W efekcie nie 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 naj-
lepsze firmy na rynku przez lata spadało, jeśli w 2006 r. takich 
klientów było 62,7%, to w 2015 r. tylko 54%. Obecnie tendencja ta 
została zgodnie z przewidywaniami powstrzymana, poziom zaufa-
nia podskoczył do 59,7%. W przyszłości należałoby się spodzie-
wać dalszego umacniania się pozycji konkurencyjnej czołowych 
operatorów, gdyż udało się powstrzymać powiększanie się grupy 
klientów, którzy wykazując słabą orientacją rynkową, nie dostrze-
gali żadnych wyróżniających się firm logistycznych. Najważniej-
szym wyznacznikiem procesu erozji przywództwa rynkowego był 
stale rosnący odsetek klientów nie potrafiących wskazać najlep-
szej firmy, który w 2012 r. wynosił już 22,6% badanej populacji. 
W ostatnich czterech latach grupa ta zmalała o połowę.
Zmiany sytuacji rynkowej (relacja popytu do podaży, poziom kon-
kurencji, wyspecjalizowanie w usługach) znajdują odzwierciedle-
nie w zmianach preferencji klientów. Zachodzi w tym względzie 
niezmienna sekwencja zdarzeń. W sytuacji niewydolności strony 
podażowej na rynku usług logistycznych, wywołanej rosnącym 
popytem, występuje wzrost zainteresowania klientów krytycz-
nymi elementami w obsłudze logistycznej. Rosną wtedy obawy 
dotyczące realizacji dostaw. Klienci są skłonni przyznać większe 
niż normalnie znaczenie właściwie wszystkim branym w badaniu 
pod uwagę cechom obsługi dostaw. Kwestia ceny, o ile tylko odpo-
wiada ona zakładanej jakości obsługi dostaw, schodzi jednak na 
drugi plan. W razie odwrócenia relacji, osłabienia popytu aż do 

wystąpienia nadpodaży usług logistycznych, znaczenie przypisy-
wane jakości obsługi dostaw natomiast generalnie ulega obniże-
niu. Wtedy znaczenie ceny usług w relacji do jakości, w stosunku 
do innych cech standardu obsługi, rośnie, gdyż klienci są zmusze-
ni do szukania oszczędności.
Jednakże w przypadku przedłużania się stagnacji gospodarczej 
kwestia preferencji usługobiorców komplikuje się. Wzmaga się 
poczucie niepewności co do kierunku zachodzących zmian, co 
wyraża się wzrostem znaczenia przypisywanego zarówno ja-
kości obsługi dostaw, jak i utrzymaniem nacisku na uzyskanie 
odpowiedniej ceny. Klienci obawiają się, że realizacja dostaw bę-
dzie niesprawna, a usługi zbyt drogie i na tym się koncentrują. 
W przeważającej liczbie przypadków przewagę konkurencyjną 
utrzymują jednak nie liderzy jakości obsługi, lecz liderzy polityki 
cenowej.
Odpowiadająca jakości cena usług oraz doświadczenie i wia-
rygodność biznesowa firmy logistycznej to w takim okresie 
stagnacji jak obecny cechy gwarantujące podtrzymanie współ-
pracy, mimo ewentualnego spadku zaufania do jakości realiza-
cji dostaw. Znaczenie przypisywane jakości realizacji dostaw 
wzrasta, co oznacza na ogół utratę zaufania do wykonawców 
usług, że ci są w stanie utrzymać najwyższy standard usług. 
W równym jednak stopniu podnosi się znaczenie polityki ce-
nowej i wizerunku operatora, ale zaufanie pod tym względem 
prawie się nie zmienia. Są to prawdziwe kotwice współpracy. 
Posiadanie tych cech jest warunkiem koniecznym podjęcia/
podtrzymania współpracy z operatorem logistycznym. Wyraź-
nie więc widać, że nie chodzi wtedy o skuteczne wynegocjo-
wanie jak najniższych cen i ustalenie wyśrubowanych norm 
wykonania usług, co byłoby możliwe z niedoświadczonym lub 
zdeterminowanym operatorem logistycznym, lecz o współpra-
cę z partnerem przewidywalnym i wiarygodnym. ■

Na wzrost przychodów mogą liczyć tylko duże i średnie firmy, przychody 
mniejszych firm zdecydowanie spadną

Zakres usług kupowanych u pojedynczego operatora stale wzrasta, obecnie 
osiągnął rekordowy poziom

Darek Michalak
Sales & Project Manager
Diera

Z jakimi problemami borykają się 
menedżerowie logistyki w transporcie 
drogowym, morskim, lotniczym, kole-
jowym? 

Największym wyzwaniem dla zarządzających 
w branży logistycznej wydaje się szybkie 

reagowanie na potrzeby klientów. Elastyczność 
w podejściu do zmieniających się oczekiwań i współ-
uczestniczenie w znajdowaniu najlepszych rozwią-
zań buduje zaufanie i jest ważnym czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi trwałych więzi z klientami.
Powszechnie znane i żywo dyskutowane w środowi-
sku przewoźników i spedytorów drogowych są decy-
zje o wprowadzaniu płacy minimalnej przez kolejne 
państwa Europy Zachodniej. To jeden z przejawów 
zawoalowanej polityki protekcjonizmu państwowe-
go, uderzającego w niezwykle prężną w nowych 

krajach członkowskich UE branżę transportową. 
Szczególnie dotkliwie odczuwają to polscy przewoź-
nicy, a pośrednio cała branża TSL. W transporcie 
morskim trwa światowy kryzys, a branża od kilku 
lat notuje wielomiliardowe straty. Najwyraźniej 
destabilizacja jest odczuwalna w ruchu z Chin 
do Europy. Natomiast Chiny intensyfikują wy-
siłki na rozwój alternatywnych dróg transportu 
do Europy. Powstają nowe połączenia kolejowe, 
które stają się konkurencją dla transportu lot-
niczego (koszty) oraz morskiego (czas). Dlatego 
niezwykle ważne jest aktywne uczestniczenie 
w budowaniu tego rynku usług transportowych 
i spedycyjnych. Diera, dzięki wieloletnim kontaktom 
i współpracy w WACO, ma sprawdzonych partnerów 
i agentów w Chinach, co pozwala na oferowanie 
naszym klientom atrakcyjnych rozwiązań również 
w transporcie kolejowym. ■
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Operatorzy, aby zachować przychody na dotychczasowym po-
ziomie, starają się przejąć większą niż dotąd część wydatków 

poszczególnych klientów, rozszerzając zakres swoich usług. Moż-
na założyć, że zgodnie z długookresową tendencją klienci będą 
kupowali u pojedynczego operatora coraz więcej.
Skutkiem obniżenia wydatków będzie nierównowaga rynkowa na 
tle zaburzeń pomiędzy popytem a podażą usług. Zgodnie z obser-
wowaną w przeszłości prawidłowością, cięcia wydatków dotkną 
jedynie zewnętrznych usługodawców, nie obejmą natomiast sfery 
wewnętrznych kosztów logistycznych. Jak zwykle w takiej sytuacji 
zarówno w okresie deficytu potencjału firm logistycznych w 2007 r.  
(kiedy nie można było znaleźć odpowiedniego wykonawcy), jak 
i nadpodaży w 2009 r. (wykonawcę można było znaleźć taniej), 
wydatki statystycznego zleceniodawcy lokowane w zewnętrznych 
firmach wyraźnie się obniżają, natomiast koszty wewnętrzne po-
noszone na logistykę pozostają bez zmian lub rosną.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że koszty ponoszone 
przez przedsiębiorstwa na logistykę zewnętrzną są długookreso-
wo niższe niż koszty logistyki wewnętrznej. Co więcej, w ciągu 
ostatniej dekady rozwój zewnętrznych usług ewidentnie nie na-
dążał za tempem rozwoju logistyki wewnętrznej. Naturę tej zależ-
ności mogliśmy odkryć dopiero wtedy, gdy wydatki statystyczne-
go przedsiębiorstwa na logistykę zewnętrzną znacznie wzrosły. 
Bezpośrednią tego przyczyną było jednak obniżenie wydatków na 
logistykę wewnętrzną. Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju 
zewnętrznych usług okazał się zatem przepływ wydatków dotąd 
lokowanych wewnątrz przedsiębiorstw. W niektórych segmentach 
rynku proces ten gwałtownie przyspieszył. W ostatnich latach 
udział przychodów od klientów lokujących na zewnątrz ponad 
75% wydatków logistycznych w całości przychodów niektórych 
operatorów z roku na rok rośnie. I wynosi nie 40%, lecz ponad 
połowę przychodów. Z tego względu należy przyjąć, że strategię 

działania operatorów logistycznych wyznaczać będzie obsługa 
projektów outsourcingowych.
Siłą rzeczy proces ten nie obejmuje wszystkich firm, wyraźnie 
rozwarstwia operatorów, wydzielając firmy wyspecjalizowane 
w outsourcingu logistyki. Ponieważ wydatki przedsiębiorstw na 
logistykę zewnętrzną wzrastały w całym omawianym okresie 
w wolnym tempie, to operatorzy musieli generować przychody 
bardziej przez wzrost liczby zleceniodawców, którym sprzedawa-
no mniej złożone usługi niż przez wzrost sprzedaży tych usług 
(lub outsourcingu) kluczowym klientom (tę grupę klientów bada-
my). W sposób nieubłagany liczebność przedsiębiorstw preferu-
jących zewnętrzne usługi logistyczne, lokujących całość wydat-
ków logistycznych w firmach zewnętrznych (do analizy przyjęto 
przedział: ponad 75% ogólnych kosztów logistyki), przez lata sys-
tematycznie malała (w 2010 r. stanowiły one rekordowo małą 
część badanych – 31,0%, podczas gdy jeszcze w 2004 – 44,9%). 
Jednakże wraz z trwaniem obecnego spowolnienia gospodarczego 
zaznaczyła się, i to dość gwałtownie, zmiana struktury wydatków 
przedsiębiorstw na logistykę. Udział przedsiębiorstw zorientowa-
nych na zewnętrzne usługi logistyczne w ogólnej puli wydatków 
na te usługi logistyczne, który według naszych szacunków wyno-
sił w 2010 r. 45,6%, w następnych latach znacznie się podniósł. 
Obecnie jednak notujemy odwrót od tej tendencji wynikający ze 
spadku popytu.
Łatwo wydzielić przedsiębiorstwa zainteresowane pogłębieniem 
współpracy z operatorami, włączając w to outsourcing logisty-
ki. Zasadniczo różnią się od tych, które stosunkowo rzadko, za 
względnie małe kwoty, kupują jedynie wybrane usługi logistycz-
ne. Przedsiębiorstwa te lokują wszystkie lub prawie wszystkie 
wydatki logistyczne na zewnątrz. Przedsiębiorstwa, których 
wydatki na zewnętrzne usługi logistyczne mają milionowe war-
tości, rekrutują się spośród tych, którzy preferują outsourcing 

Zapotrzebowanie na usługi 
logistyczne
Obecny rok w odróżnieniu od dwóch poprzednich przebiega pod znakiem cięcia kosztów logistyki w przedsiębiorstwach. Wzrost 
znaczenia kryterium odpowiadającego jakości ceny usług w wyborze firmy logistycznej wyraźnie wskazuje na zmianę orientacji 
kosztowej na rynku. 
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Anna Kania 
dyrektor ds. marketingu 
DHL Parcel

Jak rozwija się usługa przesyłek 
paletowych? Czy jest to segment, który 
jest atrakcyjny dla klientów w Polsce? 

Popyt na produkt DHL Parcel Max rośnie z roku 
na rok, obserwujemy wzrosty nie tylko wśród 

naszych klientów B2B, lecz również B2C. Oznacza 
to, że coraz więcej sklepów internetowych nadaje 
produkty na paletach, a ma to związek z rozwo-

jem branż takich jak AGD czy budownictwo. Nasza 
strategia opiera się na stworzeniu kompleksowej 
obsługi naszych klientów. Wszystkie formy dostawy 
i wszystkie rodzaje przesyłek, na warunkach klien-
ta. 95% naszego wolumenu palet, to usługi świadczo-
ne dla klientów, którzy nadają również inne przesył-
ki. Jest to usługa komplementarna, wiemy, że jest 
ona naszą przewagą konkurencyjną ze względu na 
najwyższą jakość i atrakcyjne ceny. Mamy do tego 
celu przygotowaną osobną dedykowaną sieć, w któ-
rą cały czas inwestujemy, trzy sortownie i specjali-
styczne samochody z windami. ■



logistyczny, podczas gdy przedsiębiorstwa dysponujące mniejszy-
mi funduszami zwykle dzielą wydatki na logistykę wewnętrzną 
i zewnętrzną. Dopiero bardzo znaczne fundusze pozwalają, aby 
wewnętrzne koszty logistyki ograniczyć. Jedynie w grupie klien-
tów o wydatkach rzędu kilku milionów złotych rocznie większość 
to tacy, którzy mają potencjalne możliwości stosowania takiej 
strategii zarządzania. Widać, że w przypadku wydatkowania 
mniejszych kwot (rzędu 1-2 mln złotych) zainteresowanie outso-
urcingiem logistyki jest niskie.
Przez lata rosnąca liczba przedsiębiorstw dysponujących dużymi 
funduszami była jednakże skłonna rozwijać logistykę raczej we-
wnątrz organizacji, niż zlecać usługi na zewnątrz. Z porównania 
szacunkowych danych o całości wydatków na logistykę przecięt-
nego przedsiębiorstwa zorientowanego 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 pozo-
stawały bez zmian, podczas gdy te drugie 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. Ozna-
cza to po pierwsze, że sprzedaż usług outsourcingu logistycznego 
znajdowała się w fazie stagnacji, podczas gdy sprzedaż innych 
zewnętrznych usług logistycznych stale dynamicznie rosła. Po 
drugie, coraz bardziej wyraźny stawał się dychotomiczny podział 
rynku zewnętrznych usług, z jednej strony na przedsiębiorstwa 
zorientowane na logistykę zewnętrzną, z drugiej – na przed-
siębiorstwa zorientowane na logistykę wewnętrzną (ich udział 
w ogólnej puli wydatków na zewnętrzne usługi stale się zwięk-
szał).
Odwrócenie niekorzystnego dla rynku usług logistycznych tren-
du nastąpiło właśnie dzięki zwiększeniu wydatków na logistykę 
zewnętrzną. I to kosztem wydatków lokowanych dotąd wewnątrz 
przedsiębiorstw. Zjawisko to pokazuje przyczynę, co dotychczas 
było przeszkodą w rozwoju outsourcingu i szerzej – korzystaniu 
z zewnętrznych usług logistycznych. Dalszy intensywny rozwój 
rynku zależy od wzrostu zainteresowania outsourcingiem lo-

gistycznym przez przedsiębiorstwa, które unikały współpracy 
w tym zakresie z zewnętrznymi operatorami tych usług. Prak-
tykowały one zlecanie wykonania pojedynczych usług wielu 
różnym firmom, zachowując kontrolę nad całością łańcucha do-
staw. Perturbacje na rynku usług logistycznych z pewnością nie 
zachęcały do korzystania z usług mniejszej liczby firm zewnętrz-
nych, wykonujących coraz bardziej złożone operacje. Jednakże 
spowolnienie gospodarcze wymusiło częściową zmianę podejścia 
do outsourcingu wielu klientów. Za cenę utraty kontroli nad za-
rządzaniem łańcuchem dostaw mieli nadzieję ograniczyć koszty 
logistyki. Obecnie jednak ponownie zdają się porzucać tę koncep-
cję zarządzania łańcuchem dostaw.
Umasowienie outsourcingu wszelkich, poza specjalistycznymi, 
funkcji biznesowych, w tym logistycznych, to niezwykła szansa 
dla operatorów logistycznych na rozwój działalności. Nie ulega 
dzisiaj wątpliwości, że aby proces umasowienia outsourcingu lo-
gistyki nabrał tempa, musi on w większym stopniu objąć rynek 
e-commerce. ■
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Strategię działania operatorów logistycznych wyznaczać będzie obsługa 
projektów outsourcingowych

Edyta Izdebska
Sales Director
Allport Cargo Services Poland

Jak wygląda sytuacja na rynku usług 
morskich i czy inwestycje kolejowe w 
Szlak Jedwabny mogą znacząco zmniej-
szyć ruch kontenerów morskich?

Sytuacja na rynku frachtów morskich zmienia się 
bardzo dynamicznie na przestrzeni ostatnich mie-

sięcy. Zbyt wielka podaż tonażu w stosunku do popytu 
spowodowała zapaść w przewozach kontenerowych 
i przełożyła się na rekordowo niski poziom frachtów 
w pierwszym kwartale br. zarówno z Dalekiego 
Wschodu, jak i z Europy. Szerokim echem odbiło się 
na rynku ogłoszenie upadłości jednego z liczących się 
armatorów. Negatywne wyniki osiągane przez linie 
żeglugowe wymusiły szukanie rozwiązań wspiera-
jących odbudowę frachtów do poziomu sprzed wielu 
miesięcy. Fuzje, przejęcia, zmiany w nierentownych 
połączeniach - to jedne z licznie podejmowanych 

działań w celu poprawy równowagi pomiędzy podażą 
a popytem. W przewozach kontenerowych z Azji coraz 
większy udział mają rozwiązania kolejowe. Minęło już 
kilka lat od pojawienia się pierwszych dostaw drogą 
kolejową, obserwowany jest wzrost liczby połączeń, jak 
i zainteresowania coraz większej liczby klientów nie 
tylko importem, ale i exportem kolejowym do/z Chin. 
W odpowiedzi na wymagania rynku Allport Cargo 
Services Poland wprowadziło do oferty serwis kolejowy 
z kilku terminali w Chinach, oferując konkurencyjne 
czasy tranzytu w stosunku do frachtów morskich. 
Obserwujemy tendencję wzrostową przewozów kole-
jowych, jednakże nadal stanowi to ułamek wszystkich 
dostaw realizowanych dla naszych klientów. Pomimo 
oferowanych obecnie kilku połączeń tygodniowo, na-
dal to rozwiązanie będzie wsparciem dla transportu 
morskiego oraz alternatywą dla rozwiązań transportu 
morsko-lotniczego. ■



RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2016
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]

2014 2015 2016 I II III IV V VI VII

29 17 1 ID Logistics Polska 11 1 2 5 3 2 11

3 3 2 DHL Express 4 18 6 2 8 10 1

2 3 3 TNT 2 15 9 3 11 6 4

4 1 4 Raben Logistics Polska 6 27 3 1 17 4 2

1 12 5 Maszoński Logistic 26 1 1 18 1 1 15

15 8 6 Panalpina Polska 1 6 15 12 15 7 9

5 3 7 General Logistics Systems Poland 9 13 4 9 9 8 14

10 8 7 GEODIS Polska 12 5 12 6 12 9 10

- - 9 VIVE Transport 29 8 5 11 2 3 16

8 7 10
General Logistics Systems Poland obsługa 
e-commerce

5 20 8 15 5 11 17

- - 11 DSV Road 20 16 14 4 10 21 5

25 - 12 Damco Poland 10 17 21 17 3 16 13

- - 13 DHL Global Forwarding 3 25 17 7 23 13 12

11 10 14 Diera 22 3 16 20 7 14 22

- - 15 TSLogistic 21 4 20 19 6 17 18

17 20 16 DPD Polska 19 29 7 8 22 15 7

22 14 17 DSV Solutions 17 22 10 10 31 12 8

- 13 18 VGL Group 16 11 11 16 20 18 19

- 10 19 DHL Parcel 24 30 13 14 29 5 3

20 15 20 IFB International Freightbridge (Poland) 14 8 22 25 12 20 23

13 6 21 DHL Supply Chain 8 28 25 13 32 29 6

22 24 22 Spedimex 13 21 18 24 19 25 27

- 28 23 Marathon International 27 10 23 23 26 19 25

18 18 24 Allport Cargo Services Poland 18 12 30 28 15 26 30

24 23 25 Omega Pilzno 28 23 19 21 27 22 21

- 25 26 Farmada Transport 30 14 26 27 18 23 29

28 26 26 Link 32 7 28 26 23 31 20

7 16 28 arvato Polska 7 31 27 29 28 27 24

- - 29 Uni-logistics 15 19 29 30 23 30 31

19 22 30 Poczta Polska 25 32 24 22 30 24 26

- - 31 Agility Logistics 23 24 31 31 12 32 32

- 31 32 Seifert Polska 31 25 32 32 21 28 28

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 2014 roku zmienił się natomiast układ kategorii, wprowadzono wskaźnik lojalności kluczowych klientów.
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OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2016
Pozycja

1 ID Logistics Polska Błyskawiczny awans do czołówki nowego na polskim rynku operatora logistycznego, wyróżnianego już poprzednio za „największy 
wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu”

2 DHL Express 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

3 TNT Zmiany w strategii w związku z przejęciem przez jedną z działających globalnie firm logistycznych, nastawienie na rozwój europejskiego 
serwisu kurierskiego

4 Raben Polska Lider logistyki w zakresie pozycja rynkowa: wraz z zagraniczną ekspansją konkurencyjność firmy jeszcze wzrosła. Zasięg geograficzny 
dostaw jest z roku na rok coraz wyżej oceniany przez obecnych i potencjalnych polskich klientów

5 Maszoński Logistic Lider logistyki w zakresie lojalność klientów: pierwsza polska firma, która wygrała ranking Operator Logistyczny Roku, utrzymuje 
zaufanie i lojalność klientów na niezrównanie wysokim poziomie

6 Panalpina Polska Lider logistyki w kategorii zakres i jakość usług: strategia firmy zakłada, że osiągnięcie pierwszeństwa w obsłudze zapewni wzrost 
udziału w rynku. Uzupełnienie strategii o dywersyfikację i kompleksowość usług

7 General Logistics Systems 
Poland

Lider logistyki w kategorii usługi kurierskie: firma realizuje odmienną niż konkurenci strategię koncentrowania się na efektywności 
działań sprzedażowych. Żeby pobierać wysokie marże, firma musi oferować usługę najwyższej próby

7 GEODIS Polska Lider logistyki w zakresie standard realizacji dostaw i elastyczność: strategia budowania silnej marki na rynku oparta na nieprzeciętnie 
wysokim poziomie realizacji dostaw i elastyczności w obsłudze

9 VIVE Transport Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu: nie ogranicza się do działania w ramach konglomeratu

11 DSV Road Najlepsza firma w zakresie spedycji drogowej: połączenie elastycznych dedykowanych rozwiązań logistycznych z kompleksowością 
obsługi standardowych dostaw

12 Damco Poland Pełen wachlarz usług logistycznych plus projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań
13 DHL Global Forwarding Firma najczęściej rekomendowana przez klientów w segmencie spedycja morska i lotnicza
14 Diera Najlepsza firma w zakresie szybkości dostaw: stałe doskonalenie jakości dostaw kluczem do zachowania pozycji rynkowej

15 TSLogistic Wyróżniające wykonanie założonych norm usług logistycznych: spedycja drogowa, lotnicza i morska pod jednym dachem podparta 
elastyczną obsługą klientów

16 DPD Polska Najlepsza firma w zakresie tempa wzrostu pozycji rynkowej: najszybciej rozwijająca się firma kurierska, realizująca strategię 
dynamicznego wzrostu udziału w rynku

17 DSV Solutions Najlepsza firma w zakresie kompleksowości usług: międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu projektów logistycznych, w 
zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją

18 VGL Group Jedna z najsilniejszych firm w segmencie spedycja morska i lotnicza, o uznanym szerokim geograficznym zasięgu działania i 
wyśrubowanych normach realizacji dostaw

19 DHL Parcel Polska Lider rynku e-commerce, firma najczęściej rekomendowana przez klientów na tym rynku, jej oferta uznana za jedną z najbardziej 
konkurencyjnych

20 IFB International 
Freightbridge (Poland)

Najwyżej oceniony przewoźnik skonteneryzowanych ładunków. Systematyczny wzrost jakości dostaw oraz elastyczności w podejściu do 
oczekiwań klientów

21 DHL Supply Chain Poland Ogromny potencjał, znajomość rynków lokalnych i doświadczenie globalne w zakresie każdego z elementów łańcucha dostaw

22 Spedimex Najlepsza firma logistyczna w zakresie elastyczności dostaw: rozbudowa sieci dystrybucyjnej, równoważąca ofertę produktową i 
zwiększająca możliwości operacyjne, okazuje się sukcesem, podnosząc pozycję firmy na rynku

23 Marathon International Najlepszy dostawca ładunków w trybie just-in-time. Wzorcowo przebiegający proces szybkiej rozbudowy firmy, oparty na oferowaniu 
doskonałych jakościowo usług logistycznych

24 Allport Cargo Services 
Poland Poland

Połączenie obsługi frachtu drogowego, morskiego i lotniczego z obsługą magazynową ma potencjał rozwoju, choć rynek jest ogromnie 
konkurencyjny, czego dowodzi choćby skład niniejszego zestawienia

25 Omega Pilzno
Jedna z najlepszych z rekomendacji klientów korporacyjnych dużych firm w segmencie transport i spedycja drogowa. Dalsze umocnienie 
pozycji na rynku transportowym możliwe jedynie dzięki transformacji firmy o wąskiej specjalizacji w firmę logistyczną, podejmującą się 
kompleksowej obsługi

26 Farmada Transport Najlepszy przewoźnik w ruchu krajowym: wysoka jakość serwisu w realizacji dedykowanych usług transportowych (leki, art. 
spożywcze, mrożonki, kosmetyki)

26 Link Najlepszy przewoźnik ładunków całopojazdowych: lider międzynarodowych przewozów drogowych do północno-zachodniej Europy
28 arvato Polska Chce wyzyskać swą przewagę konkurencyjną w związku z rozwojem handlu elektronicznego

29 Uni-logistics Wysoko ceniona kompleksowa obsługa w zakresie transportu lądowego, transportu i spedycji lotniczej oraz morskiej, a także 
przewozów intermodalnych. Wyróżniono także obsługę celną

30 Poczta Polska Największa sieć stałych połączeń transportu drogowego daje możliwość oferowania usług logistycznych (listy, paczki, palety), bez 
konieczności budowania osobnych sieci połączeń transportowych; najpopularniejszy operator logistyczny na rynku e-commerce

31 Agility Logistics Globalny gracz działa bezpośrednio w Polsce dopiero od 2008 r., wspierając klientów w transporcie i spedycji lotniczej oraz spedycji 
morskiej (FCL i LCL), drogowej i intermodalnej. Od 2016 r. oferuje również usługi spedycji kolejowej

32 Seifert Polska Innowacyjne i inteligentne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, a także magazynowania i logistyki produkcyjnej
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I. ZAKRES I OCENA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Pozycja Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych usług

2014 2015 2016 2014 2015 2016

15 12 1 Panalpina Polska 23,29% 27,84% 35,92%

1 6 2 TNT 38,11% 31,47% 35,85%

- - 3 DHL Global Forwarding - - 33,87%

2 3 4 DHL Express 33,04% 32,04% 33,26%

24 7 5 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 18,67% 30,95% 33,11%

11 1 6 Raben Logistics Polska 24,81% 35,01% 32,86%

9 5 7 arvato Polska 25,75% 31,68% 32,70%

7 9 8 DHL Supply Chain 26,65% 29,80% 32,62%

3 2 9 General Logistics Systems Poland 30,29% 34,37% 31,63%

8 - 10 Damco Poland 26,57% - 30,92%

21 14 11 ID Logistics Polska 21,10% 27,18% 30,46%

18 10 12 GEODIS Polska 22,77% 29,09% 29,63%

13 8 13 Spedimex 23,82% 29,61% 29,54%

22 23 14 IFB International Freightbridge (Poland) 19,57% 20,47% 29,51%

- - 15 Uni-logistics - - 29,23%

- 21 16 VGL Group - 23,30% 28,82%

19 13 17 DSV Solutions 22,53% 27,76% 27,44%

17 17 18 Allport Cargo Services Poland 22,80% 24,54% 27,14%

6 16 19 DPD Polska 27,69% 25,53% 27,04%

- - 20 DSV Road - - 26,80%

- - 21 TSLogistic - - 25,63%

10 18 22 Diera 25,73% 24,20% 25,57%

- - 23 Agility Logistics - - 24,70%

- 11 24 DHL Parcel - 29,05% 23,47%

20 19 25 Poczta Polska 21,49% 23,65% 23,20%

5 26 26 Maszoński Logistic 28,30% 17,42% 22,88%

- 27 27 Marathon International - 17,12% 22,46%

23 25 28 Omega Pilzno 19,26% 18,42% 22,40%

- - 29 VIVE Transport - - 21,81%

- 24 30 Farmada Transport - 18,87% 21,48%

- 28 31 Seifert Polska - 17,02% 21,30%

28 29 32 Link 16,36 16,27% 21,08%

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 28,46%), zdecydowanie wyższym niż w poprzednich latach.
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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 IFB TSLogistic DHL GF
2. Krajowe Farmada Raben Seifert Spedimex VGL
3. Międzynarodowe VIVE Maszoński DHL GF VGL Panalpina
4. Kolejowe i kombinowane Panalpina GEODIS DHL GF Uni-logistics VGL
5. Morskie Panalpina DHL GF IFB Uni-logistics Allport
6. Lotnicze cargo Panalpina DHL GF Uni-logistics Agility Allport
7. Drobnicowe Raben Panalpina Damco DHL GF DSV Road
8. Częściowe DSV Road TSLogistic Uni-logistics Panalpina Allport
9. Całopojazdowe Link Marathon Omega Maszoński VIVE
10. Kontenerowe IFB Panalpina DHL GF Uni-logistics Allport
11. Ogólnie: magazynowanie IDL DSV Solutions DHL SC Damco arvato
12. Przyjęcie towaru DSV Solutions IDL DHL SC arvato Spedimex
13. Składowanie arvato IDL DSV Solutions Damco DHL SC
14. Wysyłka IDL DSV Solutions Damco DHL SC
15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego GLS Diera GEODIS Damco IDL
16. Obsługa infolinii GLS Diera GEODIS DHL Parcel Raben
17. Obsługa zwrotów GLS DHL Parcel arvato Diera Poczta Polska
18. Ogólnie: obsługa IT GLS DHL Parcel arvato
19. Prowadzenie platformy informatycznej e-sklepu GLS DHL Parcel
20. Integracja systemów informatycznych GLS DHL Parcel arvato
21. Ogólnie: obsługa finansowa GLS DPD DHL Parcel arvato GEODIS
22. Odbiór dokumentów zwrotnych GLS arvato DPD DHL Parcel Poczta Polska
23. Pobranie gotówki za towar GLS DPD arvato DHL Parcel Diera
24. Płatności on-line GLS DHL Parcel DPD Poczta Polska GEODIS
25. Ogólnie: usługi kurierskie GLS DHL Express TNT DHL Parcel DPD
26. Dostawa tego samego dnia DPD TNT DHL SC DHL Express GLS
27. Dostawa następnego dnia roboczego GLS DPD TNT DHL Express DHL Parcel
28. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia TNT GLS DHL Express DPD DHL Parcel
29. Serwis międzynarodowy drogowy TNT GLS arvato DHL Express DHL SC
30. Serwis międzynarodowy lotniczy TNT DHL Express DHL SC DHL Parcel arvato
31. Typ przesyłki: waga do 1 kg DHL Express GLS TNT DHL Parcel DPD
32. Typ przesyłki: paczki GLS DHL Express TNT DPD DHL Parcel
33. Ogólnie: VAS arvato GLS Damco Spedimex IDL
34. Przepakowywanie Damco arvato GLS Spedimex DHL SC
35. Etykietowanie arvato IDL GLS DSV Solutions DHL SC
36. Metkowanie arvato IDL GLS Spedimex
37. Drukowanie dokumentów dla klienta arvato IDL DHL SC GLS
38. Zarządzanie numerami seryjnymi arvato DSV Solutions Damco GLS Spedimex
39. Zakup i zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi arvato GLS DHL SC IDL Damco

40. Dokładanie instrukcji, kart gwarancyjnych arvato GLS Diera

41. Kontrola jakości, konserwacja towarów IDL arvato DSV Solutions GLS Spedimex
42. Składanie zestawów okolicznościowych arvato DHL SC Damco Spedimex GLS

43. Elektroniczne powiadomienia odbiorców GLS arvato DHL Parcel Diera

44. Obsługa punktów nadawania i odbioru przesyłek GLS arvato Damco Diera Poczta Polska
45. Usługi celne DHL GF Panalpina DHL Express Uni-logistics TNT
46. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie IDL DSV Solutions Damco Spedimex DHL SC
47. Spedycja DSV Road VGL Panalpina DHL GF TSLogistic
48. Logistyka kontraktowa IDL DHL SC Maszoński Spedimex Damco
49. Zaopatrzenie produkcji Maszoński DHL SC VIVE GEODIS Link
50. Dystrybucja produktów gotowych Spedimex Raben GEODIS DHL SC IDL
51. Dostawy w trybie just-in-time Marathon Link VIVE Seifert Omega

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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II. WYKONANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG LOGISTYCZNYCH W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Terminowość Kompletność Bezbłędność Ogółem

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016

31 1 ID Logistics Polska 60,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0% 100,0% 100,0%

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

3 3 Diera 98,0% 97,9% 96,0% 95,7% 96,0% 93,6% 93,6%

- 4 TSLogistic - 97,7% - 95,5% - 95,5% 93,2%

5 5 GEODIS Polska 90,9% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3%

7 6 Panalpina Polska 92,0% 94,1% 100,0% 100,0% 96,0% 96,1% 92,2%

14 7 Link 81,8% 91,7% 100,0% 91,7% 100,0% 91,7% 91,7%

13 8 IFB International Freightbridge (Poland) 90,0% 90,7% 98,0% 98,1% 88,0% 98,1% 88,9%

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

9 10 Marathon International 87,5% 88,2% 93,8% 94,1% 93,8% 100,0% 88,2%

8 11 VGL Group 92,3% 90,2% 100,0% 96,1% 96,2% 90,2% 86,3%

6 12 Allport Cargo Services Poland 92,3% 90,0% 100,0% 96,0% 98,1% 94,0% 86,0%

20 13 General Logistics Systems Poland 86,0% 98,0% 94,0% 90,2% 80,0% 84,3% 84,3%

10 14 Farmada Transport 90,3% 91,1% 96,8% 95,6% 93,5% 88,9% 82,2%

16 15 TNT 88,7% 94,3% 96,2% 90,6% 92,5% 88,7% 81,1%

- 16 DSV Road - 83,9% - 90,3% - 83,9% 80,6%

- 17 Damco Poland - 90,0% - 90,0% - 100,0% 80,0%

14 18 DHL Express 95,5% 93,0% 90,9% 83,7% 86,4% 88,4% 79,1%

- 19 Uni-logistics - 78,8% - 90,4% - 92,3% 78,8%

17 20 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 92,9% 89,1% 89,3% 93,5% 78,6% 80,4% 76,1%

18 21 DSV Solutions 88,9% 75,0% 77,8% 75,0% 77,8% 75,0% 75,0%

27 22 Spedimex 54,5% 80,0% 90,9% 95,0% 81,8% 85,0% 75,0%

19 22 Omega Pilzno 76,5% 85,4% 82,4% 87,5% 90,2% 85,4% 72,9%

- 24 Agility Logistics - 76,0% - 90,0% - 84,0% 72,0%

- 25 DHL Global Forwarding - 75,0% - 92,3% - 80,8% 69,2%

29 26 Seifert Polska 50,0% 76,9% 80,0% 100,0% 70,0% 92,3% 69,2%

24 26 Raben Logistics Polska 80,4% 70,6% 91,1% 82,4% 78,6% 86,3% 68,6%

1 28 DHL Supply Chain 100,0% 62,5% 100,0% 75,0% 100,0% 62,5% 62,5%

28 29 DPD Polska 68,0% 81,1% 74,0% 79,2% 60,0% 71,7% 62,3%

23 30 DHL Parcel 78,4% 83,8% 86,3% 83,8% 76,5% 75,7% 62,2%

25 31 arvato Polska 60,0% 60,0% 80,0% 80,0% 80,0% 60,0% 60,0%

30 32 Poczta Polska 49,0% 62,5% 74,5% 77,1% 66,7% 66,7% 52,1%

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 obecnych kryzysowych lat jest zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunktury. Średnia wartość ogólnego 
wskaźnika wynosi 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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III. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Ważony wskaźnik satysfakcji

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 8 1 Maszoński Logistic 78,70% 70,09% 82,53%

27 18 2 ID Logistics Polska 34,15% 49,32% 82,23%

3 1 3 Raben Logistics Polska 70,18% 79,93% 77,01%

6 9 4 General Logistics Systems Poland 64,67% 67,53% 75,76%

- - 5 VIVE Transport - - 74,94%

4 6 6 DHL Express 68,93% 70,21% 73,47%

25 19 7 DPD Polska 42,11% 48,71% 73,04%

5 4 8 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 68,14% 72,25% 70,88%

2 2 9 TNT 76,89% 73,83% 70,37%

26 15 10 DSV Solutions 34,66% 52,23% 68,04%

- 11 11 VGL Group - 57,60% 67,45%

19 12 12 GEODIS Polska 53,21% 57,23% 67,00%

- 5 13 DHL Parcel - 71,13% 66,38%

- - 14 DSV Road - - 64,48%

18 13 15 Panalpina Polska 54,55% 55,75% 64,45%

10 10 16 Diera 60,58% 57,73% 60,90%

- - 17 DHL Global Forwarding - - 57,80%

22 21 18 Spedimex 49,02% 45,88% 57,69%

21 17 19 Omega Pilzno 49,13% 50,48% 56,90%

- - 20 TSLogistic - - 56,24%

24 - 21 Damco Poland 45,07% - 54,57%

16 16 22 IFB International Freightbridge (Poland) 56,88% 50,96% 54,35%

- 28 23 Marathon International - 27,35% 53,89%

15 14 24 Poczta Polska 57,16% 53,63% 51,41%

13 7 25 DHL Supply Chain 57,54% 70,10% 51,06%

- 24 26 Farmada Transport - 37,43% 49,45%

8 22 27 arvato Polska 62,03% 45,30% 46,99%

20 27 28 Link 49,44% 30,20% 46,44%

- - 29 Uni-logistics - - 45,62%

11 23 30 Allport Cargo Services Poland 59,75% 43,55% 36,99%

- - 31 Agility Logistics - - 30,64%

- 30 32 Seifert Polska - 22,75% 24,03%

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 dziedzinach 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 59,44%, wyraźnie wyższy niż w dwu poprzednich latach, zbliżony do rekordowych wyników z lat 2006-2009 i 2013.
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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 arvato GLS

b. Skalowalność biznesu (powierzchnia, infrastruktura, zasoby personalne) DHL Parcel GLS arvato
c. Wielokanałowość (możliwość obsługi zarówno e-commerce, jak i B2B) arvato DHL Parcel GLS
d. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe Maszoński IDL Raben VIVE VGL
e. Doświadczenie i wiarygodność Raben IDL VIVE DHL Express Panalpina
f. Cena usług odpowiada jakości GLS DPD Damco GEODIS Poczta Polska
g. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych GLS DPD IDL DHL Express DSV Solutions
h. Kompleksowość usług DSV Solutions IDL Raben DSV Road Panalpina

i. Poprawność kompletacji arvato GLS DHL Parcel

j. Usługi dodatkowe (VAS) GLS DHL Parcel arvato
k. Zasięg geograficzny dostaw DHL Express Raben TNT VGL DHL GF
l. Elastyczność (terminy i forma dostaw) Spedimex GEODIS DSV Road TSLogistic GLS
m. Czas od zamówienia do dostawy Diera VIVE DHL Express GEODIS Maszoński
n. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) VIVE DSV Solutions GEODIS Marathon Maszoński
o. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) GEODIS Maszoński VGL Panalpina Spedimex
p. Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, 

uszkodzeń towarów lub opakowań)
Maszoński VIVE Diera Link GEODIS

q. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji GLS VIVE Raben Maszoński IDL
r. Obsługa zwrotów DHL Parcel GLS
s. Procedury załatwiania sporów i reklamacji IDL GLS TNT DPD DSV Solutions
t. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień Raben IDL DPD TNT VIVE
u. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Raben IDL DPD DHL Express VIVE
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IV. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2014 2015 2016 2014 2015 2016

3 2 1 Raben Logistics Polska 3,51% 3,32% 3,61%

1 1 2 DHL Express 5,70% 6,98% 2,57%

4 4 3 TNT 3,36% 3,01% 2,56%

- - 4 DSV Road - - 2,39%

28 16 5 ID Logistics Polska 1,20% 1,63% 2,37%

6 7 6 GEODIS Polska 2,70% 2,33% 2,30%

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

15 11 8 DPD Polska 1,94% 1,84% 2,26%

11 5 9 General Logistics Systems Poland 2,27% 2,52% 2,25%

9 14 10 DSV Solutions 2,44% 1,75% 2,11%

- - 11 VIVE Transport - - 2,04%

14 13 12 Panalpina Polska 1,98% 1,79% 2,03%

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

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

10 6 15 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 2,34% 2,51% 1,87%

- 10 16 VGL Group - 1,88% 1,86%

27 - 17 Damco Poland 1,37% - 1,82%

7 18 18 Maszoński Logistic 2,69% 1,59% 1,69%

- - 19 TSLogistic - - 1,64%

18 15 20 Diera 1,85% 1,74% 1,59%

26 21 21 Omega Pilzno 1,41% 1,50% 1,52%

22 12 22 Poczta Polska 1,51% 1,82% 1,48%

- 29 23 Marathon International - 0,79% 1,47%

23 22 24 Spedimex 1,51% 1,48% 1,42%

19 17 25 IFB International Freightbridge (Poland) 1,84% 1,62% 1,41%

25 24 26 Link 1,49% 1,24% 1,30%

- 27 27 Farmada Transport - 0,89% 1,28%

20 23 28 Allport Cargo Services Poland 1,69% 1,29% 0,97%

16 25 29 arvato Polska 1,91% 1,20% 0,95%

- - 30 Uni-logistics - - 0,91%

- - 31 Agility Logistics - - 0,81%

- 30 32 Seifert Polska - 0,69% 0,64%

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 dla tych firm, których główni konkurenci nie wzięli udziału w badaniu.

Aż 63% wskazań objęło którąś z 32 firm uczestniczących w badaniu, a tylko w co ósmym przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w danej dziedzinie, w reszcie sytuacji klienci 
wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.
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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 arvato GLS

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

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

d. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe Raben DHL SC Maszoński TNT DSV Road

e. Doświadczenie i wiarygodność Raben IDL DHL Express DHL GF GEODIS

f. Cena usług odpowiada jakości Raben GEODIS DHL SC DPD DSV Road

g. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych Raben GLS DHL SC DHL Express DPD

h. Kompleksowość usług Raben DSV Road DHL SC DHL Express Damco

i. Poprawność kompletacji GLS DHL Parcel arvato

j. Usługi dodatkowe (VAS) GLS DHL Parcel arvato

k. Zasięg geograficzny dostaw DHL Express DHL SC Raben DHL GF TNT

l. Elastyczność (terminy i forma dostaw) TNT Raben DSV Road GEODIS Maszoński

m. Czas od zamówienia do dostawy Raben DHL Express DSV Road VIVE TNT

n. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) DSV Solutions GEODIS Raben Maszoński DHL Express

o. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) GEODIS Raben TNT VIVE Maszoński

p. Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i 
znakowania, uszkodzeń towarów lub opakowań) TNT DSV Road DPD Raben Maszoński

q. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji Raben DHL SC DHL Express GLS GEODIS

r. Obsługa zwrotów DHL Parcel GLS

s. Procedury załatwiania sporów i reklamacji Raben GLS IDL TNT DPD

t. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień Raben DHL GF DHL Express TNT DSV Road

u. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Raben IDL DHL Express TNT DHL GF
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V.
LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Pozycja Odsetek wskazań

2015 2016 NPS 2015 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2016

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

- 2 VIVE Transport - 0,0% 11,1% 88,9% 88,9%

- 3 Damco Poland - 0,0% 20,0% 80,0% 80,0%

3 3 ID Logistics Polska 80,0% 0,0% 20,0% 80,0% 80,0%

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

64,3% 0,0% 23,9% 76,1% 76,1%

- 6 TSLogistic - 4,5% 15,9% 79,5% 75,0%

4 7 Diera 78,0% 4,3% 19,1% 76,6% 72,3%

21 8 DHL Express 50,0% 2,3% 25,6% 72,1% 69,8%

9 9 General Logistics Systems Poland 70,0% 3,9% 23,5% 72,5% 68,6%

- 10 DSV Road - 3,2% 29,0% 67,7% 64,5%

14 11 TNT 62,3% 3,8% 30,2% 66,0% 62,2%

- 12 Agility Logistics - 5,8% 26,9% 67,3% 61,5%

2 12 GEODIS Polska 81,8% 0,0% 38,5% 61,5% 61,5%

8 12 IFB International Freightbridge (Poland) 72,0% 5,8% 26,9% 67,3% 61,5%

15 15 Allport Cargo Services Poland 61,5% 0,0% 40,0% 60,0% 60,0%

9 15 Panalpina Polska 70,0% 0,0% 40,0% 60,0% 60,0%

11 17 Raben Logistics Polska 64,3% 5,9% 29,4% 64,7% 58,8%

5 18 Farmada Transport 77,4% 8,9% 24,4% 66,7% 57,8%

29 19 Spedimex 9,1% 5,0% 35,0% 60,0% 55,0%

7 20 VGL Group 73,1% 5,9% 33,3% 60,8% 54,9%

31 21 Seifert Polska 0,0% 0,0% 46,2% 53,8% 53,8%

28 22 DPD Polska 14,0% 13,2% 20,8% 66,0% 52,8%

- 23 DHL Global Forwarding - 4,5% 40,9% 54,5% 50,0%

23 23 Link 45,4% 16,7% 16,7% 66,7% 50,0%

- 23 Uni-logistics - 4,5% 40,9% 54,5% 50,0%

18 26 Marathon International 56,2% 17,6% 17,6% 64,7% 47,1%

17 27 Omega Pilzno 56,9% 10,4% 35,4% 54,2% 43,8%

16 28 arvato Polska 60,0% 20,0% 20,0% 60,0% 40,0%

19 29 DHL Parcel 54,9% 10,8% 40,5% 48,6% 37,8%

25 30 Poczta Polska 37,3% 25,0% 16,7% 58,3% 33,3%

27 31 DSV Solutions 22,2% 25,0% 25,0% 50,0% 25,0%

24 32 DHL Supply Chain 40,0% 37,5% 25,0% 37,5% 0,0%

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

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 1 1 Maszoński Logistic 88,9% 87,5% 100,0%

28 28 2 ID Logistics Polska 20,0% 20,0% 80,0%

- - 3 VIVE Transport - - 77,8%

4 5 4 Raben Logistics Polska 70,9% 67,9% 74,5%

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

6 8 6 TNT 64,8% 60,4% 71,7%

9 7 7 General Logistics Systems Poland 53,8% 66,0% 70,6%

11 11 7 Panalpina Polska 51,1% 56,0% 70,6%

21 30 9 GEODIS Polska 40,0% 18,2% 69,2%

3 10 10 DHL Express 74,5% 59,1% 67,4%

5 5 11 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 65,4% 67,9% 63,0%

24 14 12 DSV Solutions 33,3% 44,4% 62,5%

- - 13 DHL Global Forwarding - - 61,5%

8 12 14 Diera 56,0% 54,0% 60,9%

15 20 15 DPD Polska 45,1% 38,0% 60,4%

27 - 16 Damco Poland 25,0% - 60,0%

- - 17 TSLogistic - - 59,1%

- 13 18 VGL Group - 50,0% 54,9%

- 24 19 Marathon International - 31,3% 52,9%

22 15 20 IFB International Freightbridge (Poland) 39,2% 44,0% 51,9%

- - 21 DSV Road - - 48,4%

20 19 22 Omega Pilzno 40,4% 41,2% 47,9%

- 25 23 Farmada Transport - 20,9% 46,7%

14 16 24 Poczta Polska 46,2% 43,1% 45,8%

19 21 25 Spedimex 41,2% 36,4% 45,0%

18 17 26 Allport Cargo Services Poland 43,9% 42,3% 42,0%

2 9 27 arvato Polska 83,3% 60,0% 40,0%

- 28 28 Seifert Polska - 20,0% 38,5%

17 4 29 DHL Supply Chain 44,4% 70,0% 37,5%

- - 30 Uni-logistics - - 32,7%

26 26 31 Link 27,3% 27,3% 25,0%

- - 32 Agility Logistics - - 20,0%

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 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

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 1 1 DHL Express 4,608 4,545 3,233

3 3 2 Raben Logistics Polska 2,164 1,821 2,490

- 11 3 DHL Parcel - 0,824 1,784

7 6 4 TNT 1,167 1,222 1,736

- - 5 DSV Road - - 1,581

4 8 6 DHL Supply Chain 1,444 1,100 1,388

11 4 7 DPD Polska 0,902 1,500 1,377

8 6 8 DSV Solutions 1,000 1,222 1,375

13 10 9 Panalpina Polska 0,844 0,880 1,314

5 9 10 GEODIS Polska 1,400 1,091 1,231

18 12 11 ID Logistics Polska 0,600 0,800 1,200

- - 12 DHL Global Forwarding - - 1,192

28 - 13 Damco Poland 0,350 - 1,100

14 4 14 General Logistics Systems Poland 0,827 1,500 1,020

12 27 15 Maszoński Logistic 0,899 0,413 1,000

- - 16 VIVE Transport - - 0,889

15 13 17 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 0,769 0,750 0,717

- - 18 TSLogistic - - 0,705

- 20 19 VGL Group - 0,519 0,686

27 16 20 Link 0,389 0,545 0,667

25 24 21 Omega Pilzno 0,423 0,451 0,646

19 18 22 Diera 0,580 0,540 0,638

25 22 23 IFB International Freightbridge (Poland) 0,392 0,500 0,611

8 15 24 arvato Polska 1,000 0,600 0,600

- 29 25 Marathon International - 0,375 0,588

23 21 26 Poczta Polska 0,482 0,510 0,583

21 17 27 Spedimex 0,510 0,545 0,550

- 28 28 Seifert Polska - 0,400 0,538

- 31 29 Farmada Transport - 0,194 0,489

24 23 30 Allport Cargo Services Poland 0,456 0,462 0,440

- - 31 Uni-logistics - - 0,365

- - 32 Agility Logistics - - 0,220

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. Spośród wszystkich 
badanych osób co ósma spontanicznie 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

Po
zy

cja

Korzystają z usług
Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną z 
trzech najlepszych firm

1 Raben 64,0% 71,5% 46,8%
2 DB Schenker 43,6% 58,1% 30,1%
2 Rohlig Suus 29,1% 37,8% 30,1%
4 DHL Supply Chain 43,0% 57,6% 26,9%
5 Poczta Polska 55,8% 60,5% 23,7%
6 DSV 23,8% 35,5% 15,4%
7 FM Logistic 14,5% 27,3% 12,8%
8 Spedimex 17,4% 22,1% 12,2%
9 PEKAES 36,0% 47,1% 10,3%
10 JAS-FBG 24,4% 32,6% 9,6%

NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
TRANSPORT I SPEDYCJA DROGOWA

Po
zy

cja

Korzystają z usług
Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną z 
trzech najlepszych firm

1 Raben Transport 59,1% 70,3% 40,6%
2 DB Schenker 49,6% 64,1% 35,5%
3 DSV Road 35,0% 46,7% 24,8%
4 Omega Pilzno 31,1% 37,8% 22,2%
5 Rohlig Suus 34,3% 44,4% 19,7%
6 PEKAES 41,7% 53,7% 15,8%
7 Dachser 18,9% 32,4% 12,4%
8 JAS-FBG 28,7% 40,5% 11,1%
9 DHL Freight 16,9% 32,4% 7,3%
10 FM Logistic 16,9% 27,8% 6,0%
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NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
SPEDYCJA MORSKA I LOTNICZA

Po
zy

cja

Korzystają z usług
Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną z 
trzech najlepszych firm

1 DHL Global Forwarding 76,2% 85,2% 41,4%
2 Panalpina 38,4% 47,8% 28,1%
3 DB Schenker 57,5% 74,5% 22,2%
4 Raben 55,1% 71,0% 21,3%
5 Rohlig Suus 41,1% 53,6% 16,7%
6 VGL 22,9% 31,3% 16,4%
7 FedEx 53,1% 67,2% 15,4%
8 Kuehne+Nagel 34,9% 48,7% 14,5%
9 DSV Air & Sea 28,4% 41,2% 13,6%
10 cargo-partner 26,1% 39,7% 11,1%

NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
USŁUGI KURIERSKIE

Po
zy

cja

Korzystają z usług
Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną z 
trzech najlepszych firm

1 DHL Express 68,0% 85,0% 58,0%
2 TNT 57,0% 66,0% 39,9%
3 DPD 61,0% 80,5% 37,2%
4 GLS 47,5% 63,5% 30,3%
5 UPS 51,0% 67,5% 29,3%
6 DB Schenker 40,0% 56,0% 18,1%
7 FedEx 37,5% 60,0% 17,6%
8 Raben 43,5% 56,0% 14,9%
9 Poczta Polska 61,5% 73,5% 12,2%
10 InPost 24,5% 42,5% 9,0%



EURO LOGISTICS132 OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2016

NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
E-COMMERCE

Po
zy

cja

Korzystają z usług
Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną z 
trzech najlepszych firm

1 DHL Parcel 73,9% 89,8% 56,5%

2 GLS 72,7% 78,4% 48,2%

3 DPD 55,7% 75,0% 32,9%

4 UPS 54,5% 64,8% 30,6%

5 Poczta Polska 75,0% 81,8% 17,6%

6 FedEx 36,4% 55,7% 16,5%

6 InPost 46,6% 64,8% 16,5%

6 Raben 42,0% 50,0% 16,5%

9 TNT 29,5% 44,3% 11,8%

10 arvato 6,8% 11,4% 4,7%

10 Rohlig Suus 13,6% 20,5% 4,7%

FIRMY PRZODUJĄCE W BRANŻACH POD WZGLĘDEM ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH

Innowacyjność 
w podejściu 

do organizacji 
łańcucha dostaw

Unikalność 
organizacji 
łańcucha 
dostaw

Praktyczne 
umiejętności 

współpracy nad 
usprawnieniami 

procesów 
logistycznych

Organizacja 
łańcucha 

dostaw na tle 
innych firm

 Zrozumienie 
ograniczeń 

jakościowych 
i ilościowych 
w łańcuchu 

dostaw

Zaangażowanie 
w procesy 
logistyczne 

oraz rzetelność 
biznesowa

Branża Nazwa firmy Średnia wskazań (skala 1-10)
Odsetek 
wskazań

AGD Bosch 7,4 7,4 7,2 7,4 6,8 7,0 20%

Budowlana Castorama 7,0 6,3 7,3 7,7 9,3 7,0 13%

Chemia P&G 6,7 6,0 5,0 6,7 6,7 7,0 17%

E-commerce Amazon 8,2 8,2 7,0 8,2 7,0 7,8 29%

Elektronika Euro RTV-AGD 7,5 6,5 6,5 8,0 7,0 7,5 10%

Farmacja GSK 7,7 8,7 8,3 8,3 8,0 9,0 12%

Handel Biedronka 6,4 6,4 6,4 6,8 6,0 6,8 15%

Kosmetyki Unilever 6,0 6,4 5,6 6,4 6,4 6,8 19%

Meble IKEA 6,7 6,5 7,1 7,2 6,8 7,1 42%

Motoryzacja Volkswagen 8,3 8,4 7,9 8,0 7,1 8,1 22%

Papiernicza Mondi 7,0 7,6 7,6 7,8 7,8 8,4 25%

Spożywcza Maspex 7,8 7,7 7,8 8,2 8,5 8,0 23%

Źródło: Barometr, X 2016, N=50
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RANKING FIRM PRZODUJĄCYCH POD WZGLĘDEM ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH

Innowacyjność 
w podejściu do 
organizacji łań-
cucha dostaw

Unikalność 
organizacji 
łańcucha 
dostaw

Praktyczne 
umiejętności 

współpracy nad 
usprawnieniami 

procesów 
logistycznych

Organizacja 
łańcucha 
dostaw na 
tle innych 

firm

 Zrozumienie 
ograniczeń 

jakościowych 
i ilościowych 
w łańcuchu 

dostaw

Zaangażowanie 
w procesy 
logistyczne 

oraz rzetelność 
biznesowa

Pozycja Nazwa firmy Średnia wskazań (skala 1-10)
Odsetek 
wskazań

1 IKEA 6,7 6,5 7,1 7,2 6,8 7,1 42%

2 Amazon 8,2 8,2 7,0 8,2 7,0 7,8 29%

3 Mondi 7,0 7,6 7,6 7,8 7,8 8,4 25%

4 Maspex 7,8 7,7 7,8 8,2 8,5 8,0 23%

5 Zalando 7,5 7,0 7,8 8,0 8,0 8,3 24%

6 Volkswagen 8,3 8,4 7,9 8,0 7,1 8,1 22%

7 Bosch 7,4 7,4 7,2 7,4 6,8 7,0 20%

8 Empik 8,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 18%

9 Unilever 6,0 6,4 5,6 6,4 6,4 6,8 19%

10 Nestlé 6,8 6,8 7,3 6,8 8,0 8,3 15%

11 Stora Enso 4,8 5,8 5,0 5,8 5,5 6,0 20%

12 GM 7,2 6,8 7,0 7,0 6,4 6,8 16%

13 P&G 6,7 6,0 5,0 6,7 6,7 7,0 17%

14 GSK 7,7 8,7 8,3 8,3 8,0 9,0 12%

15 Castorama 7,0 6,3 7,3 7,7 9,3 7,0 13%

16 Kingspan 8,5 9,0 8,0 8,5 8,5 9,0 11%

17 Biedronka 6,4 6,4 6,4 6,8 6,0 6,8 15%

18 Arctic Paper 6,0 4,3 6,7 6,3 6,7 7,7 15%

19 Oriflame 8,3 6,3 8,7 8,0 7,0 8,0 12%

20 MIM 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 10%

21 Inter Cars 6,7 7,3 8,3 9,0 8,7 9,0 9%

22 Piotr i Paweł 8,3 8,7 8,7 9,0 8,7 8,7 9%

23 Tchibo 8,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 8%

24 Euro RTV-AGD 7,5 6,5 6,5 8,0 7,0 7,5 10%

25 LG 7,0 6,0 7,0 8,0 7,0 7,0 10%

26 Action 9,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 10%

27 LPP 9,0 9,5 9,0 9,0 8,0 8,0 8%

28 Agata Meble 6,3 5,3 5,3 6,7 6,7 5,3 12%

29 Auchan 5,3 5,5 5,3 5,5 6,0 5,3 12%

30 Mondelēz 8,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,5 8%

Źródło: Barometr, X 2016, N=50
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Katedra Transportu przy Kolegium Zarządzania i Finansów 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

we współpracy z Eurologistics 
ogłasza nabór na I. edycję kursu dokształcającego:

NOWE MODELE BIZNESOWE W GOSPODARCE CYFROWEJ
NEW BUSINESS MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY

Termin rozpoczęcia: Marzec 2017 r.

Warunki przyjęcia: Posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjata, inżyniera, magistra).

Cel studiów: • Przekazać aktualną wiedzę, która pozwoli słuchaczom podjąć nowe zadania w epoce 
upowszechniania technologii cyfrowych.

• Zaprezentować nowe metody pracy w gospodarce sieciowej.

Organizacja zajęć: • Tylko dwa jednodniowe (sobotnie) zjazdy, podczas których wykłady wygłoszą uznani profesorowie 
nauk ekonomicznych i technicznych oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

• Pozostałe zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem nowoczesnych form internetowych,  
w godzinach dogodnych dla słuchaczy.

• Podczas warsztatów będą stworzone warunki dla pracy (online) w małych grupach, aby poznać 
i opanować przykładowe rozwiązania IT udostępniane w formule SaaS, a także narzędzia 
projektowania nowych modeli biznesowych.

• Jedno z webinariów prowadzone przez lektorów języka angielskiego będzie poświęcone weryfikacji 
znajomości nowych pojęć wprowadzonych w erze cyfryzacji gospodarki i używanych  
w międzynarodowym biznesie oraz weryfikacji stosowania polskich odpowiedników tych pojęć.

Zagadnienia ujęte  
w ofercie programowej:

• Czwarta Rewolucja Przemysłowa (Industry 4.0).
• Wywrotowe innowacje (Disruptive Innovations).
• Sieci wirtualne (Cyber Networks).
• Gospodarka dzielenia się (Sharing Economy).
• Cyfryzacja łańcuchów dostaw (Supply Chain Digitalisation).
• Nowe modele biznesowe (New Business Models).
• Software as a Service (SaaS).

 Łącznie 36h dydaktycznych.

Zakończenie kursu: Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu wydanego  
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Kontakt: Wydawnictwo Eurologistics
ul. Kubackiego 29 A; 62-002, Suchy Las k/Poznania
Adrianna Adamska, tel. (61) 892 63 60, mobile: 515 160 505
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: 
adrianna.adamska@eurologistics.pl

Więcej na  www.cyfryzacja.biz
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Łańcuch dostaw, w którym sprzedawca 
występujący w roli nadawcy, ma rela-

cje handlowe z kupującym, czyli odbior-
cą poprzez swojego spedytora i przewoź-
nika, jest coraz częściej kwestionowany. 
Pytania dotyczące potrzeby zmian rodzą 
się zazwyczaj, gdy biznes stymulowany 

jest przez znaczące zmiany w obsługujących go technologiach, 
czy też kiedy z drugiej strony poddawany jest wysokiej presji ce-
nowej przy słabo rozwijającym się rynku.
Pytania o bezpośrednią obsługę dużych nadawców przez prze-
woźników lotniczych – wcześniej stawiane po cichu – ostatnio 
nabrały rozgłosu, ponieważ The International Air Cargo Asso-
ciation, TIACA zdecydowało o rozszerzeniu swojego Komitetu 
Doradczego Nadawców, włączając do jego prac wielu znaczących 
i wpływowych globalnych klientów cargo lotniczego. Inicjatywa 
ta jest realizacją postulatu nadawców, aby mogli w szerszym niż 
dotychczas wymiarze uczestniczyć w kształtowaniu zasad funk-
cjonowania łańcucha dostaw. Decyzja ta, podjęta zaledwie dwa 
miesiące temu, zaczyna owocować konkretnymi działaniami. 
Wprawdzie obecne działania dotyczą głównie szkoleń i konferen-
cji, a także współpracy przy wykonywaniu programu Pre-Loading 
Advance Cargo Information (PLACI) dotyczącego bezpieczeństwa 
cargo lotniczego, to jednak coraz częściej podnoszone są żądania 
włączenia globalnych kluczowych graczy nadających cargo, a ma-
jących rozwinięte swoje służby w zakresie logistyki, w bezpośred-
nie operacyjne relacje z przewoźnikami.
Sytuacja nie jest wygodna dla nadawców, którzy w przypadku 
przewozów morskich czy drogowych już dawno zapewnili sobie 
dostęp do akwirowania przewoźników. Dlaczego więc nie miało-
by się tak się stać w odniesieniu do frachtu lotniczego? Obecne 
systemy umożliwiające elektroniczne rezerwacje, wykorzystania 
alokacji przestrzeni, priorytetyzowania fracht czy dynamiczne 
zarządzanie pojemnością pozwalają bardziej niż kilka lat temu 
na takie rozwiązania.
Bardzo często rola spedytora sprowadza się do pozycji konsolidato-
ra i pośrednika, nie należy jednak zapominać, że rola ta przeważnie 

dotyczy wykonywania usług dla tego samego 
klienta w różnych płaszczyznach modalnych. Czy jednak przy obec-
nym rynku spadających marż, pojawiania się coraz to nowych płasz-
czyzn wymiany informacji o ładunkach i przestrzeni ładunkowej 
umiejętności dotyczące wystawienia AWB czy dokonania akceptacji 
towaru do przewozu są wystarczające, aby nadawcy byli zdetermino-
wani do korzystania z usług spedytorów?
Pewnie sytuacja mogłaby się zmienić szybciej, gdyby nie posta-
wa linii lotniczych, które będąc w dużej mierze uzależnionymi 
od współpracy ze spedytorami, z dużą ostrożnością podchodzą 
do „skracania łańcucha dostaw”. Dodatkowo, czynnikiem mogą-
cym wpłynąć na postawę linii lotniczych jest coraz wyraźniejsze 
dostrzeganie biznesu cargo przez zarządy linii lotniczych jako 
znaczącej pozycji w przychodach i zyskach. Stawianie wysokich 
i ambitnych celów liniom lotniczym powinno zachęcić działy car-
go do poszukiwania nowych rozwiązań.
Czy w takim razie w biznesie przewozów cargo lotniczego za-
chowane zostanie status quo, ponieważ nie zawsze wszyscy 
uczestnicy łańcucha dostaw potrafią określić, czy współpraca 
polega na symbiozie, czy też jest pewną formą pasożytnictwa 
– czy jednak obowiązujący od lat model współpracy ulegnie 
zmianie w wyniku ostatnich inicjatyw TIACA?
■ Autor jest ekspertem rynku lotniczego 

Symbioza  
czy  
pasożytnictwo?

Co pewien czas podnoszą się głosy wyrażające wątpli-
wości, czy obecne powiazania w łańcuchu dostaw są 
konieczne i niezbędne?

■ Mariusz Kuczek
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