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Po pierwsze 
bezpieczeństwo
Piramida potrzeb Masłowa wyraźnie wskazuje, że 
potrzeba bezpieczeństwa należy do najbardziej 
podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy mówimy 
bezpieczeństwo, mamy na myśli zaufanie, bez 
niego nie można mieć poczucia bezpieczeństwa. 
Wszystkie te terminy przychodzą na myśl nie tyl-
ko w kontekście niedawnych wydarzeń w Paryżu, 
ale też w kontekście zawartości bieżącego wy-
dania Eurologistics. W wymiarze gospodarczym 
biznes musi czuć się bezpieczny, jeśli oczekujemy 

od niego inwestycji i rozwoju. Z badań Rzetelnej Firmy wynika jednak, że polscy przedsię-
biorcy nie czują się bezpieczni, ponieważ doświadczają braku zaufania ze strony państwa, 
ale z drugiej strony sami też nie ufają instytucjom państwa. Budowa atmosfery zaufania do 
państwa i jego instytucji oraz przedsiębiorców jest więc wyzwaniem zarówno dla rządzą-
cych, jak i rządzonych. Kolejnymi wyzwaniami są z jednej strony - niska świadomość ryzyk 
w gospodarce, a z drugiej - bierność osób odpowiedzianych za bezpieczeństwo. Z badań 
Ernst & Young wynika, że w społeczeństwie sieciowym Internet i firmowe sieci informa-
tyczne coraz częściej stają się narzędziami wykorzystywanymi do dokonywania przestępstw 
i nadużyć przeciwko organizacjom. Działania te, po kradzieżach i oszustwach, są drugim 
najczęściej występującym rodzajem przestępstw gospodarczych. Sprzyja temu rozwój coraz 
prostszych w obsłudze urządzeń dających dostęp do Internetu, takich jak smartfony czy 
tablety, które z jednej strony ułatwiają popełnienie cyberprzestępstwa w dowolnym miejscu 
i czasie, a z drugiej utrudniają identyfikację i zmniejszają prawdopodobieństwo złapania 
sprawcy. Negatywne skutki cyberataków mogą być bardzo dotkliwe. Amerykańskie firmy 
szacują, że koszty wynikające z samego tylko wycieku danych, takie jak np. wydatki zwią-
zane z odpowiedzią na te incydenty oraz koszty kar i postępowań sądowych sięgają setek 
milionów dolarów. Dlatego przedsiębiorstwa powinny podejmować działania prewencyjne 
zapobiegające tego typu przestępstwom. Rzeczywistość jest jednak inna - na świecie jed-
na firma na trzy nie posiada odpowiednich mechanizmów obronnych przed cyberatakami, 
a dwie na trzy nie mają systemów jego wykrywania. Tymczasem skala zjawiska jest tak 
duża, że w wirtualnym świecie pojawiają się nawet platformy wymiany dóbr pozyskanych 
w drodze działalności przestępczej, na których już za kilka centów można kupić np. szczegó-
ły skradzionych kart kredytowych. Odpowiednie zabezpieczenie przed atakami jest możliwe 
pod warunkiem stworzenia odpowiedniej strategii obrony, która będzie obejmowała całościo-
wą ochronę organizacji, a nie koncertowała się tylko na cyberatakach.
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Straty w łańcuchu dostaw 

W skali światowej straty sieci handlowych związane  
z dokonywaniem kradzieży przez pracowników, klientów 

oraz dostawców, jak również poprzez popełnianie pomyłek 
wewnętrznych zamknęły się kwotą 72,4 mld EUR. ■

Klient w centrum uwagi łańcucha dostaw 

Nieustannie zmieniające się potrzeby oraz oczekiwania 
konsumentów powodują, że przewidywanie popytu 

w dzisiejszych czasach jest coraz większym wyzwaniem, 
a co za tym idzie, efektywne zarządzanie łańcuchem 
dostaw staje się trudniejsze. Niektóre firmy na rynku dóbr 
konsumpcyjnych znalazły jednak na to sposób, łącząc swój 
łańcuch dostaw z łańcuchem dostaw swoich klientów (sieci) 
w jeden zintegrowany proces zarządzania łańcuchem dostaw 
(end to end). ■

Auto na niewidzialnej smyczy

Rozwijana jest nowa koncepcja tworzenia otwartych sieci 
w technologii ICT - Information and Communications 

Technology, obejmujących zarówno urządzenia ruchome, jak 
i infrastrukturę transportową oraz telekomunikacyjną, którą 
nazywa się „Mobilność 4.0”. ■
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Automaty DHL Express

Z końcem października DHL Express wprowadza au-
tomatyczne punkty Service Point (automaty DHL). 

Umożliwią one osobisty odbiór przesyłki międzynaro-
dowej dokonującym zakupów w zagranicznych skle-
pach internetowych, współpracujących z DHL Express.
Pierwsze automatyczne punkty Service Point, popularnie zwane 
automatami DHL, dostępne są już w Warszawie, a w najbliższym 
czasie pojawią się w największych aglomeracjach miejskich – 
w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Trójmieście. Do końca 
roku, w ramach programu pilotażowego, powstanie kilkadziesiąt 
automatycznych punktów odbioru przesyłek międzynarodowych. 
Docelowo DHL Express zamierza rozszerzyć sieć automatów DHL 
o wszystkie większe miejscowości w Polsce – obecnie trwają pra-
ce nad poszukiwaniem najlepszych lokalizacji. ■

Niezależnie od tego, czy jesteś producentem, 
detalistą, hurtownikiem, czy dystrybutorem, 
Twoim celem jest zwiększenie wydajności. 
Chcesz być zawsze o krok przed konkurencją. 
Nasze rozwiązania IT zwiększą szybkość, 
dokładność i niezawodność procesów 
logistycznych w Twojej firmie. Dowiedz się, co  
zrobić, by łańcuch dostaw stał się Twoją 
przewagą konkurencyjną. Odwiedź stronę
                                    www.consafelogistics.pl

DBAMY O TO
BYS MIAŁ 
WSZYSTKO 
POD KONTROLA
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Roboty w Centrum Logistycznym 
Amazon

Podczas pierwszego roku działalności w Polsce 
Amazon zwiększał zatrudnienie oraz poziom in-

westycji w tempie szybszym niż pierwotnie planowa-
no. Biorąc pod uwagę liczbę stałych pracowników, 
która wynosi ponad 3,8 tysiąca, a także inwestycje 
przekraczające 1,5 mld złotych, jest to największe 
wejście Amazon na rynek w nowym kraju w historii 
firmy.
Otwarte w październiku 2014 roku Centrum Logistyczne w Bie-
lanach Wrocławskich jako pierwsze w Europie rozpoczęło pracę 
z technologią Amazon Robotics. Dzięki wdrożeniu tej technologii 
powstanie dodatkowych 170 nowych miejsc pracy wymagających 
nowych kwalifikacji. - Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponie-
waż żaden inny obiekt w Europie nie posiada jeszcze systemu 
Amazon Robotics.– powiedział Kerry Person, dyrektor operacyjny 
Amazon w Polsce. ■

Z DB Schenker Logistics do Brześcia

Od paźdzernika przesyłki klientów DB Schenker Lo-
gistics trafiają także do Brześcia. 

Dostawy przesyłek drobnicowych w rejonie Brześcia są odtąd re-
alizowane w znacznie krótszym czasie i w bardziej atrakcyjnych 
cenach. Brześć to drugie po Mińsku miasto na Białorusi, do któ-
rego przesyłki klientów DB Schenker Logistics będą kierowane 
bezpośrednim połączeniem samochodowym. ■

DPD Polska wspiera startupy

Spółka DPD Polska zaangażowała się we współpra-
cę z portalem crowdfundingowym wspieram.to. 

W ramach wspólnej akcji „Sto na start” firma kurierska 
będzie wspierać ciekawe projekty i startupy. Przedsię-
wzięcie zostało zainicjowane podpisaniem porozumie-
nia między DPD a wspieram.to.
Celem akcji DPD Polska i portalu wspieram.to jest zidentyfiko-
wanie ambitnych i innowacyjnych projektów lub startupów, któ-
rych twórcom przyda się logistyczna obsługa podczas realizacji 
pomysłu biznesowego zgłoszonego na platformie wspieram.to. 
W pierwszym etapie projektu organizatorzy dokonują selekcji 
projektów pod kątem zgodności z ustalonymi kryteriami. Mają 
być one m.in. związane z e-commerce lub innym obszarem miesz-
czącym się w zakresie CSR obowiązującym w DPD Polska innowa-
cyjne i dowodzące przedsiębiorczości autora projektu. Nie mogą 
także budzić żadnych wątpliwości natury etycznej. Raz na kwar-
tał kapituła, składająca się z przedstawicieli DPD Polska oraz por-
talu wspieram.to, wybierze startup lub projekt, który zdobędzie 
nagrodę w postaci wsparcia logistycznego. ■
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Rozbudowa DHL EXPRESS  
w Porcie Lotniczym Gdańsk

Firma DHL Express i Port Lotniczy Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy podpisały umowę na budowę nowo-

czesnego, międzynarodowego lotniczego terminala 
kurierskiego DHL w Polsce wraz z całą infrastruktu-
rą. Wartość projektu, którego inwestorem jest Port 
Lotniczy Gdańsk, opiewa na kwotę ponad 4 mln 
EURO.
Umowa z Portem Lotniczym w Gdańsku, należącym do naj-
ważniejszych lotnisk w ruchu międzynarodowym w Polsce, 
dotyczy budowy najnowocześniejszej jednostki operacyjnej, 
dedykowanej DHL. Zgodnie z zawartym porozumieniem, 
termin oddania inwestycji zaplanowany został na początek 
2018 r. Powierzchnia obiektu wyniesie blisko 2000 m kw. Pod 
względem powierzchni, przepustowości i wydajności, nowy 
obiekt będzie jedną z dziesięciu największych jednostek ope-
racyjnych DHL w regionie Europy Środkowej.
Budowany obiekt stanowi jeden z trzech największych pro-
jektów inwestycyjnych DHL w Polsce zlokalizowanych bez-
pośrednio na lotnisku, po zainicjowanych przedsięwzięciach 
w Katowicach i w Warszawie. Realizując nową inwestycję, 
DHL Express zamierza podkreślić swoją 24-letnią obecność 
w północnej Polsce. Funkcjonujący bowiem dzisiaj obiekt DHL 
w Gdańsku, jest trzecim w Polsce pod względem rosnącego 
wolumenu międzynarodowych przesyłek kurierskich, obsłu-
giwanych w imporcie i w eksporcie. ■

Plomby elektroniczne w sieci 
Carrefour 

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostaw-
ca usług logistycznych, Carrefour Polska i Keratronik, 

specjalizujący się w systemach monitorujących GPS, 
wdrażają innowacyjne rozwiązanie - plomby elektro-
niczne. 
Urządzenie stanowić będzie podstawę nowego systemu zarzą-
dzania transportem sieci handlowej Carrefour, dopasowanego do 
przepływu towarów między magazynami a ponad 600 sklepami 
w całej Polsce. Wykorzystanie plomb elektronicznych zapewni 
szeroki zakres informacji dotyczących transportu i kontrolę do-
staw, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo oraz pozwoli na 
optymalizację kosztów w ramach łańcucha dostaw. Plomby elek-
troniczne wielokrotnego użytku to proste w obsłudze urządzenia, 
które przymocowywane są do naczep samochodów dostawczych. 
Oparte na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, służą 
do monitorowania transportu i przekazywania szczegółowych da-
nych o jego przebiegu na platformę informatyczną. Urządzenia 
zostały zaprojektowane pod kątem wymagań transportowych sie-
ci Carrefour. ■

Dachser uruchamia oddział  
w Turcji

Dachser otworzył oddział w Stambule, który będzie 
włączony w europejską sieć drobnicową w ramach 

Dachser Cargoplus. 
Zespół Dachser Turcja Lojistik Hizmetleri AS usprawni obsługę 
obecnych klientów operatora, integrując procesy logistyczne 
związane z importem i eksportem przesyłek z europejską siecią 
połączeń drobnicowych w Dachser. Ściśle ze sobą połączone usłu-
gi intermodalne mają duży potencjał. Operator był już wcześniej 
obecny w Stambule i Izmirze z usługami transportu morskiego 
i lotniczego Dachser Air & Sea Logistics. ■





EURO LOGISTICS10 NEWSY 

Rośnie fracht lotniczy DSV■

Po pierwszym półroczu 2015 wzrost w zakresie ob-
sługiwanego frachtu lotniczego wyniósł w DSV Air & 

Sea aż 8,8 proc., nie tylko znacznie przekraczając śred-
nią rynkową, ale także pozwalając DSV wyprzedzić pod 
tym względem dużo większych graczy rynkowych.
Wzrost wolumenów obsługiwanych przez DSV Air & Sea w ubie-
głym roku wyniósł 11 proc., w pierwszych sześciu miesiącach br. 
było to 8,8 proc. we frachcie lotniczym, podczas gdy średnia ryn-
kowa wyniosła w tym czasie 2-4 proc., z dużymi indywidualnymi 
wahaniami wśród operatorów. Dla porównania największy obec-
nie globalny operator frachtu lotniczego zanotował w pierwszym 
półroczu 3,6 proc. spadek wolumenów w porównaniu z analogicz-
nym okresem ubiegłego roku. Niezwykle istotnym elementem 
sukcesu DSV są z pewnością konkurencyjne ceny, które firma jest 
w stanie zaoferować, jako najbardziej efektywny spedytor na ryn-
ku. Warto zaznaczyć] że DSV posiada obecnie najwyższy w branży 
współczynnik konwersji w wysokości 34,5 proc., tym samym będąc 
w stanie zaoferować swoim klientom atrakcyjny poziom cen przy 
zachowaniu wysokich standardów świadczonych usług. ■

GEFCO przejmuje IJS Global 

Grupa GEFCO podpisała umowę z funduszem private 
equity Nimbus przewidującą przejęcie holender-

skiej spółki IJS Global, specjalizującej się w lotniczych 
i morskich usługach przewozowych.
Założona w 2004 roku spółka IJS Global z siedzibą w Amsterdamie 
jest firmą spedycyjną specjalizującą się w transporcie lotniczym 
i morskim. Firma obecna jest w 16 krajach, zatrudnia ok. 500 pra-
cowników, a jej obroty w 2014 roku wynosiły 160 mln euro. Centra 
kompetencji IJS Global znajdują się w Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Australii, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej oraz w USA. Profile 
działalności GEFCO oraz IJS Global wzajemnie uzupełniają się zarów-
no w zakresie wiedzy fachowej, jak i obszarów geograficznych oraz 
portfeli klientów, co przyczyni się do wzrostu ich wartości dla wszyst-
kich zainteresowanych podmiotów. ■

Chińska fabryka naczep 
samochodowych w Gdyni 

China International Marine Containers Group otwie-
ra fabrykę naczep samochodowych w Gdyni. CIMC 

to pochodząca z Chin globalna spółka zatrudniająca po-
nad 60 000 pracowników i posiadająca ponad 300 firm 
członkowskich w ponad 100 państwach, w Azji, Amery-
ce Północnej, Europie, Australii. 
W gdyńskim oddziale montowane będą różnego rodzaju przy-
czepy transportowe. Podzespoły do instalacji będą importowane 
z Chin i Europy. Realizowane tam będą zamówienia z Europy 
Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Firma CIMC powstała 
w 1980 roku w Shenzhen jako wspólne przedsięwzięcie China 
Merchants Group i East Asiatic Company. Od 1994 roku CIMC 
jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen. 
Oferuje najwyższej jakości produkty i usługi w takich branżach, 
jak: logistyka, produkcja kontenerów i naczep samochodowych, 
offshore, energetyka, przemysł chemiczny i spożywczy czy fi-
nanse. Jednym z wiodących obszarów działalności CIMC jest 
produkcja pojazdów, którą firma rozpoczęła w 2002 roku jako 
CIMC Vehicles (Group) Co. Ltd. Obecnie CIMC produkuje 1000 
rodzajów ciężarówek, furgonetek, cystern wagonów oraz ich ele-
mentów składowych. Właśnie w tym zakresie firma postanowiła 
rozszerzyć swoją działalność o kolejną lokalizację w Polsce. ■

Paczkomaty na dworcach 

Paczkomaty InPost – w ramach współpracy z PKP 
S.A. – zostaną zainstalowane w 200 nowych lokali-

zacjach przy dworcach i stacjach kolejowych. Termina-
le są już dostępne na 10 dworcach, w tym: Warszawa 
Centralna, Warszawa Wileńska, Poznań Główny, Kato-
wice czy Rzeszów Główny. 
Dzięki współpracy z PKP S.A. sieć Paczkomatów InPost rozwija 
się w dogodnych lokalizacjach z uwzględnieniem infrastruktury 
transportowej. Do końca 2015 roku łączna liczba Paczkomatów 
InPost w Polsce sięgnie 1800 terminali. ■
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Hörmann przejmuje amerykańską 
firmę Northwest Door 

Firma Hörmann przejmuje amerykańską firmę North-
west Door Inc. Tym samym dotychczasowa działalność 

tego niemieckiego producenta bram garażowych i drzwi, 
która dotąd koncentrowała się głównie na wschodzie kra-
ju rozszerzona zostanie także na północno-zachodni re-
gion Stanów Zjednoczonych.
Firma Hörmann sprzedaje swoje bramy garażowe i przemysłowe 
w Stanach Zjednoczonych od 2002 roku. Produkty pochodzące 
z dwóch tamtejszych fabryk są sprzedawane głównie na wschodzie 
Ameryki poprzez cztery oddziały handlowe firmy. Po przejęciu 
produkującej bramy firmy Northwest Door Inc. Hörmann zamierza 
zdobyć również rynki zbytu na północnym zachodzie Stanów Zjed-
noczonych. Northwest Door jest rodzinnym przedsiębiorstwem, które 
istnieje od 1946 roku. Zajmuje się produkcją i sprzedażą garażowych 
i przemysłowych bram segmentowych ze stali, drewna i aluminium. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 300 pracowników
i posiada dobrze rozbudowaną siec dystrybucyjną, na którą składa 
się sześć oddziałów na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. 
Bramy sprzedawane będą pod marką Northwest Door. ■

Polski transport przed trybunałem 

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko 

Polsce w związku z brakiem elektronicznego rejestru 
przedsiębiorców transportu drogowego, który byłby 
połączony z rejestrami elektronicznymi innych państw 
członkowskich UE.
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 krajowe reje-
stry elektroniczne należało ustanowić i przyłączyć do rejestrów 
innych państw najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Polska nie wypeł-
niła jeszcze tego obowiązku, co skutkuje nieefektywnością wza-
jemnych połączeń między rejestrami na szczeblu unijnym. Połą-
czenie rejestrów krajowych jest niezbędne, aby ułatwić przepływ 
informacji między państwami członkowskimi w sprawie możli-
wych naruszeń popełnianych przez spółki prowadzące międzyna-
rodowe przewozy towarowe lub pasażerskie (np. przekraczania 
dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę albo 
fałszowania zapisów tachografu). W ten sposób drogi unijne mają 
stać się bezpieczniejsze. ■

Santa Line 

W tym roku szwedzki armator promowy będzie 
świętować wyjątkowo, aż do Bożego Narodzenia 

Stena Line zmienia nazwę na… Santa Line. 
Ta świąteczna zmiana będzie wprowadzona we wszystkich kra-
jach, do których dopływają promy Stena Line. Ponadto na klientów 
firmy czekają niespodzianki – zarówno online, jak i na pokładzie. 
W tym świątecznym czasie charakterystyczną flagę w logo arma-
tora, zastąpi… mikołajowa czapeczka! Znak „Santa Line” znajdzie 
się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. 
Akcje związane ze zmianą nazwy potrwają do 24. grudnia. ■

Z grupą LOXX do Chin

Od października 2015 roku spółka LOXX oferuje wy-
jątkową usługę – transporty drogowe do Chin. Są 

to regularne transporty od ładunków drobnicowych, 
pojedynczych palet do transportów częściowych i ca-
łopojazdowych. 
Ładunki konsolidowane są w Gelsenkirchen w Niemczech, a na-
stępnie wysyłane do Khorgos – miasta przy granicy Chińsko - Ka-
zachskiej. Samochody wyjeżdżają raz w tygodniu i transportują 
ładunki przez Polskę, (gdzie następuje konsolidacja i doładunek 
przesyłek z południowej Europy) Białoruś, Rosję i Kazachstan. 
W ciągu 16-18 dni od daty załadunku przesyłki docierają do Chin. 
Transporty całopojazdowe odbierane są od nadawcy w dowolnym 
czasie i wysyłane bezpośrednio do Chin. Z Khorgos towary są 
dowożone m. in. do Urumqi – miasta w północno-zachodnich 
Chinach o statusie prefektury miejskiej. Okręg ten liczy ponad 
2 mln mieszkańców. Usługa wypełnia niszę rynkową, dotyczącą 
transportów drogowych do Chin oraz stanowi doskonałą alterna-
tywę dla szybkiego, ale drogiego transportu lotniczego i długich 
szlaków morskich. Firma LOXX już w 2010 roku zaczęła rozwijać 
bezpośrednie transporty drobnicowe na Syberię: do miast Perm, 
Jekaterynburg, Nowosybirsk, Kemerowo. ■
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Systemy regałowe TMH

Firma Toyota Material Handling Polska rozumie, że 
regały nie są tylko jednym z elementów wyposa-

żenia magazynu, ale również ważnym narzędziem do 
optymalizacji operacji wewnątrz magazynowych.
Dzięki dobraniu optymalnego systemu regałowego i połączeniu go 
z właściwymi wózkami widłowymi oraz systemami zarządzania 
i bezpieczeństwa w magazynie, optymalizuje się prace magazy-
nowe, redukuje koszty i zwiększa wydajność. Systemy regałowe 
TMH umożliwiają efektywne składowanie towarów spaletyzowa-
nych i niespaletyzowanych w każdym magazynie. Klienci mają 
do wyboru najprostsze systemy regałów paletowych po systemy 
pól-automatyczne i automatyczne. Wszystkie systemy regałowe 
spełniają wymagania europejskich norm.
Uzupełnieniem systemów regałowych jest system SpotMe, który 
zwiększa aktywnie bezpieczeństwo pracy w magazynie. Bardzo 
często w zatłoczonych magazynach, w szybko rotującym środowi-
sku pracy, istnieją ograniczone możliwości ruchu, dlatego system 
SpotMe ostrzega zarówno operatorów wózków widłowych, jak 
i pieszych o potencjalnym niebezpieczeństwie wypadku, chroniąc 
tym samym sprzęt, pracowników i transportowany towar. ■

IMMOFINANZ sprzedał portfel 
logistyczny 

IMMOFINANZ podpisał z firmą Blackstone umowę 
dotyczącą sprzedaży całego swojego portfela logi-

stycznego. Transakcja obejmuje łącznie wszystkie 36 
obiektów logistycznych z ok. 1 mln mkw. powierzchni 
do wynajęcia, które znajdują się w większości w Niem-
czech (24 nieruchomości), jak również na Węgrzech (5), 
w Rumunii (3), Polsce (2), na Słowacji (1) i Rosji (1). 
Wartość transakcji wynosi ok. 536 mln euro. Blackstone nabędzie 
również trzy projekty logistyczne będące aktualnie w budowie 
z ok. 65.000 mkw., w Hamburgu i dwóch rumuńskich miastach, 
tj. Bukareszcie i Ploiesti, które zostaną doprowadzone do otwarcia 
przez IMMOFINANZ, a także rezerwy gruntów. Blackstone zinte-
gruje wszystkie te aktywa w ramach swojej europejskiej platfor-
my logistycznej Logicor. ■

Intermodalem z Polski  
na Daleki Wschód 

Obsługiwany przez Spedcont punkt przeładunkowy 
w Łodzi – Olechowie ma szanse stać się najważ-

niejszym w Polsce terminalem łączącym kraje Dalekie-
go Wschodu z Europą Zachodnią.
Łódzka spółka Spedcont jeszcze do niedawna była kojarzona wy-
łącznie z przeładunkiem kontenerów. W porę dostrzeżono jednak 
zalety i perspektywy rozwoju logistyki intermodalnej. Firma uru-
chomiła własne połączenia kolejowe, stając się operatorem inter-
modalnym z jasno wytyczoną ścieżką rozwoju. W lutym bieżące-
go roku uruchomiła połączenia kolejowe z terminala w Łodzi do 
portów trójmiejskich – w Gdańsku i Gdyni. Terminal ma bardzo 
dobre warunki do zwiększenia skali swojej działalności więc licz-
ba połączeń wzrasta z kwartału na kwartał. Rozwój działalności 
terminala przeładunkowego nie ogranicza się jedynie do urucha-
miania nowych połączeń. Spedcont wymienił w Łodzi – Olecho-
wie całą flotę naczep do przewozu kontenerów. Z początkiem roku 
w ofercie pojawiły się również nowe usługi: naprawa oraz mycie 
kontenerów.
Poza obsługą pociągów w relacji krajowej, firma rozwija również 
połączenia międzynarodowe. W ostatnim czasie zostały urucho-
mione połączenia kolejowe do Włoch, ze stacją docelową w termi-
nalu w Piacenzie. Towary z Łodzi – Olechowa wyjeżdżają również 
poza Europę. Spedcont obsługuje bowiem bezpośrednie połą-
czenie do Mongolii i Chin. Terminal zarządzany przez Spedcont 
generuje aż 60% całego polskiego eksportu do Mongolii. Z kolei 
do Łodzi, w ramach drogi powrotnej, wysyłane są z Kazachstanu 
i Chin pociągi z importowanymi towarami. Plany rozwojowe ter-
minala w Łodzi – Olechowie to nie jedyne cele biznesowe Sped-
contu. Łódzka firma planuje otwarcie kolejnego, nowego termi-
nalu przeładunkowego. Dzięki tym inwestycjom będzie możliwe 
uruchamianie nowych połączeń kolejowych. Spółka Spedcont 
należy do Grupy Kapitałowej PEKAS SA. ■

Rozwój IFB w Polsce 

W maju 2015 roku firma IFB International Freight-
bridge (Poland) obchodziła 5-lecie. IFB Polska jest 

częścią Grupy IFB, która na rynku międzynarodowym 
działa od 1980 roku i posiada ponad 40 oddziałów na 
świecie zatrudniających ponad 1 000 specjalistów.
Spółka IFB Poland rozpoczynała działalności w bardzo trudnym 
okresie dla gospodarki, a mimo to odniosła sukces. W 2010 roku 
firma posiadła dwa oddziały (Gdynia, Warszawa) i zatrudniała 10 
osób, a w kolejnych latach otworzyła nowe oddziały we Wrocławiu 
i Gliwicach. Obecnie w firmie zatrudnionych jest około 50 osób.
IFB postrzegana jest na rynku jako ekspert w dziedzinie usług 
overseas na kierunku Daleki Wschód - Europa oraz zindywidu-
alizowanych usług transportowych i logistycznych. Sieć biur 
własnych oraz wyselekcjonowanych agentów umożliwia spółce 
świadczenie profesjonalnych usług w zakresie spedycji i logisty-
ki, zarówno o zasięgu międzynarodowym jak i lokalnym. ■
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CAT LC Polska  
z nowym dyrektorem zarządzającym

Radosław Rożek został nowym dyrektorem 
zarządzającym CAT LC Polska. 
Nowy dyrektor CAT LC Polska związany jest z firmą od 13 lat, 
pracę w Grupie CAT rozpoczął w 2003 roku zajmując kluczowe 
stanowiska w działach operacyjnych oraz obsługi klienta w Polsce. 
Od 2009 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego CAT LC 
Litwa, a od września 2013 odpowiadał za działy operacyjne oraz 
dział zakupów w CAT LC Polska. 
Radosław Rożek ukończył Wydział Transportu na Politechnice 
Warszawskiej oraz studia MBA w Wyższej Szkole Logistyki 
w Poznaniu - „Logistics and Supply Chain Management”. ■

ID Logistics Polska ma nowego 
dyrektora handlowego 

ID Logistics Polska, czołowy międzynarodowy dostaw-
ca usług logistycznych, wzmacnia dział sprzedaży. 
W październiku na jego czele stanęła Marzena Wal.
Jako dyrektor handlowy ID Logistics Marzena Wal odpowiada za 
efektywny rozwój biznesu, pozyskiwanie nowych klientów oraz re-
alizację przyjętej strategii sprzedaży i marketingu firmy. Marzena 
Wal z branżą TSL związana jest od ponad 20 lat. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała pełniąc funkcje menedżerskie w działach 
sprzedaży i operacji, zarówno po stronie klienta jak i dostawców 
usług logistycznych. Tworzyła struktury sprzedaży, odpowiadała 
za budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz zarządza-
nie procesami logistycznymi i transportowymi. Marzena Wal ma 
duże doświadczenie w realizacji projektów logistycznych dedyko-
wanych branży retail. Jako Ambient Supply Chain Manager jednej 
z największych sieci handlowych odpowiadała m.in. za organiza-
cję dostaw oraz wdrażanie procesów logistycznych gwarantują-
cych ich jakość i terminowość. Z kolei do jej zadań jako dyrektora 
logistyki dużej firmy handlowej, dostawcy armatury i ceramiki 
sanitarnej, należało kompleksowe zarządzanie siecią dystrybucji 
towarów do sklepów detalicznych i sieci handlowych. ■

PERSONALIA
interLAN SPEED dla spedycji morskiej 
i lotniczej 

Firma interLAN rozwija system interLAN SPEED rów-
nież w obszarze związanym z obsługą spedycji mor-

skiej i lotniczej. 
Moduły spedycji morskiej i lotniczej powstały w wyniku natural-
nego rozwoju programu interLAN SPEED obsługującego spedycję 
i transport drogowy oraz w odpowiedzi na rosnące zapotrzebo-
wanie rynku i obsługę kompleksowych operatorów logistycznych. 
Uwzględniają one specyfikę branży morskiej i lotniczej, dzięki 
czemu efektem pracy z systemem jest znaczne usprawnienie 
i podniesienie efektywności prowadzonej działalności. System 
umożliwia procesowe podejście do obsługi klienta. Moduł spedy-
cji morskiej obsługuje ładunki całokontenerowe oraz przesyłki 
drobnicowe w powiązaniu ze spedycją drogową całopojazdową 
i drobnicową. Z kolei moduł spedycji lotniczej obsługuje przesył-
ki lotnicze, które procesowane są w ramach produktów drobni-
cowych. Podstawowy zakres funkcjonalny programu obejmuje 
możliwość składania ofert, obsługę zleceń morskich FCL/LCL 
i lotniczych, wydruk dokumentów specyficznych (HAWB i MAWB, 
HBL i in.), kalkulację rentowności, realizację dowozu i odwozu 
(FTL i LTL) oraz rozliczenia. Uzupełnienie stanowi aplikacja 
www. eSPEED, dzięki której możliwym staje się wprowadzanie 
zleceń przez klienta z wykorzystaniem przeglądarki oraz śle-
dzenie statusów ich realizacji (T&T). Modułowa budowa systemu 
pozwala na pełną obsługę procesów uzupełniających, takich jak 
spedycja i transport drogowy, finanse czy raportowanie. Ponadto 
program wspiera działania operacyjne w zakresie obsługi zleceń 
celnych, sprzedaży miejsc promowych jak i obsługi zleceń dowol-
nych (realizowanych poza interLAN SPEED) w zakresie rozliczeń 
i fakturowania. Kluczowymi cechami rozwiązania są: specjali-
zacja, procesowe podejście do obsługi klienta oraz elastyczność 
i otwartość na integrację z oprogramowaniem zewnętrznym. Pro-
gram przeznaczony jest dla operatorów logistycznych oraz firm 
specjalizujących się w obsłudze spedycji morskiej i lotniczej. ■





Równocześnie właściciele firm przyznają, że czują się traktowa-
ni przez ustawodawcę i urzędników jak oszuści, narażani są na 

częste, nieuzasadnione kontrole, a możliwości dochodzenia przez 
nich własnych praw są znikome. Tematyka braku zaufania pań-
stwa do przedsiębiorców była głównym zagadnieniem IV Kongresu 
Rzetelnych Firm, odbywającego się w październiku w Warszawie.

Polscy przedsiębiorcy są uczciwi
Przedsiębiorcy w większości uważają się za uczciwych. W bada-
niu Rzetelnej Firmy jedynie 17,8% przedstawicieli firm z różnych 
branż oraz wielkości nie zgodziło się ze stwierdzeniem „polscy 
przedsiębiorcy są uczciwi”. Jednak mimo własnych przekonań 
przedsiębiorcy czują się traktowani jak oszuści. 37% z nich często 
spotyka się z sytuacją, że państwo, a więc zarówno władza usta-
wodawcza, rząd, jak i urzędnicy, traktuje ich jak oszustów. Podob-
ny odsetek przyznał, że takie sytuacje zdarzają im się od czasu do 
czasu, a 19,1% – rzadko. Jedynie 6,4% badanych nigdy nie miało 
poczucia, że ktoś traktuje ich z góry jak oszusta.
Przedsiębiorcy często podkreślają, że nie czują się traktowani 
przez urzędników jak równorzędni partnerzy. Mają wrażenie, 
że państwo im nie ufa, a ta atmosfera nieufności przekłada się 
na trudności w prowadzeniu biznesu. Z badania wynika, że 35% 
przedsiębiorców musiało udowadniać urzędnikom własną wiary-
godność, mimo że nie było podstaw ku temu, by w nią wątpić. Dla 
porównania, jedynie 9% nigdy nie miało takiego doświadczenia. 

Wymiary braku zaufania
Brak zaufania ze strony państwa nie pozostaje tylko w sferze od-
czuć. Przedsiębiorcy mają do czynienia z realnymi wymiarami 
braku zaufania ze strony urzędników. Dwóch na trzech właścicieli 
firm zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej dostało wezwanie do urzędu. Przedsiębior-
cy bardzo często zmuszani są do każdorazowego udowadniania 
swojej racji, co zajmuje im czas, który mogliby poświęcić na roz-
wój biznesu. Z kolei, co trzeciego z nich firma była kontrolowana, 
mimo że nie było ku temu żadnych podstaw. 29% przedsiębiorców 
otrzymało niekorzystną decyzję z urzędu, z czego aż 76,3% nie 
zgodziło się z nią i próbowało doprowadzić do zmiany decyzji. 
Okazuje się, że może to być dobra taktyka, bo 25,2% udało się 
rozwiązać sytuację sporną na swoją korzyść.
– Badanie potwierdziło przypuszczenie, że przedsiębiorcy odczuwają 
brak zaufania ze strony państwa, ale też sami nie ufają urzędom ani 
urzędnikom. Ta obustronna atmosfera nieufności odbija się niekorzy-
stanie na kondycji polskiej gospodarki i jest istotnym hamulcem w jej 
rozwoju – mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy. 

Przedsiębiorcy zostali poproszeni o oszacowanie, w jakim stop-
niu odczuwają, że państwo im ufa. I tak zaufanie ze strony Sejmu 
i Senatu, rządu, polityków, urzędów i urzędników w każdym przy-
padku pozostaje na poziomie poniżej 2 w skali od 1 do 5. Podob-
ny obraz niesie poziom ufności samych przedsiębiorców wobec 
urzędów, zaufanie do ZUSu pozostaje na poziomie 1,94, urzędu 
skarbowego 2,01, a Państwowej Inspekcji Pracy 2,52.
Większość przedsiębiorców uważa, że nieufność ze strony pań-
stwa jest nieuzasadniona, a we wszystkich sprawach dotyczących 
obywateli i przedsiębiorców powinna istnieć zasada domniema-
nia uczciwości. Równocześnie 29,5% przyznaje, że ta nieufność 
może być uzasadniona, bo do niskiego poziomu zaufania przyczy-
nia się część nieuczciwych przedsiębiorców. Z kolei 5,2% uważa, 
że „państwo musi być przezorne”.

■ Gracja Sokół 
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Przedsiębiorcy odczuwają brak 
zaufania ze strony państwa, ale 
też sami nie ufają urzędom ani 

urzędnikom

Jak często przedsiębiorcy czują się traktowani 
przez państwo jak oszuści (%)?

Nigdy ■
Rzadko■ 
Często ■

Od czasu do czasu ■

6
19

37

38

Zaufanie przedsiębiorców do Sejmu 
i Senatu, rządu, polityków, urzędników:

Sejm i senat Rząd Politycy Urzędy i urzędnicy

5

4

3

2

1

0

1.73 1.75 1.56 1.64

Wzajemna nieufność 
biznesu i państwa

Środowisko rozwoju biznesu

Trudności prowadzenia działalności gospodarczej będą mniejsze, a gospodarka zacznie 
rozwijać się lepiej, jeśli poziom zaufania państwa do biznesu będzie większy - takie  
wnioski płyną z badania Rzetelnej Firmy przeprowadzonego wśród 400 przedsiębiorców.





Z globalnych badań wynika, że tego typu działania są po sprze-
niewierzeniu aktywów (kradzieże, oszustwa i nadużycia) 

drugim najczęściej występującym rodzajem przestępstwa gospo-
darczego.

Przyczyny
Na skalę zjawiska cyberprzestępczości wpływa kilka czynników:
1.  Po pierwsze, zainteresowanie mediów i nagłaśnianie przez 
nie przypadków cyberprzestępstw zwiększyło zainteresowanie  
spółek tą kwestią i mogło je skłonić do przeprowadzenia dodatko-
wych kontroli. Te z kolei mogły zaowocować większą wykrywal-
nością tych przestępstw.
2.  Po drugie, rosnące wymagania organów regulacyjnych w zakre-
sie ochrony danych i monitorowania transakcji mogły przyczynić 
się do zwiększenia wykrywalności cyberprzestępstw.

3.  Po trzecie, na rzeczywisty wzrost przypadków cyberprzestęp-
czości mógł wpłynąć postęp w technologii. 
4.  Po czwarte, cyberprzestępczości sprzyja zwiększona aktyw-
ność pracowników w sieci, w tym używanie przez nich portali 
społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub LinkedIn, co 
może zwiększać zasięg lub efektywność cyberprzestępczości, np. 
może ułatwić identyfikację osób pracujących w danej organizacji 
i ich adresów mailowych, a w dalszej kolejności umożliwić insta-
lowanie toksycznego oprogramowania (wirusów, trojanów) na 
komputerach służbowych tych pracowników. 
5.  Wreszcie po piąte, na liczbę cyberprzestępstw mogą mieć 
również wpływ niejasności definicyjne - firmy mogły interpre-
tować inne tradycyjne przestępstwa popełnione z wykorzysta-
niem komputerów, technologii bądź kradzieżą danych jako cy-
berprzestępstwa.
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Cyberprzestępstwa
Światowe badanie nadużyć gospodarczych

Internet i firmowe sieci informatyczne coraz częściej stają się narzędziem wykorzystywanym do dokonywania  
przestępstw i nadużyć przeciwko organizacjom. Są to tzw. cyberprzestępstwa.
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Cyberprzestępczość ewoluuje, wyprzedzając adekwatne zmiany 
prawne oraz odpowiednie zabezpieczenia organizacji. Ponadto 
rozwój coraz prostszych w obsłudze urządzeń dających dostęp do 
Internetu, takich jak smartfony czy tablety, ułatwia popełnienie 
cyberprzestępstwa w dowolnym miejscu i czasie oraz utrudnia 

identyfikację i zmniejsza prawdopodobieństwo złapania sprawcy.
Branżami w naturalny sposób bardziej narażonymi na ataki cy-
berprzestępców bądź wykrywającymi większą liczbę ich przy-
padków są sektory opierające swoją działalność na systemach 
informatycznych, dysponujące obszernymi bazami danych bądź 
też podlegające ścisłym regulacjom prawnym, m.in. instytucje 
finansowe, firmy sektora telekomunikacyjnego oraz technologii.
Na całym świecie trwają ciągle intensywne prace legislacyjne, 
które w swoim założeniu mają na celu zwalczanie cyberprzestęp-
czości, terroryzmu oraz wszelkich innych zagrożeń. Negatywne 
skutki cyberataków mogą być bardzo dotkliwe. Amerykańskie 
firmy szacują, że koszty wynikające z samego tylko wycieku 
danych, takie jak np. wydatki związane z odpowiedzią na te in-
cydenty oraz koszty kar i postępowań sądowych sięgają setek 
milionów dolarów. 
Wymienione obawy wydają się uzasadnione, jeśli się weźmie pod 
uwagę często niewystarczający poziom stosowanych zabezpie-
czeń. Jedna firma na trzy na świecie nie posiada odpowiednich 
mechanizmów obronnych przed tym zjawiskiem, a dwie na trzy 
nie mają systemów jego wykrywania.

Skala zjawiska 
Badania pokazały, że 42% organizacji na świecie postrzega cyber-
przestępców jako osoby pochodzące z wewnątrz firmy. Przykła-
dem cyberprzestępstw popełnionych przez pracowników są:
•  pozyskanie przez pracownika poufnych informacji dotyczących 
wynagrodzeń i premii oraz ich wykorzystanie w celu osiągnięcia 
korzyści 
•  pozyskanie przez pracownika informacji dotyczących zobowią-
zań spółki, założenie w systemie księgowym fikcyjnego konta 
dłużnika, a następnie poprzez dokonywanie płatności na to konto 
wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
•  rozpowszechnianie przez pracownika na portalach społeczno-
ściowych i forach informacji wrażliwych dla spółki
•  pozyskanie przez pracownika dostępu do skrzynki pocz-
towej współpracownika w celu rozpowszechniania e-maili 
o szkodliwej zawartości bądź też w celu zastraszenia pra-
cowników, wpłynięcia na relacje biznesowe z partnerami 
spółki itd., (mimo że takie działanie w bezpośredni sposób 

nie generuje strat finansowych, to może negatywnie wpły-
nąć na reputację spółki, spowodować przerwy lub zakłó-
cenia w działalności, narazić na konsekwencje prawne). 
Możliwość dokonania cyberprzestępstw wiąże się ze znajomością 
zagadnień technologicznych oraz wiedzą informatyczną, które 

często są domeną ludzi młodych. 
Globalne badania pokazują, że typowym cyberprzestępcą z wewnątrz 
firmy jest szeregowy pracownik bądź kierownik średniego szczebla 
(84% przestępców), w wieku poniżej 40 lat (65% wskazań), o stażu 
pracy nieprzekraczającym 5 lat (51%). Jako źródło zagrożeń we-
wnętrznych najwięcej respondentów wskazało dział IT (po 53% wska-
zań zarówno w Polsce, jak i na świecie). Taka percepcja badanych 
firm nie dziwi, zważywszy, że to właśnie pracownicy tego działu dys-
ponują odpowiednimi umiejętnościami, narzędziami i wiedzą, które 

mogą umożliwić popełnianie tego typu przestępstw. Ponadto posiada-
ją oni szerokie prawa dostępu do systemów księgowych, baz danych 
i innych systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwach i potrafią 
przynajmniej częściowo zatrzeć ślady popełnianych nadużyć.
Jeśli chodzi o sprawców zewnętrznych, globalne firmy najczęściej 
upatrują ich w takich krajach, jak: Hongkong, Chiny, Nigeria, 
Rosja i USA. Należy jednak podkreślić, że wynika to wyłącznie 
z percepcji firm. W rzeczywistości cyberataki mogą być inicjowa-
ne z dowolnego miejsca na świecie i przypisanie ich do konkret-
nego regionu geograficznego bądź kraju jest niezwykle trudne. 

Typowym cyberprzestępcą 
wewnątrz firmy jest szeregowy 
pracownik bądź kierownik 
średniego szczebla

Jedna firma na trzy na 
świecie nie posiada 
odpowiednich mechanizmów 
obronnych przed tym 
zjawiskiem, a dwie na trzy 
nie mają systemów jego 
wykrywania

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne - 
Które z wymienionych źródeł cyberprzestępczości budzi 

państwa największe obawy?

Inne kraje

Przestępczość zorganizowana

Pracownicy lub wykonawcy

Konkurenci

Hakerzy lub haktywiści

6%

25%

33%

34%

48%



Rodzaje cyberprzestępstw 
Wraz z rozwojem technologii bardzo szybko pojawiają się kolejne, 
często wymykające się z aktualnych ram prawnych, rodzaje cyber-
przestępstw. Obok najbardziej powszechnych form cybernadużyć, 
takich jak phishing i pharming, które są metodami pozyskiwania 
informacji poufnych, np. haseł i loginów, numerów rachunków 
bankowych od firm bądź osób fizycznych, zaczynają pojawiać się 
również formy bardziej wyrafinowane. 
Podczas gdy na rynku dóbr konsumpcyjnych istnieją tzw. 
czarne rynki, w świecie wirtualnym zaczynają pojawiać się 
platformy wymiany dóbr pozyskanych w drodze działalności 
przestępczej, na których m.in. sprzedawane są szczegóły 
skradzionych kart kredytowych już za kilka centów od sztu-
ki. Pojawiają się również nowe formy nielegalnej działalności 
organizacji światopoglądowych, politycznych lub ekstremi-
stycznych zwane hacktivismem. 
Przykładem może być atak grupy Anonymous, który sparaliżo-
wał działanie stron internetowych firm obsługujących płatności 
kartami kredytowymi, ponieważ zdecydowały one o zablokowa-
niu płatności na rzecz portalu WikiLeaks.

Obrona przed cyberprzestępczością 
Świat biznesu zaczął obawiać się cyberprzestępstw, dlatego kraje 
Europy, jak również inne kraje, a szczególnie Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej próbują ograniczyć skalę cyberprzestępczości 
wprowadzając szereg kontrowersyjnych czasami ustaw. Jedną z ta-
kich ustaw zatwierdził ostatnio Kongres USA o wykrywaniu i zapo-
bieganiu cyberprzestępczości (CISPA ang. Cyber Intelligence Sha-
ring and Protection Act) która w swoim założeniu ma ona na celu 
zwalczanie cyberprzestępczości, terroryzmu oraz wszelkich innych 

zagrożeń, którym można zapobiec poprzez monitorowanie działań 
użytkowników w sieci. Założenie jest szczytne, natomiast Amery-
kanie, przyzwyczajeni do swojej słynnej wolności, boją się, że cała 
sprawa obróci się przeciwko nim. Trzeba przy tym pamiętać, że 
największym lękiem mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest strach 
przed inwigilacją, a co za tym idzie, CISPA stała się w ostatnim cza-
sie osią sporu, wokół której amerykańskie media rozpętały burzę.
Organami, które w USA wciąż zajmują czołową pozycję w sprawie 
prowadzonych krajowych i międzynarodowych postępowań doty-
czących nadużyć na szeroką skalę, między innymi w sprawozda-
niach finansowych czy też poprzez przekupstwa, są Amerykańska 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz amerykański 
Departament Sprawiedliwości. Spektakularne były działania tych 
organów, które doprowadziły ostatnio do aresztowań w siedzibie 
członków zarządu FIFA, które odbiły się szerokim echem na świe-
cie, szczególnie wśród kibiców piłki nożnej. SEC nie jest jedynym 
amerykańskim organem nadzoru czy organem ścigania, który 

Koszty wynikające z samego 
tylko wycieku danych, takie 

jak np. wydatki związane 
z odpowiedzią na te incydenty 
oraz koszty kar i postępowań 

sądowych sięgają setek 
milionów dolarów 
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RAZEM

Technologia, komunikacja i rozrywka
Sektor rządowy i publiczny
Ochrona zdrowia i farmacja
Produkty konsumpcyjne/detal/hurt
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Bardzo niskie ryzyko ■ Umiarkowanie niskie ryzyko ■ Umiarkowanie wysokie ryzyko ■ Bardzo wysokie ryzyko ■

Realne i rosnące ryzyko - Jak duże ryzyko stanowiłaby cyberprzestępczość dla takiej firmy jak Państwa?



walczy z nieprawidłowościami. Departament Sprawiedliwości 
rozpoczął w sprawie nielegalnego wykorzystywania informacji 
wewnętrznych, korzystając z podsłuchów i innych technik stoso-
wanych zwykle przy ściganiu przestępczości zorganizowanej. 

Ryzyko przestępczości 
Wyniki najnowszego z serii długookresowych badań dotyczących 
nadużyć na świecie, prowadzonych przez EY, pokazują pewne nie-
pokojące trendy. Łatwe zyski i szybkie korzyści osiągane w zgo-
dzie z obowiązującymi regulacjami zostały już osiągnięte. A to 
oznacza, że dalszy rozwój na legalnej ścieżce będzie prawdopo-
dobnie trudny dla wielu spółek, co może generować nadużycia. 
Badania firmy EY z udziałem ponad 2700 respondentów z 59 
krajów wykazały, że ryzyko ponoszone przez spółki nie maleje. 
A częstotliwość nadużyć i ujawniane poziomy korupcji nie spada-
ją. Wyniki badania firmy EY sugerują także, że firmy niechętnie 
przyjmują do wiadomości źródło takich zagrożeń.

Wykrywanie i diagnozowanie zagrożenia
Cyberataki testują systemy obrony w poszukiwaniu ich słabych punk-
tów. Skuteczna obrona wymaga nadzorowania całości platformy infor-
matycznej spółki z wykorzystaniem testów diagnostycznych. Testy te 
powinny obejmować całość sieci, systemów, logów i zdarzeń, a także 
poszukiwać dowodów czterech elementów cyberataków:
1. Wejścia – w celu zidentyfikowania złośliwego oprogramowania, 
które zapewnia atakującemu cyfrowy „przyczółek”.
2. Ruchów bocznych – szukania dowodów zasięgu ataku w róż-
nych częściach sieci.
3. Zbioru – identyfikacji niestandardowego działania lub narzędzi 
wśród kont i źródeł danych, które wskazują na nieupoważnione 
pozyskiwanie informacji.
4. Kradzieży danych – identyfikacji starań atakującego mających 
na celu usunięcie danych.
Badania firmy EY dowodzą, że w 40 krajach objętych badaniem 
połowa respondentów stwierdziła, że korupcja jest rozpowszech-
niona. W Egipcie, Kenii i Nigerii udział osób, których zdaniem 
korupcja jest rozpowszechniona, przekroczył 80%. Członkowie 
kadry kierowniczej są często gotowi generować ryzyko, ponieważ 
jak to wykazało badanie, są gotowi działać nieetycznie, aby na-
wiązać lub podtrzymać relacje biznesowe. 
Jest mało prawdopodobne, że postępowanie zgodne z regulacja-
mi skupiające się wyłącznie na zarządzaniu ryzykiem prawnym 
zapewni trwałą zmianę zachowań w firmie. Wiele może zmienić 

tylko zdecydowane zaangażowanie liderów firmy, które powinno 
napędzać dynamiczne podejście do zarządzania ryzykiem. 
Działania mające na celu zapewnienie zgodności z regulacjami powin-
ny koncentrować się na zespołach, które są najbardziej narażone na 
ryzyko. Wyniki badania firmy EY pokazują, że nie zawsze tak jest.
58% respondentów z rynków rozwiniętych ukończyło szkolenie 
dotyczące przeciwdziałania korupcji. Dla porównania to szkolenie 
ukończyło zaledwie 40% respondentów z rynków rozwijających się. 
Jest niewątpliwie bardzo ważne, czy spółka ma dobry kodeks po-
stępowania i programy antykorupcyjne, ale jest równie ważne, jak 
zdecydowanie i skutecznie są one stosowane. Niewłaściwy proces 
w tym zakresie może pozwolić na dalszą korupcję – wraz z wszyst-
kimi powiązanymi szkodami dla rentowności i reputacji firmy, jak 
również potencjalną odpowiedzialnością cywilną i karną. 
Przedsiębiorstwa powinny być świadome zarówno szans, jak i ry-
zyka, jakie niesie ze sobą świat wirtualny, tak aby móc czerpać 
z niego jak najwięcej korzyści, a jednocześnie unikać zagrożeń. 
Budowanie takiej świadomości w organizacji wymaga wsparcia 
kierownictwa najwyższego szczebla, edukacji pracowników oraz 
stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Jest to niezbędne mini-
mum w wyścigu zbrojeń pomiędzy cyberprzestępcami a orga-
nizacjami w czasach postępu technologicznego i coraz większej 
aktywności gospodarczej spółek w wirtualnym świecie.
Rewolucja w sferze globalnej łączności daje siłę tym, którzy chcą 
obnażyć nieuczciwe praktyki firm, (co może skutkować utratą ich 
dobrej reputacji), na tej samej zasadzie, jak daje samym firmom 
możliwość zdobycia zaufania. 

■ Opracował Kryspin Wiśniewski
na podstawie: Trudna droga do zgodności: starania na rzecz 

etycznego wzrostu, EY, 2015 
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Szkolenie antykorupcyjne - występowanie przekupstwa

Razem Europa 
Zachodnia

Europa 
Wschodnia

Bliski Wschód, 
Indie, Afryka

Ameryka 
Północna

Ameryka 
Południowa

Daleki Wschód

Średnia globalna - 
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym 
przeciwdziałaniu korupcji

■ Czy wzięli Państwo udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałaniu korupcji?

Średnia globalna - 
poproszono ich o wręczenie 
łapówki w sytuacji biznesowej

■ Czy poproszono Państwa o wręczenie łapówki w sytuacji biznesowej?
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Korupcja bez zmian
Czy stwierdzenie "praktyki korupcyjne są roz-
powszechnione w biznesie w tym kraju" dotyczy 
Państwa kraju lub branży?
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Bezpieczeństwo całościowe
Ochrona przed cyberatakami

Mimo że w niemal 60% obiektów przemysłowych wdrożono programy do za-
rządzania bezpieczeństwem i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, 

to wciąż identyfikacja i eliminacja zagrożeń jest skuteczna tylko u nielicznych. 

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle
Skuteczna walka z cyberatakami w przemyśle związana jest z szeregiem wyzwań, 
którym trzeba sprostać, aby podjęte działania w zakresie obrony miały szansę powo-
dzenia. Do takich wyzwań zalicza się coraz bardziej otwarte środowiska przemysłowe 
zorientowane na zdalną pracę grupową. W przeszłości większość sieci przemysłowych 
była odizolowana. Z czasem jednak doszło do transformacji architektury systemów 
przemysłowych i wprowadzono mechanizmy umożliwiające pracę grupową oraz we-
wnętrzną i zewnętrzną integrację. - Kadra kierownicza potrzebuje dziś dostępu do 
danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, wykorzystywanych do tworzenia analiz 
i raportów oraz w procesie decyzyjnym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat prze-
mysłowe systemy sterowania stawały się coraz mniej odizolowane w związku z coraz 
powszechniejszym wykorzystywaniem urządzeń internetowych, bezprzewodowych 
i mobilnych w tych środowiskach. Co więcej, tradycyjne systemy sterowania nie były 
tworzone z myślą o obronie przed dzisiejszymi zagrożeniami – mówi Ireneusz Marty-
niuk, wiceprezes Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska. Jak wskazują dane Re-
pository for Industrial Security Incidents, ok. 35% incydentów związanych z atakami 
na przemysłowe systemy sterowania zostało zainicjowanych zdalnie. Nie jest to zaska-
kujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w niemal 65% obiektów możliwe jest uzyskanie 
zdalnego dostępu do systemów sterowania. 
Kolejnym wyzwaniem jest niska świadomość ryzyka i bierność osób odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo, szczególnie w sektorze wytwórczym i produkcyjnym. 
Osoby te albo są nieświadome zagrożenia cyberatakami, albo niechętnie podejmu-
ją się wdrażania strategii bezpieczeństwa, ponieważ inwestycje w tym obszarze 
wydają się nie przynosić wymiernego zwrotu, mierzalnego współczynnikiem ROI. 
Nie bez znaczenia jest również coraz częstsze korzystanie z komercyjnych, go-
towych rozwiązań IT w środowiskach przemysłowych. Stopniowy zwrot w kie-
runku rozwiązań IT w przemyśle miał na celu uzyskanie korzyści biznesowych 
oraz ułatwienie realizacji operacji i integracji procesów. Jednocześnie naraził on 
systemy sterowania na ataki złośliwego oprogramowania i zagrożenia wycelowane 
w systemy komercyjne. Na końcu wszystkich tych problemów pojawia się wyzwa-
nie związane ze zbyt słabo wykwalifikowanym personelem. Pomimo iż w sektorze 
przemysłowym pracuje wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników operu-
jących na systemach zautomatyzowanych, to nie przekłada się to na adekwatny 
poziom kompetencji w obszarze przemysłowych sieci IT. To luka, która blokuje 
możliwość opracowania całościowej strategii obrony i zapobiegania zagrożeniom 
w danej organizacji. 

Skuteczna ochrona
Odpowiednie zabezpieczenie przemysłu przed atakami jest jednak możliwe przy 
stworzeniu odpowiedniej strategii obrony. - W kwestiach związanych z cyberbezpie-
czeństwem zaleca się przyjęcie strategii głębokiej obrony – Defense-in-Depth. Jest to 
hybrydowa, wielopoziomowa strategia bezpieczeństwa oferująca holistyczną ochronę 
całemu przedsiębiorstwu. Powinna ona stać się standardem w przemysłowych obiek-
tach przyszłości – dodaje Ireneusz Martyniuk. 

Jednym z głównych celów ataków cyberprzestępców stał się 
przemysł. Jak pokazują badania Frost & Sullivan, w latach 2006-
2012 liczba incydentów zagrażających bezpieczeństwu przemysłu 
na świecie wzrosła aż o 782%.
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Pogłębiona strategia obrony powinna objąć sześć kluczowych elementów. 
• Pierwszym z nich jest przygotowanie planu zabezpieczeń, czyli 
polityki i procedur obejmujących ewaluację i ograniczanie ryzyka 
oraz metody przywracania funkcjonowania systemu po awarii. 
• Drugim elementem jest separacja sieci, gdzie następuje od-
dzielanie systemów sterowania i automatyzacji przemysłowej od 
innych sieci przy pomocy „stref zdemilitaryzowanych” (DMZ – de-
militarized zones). Strefy te mają za zadanie ochronę systemów 
przemysłowych przed poleceniami i informacjami napływającymi 
z sieci firmowej. 
• Trzeci obszar to ochrona na granicach sieci - zapory firewall, wery-
fikacja tożsamości, autoryzacja dostępu, sieci VPN (IPsec) i oprogra-
mowanie antywirusowe, blokujące dostęp osobom bez uprawnień. 
• Czwarty element to segmentacja sieci, czyli ograniczenie zasięgu po-
tencjalnych naruszeń bezpieczeństwa do jednego segmentu. Odbywa 
się to przy pomocy przełączników sieciowych i sieci VLAN, dzielących 
sieć na kilka podsieci i ograniczających wymianę danych pomiędzy 
nimi. Pomaga to ograniczyć negatywne skutki ataku złośliwego opro-
gramowania do jednego segmentu, redukując straty w całej sieci. 
• Piątym elementem skutecznej strategii jest wzmacnianie ochro-
ny urządzeń poprzez zarządzanie hasłami, zdefiniowane profile 
użytkowników i zatrzymanie zbędnych procesów w celu podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa urządzeń. 

• Ostatnim etapem powinien być monitoring polegający na kon-
troli aktywności operatora i komunikacji w obrębie sieci, jak rów-
nież regularne aktualizacje oprogramowania. 
- Pomimo tego, że strategia zaleca stworzenie i wdrożenie cało-
ściowego planu, wiele organizacji błędnie zakłada, że oznacza to 
przyjęcie postawy „wszystko albo nic”. W takiej sytuacji warto 
odnieść się do metody działań krok po kroku, która może być 
pomocna w poszukiwaniach najlepszego sposobu działania dla 
danej organizacji – mówi Martyniuk.

Bezpieczeństwo, a nie tylko cyberbezpieczeństwo
W przypadku planowania strategii cyberbezpieczeństwa najlepsza 
praktyka polega na całościowym uwzględnieniu w s z y s t k i c h 
wymogów bezpieczeństwa, bez ograniczania się do cyberbezpieczeń-
stwa. Dlatego też zarządcy przedsiębiorstw przemysłowych, jak i spe-
cjaliści powinni uwzględnić w swojej strategii również rozwiązania 
z dziedziny systemów sterowania dla przemysłu, kontroli dostępu do 
budynków, rozwiązań dla centrów danych, urządzeń do dystrybucji 
energii, a także systemów bezpieczeństwa (w tym nadzoru wideo, 
kontroli dostępu, systemu ochrony pożarowej i ratowania życia oraz 
wykrywania włamań). Daje to pewność, że plan ochrony wrażliwych 
punktów będzie naprawdę całościowy i kompletny.

■ /ek/

Ok. 35% incydentów związanych z atakami na przemysłowe 
systemy sterowania zostało zainicjowanych zdalnie
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W skali światowej straty sieci handlowych związane z dokony-
waniem kradzieży przez pracowników, klientów oraz dostaw-

ców, jak również poprzez popełnianie pomyłek wewnętrznych za-
mknęły się kwotą 72,4 mld EUR. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
wspomniane sieci detaliczne w omawianym okresie przeznaczyły 
kwotę 79,4 mld EUR na ograniczanie strat powstających w wyni-
ku opisanych działań. Mając na uwadze wyżej wymienione koszty 
stwierdzić należy, iż każde gospodarstwo domowe na świecie płaci 
sieciom handlowym roczny „podatek” w wysokości 208,3 EUR.

Wspomniane straty (72,4 mld EUR) stanowią 1,36% rocznych obrotów 
sieci handlowych. Najwyższe wskaźniki strat odnotowuje się w Indiach 
(2,9%) oraz Tajlandii (1,7%), natomiast najniższe występują w Austrii 
(0,94%) i Szwajcarii (0,96%). W okresie badań połowa z 32 krajów bio-
rących udział w projekcie zanotowała wzrost wskaźnika strat. W Eu-
ropie wynosi on 1,26% obrotu sieci detalicznych, co oznacza wzrost  
o (1,6%) od poziomu z 2006 r., który wynosił 1,24%. W USA wskaźnik 
strat wzrósł o 2,7% do 1,52%, a w rejonie Azji i Pacyfiku spadł o 4,3% 
do 1,3% obrotu badanych sieci handlowych. 
Światowe dane wykazują, iż głównymi źródłami strat są kradzieże 
dokonywane przez nieuczciwych klientów (30,5 mld EUR). Dru-
gim w kolejności czynnikiem generującym straty są pracownicy 
sieci handlowych (25,5 mld EUR). Pozostałe źródła strat to błędy 
wewnętrzne i pomyłki o charakterze administracyjnym (11,9 mld 
EUR) oraz kradzieże ze strony dostawców (4,6 mld EUR). 
Raport ujawnił rozbieżności pomiędzy źródłami kradzieży 
w sieciach handlowych w zależności od miejsca ich usytuowania. 
W USA, Kanadzie i Australii kradzieże pracownicze przeważały 
jako źródła generowania strat. W Europie oraz Azji i Pacyfiku za 
największą liczbą kradzieży stali klienci. 
Z cytowanego dokumentu wynika, iż straty w sieciach handlo-
wych w krajach Europy Środkowej wynosiły odpowiednio: Czechy 
(1,41%), Słowacja (1,36%), Węgry (1,36%), Polska (1,34%), Kraje 
Bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia 1,42).
W sieciach handlowych na terenie Polski wartość strat wzrosła 
o 1,5%, z 1,32% w 2006 r. do 1,34% w 2007 r. 
Jak wykazują przytoczone badania, sieci detaliczne w Europie ponoszą 
największe straty w wyniku kradzieży dokonywanych przez klientów. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zredukowanie jedynie o 50% tego 
typu kradzieży w sklepach na terenie Polski pozwoliłoby sieciom han-
dlowym na zaoszczędzenie kwoty 198,9 mln EUR rocznie.

Brytyjski Instytut Badań nad Handlem Detalicznym (Centre for Retail Research) przeprowadził badania na temat strat 
w światowym handlu detalicznym w roku 2007. W badaniach wzięły udział sieci handlowe z 32 krajów: 26 europejskich, 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Indii, Tajlandii oraz Japonii. Przebadane podmioty dysponują łącznie siecią 138 
603 sklepów, a ich roczne obroty wynoszą w sumie około 696 mld EUR.

Straty w łańcuchu dostaw

Żniwa dla 
handlu i złodziei 

Źródła strat w sieciach handlowych na świecie

■ Pracownicy
■ Pomyłki wewnętrzne

■ Klienci

■ Dostawcy

42%

35,20%

16,50%

6,30%
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Żniwa dla 
handlu i złodziei 

Gorące produkty
Jak wynika z Raportu Global Retail Theft Barometer, najczęściej 
kradzionymi produktami w sieciach handlowych na świecie 
w 2007 r. były: kosmetyki, alkohol, odzież, perfumy, nożyki do 
golenia, płyty CD i DVD. 
Mając na uwadze dynamikę współczesnych rynków handlowych, 
stwierdzić należy, iż wiedza menedżerów z zakresu cech towa-
rów generujących najwyższe straty pozwoli na ich rozpoznanie, 

a następnie właściwie ochroni przed dokonywaniem kradzieży 
(powstawaniem strat).
Powyższe wynika z faktu, iż podczas prowadzonych badań uzyska-
no wyniki uzasadniające postawienie tezy, że do strat w branży 
FMCG, będących wynikiem kradzieży, można zastosować regułę 
Pareto. Oznacza to, że 20% najczęściej kradzionych towarów może 
generować nawet 80% strat pochodzących z tego typu działań.
Jak wykazuje doświadczenie, nie wszystkie towary na półkach 
sklepowych są równie atrakcyjne dla złodziei sklepowych. Jedną 
z pierwszych prób zdefiniowania cech najczęściej kradzionych 
przedmiotów było zastosowanie założeń teorii rutynowego dzia-
łania. Na jej podstawie Cohen i Nelson (1979) zdefiniowali cechy 
tych elementów jako akronim VIVA (wiwat):
• Value (wartość, cena),
• Inertia (bezwładność, bezczynność),
• Visibility (widoczność, widzialność),
• Accessibility (dostępność, osiągalność).
Rezultaty kolejnych prac badawczych, prowadzonych m.in. 
Wielkiej Brytanii m.in. przez R.V. Clarka (1999), spowodowały, 
iż aktualnie używanym modelem oddającym specyficzne cechy 
towarów generujących najwyższe straty (w wyniku kradzieży) 
w branży FMCG jest akronim CRAVED (pożądany). Należy go ro-
zumieć następująco:
• Concealable (przedmioty małe i płaskie)
• Removable (towary lekkie, posiadające opakowanie łatwe do 
usunięcia)
• Available (zwykle towar usytuowany na otwartych półkach)
• Valuable (przedmioty wartościowe, postrzegane jako nieustan-
nie pożądane przez klientów)
• Enjoyable (produkty typu płyty DVD, które klienci chcą kupować)
• Disposable (towary łatwe do odsprzedaży - zamiany na pieniądze).

Źródła strat w sieciach handlowych w krajach 
Europy Środkowej w 2007 r.

■ Pracownicy
■ Błędy wewnętrzne

■ Klienci

■ Dostawcy

40,50%

35,10%

18,70%

5,70%

Artur Pohl
Country Manager  
Ekol Polska 

Największe ryzyko nadużyć w transporcie 
pochodzi z zewnątrz organizacji. Kryzys w 

danym kraju czy regionie zwiększa ten poziom. 
Nie jest to wzrost znacząco wyższy od tego, któ-
ry można zanotować w stabilnych czasach, ale 
jednak różnica jest zauważalna. W tych krajach 
gdzie stopa bezrobocia jest wysoka (np. Hiszpanii)  

można zauważyć większą liczbę kradzieży. Jak 
się przed tym zabezpieczać? Najlepiej posiada-
jąc własną flotę transportową oraz zatrudniając 
zaufanych pracowników. Dzięki temu ryzyka w 
przewozach są ograniczane. Dodatkowo posia-
danie sprawdzonych procedur oraz dokładnego 
sposobu kontrolowania operacji zwiększa bez-
pieczeństwo. Również moduły GPS czy też syste-
my „on-board” zwiększają bezpieczeństwo floty 
i przewożonych towarów. W przypadku operacji 
magazynowych niezbędne jest posiadanie nowo-
czesnego systemu monitoringu wizyjnego. Bar-
dzo dobrym rozwiązaniem jest zatrudnianie w 

magazynach pracowników z doświadczeniem w 
służbach policyjnych w celu wczesnego wykry-
wania potencjalnych luk w zabezpieczeniach. W 
szczególności ma to znaczenie dla składowania 
towarów wartościowych lub szybkozbywalnych. 
Ekol przy współpracy z wewnętrznym działem 
R&D wdraża wiele rozwiązań przyczyniających 
się do redukcji kradzieży poprzez daleko idącą 
automatyzację operacji magazynowych. Nasz 
sztandarowy projekt logistyczny w Ankarze na 
52 800 miejsc paletowych w 85% procentach ob-
sługiwany jest przez bezobsługowy system ASRS 
(Automated Storage and Retrieval System). ■



Zabezpieczenie towarów przed kradzieżą
Jak wynika z raportu The Global Retail Theft Barometr, sieci han-
dlowe inwestują duże kwoty pieniędzy dla zapewnienia bezpie-
czeństwa swoich obiektów, w tym na zabezpieczanie sprzedawa-
nych towarów przed kradzieżami.
Z cytowanego raportu wynika, iż sieci handlowe sektora FMCG 
na terenie Europy w 2007 r. odnotowały straty spowodowane 
działaniami przestępczymi w wysokości 24 596 mln EUR. W tym 
samym okresie zainwestowały kwotę 7821 mln EUR dla zapew-
nienia bezpieczeństwa swoich towarów, co oznacza, iż koszty 
przestępstw we wspomnianym sektorze (ang. cost of retail crime) 
w 2007 r. zamknęły się kwotą 32 417 mln EUR.

Specyfika zachowań złodziei 
Niekwestionowanymi liderami w zakresie badań nad problema-
tyką strat w sieciach handlowych są ośrodki naukowe w Stanach 

Zjednoczonych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż straty 
towarów w amerykańskich sieciach detalicznych zaczęły genero-
wać zjawisko zwane „Big Squeeze” (wielki ucisk).
Dlatego należy wypracować odpowiednie strategie zapobiegania kra-
dzieżom, wiedząc np. o tym, że złodziej zamierzający "podjąć decyzję 
o zachowaniu przestępczym" stosuje znaną skądinąd teorię racjonal-
nego wyboru, czyli krótko mówiąc dokonuje kalkulacji zysków i strat.
Decyzja o zachowaniu przestępczym zapada więc wtedy, gdy 
dana osoba uzna, że przyniesie ona więcej zysków niż strat. 
I tak złodziej sklepowy zamierzający dokonać kradzieży w sie-
ci handlowej najpierw przeprowadza kalkulację. Z jednej strony 
wartościuje, jak bardzo pragnie określonego produktu i jaki zysk 
przyniesie mu zdobycie tego towaru, z drugiej zaś rozważa praw-
dopodobieństwo wykrycia oraz potencjalną karę związaną z po-
pełnieniem kradzieży.
Zobrazowaniem teorii racjonalnego wyboru w skali mikro jest mo-
del tzw. trójkąta kradzieży. Trójkąt ten składa się z następujących 
elementów, ukazujących sposób podejmowania decyzji o dokonaniu 
lub zaniechaniu kradzieży przez potencjalnego sprawcę:
1. Chęć i potrzeba posiadania określonego przedmiotu oraz moty-
wacji do dokonania kradzieży. 
2. Ocena dostępności pożądanego towaru oraz możliwości jego zdobycia.
3. Niska ocena ryzyka związanego z dokonaniem kradzieży w sie-
ci handlowej. 

Przeciwdziałanie kradzieżom
Pierwszą z proponowanych metod jest przeciwdziałanie stratom 
w oparciu o wykorzystanie właściwości chronionego miejsca 
(ang. place-based crime prevention). Najnowsze trendy z przed-
miotowego zakresu wykorzystują założenia opisywanej techniki 
do odpowiedniej aranżacji wnętrz wszystkich elementów sieci 
handlowych, w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa sprzeda-
wanych tam towarów (Eck, 2002). Projektując obiekt handlowy 
należy uwzględnić: wnętrze niesprzyjające kradzieżom, jak rów-
nież odpowiednie ułożenie towarów. Wyniki badań zmierzających 
do ustalenia wpływu ukształtowania wnętrza obiektu handlowego 
(wysokości półek, sposób ułożenia towarów) na dokonywanie kra-
dzieży sklepowych wykazały, iż właśnie ten element ma kluczowe 
znaczenie dla podjęcia decyzji o jej dokonaniu.
Jak wynika z badań przeprowadzone przez Hayesa (1999) na 
próbie ponad 2000 złodziei sklepowych. 64% z nich stwierdziło, 
że decyzję o dokonaniu kradzieży podjęło po wejściu do sklepu. 
Hayes podkreśla, iż 62% towarów skradzionych w obiektach han-
dlowych zostało zabrane z półek w strefach dobrej widoczności. 
Sugeruje to, iż złodzieje sklepowi zapoznają się ze strukturą pla-
cówki handlowej i przenoszą określone towary z miejsc objętych 
szczególnym nadzorem do miejsc słabo nadzorowanych (ang. 
blind spots) w celu ich ukrycia, ewentualnie usunięcia zabezpie-
czeń przed opuszczeniem sklepu.
Podkreślić należy, iż badacze Carroll i Weaver (1986) podczas 
prowadzonych „wizji lokalnych” (z udziałem kilkunastu „do-
świadczonych” złodziei sklepowych) na terenie placówek handlo-
wych ustalili, że największy wpływ na zniechęcenie nieuczciwych 
klientów do podjęcia decyzji o dokonaniu kradzieży na szkodę 
sieci handlowych są: widoczne zastosowanie zabezpieczeń tech-

Żądania poprawy stopy zwrotu 
przez udziałowców

Polityka niskich cen "wymuszana" 
przez konkurencję oraz klientów

Stałe lub rosnące koszty ubezpieczenia

Stały lub 
wzrastający 

poziom kradzieży 
sklepowych

Oczekiwania klientów i pracowników sieci 
handlowych związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa miejsca pracy oraz zakupów

Sieci handlowe

▼▼▼
▼

Zjawisko "Big Squeeze"

▼
Struktura wydatków na zapewnienie 
bezpieczeństwa towarów w sieciach handlowych 
na terenie Europy w 2007 r.

■ Techniczne środki ochrony
■ Etatowi pracownicy zapobiegania stratom

■ Kontraktowi pracownicy ochrony

■ Zabezpieczenie środków pieniężnych
■ Pozostałe

35,80%

32,60%

19,10%

7,70%

4,70%
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nicznych, utrudniony dostęp do określonych towarów, możliwość 
bycia obserwowanym, obecność personelu sklepowego. 
Do elementów „zachęcających” do dokonania kradzieży zaliczono 
również niewłaściwe usytuowanie sklepu i ułożenie towarów (np. 
wysokie półki sklepowe utrudniające obserwację), co w konse-
kwencji prowadzi do wygenerowania straty przez nieuczciwego 
klienta.

Projektowanie powierzchni handlowych
Właściwe zaprojektowanie obiektu, jego wyposażenie, ułożenie 
regałów oraz towarów prowadzi do ograniczenia zdarzeń ge-
nerujących straty. Podstawowymi zasadami pozwalającymi na 
zrozumienie Crime Prevenion through Environmental Design 

(Zapobieganie przestępstwom poprzez architekturę środowiska) 
są następujące elementy: kontrola dostępu, nadzór, więź pracow-
ników z miejscem pracy etc.
Jak wynika z badań, jedynie zastosowanie przedsięwzięć zwięk-
szających możliwość obserwacji sal sklepowych, poprawa kontro-
li dostępu oraz oświetlenia sklepu, obniża poziom kradzieży. Do-
brze zaplanowana aranżacja wnętrza sieci handlowej również 
umożliwia zmniejszanie niektórych rodzajów strat w branży 
FMCG. 
*Baraometr Centre for Retail Research, Nottingham, England z 2013-1014 roku, 

mimo że zawiera inne dane liczbowe, bo obejmuje jedynie 24 kraje, w tym Polskę, 

potwierdza wnioski autora artykułu. Intencją publikacji tego tekstu jest zwróce-

nie uwagi na zjawisko strat i metody ich ograniczania w łańcuchu dostaw. Dla 

czytelnika w kraju istotne będzie, że straty w sieciach handlowych w Polsce spa-

dły w 2013 r. do 1,09% (w 2007r. stanowiły 1,34%) mimo że handel wydał mniej 

na zabezpieczenia. W Polsce źródła strat w 2013 r.: 33,9% - pracownicy, 46,5% 

-klienci, 14,4% - dostawcy, 5,2% - pomyłki wewnętrzne. 

■ Janusz Liber
Jest to skrót tekstu autora opublikowanego we Współczesnej Ekonomii. 

▼
Dokonanie kradzieży

(wygenerowanie straty)

Niska ocena ryzyka związanego z generowaniem straty

Ocena dostępności pożądanego towaruMoty
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Trójkąt kradzieży

Europa - okresy 
notowania największych 
strat (2013-2014)
■ Boże Narodzenie, przełom nowego roku
■ Okres wyprzedaży

■ Wielkanoc
■ Rozpoczęcie roku szkolnego

63%19%

12%

6%

Żródło: The Global Retail Theft Barometer 2014
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Ponad 60% badanych handlowców 
twierdzi, że najwięcej strat w handlu 
powstaje w szczycie świątecznym 
na Boże Narodzenie i na przełomie 
nowego roku



Jedną z takich firm jest Coca-Cola Hellenic, firma zajmująca się 
produkcją, dystrybucją i sprzedażą napojów. Jest to drugi co 

do wielkości rozlewca napojów marek The Coca-Cola Company 
w świecie, działający w 28 krajach na trzech kontynentach, który 
dociera ze swoimi produktami do ok. 600 mln ludzi. 

Coca-Cola HBC Polska
Coca-Cola HBC Polska jest liderem na polskim rynku sprze-
daży napojów bezalkoholowych. Firma zatrudnia w kraju po-
nad 2000 ludzi, a jej produkty można znaleźć w blisko 130 
tys. punktów sprzedaży. W Polsce firma posiada trzy zakłady 
produkcyjne (w Radzyminie pod Warszawą, w Staniątkach 
pod Krakowem i w Tyliczu) oraz 12 centrów dystrybucyjnych. 
Coca-Cola HBC Polska produkuje, dystrybuuje oraz sprzedaje 
szeroki wachlarz produktów, takich jak: Coca-Cola, Coca-Cola 
light, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Kinley To-
nic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owoco-
we Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu i Multivita z ujęcia 
Kropla Minerałów, napoje energetyczne Burn i Monster oraz 
herbaty mrożone Nestea. Spółka sprzedaje w kraju ok. 1 mld 
litrów napojów rocznie. W ubiegłym roku firma zakończyła 
trzyletni program inwestycyjny w Radzyminie, inwestując 
ponad 40 mln euro w nowoczesny zakład produkcyjny wraz 
z automatycznym magazynem i linią do produkcji butelek 
PET. Każdego dnia prawie 1000 ciężarówek rozwozi towar do 
klientów (sklepów). Gdy poziom zapasów sięga minimalnego 
stanu, nowoczesna infrastruktura produkcyjna pozwala na ich 
uzupełnienie na poziomie 2000 butelek/godzinę. 

Organizacja łańcucha dostaw
w Coca-Cola HBC Polska
Tak wielka struktura produkcyjno-dystrybucyjna oznacza zarzą-
dzanie jednym z największych łańcuchów dostaw. Każdego roku 
firma dostarcza ok. 1,5 mln palet napojów bezalkoholowych do 
sklepów, w których znajduje się ok. 130 tys. lodówek. 

Dystrybucja produkowanych i rozlewanych przez Coca-Cola HBC 
Polska napojów odbywa się dwoma strumieniami: bezpośrednie 
dostawy z trzech zakładów produkcyjnych do największych klien-
tów (ok. 1000), jak również poprzez 12 centrów dystrybucyjnych, 
z których napoje rozwożone są w trybie 24/48h do 130 tys. klien-
tów w całym kraju. 

Klient w centrum uwagi - nastawienie organizacji 
Klient zawsze był w centrum uwagi firmy Coca-Cola Hellenic, a pre-
ferencje klienta wpisane były od zawsze w DNA naszej firmy – mówi 
Katarzyna Piątkowska, dyrektor logistyki Coca-Cola HBC Polska. 
Aby dział logistyki mógł realizować tę misję, każdego dnia musi 
ukierunkowywać się nie tylko na swoje procesy, ale również na 
system myślenia klienta i procesy związane z zarządzaniem łań-
cuchem dostaw klienta, czyli sieci handlowych i innych sklepów 
– wyjaśnia dyrektor Katarzyna Piątkowska. 

Nieustannie zmieniające się potrzeby oraz oczekiwania konsumentów powodują, że przewidywanie popytu w dzisiejszych czasach 
jest coraz większym wyzwaniem, a co za tym idzie, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się trudniejsze. Niektóre firmy 
na rynku dóbr konsumpcyjnych znalazły jednak na to sposób, łącząc swój łańcuch dostaw z łańcuchem dostaw swoich klientów 
(sieci) w jeden zintegrowany proces zarządzania łańcuchem dostaw (end to end).

Budowanie wspólnej wartości

Klient w centrum uwagi łańcucha dostaw

Preferencje klienta wpisane były 
od zawsze w DNA naszej firmy
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Jeden z czterech głównych strategicznych filarów rozwoju firmy 
Coca-Cola Hellenic jest bezpośrednio związany z klientem. Okre-
śla on jasne zasady współpracy opartej na tworzeniu wartości 
dodanej w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw. Rozu-
miejąc potrzeby klientów, możemy wspólnie osiągnąć korzyści 
dzięki optymalizacji kosztów oraz wykorzystaniu infrastruktury 
– dodaje dyrektor logistyki. 
Kreowanie myślenia skoncentrowanego na kliencie w całej orga-
nizacji, a w szczególności w łańcuchu dostaw opiera się na kilku 
elementach. Po pierwsze, należy posiadać możliwie jak najwięk-
szą wiedzę o kliencie, która pozwoli zrozumieć jego potrzeby. Wa-
runkiem koniecznym jest stworzenie systemu wymiany danych 
z klientem, na tej bazie możliwa będzie optymalizacja kosztowa. 
Zwyczajowo przyjęło się mówić, że większość organizacji ma wpi-
sane w swoje DNA optymalizacje procesów i cięcie kosztów. To, co 
nas wyróżnia, to jest myślenie o optymalizacji w kontekście potrzeb 
klienta, a tym samym o jakości serwisu – podkreśla dyr. Piątkowska. 

Jakość serwisu zawsze była dla nas jednym z kluczowych wskaź-
ników. Aby zapewnić właściwy serwis, niezbędna jest wiedza 
o tym, w jaki sposób funkcjonuje klient, jak generuje i konsolidu-
je zamówienia, w jaki sposób przesyła je do producenta. Nie zdo-
będzie się całej tej wiedzy siedząc przy biurku, lecz bezpośrednio 
u klienta. Dopiero poznanie procesów w środowisku klienta po-
zwoli budować całościową jakość obsługi klienta. – Oczywiście 
w większości przypadków współpraca zależy od tego, czy potrafi-
my budować z klientem relacje, czy potrafimy z nim rozmawiać, 
a nie tylko negocjować warunki handlowe – wyjaśnia Katarzyna 
Piątkowska – tylko wówczas będziemy mogli osiągnąć wspólne 
korzyści, czyli zyski powstające ze wspólnego budowania proce-
sów szytych na miarę. 

Dostępność produktów na półce 
Dostępność produktów na półce jest celem wszystkich graczy na 
rynku - zarówno producentów, jak i sieci handlowych – wszystkim 
powinno zależeć na tym samym, czyli na jak najlepszej dostęp-
ności produktów na półce sklepowej w zasięgu ręki konsumen-
ta. Dzięki takiemu myśleniu zapewniamy możliwie największą 
sprzedaż, czyli przychód dla wszystkich uczestników łańcucha 
dostaw. To, co nas wyróżnia na rynku, to myślenie potrzebami 
klienta. Aby zrozumieć potencjał i potrzeby klienta, stworzyliśmy 
rolę integracyjną – implanta. Rozwiązanie to oparte jest zawsze 
na dobrej relacji i zaufaniu klienta. 
Przysłowiowy „implant” to pracownik, który oddelegowany 
jest do bezpośredniej współpracy z klientem na miejscu - pra-
cuje razem z nim w jego systemie oraz wizytuje jego sklepy 
i monitoruje sytuację. – Takie rozwiązanie jest szyte na miarę 
nie tylko dla największych klientów, ale przede wszystkim dla 
tych, którzy są najbardziej otwarci na prawdziwą współpracę. 
Z doświadczenia mogę powiedzieć, ze efekty są spektakularne 
w zapewnieniu dostępności produktów na półce. Jak wiemy, 
podniesienie dostępności o 3% to około 1% wzrostu obrotów 
dla każdego uczestnika łańcucha dostaw, czyli żywa gotówka 

– mówi uśmiechając się dyr. Piątkowska. 

Budowanie wspólnej wartości
Budowanie wspólnej wartości z klientem (Joint Value Creation) 
umożliwia dzielenie się uzyskanymi korzyściami. Dzięki wspól-
nemu planowaniu wolumenów z klientem możemy uniknąć szczy-
tów sprzedażowych, które są niezmiernie kosztowne dla każdego 
uczestnika łańcucha dostaw. Jeśli do tego procesu uda się włączyć 
operatorów logistycznych – korzyści będą jeszcze większe. 
Aby osiągnąć maksymalne korzyści, zmiana myślenia w łańcuch do-
stawa powinna dotyczyć jego wszystkich uczestników (producent, 
sieć handlowa oraz operator logistyczny). W firmach coraz częściej 
zaczyna się dostrzegać, że jeśli będzie się działać w pojedynkę, to 
niczego już więcej się nie odchudzi. – Jedynie wspólne budowanie 
wartości poprzez połączenie łańcuchów dostaw zmierza do strategii 
budowy wartości – korzyści – podkreśla Katarzyna Piątkowska. 

Jakość obsługi klienta
Sednem pracy logistyków jest poprawa obsługi klienta. Osta-
tecznym efektem strategii stawiającej klienta w centrum 
uwagi łańcucha dostaw jest wzrost jakości usług i satysfakcji 
klientów. Takie podejście skutkuje wzrostem jakości usług 
i satysfakcji klientów. Firma Coca-Cola Hellenic poprzez bu-
dowanie multifunkcyjnych procesów wspólnie z klientem 
umożliwia najbardziej efektywną drogę dostaw produktów 
na rynek. – Dla Coca-Cola Hellenic, jak dla każdej firmy pro-
dukcyjnej, najważniejsza jest sprzedaż produktów. Łańcuchy 
dostaw po stronie producenta, jak również sieci handlowych 
krzyżujemy po to, aby wesprzeć tych wszystkich, którzy co-
dziennie sprzedają nasze produkty – podsumowuje dyr. Piąt-
kowska. Wszystko to dodatkowo wspierają procesy, narzędzia 
analityczne oraz technologie, takie jak: najnowocześniejsze 
linie rozlewu, automatyczny magazyn, S&OP, VMI, EDI i inne. 

Jakość serwisu zawsze była 
dla nas jednym z kluczowych 
wskaźników
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Jakość serwisu zawsze była dla nas jednym z kluczowych wskaźników. Aby 
zapewnić właściwy serwis, niezbędna jest wiedza o tym, w jaki sposób funk-
cjonuje klient, jak generuje i konsoliduje zamówienia, w jaki sposób przesyła 
je do producenta. Nie zdobędzie się całej tej wiedzy siedząc przy biurku, lecz 
bezpośrednio u klienta. Dopiero poznanie procesów w środowisku klienta 
pozwoli budować całościową jakość obsługi klienta. Oczywiście w większości 
przypadków współpraca zależy od tego, czy potrafimy budować z klientem 
relacje, czy potrafimy z nim rozmawiać, a nie tylko negocjować warunki han-
dlowe, tylko wówczas będziemy mogli osiągnąć wspólne korzyści, czyli zyski 
powstające ze wspólnego budowania procesów szytych na miarę. ■



Alicja Kostecka: W jakim kierunku będzie się rozwijała logistyka 
w czasach niestabilnych i coraz bardziej konkurencyjnych?
Piotr Sukiennik: Logistyka w ostatnich 20 latach bardzo się zmie-
niła. W obecnej rzeczywistości rynkowej wszystko tak naprawdę 
zależy od indywidualnych strategii i decyzji firm logistycznych, 
które muszą być coraz bardziej kompleksowe, elastyczne, efek-
tywne, by móc sprostać nieustannie zmieniającym się i rosnącym 
wymaganiom klientów. Operatorzy, aby się wyróżnić i zdobyć 
przewagę rynkową, przygotowują oferty ściśle dostosowane do 
ich potrzeb. Jednakże do najważniejszych kierunków zmian za-
liczyć możemy postęp technologiczny narzędzi, dzięki którym 
możliwe będzie m.in. skracanie czasu dostaw czy efektywniejsza 
komunikacja w całym łańcuchu, z konsumentem włącznie. Klu-
czowym pozostanie też nieustanny proces doskonalenia stabilno-
ści w jakości dostarczanych usług. 
A.K.: Czy realne jest dzielenie się zasobami w logistyce w warun-
kach coraz ostrzejszej konkurencji?
P.S.: Rynek logistyczny zna wiele różnorodnych konfiguracji. 
Wszystko tak naprawdę podyktowane jest potrzebami klientów, 
a co za tym idzie, koniecznością usprawniania procesów w całym 
łańcuchu dostaw. Dzielenie zasobów, w moim rozumieniu model 
platform/centrów dystrybucji multi-klienckich jest wiodącym 
kierunkiem na drodze poszukiwania synergii procesów i zaso-
bów infrastruktury. Mówimy tu o w pełnym tego słowa znaczeniu 
usługach magazynowania - handlingu, ale także dystrybucyjnych 
i drobnicowych. Trzeba pamiętać, że logistyka sama w sobie nie 

jest modelem zamkniętym. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią 
optymalizować, ale co bardzo istotne, bez negatywnego wpływu 
na stabilną jakość i elastyczność. Właśnie takie podejście prezen-
tuje od lat FM Logistic, konsekwentnie i z determinacją trwając 
przy obranej strategii. Jako operator logistyczny bierzemy pełną 
odpowiedzialność za wszelkie procesy klientów, pełniąc często 
rolę doradcy naszych partnerów biznesowych. 
A.K.: Jaką rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw odgrywają tech-
nologie informatyczne?
P.S.: Jak już wspomniałem, bez nich nie sposób dziś funkcjono-
wać. Logistyka jest tą dziedziną, która chyba najszybciej imple-
mentuje wszelkie nowości informatyczne, bo to one znacznie 
przyspieszają procesy i wpływają na ich jakość, m.in. redukując 
ilość błędów. W obecnych czasach mobilne urządzenia pozwalają 
nam pracować praktycznie online. Dzięki tym technologiom ko-
munikacyjnym umożliwiamy klientom nie tylko śledzenie online, 
ale wykonujemy za nich wiele działań, począwszy od zamawiania, 
po redukowanie ilości reklamacji itp. W usługach transportowych 
usprawniamy zdecydowanie proces najoptymalniejszego plano-
wania tras, ale i przewidywania potencjalnych spóźnień. 
A.K.: W jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw?
P.S.: Skracanie łańcuchów dostaw ma istotne znaczenie w opty-
malizowaniu kosztów i to nie tylko na linii magazyn - finalny 
odbiorca. Skraca się łańcuch dostaw już na etapie procesu pro-
dukcji, dostarczając komponenty bezpośrednio na linię produk-
cyjną, z pominięciem magazynu, a produkty gotowe bezpśrednio 

Liczy się jakość  
i stabilność usług
Z Piotrem Sukiennikiem, 
dyrektorem generalnym  
FM Logistic rozmawia  
Alicja Kostecka. 
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do odbiorców również bez udziału magazynu centralnego. Trzeba 
podkreśllić, że rokrocznie skraca się również żywotność stock’ów 
produktów gotowych, a jeszcze kilka lat temu były to wartości 
dwukrotnie wyższe. Myślę, że w przyszłości będziemy obserwo-
wać ciągły proces poprawy w tym obszarze, zdając sobie jedno-
cześnie sprawę z krytycznych ograniczeń i następstw.
A.K.: Jakie największe wyzwania stoją przed logistykami w XXI 
wieku?
P.S.: Największe wyzwania, jakie stoją przed logistykami, to cy-
fryzacja i e-commerce. Logistyka musi sprostać oczekiwaniom 
szybko rozwijającego się rynku w tym zakresie. Rola operatora lo-
gistycznego na pewno nie będzie ograniczać się do wykonywania 
usług, ale też, a może przede wszystkim, do animowania zmian, 
rekomendowania i wspierania klientów w tworzeniu najbardziej 
efektywnych rozwiązań. Kolejne duże wyzwanie może przynieść 
w niedalekiej przyszłości rozwój druku 3D.
A.K.: Współcześnie coraz częściej mamy do czynienia ze skasto-
mizowaną produkcją, jak ten proces wpływa na łańcuch dostaw? 
P.S.: Operatorzy logistyczni są w stanie wykonać praktycznie 
każdą usługę - jest to jedynie kwestia kosztów. Obserwujemy 
stały trend, gdzie operowanie jednostką paletową w dostawach 
przechodzi do historii. Dziś średnia wielkość dostawy/przesy-
łek jest mniejsza, a częstotliwość wyższa. Operatorzy z pewno-
ścią mogą dostosować się do oczekiwań rynku w tym zakresie, 
jednakże na końcu czynnikiem decydującym pozostanie opty-
malizacja kosztowa. 

 A.K.: W globalnym świecie mamy do czynienia z koncentracją 
kapitału, którą obserwować można także w logistyce, o czym 
świadczą ostatnie fuzje firm w branży TSL. Jakie implikacje rodzi 
to dla łańcuchów dostaw?
P.S.: W branży mamy do czynienia z przejęciami, które służą 
zwiększeniu udziału rynkowego danej firmy. Są też takie przeję-
cia, które mają na celu rozszerzenie portfolio usług i know-how. 
Często przejęcia pozwalają na zwiększenie efektu synergii zaso-
bów. Jednakże każde przejęcie niesie za sobą ryzyko. Ale często 
trudno jest scalić dwie kulturowo różne organizacje, co w kon-
sekwencji może nieść ryzyko negatywnego wpływu na poziom 
świadczonych usług czy nawet utratę części portofolio klientów.
A.K.: FM Logistic angażuje się w przedsięwzięcia związane ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie korzyści odnosi fir-
ma z takich projektów?
P.S.: Społeczna odpowiedzialność biznesu przestaje być jedynie modą. 
W dzisiejszych czasach wynika ona ze świadomego działania firm na 
rzecz środowiska naturalnego czy też pozostałych uczestników rynku. 
Przykładowo, dbając o zdrowie naszych pracowników przyczyniamy 
się do obniżenia kosztów społecznych związanych z leczeniem. Wpro-
wadzając pojazdy zasilane energią elektryczną do starego centrum 
Rzymu dbamy o środowisko naturalne i zabytki miasta. W tej chwili 
testujemy także wózki wodorowe i pojazdy autonomiczne w naszych 
magazynach, mając nadzieję, że z czasem wyprą one wózki spalino-
we, a magazyn stanie się w pełni zautomatyzowany. Jakkolwiek nie-
wiarygodnie by to brzmiało, jest to jedynie kwestia czasu. ■
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Magazyny firmy ID Logistics, która zarządza centrami dystry-
bucyjnymi największych sieci handlowych i producentów 

FMCG, pracują wtedy na najwyższych obrotach. Ilość obsługi-
wanych towarów wzrasta średnio o ponad 25% w porównaniu do 
pozostałych miesięcy w roku. Podstawą sukcesu jest efektywne 
zaplanowanie organizacji pracy, zapewnienie właściwych warun-
ków magazynowania zwiększonego wolumenu towaru, sprawna 
obsługa bieżących zamówień i efektywne zarządzanie procesami 
magazynowymi. 

Zarządzanie planowaniem 
W centrach dystrybucyjnych ID Logistics przygotowania do do-
staw przedświątecznych rozpoczynają się już na początku paź-
dziernika. Wtedy klienci przedstawiają swoje prognozy sprze-
dażowe, czyli wolumen, terminy dostaw, rodzaj asortymentu 
i dostosowany do niego obieg magazynowy - tranzytowy, stokowy 
lub fresh-owy. Ustalenia dotyczą też dystrybucji towarów, w od-
niesieniu do formatu sklepu – hipermarket, supermarket oraz 
sklep osiedlowy. Znając oczekiwania klienta, operator ID Logi-
stics zaczyna planowanie niezbędnego sprzętu operacyjnego 
i magazynowego. Kluczowe znaczenie dla sprawnej obsługi ma 
zarządzanie zespołem pracowników. – Pracownicy są najważniej-
si. Nawet wysoko zautomatyzowane operacje magazynowe uza-
leżnione są od jakości pracy zespołu, poziomu jego kompetencji 
i zaangażowania – mówi Zbigniew Bzukała, dyrektor magazynu 
ID Logistics w Będzinie. 
W odniesieniu do forecastu klienta, w ID Logistics podejmuje się 
decyzję o dodatkowym zatrudnieniu pracowników tymczasowych. 

Każdy z nich musi być odpowiednio wcześniej wdrożony do pracy 
w magazynie i przejść szkolenie z obowiązujących procedur. Jest 
to również czas, kiedy osoby zarządzające procesami w magazy-
nie ściśle współpracują z nowymi pracownikami, pomagając im 
jak najszybciej osiągnąć sprawność operacyjną w zakresie pro-
duktywności i jakości. Pod szczególnym nadzorem są skanery 
i wózki widłowe, które muszą niezawodnie działać. Dlatego też, 
oprócz obowiązkowych przeglądów okresowych i bieżącej konser-
wacji, sprzęt jest zawsze dodatkowo sprawdzany. Bardzo ważne 
jest zachowanie standardów bezpieczeństwa.

Po pierwsze Św. Mikołaj, po drugie.. 
-Perfekcyjna obsługa sklepów przed gorączką świątecznych i no-
worocznych zakupów – uzupełnia Zbigniew Bzukała. W centrach 
dystrybucyjnych dostawy przedświąteczne najczęściej zaczynają 
się od zabawek. Pierwsze przygotowywane są zestawy mikołaj-
kowe dla hipermarketów. Na przełomie października i listopada 
w magazynie składowane są już świąteczne materiały reklamowe 
i informacyjne oraz elementy wystawiennicze i ekspozycje świą-
teczne dla sklepów. Wtedy też do obiegu tranzytowego i pickingo-
wego trafiają najczęściej kupowane w czasie świąt kawa, herbata 

Ostatnie tygodnie roku to tradycyjnie gorący czas przedświątecznych zakupów. Dla sieci handlowych szczególnie liczy się 
czas i szybkość dostaw towarów. Przed ważnym zadaniem stają wtedy pracownicy centrów dystrybucyjnych, którzy muszą 
zapewnić sprawną i terminową obsługę całego przedświątecznego asortymentu towarów.

Magazyny gotowe na święta
Świąteczny szczyt zakupowy

Nawet wysoko zautomatyzowane 
operacje magazynowe uzależnione są 

od jakości pracy zespołu, poziomu jego 
kompetencji i zaangażowania
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i słodycze, już w opakowaniach ze świąteczną szatą graficzną lub 
z tzw. nakładką świąteczną. W magazynie pojawiają się też świą-
teczne dodatki i akcesoria dekoracyjne, np. obrusy, świeczki czy 
papierowe serwetki. Wielu producentów w tym okresie przygoto-
wuje do dystrybucji i sprzedaży gotowe unity tzw. standy. Obej-
mują one głównie takie kategorie produktów jak słodycze, kawa 
i kosmetyki. Każdy asortyment towarów wymaga oddzielnego 
procesu obsługi magazynowej. Jak zauważają pracownicy firmy 
ID Logistics, która ma długoletnie doświadczenie w obsłudze naj-
większych sieci handlowych, magazynowy asortyment świątecz-
nych artykułów spożywczych i proces ich dystrybucji do punktów 
dostaw doskonale pokazuje zmiany w trendach konsumenckich. 

Jeszcze kilka lat temu klienci robili przedświąteczne zakupy 
praktycznie przez cały grudzień. Obecnie są bardziej zapracowa-
ni, mają mniej czasu i jednocześnie większy wybór, jeśli chodzi 
o ofertę handlową sklepów. A to oznacza, że największe zakupy 
są dokonywane dopiero na 2-3 dni przed Wigilią. Zmieniło się też 
podejście do przyrządzania potraw świątecznych. Wcześniej wię-
cej dań było przyrządzanych własnoręcznie, stąd w asortymencie 
towarów popularnych w okresie przedświątecznym przeważały 
głównie półprodukty, np. masło, sery, mąka czy mak. Obecnie 
klienci dużo chętniej kupują gotowe dania. Półprodukty zostały 
więc zastąpione przez gotowe potrawy wigilijne, mrożonki, pacz-
kowane wędliny, różnego rodzaju ciasta w proszku czy szybkie 
w przygotowaniu masy tortowe i sernikowe. W grudniu tradycyj-

nie wzrasta zainteresowanie zakupem słodyczy, kawy, herbaty 
i owoców cytrusowych, wśród których najbardziej popularne są 
mandarynki. Chętnie kupowane są też śmietany, jogurty, marga-
ryny oraz jajka, które jako produkt wyjątkowo wrażliwy na uszko-
dzenia w czasie obsługi magazynowej wymagają większej uwagi 
i skrupulatności. W tym okresie wyraźnie widoczne jest znaczne 
poszerzenie zamawianego asortymentu.

Przede wszystkim komunikacja
W okresie przedświątecznym magazyny ID Logistics, tak jak sklepy 
i inne punkty dostaw, pracują na najwyższych obrotach. To w prak-
tyce oznacza nie tylko zwiększoną częstotliwość dostaw, ale i częste 
zmiany w zaplanowanych wcześniej zamówieniach, zarówno jeśli 
chodzi o ilość, jak i sam asortyment. Kiedy logistykę towarów trze-
ba szybko przełożyć na obsługę procesów w magazynie, niezbędna 
jest dobra komunikacja na linii klient – ID Logistics. - Dobra komu-
nikacja zapewnia nam doskonałą sprawność operacyjną zaczynając 
od planowania a kończąc na realizacji. W procesie komunikacji 
biorą udział menedżerowie operacyjni i projektowi oraz oczywiście 
Dział Obsługi Klienta - wyjaśnia Zbigniew Bzukała. Dobrze prze-
szkolony zespół pracowników i przygotowanie operacyjne magazy-
nu gwarantują wysoki poziom obsługi.

A po świętach.. logistyka zwrotów
Niesprzedane, pozostałe na półkach sklepowych artykuły świą-
teczne są najczęściej zwracane do centrów dystrybucyjnych. Tu 
pracownicy magazynu dokonują weryfikacji ilościowej i jakościo-
wej zwracanych artykułów. Towary są kompletowane i zwracane 
do producentów. Logistyka zwrotów jest ostatnim etapem, kończą-
cym proces obsługi dostaw przedświątecznych. 

■ Ewa Kos 

Największe zakupy są 
dokonywane dopiero na 2-3 dni 
przed Wigilią
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Nie pierwszy raz bierzecie udział w zawodach The Fresh Con-
nection. W jaki sposób pojawiła się idea zaangażowania w tego 
typu rywalizację? 
Wojciech Bujak: Mieliśmy okazję uczestniczyć w zawodach 
w zeszłym roku. Inicjatywa wzięła się z przeprowadzenia przez firmę 
MPM Productivity Management szkolenia w naszym przedsiębior-
stwie. Najlepszy zespół z grona szkolonych mógł uczestniczyć w roz-
grywkach międzynarodowych. Wystartowaliśmy, zajęliśmy trzecie 
miejsce. Było to wysokie miejsce, dlatego organizatorzy przyznali 
nam dziką kartę do udziału w tegorocznych rozgrywkach. W tym 
roku okazaliśmy się jeszcze lepsi niż w zeszłym roku i zwyciężyliśmy.

Czy ten drugi start w zawodach był łatwiejszy? Doświadczenie 
okazało się przydatne czy stanowiło przeszkodę?
Marta Jaroni: Raczej nie możemy powiedzieć, że start był łatwiej-

szy, był na pewno inny. W tym roku rozgrywki niosły ze sobą 
zupełnie inne wyzwania, inne były warunki gry. Ale na pewno do-
świadczenia zgromadzone w tamtym roku okazały się pomocne. 

A jak zmieniły się warunki w tym roku? Jaka była największa 
niespodzianka?
Wojciech Bujak: W drugiej rundzie była możliwość przeskalowa-
nia przedsiębiorstwa nawet czterokrotnie. Poprzez możliwość do-
stępu do innych rynków - włoskiego i niemieckiego - pojawiło się 
duże wyzwanie. Wiadomo było, że nie ma możliwości symulacji 
wyników, więc musieliśmy sporo się naliczyć, żeby przygotować 
rozwiązanie, które doprowadziło do zwycięstwa.

Czy zarząd PKN Orlen patrzy z życzliwością na udział pracow-
ników w tego typu inicjatywach? Czy przykłada się tego typu 

Finał The Fresh Connection 2015 w Polsce

Nadrzędne są zawsze 
KPI całej firmy
Zwycięzcą The Fresh Connection 2015 na szczeblu krajowym została drużyna PKN Orlen: Anna Kowalska, Marta Jaroni, 
Wojciech Bujak oraz Robert Reńda.

Zwycięska drużyna PKN Orlen
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rywalizacja na sukcesy biznesowe w codziennej pracy?
Robert Reńda: Spotkaliśmy się z wielką przychylnością ze strony 
przełożonych. Na pewno jest mile widziane doświadczenie z gry, 
które potrafimy przełożyć na pracę codzienną i przekazać nasze 
doświadczenie kolegom z zespołów. 

Pracujecie w kilku różnych biurach. Jak wygląda współpraca 
między biurami?
Anna Kowalska: Ja pracuję w biurze controlingu, gdzie zajmujemy 
się w pracy codziennej sprawdzaniem, jak realizowany jest plan 
operacyjny. Wojciech jest pracownikiem analiz rynkowych i prognoz 
sprzedaży, Marta jest pracownikiem biura planowania i dystrybucji, 
Robert, podobnie jak Wojtek, pracuje w zespole analiz rynkowych. 
Wszyscy reprezentujemy obszar zarządzania łańcuchem dostaw. 

Czy po konkursie udaje się Wam zaszczepić te dobre praktyki 
wyniesione z The Fresh Connection osobom w firmie?
Marta Jaroni: Myślę, że tak. Już o tym mówiliśmy i podkreśla-
liśmy, że możliwość udziału w tej grze pokazuje jak ważna jest 
współpraca. Jak ważne jest to, żeby widzieć, że łączy nas jeden 
wspólny cel, czyli wynik firmy. Nie są aż tak istotne wyniki po-
szczególnych segmentów tylko współpraca. 
Wojciech Bujak: Warto jeszcze powiedzieć, że mieliśmy przyjem-
ność przedstawić nasze doświadczenia i wnioski z gry The Fresh 
Connection przed zarządem, gdyż odbyliśmy spotkanie w ramach 
Top 30 i najwyższy management wysłuchał naszych rekomenda-

cji i refleksji wynikających z tej gry. Warto zaznaczyć, że były one 
potwierdzeniem tego, co wiemy i czym się kierujemy w codzien-
nej pracy, czyli przede wszystkim współpracą międzyobszarową, 
którą postrzegamy jako najważniejszą w osiągnięciu dobrych  
wyników przez firmę.

W jaki sposób zmieniło się Wasze postrzeganie tajników suk-
cesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw? Jak podchodzicie te-
raz do pracy w porównaniu z tym, co się działo przed udziałem 
w The Fresh Connection? 
Robert Reńda: Nie zmieniło się za dużo w naszym podejściu do 
pracy. Natomiast gra uzmysłowiła nam, że, jak już wspomina-
liśmy, nadrzędny KPI firmy jest ważniejszy niż cząstkowe cele 
poszczególnych biur czy zespołów i to przekazujemy w firmie 
i będziemy wcielać w życie. 

Nie tylko wygraliście polski finał w tym roku, lecz także uzyska-
liście najlepszy wynik wśród wszystkich światowych zespołów 
biorących udział w The Fresh Connection na etapie eliminacji. 
Czy to było duże zaskoczenie? 
Anna Kowalska: Mówiąc nieskromnie, graliśmy po to, żeby wy-
grać. Ponieważ nie wiedzieliśmy, jakie ryzyka niesie gra, początki 
może były trudne, może podchodziliśmy z wielką niepewnością, 
natomiast z każdą rundą wiedzieliśmy, że plasujemy się stosun-
kowo wysoko w tych rozgrywkach i apetyt rósł w miarę jedzenia. 
Szkoda, że nie udało się tego powtórzyć w finale w Amsterdamie. ■ 
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Z Egbertem Haakiem, twórcą symulatora 
The Fresh Connection, założycielem 
i właścicielem firmy Involvation, 
rozmawia Witold Zygmunt.

Witold Zygmunt: Zajmuje się pan łańcuchem dostaw od wielu lat, 
od początku pańskiej kariery. Czy szybko zauważał pan niedosko-
nałości w firmach, dla których pan pracował?
Egbert Haak: Rozpocząłem swoją karierę zawodową w firmie 
Beiersdorf, produkującej między innymi produkty marki Nivea. 
Pracowałem tam kilka lat zajmując się zarządzaniem łańcuchem 
dostaw. Szybko zauważyłem, jak trudno było zarządzać łańcu-
chem dostaw w sposób integralny, czyli ze wszystkich działów 
naraz: sprzedaży, operacji, łańcucha dostaw oraz finansów. One 
wszystkie podejmują decyzje, ale nie zawsze są one ze sobą zsyn-
chronizowane, nie zawsze występują w dobrej kolejności. Dość 
szybko zauważyłem, że jest to jeden z głównych problemów w za-
rządzaniu łańcuchem dostaw.

W.Z.: Co sprawiło, że zdecydował się pan podjąć pracę jako kon-
sultant?
E.H.: Przepracowawszy około 6 lat dla firm produkcyjnych oraz 
świadczących usługi logistyczne, zdałem sobie sprawę, że naj-
bardziej interesują mnie projekty usprawniające, gdzie pracuje 
się nad poprawą procesu lub jego planowaniem bądź organizacją. 
Dlatego też zdecydowałem się, że będę się zajmował projektami 
usprawniającymi działanie firm, a można to robić właśnie będąc 
konsultantem. 

W.Z.: Czy z perspektywy konsultanta możliwe jest wyróżnienie 
problemów, które są typowe dla wszystkich operacji zarządzania 
łańcuchem bez względu na rodzaj działalności czy sektor?

Znaleźć 
wspólny 
cel
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E.H.: Istnieją oczywiście problemy ogólne, które są widoczne 
wszędzie. Jednym z takich problemów jest złożoność łańcucha do-
staw, ze względu na udział wielu działów w procesie. Istnieje rów-
nież problem z przełożeniem d ecyzji na decyzje finansowe oraz 
na współpracę z handlowcami. Są to kwestie natury ogólnej, ale 
każda firma, każde środowisko jest inne, różnią się szczegółami.

W.Z.: Czy mógłby pan nam opowiedzieć parę słów na temat po-
wstania The Fresh Connection? Kto był zaangażowany w rozwój 
tego projektu?
E.H.: Pracę nad projektem rozpocząłem w roku 2007. Mieliśmy już 
za sobą wiele szkoleń w firmach. Zdaliśmy sobie sprawę, że zdoby-
wanie doświadczeń jest o wiele bardziej skuteczne niż samo szko-
lenie teoretyczne. Wtedy zdecydowaliśmy się przejść na prawdzi-
wy symulator, symulowane środowisko, gdzie rzeczywiście można 
poczuć rezultaty swoich decyzji w środowisku prawdziwej firmy. 
Dokonałem tego z pomocą małego zespołu. Był to czteroosobowy 
zespół, gdzie trzy osoby zajmowały się kwestiami technicznymi, 
informatycznymi i pomogły przekształcić moje pomysły w opro-
gramowanie. Wydaje mi się, że pracowaliśmy nad naszym stymu-
latorem około roku.

W.Z.: Wkrótce zorganizował pan międzynarodowe zawody w śro-
dowisku symulatora. Jak wyglądają poszczególne etapy? 
E.H.: Jest kilka etapów zawodów. Pierwszy z nich to warsztaty 
szkoleniowe, podczas których przygotowujemy zespoły do kon-
kurowania ze sobą. W trakcie jednego lub dwóch dni uczestnicy 
poznają teorię zarządzania łańcuchem dostaw w The Fresh Con-
nection, żeby móc tę wiedzę za chwilę wykorzystać w praktyce. Po 
tych dniach (warsztatach), które zazwyczaj mają miejsce od stycz-
nia do kwietnia, zaczynamy rundy etapu Global Challenge. Każ-
da taka runda to dwa tygodnie, przeprowadzana zdalnie, w tym 
samym czasie na całym świecie. Etap ten zaczyna się pod koniec 
kwietnia i kończy po trzech dwutygodniowych rundach na począt-
ku czerwca. Wtedy typujemy zwycięzców z każdego państwa. Jadą 
oni na finał na szczeblu światowym, który w tym roku odbędzie 
się we wrześniu w Amsterdamie. Każdego roku finał odbywa się 
w innym miejscu.

W.Z.: Można zaryzykować stwierdzenie, iż sukces TFC częściowo 
leży w rękach partnerów lokalnych, takich jak MPM Productivity 
Management.
E.H.: Tak, oczywiście, współpraca z partnerami jest kluczowym 
elementem sukcesu zawodów. Chcąc, by był to konkurs na ska-
lę globalną, musimy polegać na lokalnych partnerach. Nie zna-
my ludzi ani firm w Polsce, a oni oczywiście tak. Kontaktują się 
z osobami zajmującymi się łańcuchem dostaw w swoich firmach 
w naszym imieniu. 

W.Z.: Czy uczestnicy konkursu pozostają w kontakcie z organiza-
torami? Czy dochodzą do pana informacje na temat ich później-
szych sukcesów w biznesie?
E.H.: Trudno powiedzieć, co jest przyczyną, a co skutkiem, ale 
można zauważyć, że dużo znanych firm odnosi sukcesy również 
w The Fresh Connection. Myślę zatem, że jest to dowód na to, iż 
osiągnięcia w praktyce mają przełożenie na osiągnięcia w The 
Fresh Connection. W większości przypadków w finale biorą 

udział bardzo pomysłowe, zdolne zespoły i to nie tylko zdolne 
w kontekście łańcucha dostaw, ale także posiadające świado-
mość jak pracować razem, co ma wielkie znaczenie dla praw-
dziwego biznesu.

W.Z.: Najważniejszym zadaniem TFC jest zbudowanie wśród 
uczestników świadomości tego, jak ważne jest znalezienie wspól-
nego celu, poświęcając niejednokrotnie indywidualne cele. Jak 
możemy ich zachęcić, żeby przyjęli taką właśnie perspektywę?
E.H.: Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest doświadczanie przez 
uczestników, że jeżeli będą realizować wyłącznie własne cele, 
z czasem okaże się, że nie są one zgodne ze strategią firmy i ta 
droga prowadzi donikąd. Można to silnie odczuć w The Fresh Con-
nection. Potrzebny jest wspólny cel, do którego dąży cały zespół, 
bowiem okazuje się, że własne aspiracje i dążenia nie są aż tak 
ważne jak właśnie ów wspólny cel. Staramy się to przekazać 
uczestnikom konkursu z nadzieją, że będzie to miało przełożenie 
również na ich codzienną pracę.

W.Z.: Czy lata doświadczeń w pracy w organizacjach są przydat-
ne w procesie przyswajania wiedzy, czy też przeciwnie, mogą one 
stanowić swego rodzaju problem spowodowany złymi nawykami, 
których ludzie nie chcą zmieniać?
E.H.: To dobre pytanie. Spójrzmy na The Fresh Connection. Mamy 
tutaj dwa rodzaje zawodów: dla studentów i dla profesjonalistów. 
Za każdym razem, każdego roku, wyniki profesjonalistów, czyli 
ludzi doświadczonych, są lepsze niż wyniki studentów. Wynika 
z tego, że doświadczenie pomaga. Studenci muszą jeszcze wiele 
sobie przyswoić. Są świetni, jeśli chodzi o kalkulacje, ale nie po-
trafią podejmować decyzji wynikających z doświadczenia, więc 
zabiera im to też więcej czasu. A z drugiej strony, oczywiście, 
kiedy zdobyło się już jakieś doświadczenie, czasami trzeba odu-
czać się pewnych złych nawyków z przeszłości, co bywa trudne.

W.Z.: W zeszłym roku zawody wygrała firma SPX Flow Techonolgy 
z Polski. W tym roku PKN Orlen jest na najlepszej drodze do osią-
gnięcia sukcesu. Jak pan myśli, dlaczego przedstawiciele polskich 
firm osiągają tak dobre rezultaty ?
E.H.: Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję się tego dowiedzieć od sa-
mych Polaków. Są rzeczywiście bardzo dobrzy. Tak było w zeszłym 
roku i w roku poprzednim. Oznacza to, że rozumieją oni działanie 
łańcucha dostaw i równocześnie zdają sobie sprawę z wagi pracy 
zespołowej. Nie wiem, czy to tylko przypadek czy rzeczywiście 
wszystkie polskie zespoły są takie dobre, ale ich wyniki są nie-
samowite.

W.Z.: Czy istnieją plany rozwoju TFC?
E.H.: Tak, zawsze mamy nowe plany czy obszary w łańcuchu 
dostaw do odkrycia. Dlatego za każdym razem konkurs zawiera 
nowe elementy. W tym roku na przykład wprowadziliśmy element 
o nazwie „strategia i struktura dystrybucji”, przez co uczestnicy 
muszą skonstruować swój własny schemat łańcucha dostaw, mu-
szą zdecydować, które magazyny i w jaki sposób wykorzystać, aby 
dostarczyć produkty poszczególnym regionom. Na pewno w przy-
szłym roku również dodamy nową funkcjonalność, jednak jeszcze 
nie podjęliśmy decyzji, co nią będzie, więc niech pozostanie to 
niespodzianką do przyszłego roku. ■

Znaleźć 
wspólny 
cel
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Od 25 grudnia 2014 roku klient e-sklepu ma 14 dni na zwrot, 
a w przypadku gdy sprzedawca nie przedstawi właściwej in-

formacji o odstąpieniu od umowy – aż 365 dni. Z badań przepro-
wadzonych przez DPD Polska wynika, że 47% e-sklepów odnoto-
wało zwiększenie wolumenów zwrotów. Jednak taka sama liczba 
badanych nie zauważyła żadnych zmian, a 5% spośród ankietowa-
nych zadeklarowało zmniejszenie liczby zwrotów towaru. 
Wśród sklepów internetowych, które odnotowały wzrost liczby 
przesyłek zwrotnych, aż trzy czwarte (75%) zadeklarowało nie-
wielką, bo pięcioprocentową zwyżkę. Dla 15% e-sklepów wzrosty 
były większe, bo sięgające jednej czwartej, natomiast co dziesiąty 
odnotował wyraźne zwiększenie ruchu, sięgające 50%. 
- Jak wynika z naszych badań, Polacy w niewielkim stopniu korzy-
stają ze swoich praw. Zaledwie pięcioprocentowy średni wzrost 
liczby przesyłek zwrotnych może świadczyć o tym, że nowe regu-
lacje dotyczące e-handlu nie przebiły się jeszcze do świadomości 
konsumentów. Zmiany w prawie są krokiem we właściwą stro-
nę, ale należy przekonać kupujących do częstszego korzystania 
z przysługujących im uprawnień. Na pewno przekładają się one 
na ogólne poczucie bezpieczeństwa zakupów w Internecie – mówi 
Łukasz Zembowicz, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w DPD 
Polska.

Pracowity jak Polak
Chcąc zapewnić terminową realizację sprzedaży i wysyłki towa-
rów, przy zwiększonym wolumenie zwrotów, aż 37% właścicieli 
i menedżerów e-sklepów pracuje dłużej, a niecałe 12% bada-
nych zatrudniło nowego pracownika bądź wspomaga się firmą 
zewnętrzną. 21% ankietowanych zadeklarowało wdrożenie na tę 
okoliczność systemu informatycznego, optymalizującego i przy-
śpieszającego procesy wysyłkowe. 
- Obsługa logistyki jest jedną z podstawowych działalności w każ-
dym sklepie internetowym. Każda zmiana w bieżącej realizacji 
procesów wymaga od menedżerów i pracowników e-sklepu podję-
cia dodatkowych działań. DPD ma w ofercie dla e-sklepów szereg 
rozwiązań usprawniających ten etap procesu wysyłki – wyjaśnia 
Łukasz Zembowicz.

Przyczyny zwrotów 
Ponad połowa (54%) przebadanych sklepów internetowych twier-
dzi, że główną przyczyną zwrotów towaru jest rezygnacja klienta 
z zakupu, a niemal jedna trzecia (28%) deklaruje, że zwroty są 
wynikiem pomyłki w wysyłce. W przypadku 17% ankietowanych, 
podstawowym powodem zwrotu towaru jest wadliwy, uszkodzony 
produkt.
Z badań DPD Polska na temat zwrotów w e-sklepach wynika, że 
36% ankietowanych traktuje zmiany w prawie jako szansę, dzięki 
której można wykazać się dbałością o satysfakcję klienta. 

Dla 22% jest to niepotrzebne utrudnienie, natomiast dla 42% nie 
mają one znaczenia.
- Jak pokazują doświadczenia e-sklepów o ugruntowanej pozycji 
na rynku, sprawna i bezkosztowa dla kupującego obsługa zwro-
tów pozwala zwiększyć lojalność dotychczasowych klientów i po-
zyskać nowych – komentuje Łukasz Zembowicz. 

■ /ek/

Spółka DPD Polska przeprowadziła badania wśród polskich sklepów internetowych, dotyczące zmiany liczby zwrotów, po 
wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta. Wg ustawy obowiązującej od 25 grudnia 2014 roku, kupujący zdalnie 
otrzymali nowy wachlarz praw związany z terminem zwrotu towaru.

Zwroty w e-commerce

Zwroty testem jakości obsługi

W jaki sposób radzisz sobie ze zwiększoną liczbą 
zwrotów (wielokrotny wybór):

■ Dłużej pracuję
■ Wdrożyłem system informatyczny

■ Korzystam z usług firmy zewnętrznej

■ Inne
■ Zatrudniłem nowego pracownika

18%

37%

21%

12%

12%

Czy uważasz, że zmiany prawne dotyczące zwrotów  
to dla Ciebie:

■ Nie mają one znaczenia

■ Utrudnienie - duży 
wysiłek organizacyjny

■ Szansa wykazania się 
dbałością o satysfakcję 
klienta

42%

36%

22%

Jakie są najczęstsze przyczyny zwrotów w Twoim 
sklepie (wielokrotny wybór):

■ Pomyłka w wysyłce
■ Wadliwy produkt
■ Rezygnacja klienta

■ Inne 54%

33%

28%

6%
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O ocenę, czy polski rynek kurierski ma jeszcze potencjał rozwojowy, poprosiliśmy specjalistów związanych z branżą logistyczną.

Potencjał rynku kurierskiego

KEP sterowany przez klienta
Doc. dr inż. 
Ireneusz Fechner
Wyższa Szkoła 
Logistyki 
w Poznaniu 

Rynek ewoluuje

Polski sektor usług kurierskich rozwija się naj-
bardziej dynamicznie spośród wszystkich ro-

dzajów usług logistycznych. Od kilku lat odnoto-
wuje się jego coroczny wzrost o ok. 15%. W 2014 

roku wielkość przychodów w sektorze KEP wy-
niosła 6,4 mld zł. Niewątpliwie koniunktura na 
rynku kurierskim ma swój związek z rozwojem 
handlu internetowego, który rośnie w podobnym 
tempie. W ostatnich latach byliśmy świadkami 
konsolidacji na rynku usług kurierskich, co po-
kazuje wzrost znaczenia tego segmentu rynku 
logistycznego dla jego głównych graczy. Rynek 
kurierski ciągle ewoluuje. Obok konsolidacji 
pojawiają się na nim nowi gracze zarówno w seg-
mencie usług pocztowych, jak i ekspresowych. 

Wraz z nimi powstają nowe modele usług. Obok 
usługi typu door to door usługodawcy angażują 
klientów do odbioru przesyłek w punktach przez 
nich wyznaczonych, takich jak paczkomaty 
czy różnego rodzaju placówki handlowe, które 
zwłaszcza w mniejszych miejscowościach zaczy-
nają pełnić podobną rolę. Oprócz paczek i prze-
syłek listowych firmy kurierskie w coraz więk-
szym stopniu poszerzają swoją ofertę o przesyłki 
drobnicowe wykraczające swą wielkością poza 
wcześniej określone rozmiary paczek. ■

Adam Tomczak
prezes  
X-press Couriers

Rozwój e-commerce

Polska branża paczkowa ma przed sobą bardzo 
dobrą przyszłość. Obserwując dynamikę roz-

woju, widzimy jasno, że firmy kurierskie są po-
stawione przed wyzwaniem, którym jest rosnący 
strumień paczek generowanych przez e-com-
merce. Paczki, które przez e-sklepy na początku 

dekady były ledwo zauważalne w sektorze KEP, 
obecnie dyktują i wymuszają podporządkowanie 
wszystkich graczy branży. Widać to w firmach 
zajmujących się doręczaniem paczek, ale rów-
nież u operatorów 3PL. Dostrzegają oni poten-
cjał e-commerce, zwiększającą się powierzchnię 
magazynową oraz ilość operacji przyjęć i wydań. 
Polski e-handel rośnie w skali 25-30% rocznie. 
Te dane dotyczą zakupów dokonanych przez pol-
skich internautów. Stanowią one 4% wszystkich 
zakupów detalicznych. Polskie sklepy interneto-
we prowadzą ekspansję poza granice. W Euro-
pie branża kurierska obsługuje 3,7 mld paczek 

rocznie, z czego Polska stanowi małą część. We-
dług raportu Eastern Europe B2C E-commerce 
Report, rynek e-commerce naszej części Europy 
notuje prawie 50-procentowy wzrost rok do roku 
w transakcjach transgranicznych. Polskie e-
sklepy stworzyły strumień paczek, który należy 
obsłużyć. Informacje zawarte w listach można 
przekształcić w bity i wysłać elektronicznie, do 
chwili kiedy drukarki 3D lub teleportery nie 
staną się codziennością. Zakupy on-line będą 
silnie napędzać branżę kurierską i mimo presji 
cenowej przyszłość i potencjał rozwoju wygląda 
bardzo dobrze. ■

Prof. Wojciech Paprocki 
Katedra Transportu 
SGH w Warszawie

Popyt będzie rósł

Rynek, który obsługują integratorzy, czyli 
globalne przedsiębiorstwa obsługi prze-

syłek listowych, paczkowych oraz przesyłek 
drobnicowych, będzie na świecie jeszcze 

wzrastać. Rozwój gospodarczy na rynkach 
krajów nowo uprzemysłowionych, np. w Turcji, 
powoduje, że po stronie nadawców pojawiają 
się nowi producenci, a coraz bardziej zasobna 
ludność w tych krajach staje się powoli konsu-
mentami korzystającymi z e-commerce, a tym 
samym z usług kurierskich. Rynki lokalne, 
m.in. w Polsce, obok integratorów obsługują 
operatorzy kurierscy o krajowym lub nawet 
tylko regionalnym zasięgu działania. Popyt na 
ich usługi będzie rósł, gdyż wzrasta potencjał 

lokalnych rynków e-commerce, nie tylko w seg-
mencie B2C (business to consumer), ale także 
B2B (business to business). Jednym z kierun-
ków rozwoju jest obsługa produktów żywno-
ściowych, w tym wymagających temperatury 
kontrolowanej. Z zainteresowaniem będziemy 
obserwować zmiany procedur stosowanych na 
rynku kurierskim, np. w zakresie eliminowa-
nia płatności gotówką w formie pobrania (COD 
– cash on delivery) na rzecz nowych, cyfro-
wych procedur rozliczeniowych. ■

dr Mirosław  
Antonowicz,  
Akademia Leona 
Koźmińskiego

Języczek u wagi dla branży KEP

Branża KEP, aby się rozwijać, musi sprostać 
rozwojowi handlu internetowego, powsta-

waniu platform zakupowych, rozwojowi dys-
trybucji wielokanałowej. Rynek e-commerce 

prężnie się rozwija i tu branża KEP ma potencjał 
i możliwości dalszego rozwoju. Wartość rynku 
handlu mobilnego w Polsce, jak wynika z naj-
nowszego raportu „Handel mobilny w praktyce 
2014”, w 2015 roku osiągnie aż 2,5 mld złotych., 
a wartość rynku e-commerce to około 37-40 mld 
zł. Wzrost i rozwój sprzedaży online wpływa na 
sytuację w branży usług kurierskich. W najbliż-
szych latach e-commerce, m-commerce będą 
języczkiem uwagi dla branży KEP. Na rynku za-
uważamy rosnącą walki walkę o klienta. O prze-

wadze konkurencyjnej decydują systemy dys-
trybucji i dostawy towarów. Jak wynika z badań 
ICAN Institute z 2014, za pięć lat rynkiem usług 
doręczeniowych będzie rządził klient e-com-
merce. Klienci zmierzają do wzięcia odpowie-
dzialności za proces zarządzania nadawanymi 
przesyłkami poprzez systemy informatyczne, 
które będą ten proces  koordynowały. Firma 
kurierska postawi się w roli narzędzia w rę-
kach klientów posługujących się rozwiązania-
mi mobilnymi. ■

■ Janusz Mincewicz
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Polska Woda do produkcji czerpie wodę z trzech źródeł położo-
nych na Wzniesieniach Łódzkich, na granicy parku krajobra-

zowego. Właścicielem firmy jest włoski koncern San Benedetto. 
Firma posiada obecnie cztery linie produkcyjne obsługiwane przez 
około 100 osób. Działalność biznesowa Polskiej Wody skupia się 
na rozwoju strategicznej marki Primavera oraz produkcji marek 
własnych dla sieci handlowych – Oaza, Saquaro, My Way, Kciuk, 
Gardinia, Tak, Tesco Value oraz Aro. Roczna produkcja wszystkich 
marek w zakładzie przekracza 250 mln litrów. Oprócz sprzedaży 
krajowej firma eksportuje wodę na Litwę, do Rosji oraz Rumunii. 

Sezonowość 
Zakład produkcyjny pracuje w trybie 7/7 w systemie trzyzmianowym 
przez cały rok. Ze względu na sezonowość produktu okres maj-sier-
pień jest dla firmy czasem zwiększonej sprzedaży. Dlatego tak ważne 
jest dostosowanie produkcji i dystrybucji do sezonu i zapotrzebowania 
rynku. Firma zaopatruje w wodę ponad 500 punktów dystrybucji, co 
w sezonie wzmożonych dostaw stanowi duże logistyczne wyzwanie. 
- Jesteśmy operatorem ogólnopolskim, więc poszukiwaliśmy sil-
nego partnera o rozległym zasięgu. Chcieliśmy współpracować 
z firmą, która będzie w stanie spełnić nasze oczekiwania związane 
z zakresem dystrybucji i zwiększonym zapotrzebowaniem w sezo-
nie. Ważne było dla nas także zaplecze, solidność firmy – wymaga-
my tego od siebie, więc nasz partner biznesowy również powinien 
cechować się silną pozycją w obu tych zakresach – mówi Leszek 
Rodak, dyrektor ds. Handlu i Marketingu Polska Woda. - We współ-
pracy z dystrybutorami kluczowa jest dostępność i terminowość, 
w branży mówimy „być na czas z wodą”. Czas reakcji na zamówie-
nie dystrybutora oraz pełna dostawa, to od 24 do maksymalnie 48 
godzin. Dzięki współpracy z CHEP zdecydowanie uprościliśmy pro-
cesy logistyczne wewnątrz naszego łańcucha dostaw, co pozwoliło 
na oszczędność czasu, a co za tym idzie, optymalizację kosztową.

Współpraca transportowa 
W ubiegłym roku spółka Polska Woda przeszła na system poolin-
gu zamkniętego CHEP. Polska Woda przeprowadza kontrolę jako-
ści niebieskich palet na terenie swojego zakładu wykorzystując 
własne zasoby ludzkie. Transporty palet realizowane są zarówno 
przez CHEP, jak również przez Polską Wodę. Rozwiązanie, jakie 
zostało wdrożone, opiera się więc także na współpracy transporto-
wej. Polska Woda zatacza koło, łącząc transporty towaru z zakładu 
do dystrybucji z transportem palet do zakładu w drodze powrotnej.
- Wciąż rozbudowywana siatka centrów serwisowych CHEP oraz 
współpraca z ponad 9000 punktów dystrybucji, które szczelnie 
pokrywają teren całego kraju, pozwalają na znalezienie rozwiązań 
efektywnych kosztowo i środowiskowo, stajemy się kluczowym 
partnerem w łańcuchu dostaw naszych klientów – mówi Kinga Di 
Salvo, Country General Manager CHEP Polska i kraje bałtyckie. - 
Dzięki wdrażaniu rozwiązań CHEP nasi partnerzy biznesowi mają 
pewność, że oprócz zmniejszenia kosztów swoich operacji mogą 
redukować negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Korzyści 
Dla Polskiej Wody kluczowym oczekiwaniem wobec dostawców 
jest terminowość i rzetelność. Spełnienie tych wymogów prze-
kłada się na długotrwałe partnerstwo, a co za tym idzie – także 
wzajemne zaufanie. Dzięki współpracy z CHEP i wykorzystaniu 
niebieskiej palety koszty w obszarze obsługi paletowej udało się 
wyraźnie zoptymalizować. Firma może skupić się teraz na swojej 
kluczowej działalności, jaką jest produkcja i dystrybucja wody. 

■ Ewa Kos 

Oszczędność 
czasu, kilometrów  
i środowiska

Korzyści poolingu zamkniętego

Polska Woda, czołowy polski producent wysokojakościowej wody 
źródlanej dystrybuowanej pod marką Primavera oraz produkujący linie 
marek własnych dla sieci handlowych, po przeanalizowaniu łańcucha 
dostaw w kontekście optymalizacji kosztowej i czasowej przeszedł na 
system poolingu zamkniętego, rozpoczynając współpracę z firmą CHEP.

Roczna produkcja 
wszystkich marek 

w zakładzie przekracza 
250 mln litrów

Transporty palet realizowane są 
zarówno przez CHEP, jak również 
przez Polską Wodę

CASE STUDY





Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce 

Europejskie turbulencje 
transportowe

Transport wypracowuje około 6,6% produktu krajowego brutto 
(PKB) Polski i tym samym jest kluczowym elementem go-

spodarki. Sektor ten ma nie tylko duże znaczenie w kontekście 
krajowym, ale również europejskim, gdyż płynny przepływ dóbr 
decyduje o skali wykorzystania szans płynących z unijnego rynku 

wewnętrznego. Transport drogowy odgrywa jednocześnie coraz 
większą rolę w międzynarodowych przewozach realizowanych 
w państwach Unii Europejskiej. 
Branża ta jest przykładem sukcesu polskich przedsiębiorstw na 
unijnym rynku, krajowe firmy w ostatnich latach potrafiły też 
szybko odbudować swoją pozycję po spowolnieniu wywołanym 
kryzysem. 

Transport drogowy w Polsce
Udział transportu drogowego w przewozie ładunków w ostatnich 
latach systematycznie wzrastał – w 2000 r. wynosił 79%, w 2014 
r. – już 84% Dużo szybciej rósł udział transportu drogowego w wy-
konanej pracy przewozowej – od 26% w 2000 r. do 75% w 2014 r. 
Transport drogowy zwiększał swoje znaczenie na rynku przede 
wszystkim kosztem żeglugi morskiej, która do 2004 r. odgrywała 
największą rolę. W 2014 r. drogami przewieziono w Polsce 1547,9 
mln ton ładunków, czyli o 0,3% mniej niż w 2013 r. i wykonano 
pracę przewozową w tonokilometrach większą o 1,2%.
O rosnącej roli transportu drogowego na przestrzeni ostatniej de-
kady świadczy także rosnąca nieprzerwanie liczba zarejestrowa-
nych ciężarówek. Od 2000 r. liczba ta wzrosła o 78% i na koniec 
2014 r. wynosiła 3,3 mln sztuk. Transport ten można podzielić na 
zarobkowy, czyli świadczenie usług przewozowych za opłatą oraz 
gospodarczy – wykonywanie przewozów ładunków na potrzeby 
własne. Udział transportu zarobkowego w ogólnych przewozach 
wyniósł 56,5%, a transportu na własne potrzeby – 43,5%, nato-
miast w pracy przewozowej udział transportu zarobkowego osią-
gnął 83,9%, a na transport na własne potrzeby przypadało 16,1%. 
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Niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG niesie konsekwencje dla całej gospodarki Unii Europejskiej.
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W 2014 r. zarejestrowanych było ponad 226 tys. firm transporto-
wych. Wśród przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogo-
wym zarobkowym przeważały mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie 
pracujących do 10 osób). Ich udział wyniósł 62,6% w całkowitej 
masie przewiezionych ładunków i 29,7% w pracy przewozowej 
wyrażonej w tonokilometrach. Firm zatrudniających powyżej 
dziesięciu pracowników było w 2014 r. - 3969. 
Polski rynek transportu drogowego należy do najbardziej roz-
drobnionych w Europie. Przeciętna firma zatrudniała w 2010 r. 
niewiele ponad dwie osoby, podczas gdy w Luksemburgu – 17, 
a w Holandii – 11. Większość polskich przedsiębiorstw, które po-
siadają licencję na przewóz rzeczy w Unii Europejskiej, posiada 
od dwóch do czterech ciężarówek.

Struktura przewozów w Polsce
W Polsce w przewozach międzynarodowych, zarówno w ekspo-
rcie, jak i imporcie, dominują przewozy do i z krajów Unii Euro-
pejskiej (92,4%). Wśród poszczególnych państw największą rolę 
odgrywa transport do i z Niemiec.
Ze względu na geograficzne usytuowanie oraz wielkość rynku 
najistotniejsza część przewozów w ramach Unii Europejskiej 
odbywa się do, z lub przez terytorium Niemiec. W 2014 r. zano-
towano, w porównaniu z 2013 r., spadek masy przewiezionych 
ładunków krajowych transportem drogowym o 0,8% oraz pracy 
przewozowej w tonokilometrach o 3,7%. Jednocześnie przewozy 
międzynarodowe zwiększyły się o 4,9% w tonach i o 4,8% w to-
nokilometrach. W efekcie udział transportu międzynarodowego 
w ogólnych przewozach wzrósł z 14,1% do 14,8% licząc w tonach, 
a w tonokilometrach z 59,5% do 61,5%. 

Kabotaż
Rynek niemiecki jest ważny dla polskiego sektora transportu 
drogowego nie tylko ze względu na skalę, ale przede wszystkim 
na geograficzne umiejscowienie - świadczenie usług w prawie 
wszystkich innych państwach Europy Zachodniej wiąże się z prze-
jazdem przez teren tego kraju.
W 2013 r. w Niemczech zarejestrowano kabotaż o łącznej war-
tości 9971 mln tkm, z czego 4431 mln tkm (43%) zostało zreali-
zowane przez przewoźników z Polski. Kabotaż pozostaje wciąż 
nieznacznym ułamkiem całego niemieckiego rynku transportu, 
który wyniósł w 2013 r. 256 721 mln tkm, czyli stanowi niecałe 

4%. W ciągu ostatnich lat dynamicznie się jednak rozwijał – od 
2007 r. urósł prawie trzykrotnie (z 3600 mln tkm).

Płaca kierowców w kraju
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników za-
trudnionych na podstawie stosunku pracy w firmach transporto-
wych w Polsce wyniosło 2867,1 zł i w ciągu roku zwiększyło się 
o 2,0%. Do tego dochodzą jeszcze diety i ryczałt za noclegi. 

Kondycja finansowa firm transportowych
Wiodącą rolę w branży transportu drogowego w Polsce odgrywają 
firmy o kapitale prywatnym polskim i zagranicznym, które gene-
rują większość przychodów (odpowiednio 68% i 26% przychodów 
ogółem) i są w posiadaniu większości aktywów (odpowiednio 70% 
i 23%). W 2013 r. najwyższy przychód ze sprzedaży przedsię-
biorstw w branży wynosił prawie 399 mln zł, podczas gdy 90% 
firm nie osiągnęło przychodów większych niż kilkaset tysięcy 
złotych. Całkowita wartość przychodów ze sprzedaży w badanych 
firmach w 2013 r. sięgnęła 23,5 mld zł. Średnia wartość wskaź-
nika dla wszystkich badanych przedsiębiorstw wyniosła 0,68, co 
świadczy, że firmy sektora transportu drogowego są silnie zadłu-
żone. Badane firmy w 2013 r. wypracowały 749,4 mln całkowitego 
zysku netto. Uwzględniając straty przedsiębiorstw, które zakoń-
czyły rok poniżej progu opłacalności, zysk netto badanej grupy 
wynosi 671,0 mln zł. 
Największą grupę przedsiębiorstw z badanej grupy (77,8%) sta-
nowią firmy, które osiągnęły do 5 mln zł zysku netto, w sumie 
wypracowany przez nie zysk netto wyniósł ponad 526,3 mln zł, 
co stanowi 70,2% zysków netto całej badanej zbiorowości. Przed-
siębiorstwa, które odnotowały ponad 10 mln zł zysku netto, to 
tylko 0,5% badanej grupy, czyli pięć firm. Blisko 20% badanych 
przedsiębiorstw odnotowało w 2013 r. stratę z tytułu działalności 
operacyjnej. Średni zysk w całej badanej grupie wyniósł w 2013 
r. 624 tys. zł, a mediana - 166 tys. zł. Najwyższy zysk osiągnięty 
przez firmy objęte zestawieniem to 19,7 mln zł, największa strata 
wyniosła 8,8 mln zł.
Najistotniejsze pozycje wśród kosztów działalności firm z bran-
ży transportu drogowego w Europie stanowią m.in. wydatki na 
wynagrodzenia i paliwo. Paliwo ma najniższy udział w kosztach 
firm transportowych we Francji, a najwyższy w Polsce i Portu-
galii. Z kolei koszty osobowe są najwyższe w Danii, a najniższe 



w Polsce. W Polsce, na tle innych państw Unii Europejskiej, 
udział wydatków na paliwo jest większy, natomiast udział wydat-
ków przeznaczonych na wypłaty dla kierowców istotnie mniejszy 
(przy dużym udziale usług obcych).

Konkurencyjny rynek 
Rynek transportowy jest obecnie rynkiem konsumenta, a prze-
woźnicy konkurują o klientów przede wszystkim ceną. Z ana-
liz wynika, że sektor jest rozdrobniony i dominują w nim mi-
kroprzedsiębiorstwa, choć w ostatnim czasie na znaczeniu 
zyskują większe firmy. 
Przeprowadzona w ramach raportu analiza sprawozdań finan-
sowych najważniejszych przedsiębiorstw wskazuje, że sprzedaż 
rośnie, choć dynamika tego wzrostu jest coraz niższa. Równolegle 
marże pozostają na relatywnie niskim poziomie, a zadłużenie jest 
stosunkowo wysokie.
Ze względu na sytuację finansową branża jest silnie zależna od 
czynników zewnętrznych, zwłaszcza po stronie kosztów. Na jej 
kondycję duży wpływ mają ryzyka legislacyjne (zarówno na po-
ziomie unijnym, jak i regulacji krajowych), a także koniunktura 
gospodarcza w Polsce i państwach UE, ceny paliw oraz poziom 
różnego rodzaju płatności na rzecz pracowników. 
Według szacunków Komisji Europejskiej w Unii jest około 600 tys. 
przedsiębiorstw tego sektora, z czego 80% to mikroprzedsiębior-
stwa zatrudniające do dziesięciu pracowników, a 99% ma mniej 
niż 50 zatrudnionych. W ostatnich latach nieco zwiększa się jed-
nak rola większych firm na rynku. Zmniejszająca się przeciętna 
waga przewożonych towarów i wydłużający się dystans przewo-
zów sprawiają, że na rynku będzie coraz silniejsza tendencja do 
konsolidacji i wzrostu dużych przedsiębiorstw logistycznych. 
Istotnym czynnikiem dla przyszłości branży będzie konkuro-
wanie o rynki krajowe Europy Zachodniej. Rynki dotyczące 
przewozów towarów odbywających się w obrębie granic Unii 
Europejskiej wciąż stanowią dwie trzecie całego rynku trans-
portowego Unii Europejskiej. W krajach „Piętnastki” ta pro-
porcja sięga nawet 78%. Z kolei rynki państw tzw. „Wielkiej 
Piątki” (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpa-
nii) stanowią 80% całości rynków przewozowych krajowych 
w UE. Z tego względu firmy transportowe z tych państw ocze-
kują od rządów ochrony rynków krajowych przed wykonywa-
niem na nich usług przez firmy transportowe z innych państw 
Unii Europejskiej w ramach kabotażu. Niektórzy uczestnicy 
rynku z Europy Zachodniej twierdzili nawet, że konkurencja 
stworzona na rynku przez przewoźników z państw o niższej 
bazie kosztowej wykonujących usługi kabotażu doprowadziła 
do utraty miejsc pracy na lokalnym rynku. Według wstępnych 
wyliczeń Komisji Europejskiej te twierdzenia się jednak nie 
potwierdziły, a liczba pracowników całej branży transporto-
wej w Unii Europejskiej już w 2011 r. powróciła do poziomu 
sprzed kryzysu. Ponadto według wyliczeń Komisji Europej-
skiej, mimo że koszty wynagrodzeń w państwach, które przy-
stąpiły do UE w 2004 i 2007 r., w tym w Polsce, pozostają 
wciąż niższe niż w Europie Zachodniej, to stopniowo zbliżają 
się do tego poziomu, co pozwala wykluczyć ryzyko nieuczci-
wej konkurencji.

Ustawa o płacy minimalnej MiLoG 
Wprowadzona w Niemczech ustawa o płacy minimalnej (z niem. 
Mindestlohngesetz - MiLoG) swoim zasięgiem objęła również 
pracowników polskiej branży transportu drogowego czasowo 
wykonujących pracę na terytorium Niemiec. Ustawa wprowadza 
minimalną stawkę godzinową 8,5 euro oraz surowe wymogi admi-
nistracyjne i środki kontroli, a także wysokie kary pieniężne za 
nieprzestrzeganie tych przepisów – do pół miliona euro. 
W skali mikro – czyli na poziomie poszczególnych przedsię-
biorstw - skutki te będą zróżnicowane, w zależności od liczby 
roboczogodzin przepracowanych w Niemczech oraz przyjętego 
modelu wynagradzania pracowników w podróży służbowej do 
Niemiec.
Modele wynagradzania pracowników w branży są zróżnicowane. 
Obejmują płacę zasadniczą oraz dodatki (premie, dodatek za pra-
cę w godzinach nadliczbowych etc.), a także należności na po-
krycie kosztów związanych z podróżą służbową: dietę i ryczałt na 
nocleg. Nie jest jednoznacznie wiadome, które z tych składników 
będą zaliczane przez niemieckie urzędy do płacy minimalnej.
Jeśli przyjąć pesymistyczny wariant, że jedynie wynagrodzenie 
zasadnicze podlega regulacjom MiLoG, a średnia płaca w sek-
torze transportu wynosi obecnie 4 euro za godzinę, wzrost pła-
cy zgodnie z niemiecką ustawą wyniesie 4,5 euro, czyli 113%. 
Z przeprowadzonej symulacji wynika, że 42% badanej próby 1074 
przedsiębiorstw w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń będzie 
miało ujemną marżę netto, co grozi im wypadnięciem z rynku. 
Średni wzrost kosztów wynagrodzeń dla przedsiębiorstw w bran-
ży wyniesie prawie 600 tys. zł rocznie. Średni spadek marży netto 
sięgnie 2,69%. Średnia nowa marża netto po wzroście kosztów wy-
nagrodzeń wyniesie -0,20%.
W krótkim okresie firmy związane długoterminowymi umowami 
mają ograniczony zakres możliwości dostosowawczych. W dłuż-
szej perspektywie mogą podnosić ceny dla kontrahentów, szukać 
nowych rynków czy ograniczać przewozy do Niemiec. 
Podobne regulacje do MiLoG wprowadziły lub planują wprowa-
dzić jednak także inne kraje: Francja, Norwegia, Belgia, Holandia 
czy Włochy, co ogranicza możliwości geograficznej dywersyfika-
cji działalności. Ponadto, niski poziom marż w branży, świadczą-

W Unii jest około 600 tys. przedsiębiorstw sektora transportowego, z czego 
80% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do dziesięciu pracowników, 
a 99% ma mniej niż 50 zatrudnionych
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KONSEKWENCJE DLA BRANŻY TRANSPORTU DROGOWEGO 
W POLSCE ZWIĄZANE Z MILOG W/G RAPORTU DELOITTE.

• 42% badanych przedsiębiorstw transportowych w wyniku wzrostu kosz-
tów wynagrodzeń może mieć ujemną marżę netto, co grozi im wypadnię-
ciem z rynku
• w efekcie regulacji w całej branży transportowej pracę może stracić na-
wet 53 tys. osób
• negatywne konsekwencje odczują też powiązane branże – przede 
wszystkim finansowa, motoryzacyjna oraz pośrednio eksporterzy
• niektórzy przedsiębiorcy mogą wykorzystać nieuczciwą konkurencję 
i poszukać oszczędności na drodze niezgodnych z prawem praktyk pogar-
szających warunki socjalne dla kierowców, np. poprzez wydłużanie czasu 
pracy
• zawarte w MiLoG wymogi administracyjne wobec firm przez swoją nie-
proporcjonalność do założonych celów mogą naruszać prawo unijne
podobny zarzut może dotyczyć przewidzianych w ustawie kar pienięż-
nych, które znacznie przewyższają kary za analogiczne naruszenia nie-
mieckiego prawa krajowego.



cy o jej wysokiej konkurencyjności, sprawia, że przestrzeń do 
podnoszenia ceny frachtów jest niewielka. 
Długofalowo firmy – w szczególności zagrożone nierentow-
nością – podejmą działania dostosowawcze, które mogą pro-
wadzić do konsolidacji mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 
profesjonalizacji branży. Jednak te pozytywne tendencje będą 
dotyczyć zmniejszonego rynku przewozów – ustawy o płacy 
minimalnej wprowadzane w kolejnych krajach będą prawdo-
podobnie skutkować ograniczaniem przewozów polskich firm 
na tamtejszych rynkach. 
Zmiany zachodzące w branży transportu drogowego będą mia-
ły również wpływ pośredni na branże powiązane. Spadek zdol-
ności finansowej w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń 
może mieć negatywne konsekwencje dla sektora finansowe-
go, a w szczególności leasingowego, który finansuje tabor. 
Może również wpływać negatywnie na branżę motoryzacyjną. 
Potencjalny wzrost cen frachtów może przełożyć się na po-
gorszenie sytuacji finansowej branż korzystających z usług 
transportowych. Może to prowadzić również do wzrostu cen 
transportowanych towarów. 
W scenariuszu statycznym, nieuwzględniającym procesów 
dostosowawczych, w wyniku wejścia w życie MiLoG w bada-
nej próbie 1074 firm prace może stracić prawie 14 tys. osób. 
Dla całej branży oznacza to aż 53 tys. zwolnień. Może to 
prowadzić do lokalnych wzrostów bezrobocia w regionach, 
w których firmy transportowe generują istotną część miejsc 
pracy. Będzie to miało szczególnie negatywne konsekwencje 
w regionach o wysokim bezrobociu oraz na lokalnych rynkach 

pracy, na których doszło do koncentracji firm transportowych 
świadczących przewozy międzynarodowe. Najwięcej takich 
przedsiębiorstw jest w województwach dolnośląskim, wielko-
polskim, śląskim i mazowieckim. Prawdopodobnie część kie-
rowców znajdzie zatrudnienie u zagranicznych pracodawców.

Struktura kosztów działalności  
w wybranych państwach UE

Francja Portugalia Polska Niemcy Dania Węgry Holandia
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Rys 3. Międzynarodowy transport 
drogowy zarobkowy w podziale 
na typ transportu

Rys 5. Praca przewozowa transportu samochodowego zarobkowego i 
na potrzeby własne
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Rys 2. Udział przedsiębiorstw 
transportu drogowego wykonują-
cych przewozy w UE według 
liczby pojazdów

Źródło: Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego

Rys 1. Udział gałęzi transportu w 
przewozie ładunków w 2014 r.

Rys 4. Przewóz ładunków transportem samochodowym zarobkowym i na 
potrzeby własne

Źródło: GUS

Źródło: GUS

Jak liczyć: Przewozy i praca 
przewozowa 
Przewóz ładunków liczy się  
w tonach przewiezionego towaru. 
Lepszym miernikiem udziału 
w rynku transportowym jest jednak 
praca przewozowa. To iloczyn 
długości drogi pokonanej przez 
środek transportu oraz liczby ton 
przewiezionego towaru wyrażony 
w tonokilometrach (tkm).
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Właściciele firm transportowych będą starali się podnosić 
efektywność w swoich przedsiębiorstwach, co może skutkować 
w dłuższym czasie konsolidacjami w branży oraz wzrostem wy-
dajności. 
Doświadczenia rynku wskazują, że niektórzy przedsiębiorcy 
mogą wykorzystywać nieuczciwą konkurencję i poszukiwać 
oszczędności na drodze niezgodnych z prawem praktyk pogar-
szających warunki socjalne dla kierowców, np. poprzez wydłu-
żanie czasu pracy kierowców. 
Ponadto, ograniczanie rynków przewozowych przez polskie 
firmy transportowe przy wysokiej mobilności kierowców może 
doprowadzić do tego, że polscy kierowcy będą zatrudniani 
przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Będzie to miało pośredni 
negatywny wpływ na finanse publiczne, związany ze spadkiem 
wpływów z podatku PIT.
Z wprowadzeniem MiLoG związane są także bariery pozatary-
fowe. Zawarte w ustawie wymogi administracyjne wobec firm 
transportowych mogą naruszać prawo unijne przez swoją nie-
proporcjonalność do założonych celów. Podobny zarzut może do-
tyczyć przewidzianych w ustawie kar pieniężnych, które znacz-
nie przewyższają kary za analogiczne naruszenia niemieckiego 
prawa krajowego. 
Sami przedsiębiorcy zwracają uwagę przede wszystkim na na-
stępujące czynniki:
• brak dostępu do wiarygodnych informacji, co do zaliczania 
różnych części wynagrodzenia do MiLoG 
(niepewność prawa);
• otrzymywanie od kontrahentów aneksów do umów czy klau-
zuli w nowo zawieranych umowach, zgodnie z którymi prze-
woźnicy powinni wziąć na siebie całkowitą odpowiedzialność 
za wypełnianie warunków MiLoG i ewentualne procesy sądowe 
– brak zgody na nowe warunki w wielu wypadkach oznacza za-
kończenie współpracy;
• koszty tłumaczenia dokumentów;
• koszty zmian w systemach kadrowych;
• koszty zmian systemów naliczania godzin.

Przykład do naśladowania 
Co więcej, niemiecka ustawa stała się wzorem dla innych regula-
cji europejskich. Najistotniejsza z nich to uchwalona już francuska 

ustawa Macrona (loi Macron), również wprowadzająca minimalne 
stawki godzinowe oraz wysokie wymogi administracyjne. 
Podobne regulacje wprowadziła też Norwegia, a następne kraje 
przygotowujące się do wprowadzenia płacy minimalnej dla kie-
rowców to: Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy. W efekcie 
kolejnych regulacji opisane efekty MiLoG mogą zostać zwielo-
krotnione.

Zachwianie jednolitego rynku 
Wprowadzenie ustawy o płacy minimalnej w Niemczech zostało 
przeanalizowane także w kontekście obserwowanych w ostat-
niej dekadzie tendencji do odchodzenia od fundamentalnych 
zasad Unii Europejskiej, czyli swobodnego przepływu osób, to-
warów, usług i kapitału.
Według ekonomistów wolny handel przyczynia się do wzrostu 
ogólnego dobrobytu. Liberalizacja handlu niesie ze sobą sze-
reg korzyści: pozwala na kreowanie nowych strumieni handlu, 
kształtuje specjalizację, która zapewnia wzrost efektywności 
gospodarowania, daje możliwość osiągnięcia efektów skali, czy 
pozwala na wzrost inwestycji, w tym zagranicznych. W ciągu 
ostatniego stulecia świat stopniowo zmniejsza cła i inne bariery 
handlowe. 
Podstawą integracji ekonomicznej Unii Europejskiej jest istnie-
nie rynku wewnętrznego opartego na wymienionych czterech 
swobodach. Według niedawnych szacunków bez rynku we-
wnętrznego przeciętny poziom PKB per capita w krajach Unii 
Europejskiej byłby o 12% niższy niż obecnie.
W ostatniej dekadzie w Unii Europejskiej zaczęły się jednak nasi-
lać procesy, które wpływają na zmniejszenie tendencji do dalszej 
liberalizacji handlu. Jednym z ostatnich przejawów tego trendu 
jest MiLoG oraz podobne regulacje w kolejnych państwach Unii. 
W niektórych obszarach mogą one doprowadzić do fragmentacji 
rynku wewnętrznego, podstawy europejskiego dobrobytu.

■ Opracowała Alicja Kostecka 
na podstawie raportu Deloitte „Dokąd zmierza jednolity rynek 
europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogo-

wego w Polsce”. 

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMOGÓW MILOG
• do 500 000 euro w przypadku niewypłacania należnego wynagrodzenia 
bądź wypłacania go z opóźnieniem
• do 30 000 euro w każdym innym przypadku określonym w ustawie
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Rozwijana jest nowa koncepcja tworzenia otwartych sieci 
w technologii ICT - Information and Communications Tech-

nology, obejmujących zarówno urządzenia ruchome, jak i infra-
strukturę transportową oraz telekomunikacyjną, którą nazywa 
się „Mobilność 4.0”.

Pojazdy autonomiczne 
Pojazdy autonomiczne (self driving cars) stanowią podgrupę 
wśród robotów mobilnych. W samochodach osobowych najpow-
szechniejsze zastosowanie mają do tej pory systemy autonomicz-
nego parkowania (driverless valet parking system) oraz utrzy-
mywania stałej odległości od poprzedzającego pojazdu (Acitive 
Cruise Control with Stop&Go). Producenci samochodów osobo-
wych oferujący takie systemy chcą przekonać kierowców, że nowe 
pojazdy są coraz bardziej bezpieczne i komfortowe. Wydaje się, że 
nabywcy samochodów osobowych są gotowi zapłacić więcej, jeśli 
są im udostępniane najnowsze rozwiązania, po części traktowane 
jako atrakcyjne gadżety.
Zanim na drogi wyjadą seryjnie produkowane pojazdy autono-
miczne, a ich ruch zostanie prawnie uregulowany, uda się zapewne 
uzyskać różnorodne efekty ekonomiczne i społeczne, jeśli pojaz-
dy w pierwszym etapie będą przystosowane jedynie do częściowo 

zautomatyzowanego ruchu. Oczekuje się, że na tym etapie uzyska 
się zredukowanie liczby kolizji w ruchu, a tym samym ogranicze-
niu ulegnie liczba ofiar śmiertelnych i rannych i w związku z tym 
zmniejszą się koszty akcji ratunkowych, leczenia i rehabilitacji 
ludzi oraz koszty napraw pojazdów i innych przedmiotów/obiek-
tów uszkodzonych podczas kolizji. W transporcie drogowym to-
warów zmniejszą się straty wynikające ze zniszczenia ładunków. 
Zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie korków na drogach 
przyczyni się także do zmniejszenia kosztów pośrednich, m.in. 
kosztów opóźnionego dojazdu lub dostawy towarów - zarówno 
wśród uczestników kolizji, jak i osób oraz pojazdów oczekujących 
na drodze, na której doszło do kolizji. 
W procesie rozwoju i popularyzacji techniki ruchu pojazdów auto-
nomicznych ważną rolę odegra wdrażanie rozwiązań zaliczanych 
do Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT). Szczególnie ważne 
będzie zapewnienie wymiany danych, a następnie ich przetwarza-
nie i wykorzystywanie w zintegrowanych procesach sterowania 
pojazdami oraz sterowania ruchem, przy wykorzystaniu urządzeń 
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) zainstalowanych 
w drodze (np. na odcinku autostrady) lub w wyodrębnionych czę-
ściach węzłów transportowych, w tym w centrach logistycznych 
lub zajezdniach.

Mobilność 4.0

Auto na niewidzialnej smyczy
Zmiany w obszarze transportu drogowego oraz motoryzacji zostaną przyspieszone w najbliższych latach w wyniku 
kontynuacji takich trendów rozwojowych jak: wprowadzanie nowych napędów, upowszechnianie pojazdów autonomicznych 
i rozwiązań sieciowych bazujących na Internecie Rzeczy, wykorzystanie technologii Big Data oraz wprowadzanie nowych 
materiałów w procesach wytwarzania kwalifikowanych jako „Przemysł 4.0”. 

prof. dr hab. Wojciech Paprocki 
Katedra Transportu SGH

mgr inż. Piotr Siwicki
REDeT S.A. Warszawa
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Od prototypu do pojazdu 
Pomysł użytkowania pojazdów autonomicznych został przed-
stawiony w 1939 r. podczas wystawy General Motors Futurama 
w Nowym Jorku. Prototyp takiego pojazdu, którego ruch z prędko-
ścią do 130 km/h był sterowany przy wykorzystaniu pola magne-
tycznego wytwarzanego przy zastosowaniu kabli energetycznych 
wbudowanych w nawierzchnię drogi, przedstawiono w latach 60. 
minionego wieku. 
Podstawową cechą, która jest przypisywana pojazdowi autono-
micznemu (self-driving car), jest jego zdolność do poruszania się 
bez interwencji człowieka, który znajduje się w tym pojeździe 
lub pozostaje na zewnątrz. Prognozuje się, że w przyszłości będą 
użytkowane pojazdy, które po zdefiniowaniu przez człowieka celu 
ich przemieszczenia się, samodzielnie podejmą decyzję, w jaki 
sposób wykonają to zadanie i ją zrealizują. Będą przy tym reago-
wać na sygnały z otoczenia i korygować swą decyzję, a także będą 
emitować sygnały do otoczenia, aby kreować odpowiednie sytu-
acje, np. współuczestnicząc w budowaniu optymalnych korytarzy 
transportowych w ramach Inteligentnych Systemów Transporto-
wych. 

Ruch mieszany
Zanim osiągnięty zostanie ten etap rozwoju i być może jedynie 
pojazdy autonomiczne będą w ruchu, wystąpią etapy przejściowe. 
W systemie transportowym będzie ruch mieszany obejmujący tra-
dycyjne pojazdy z kierowcami oraz pojazdy autonomiczne. Wypa-
da wspomnieć, że niektórzy eksperci, m.in. M. Müller kierujący 
fabrykami Porsche, uważają, iż pojazdy autonomiczne nie zostaną 
wprowadzone do eksploatacji przez wiele kolejnych dziesięcioleci 
z prostej przyczyny – ludzie lubią prowadzić samochód. 

Pomysły 
Aktualnie obserwować można dwie drogi, którymi próbuje się 
osiągnąć cel przygotowania do produkcji seryjnej pojazdu autono-
micznego. Jedną z nich jest projekt dotyczący pojazdu Google. Ten 
robot miałby samodzielnie analizować otoczenie i na podstawie 

tej analizy wybierać tor i parametry jazdy. Barierą są tu jednak 
ograniczenia technologiczne w zakresie urządzeń zbierających 
dane z otoczenia (kamery, radary, Lidary itp.). Za podstawową 
słabość tego projektu można uznać dość wstępny stan zaawanso-
wania prac nad stworzeniem sztucznej inteligencji, które to prace 
trwają już od kilku dekad i nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
kiedy zostanie osiągnięty zadowalający etap rozwoju. 
Inną drogę wybierają niektóre przedsiębiorstwa niemieckie 
wspierane w ramach federalnych grantów przeznaczonych na roz-
wój nauki i techniki. W ramach tego kierunku badań przyjmuje 
się założenie, że można osiągnąć znaczne uproszczenie algoryt-
mów podejmowania decyzji w pojazdach, jeśli infrastruktura sie-
ci drogowej zostanie wzbogacona o instalacje telekomunikacyjne 
i dzięki temu zapewniona zostanie wzajemna wymiana danych 
między urządzeniami stanowiącymi element infrastruktury 
a urządzeniami pokładowymi pojazdów autonomicznych.

W przyszłości będą użytkowane pojazdy, które po zdefiniowaniu przez 
człowieka celu ich przemieszczenia się, samodzielnie podejmą decyzję, 
w jaki sposób wykonają to zadanie i ją zrealizują

Proces manewrów pojazdu użytkowego w centrum logistycznym lub zakładzie produkcyjnym.



Bariery
Obok zagadnień technicznych istotne znaczenie mają kwestie 
prawne, a także rozpoznanie spontanicznych zmian społecznych, 
które mogą nastąpić wraz z upowszechnieniem pojazdów auto-
nomicznych. Wśród kwestii prawnych podstawowe znaczenie ma 
określenie odpowiedzialności za szkody spowodowane w związ-
ku z przemieszczaniem się pojazdu autonomicznego. Prace nad 
regulacjami powiązane są z dyskusją o wyborze mniejszego zła. 
Uznając, że działanie człowieka i wyprodukowanych przez niego 
urządzeń jest źródłem zagrożenia dla człowieka i jego otoczenia, 
poszukiwane są rozwiązania ograniczania tego zagrożenia oraz 
skutków zdarzeń określanych jako niepożądane. W mediach pro-
wadzona jest dyskusja, która dotyczy zagadnienia etycznego: czy 
w sytuacji konieczności doprowadzenia do kolizji w ruchu przez 
pojazd autonomiczny „mniejszym złem” jest czołowe zderzenie 
z pojazdem wiozącym czteroosobową rodzinę czy też uderzenie 
w jadące obok rowerem dziecko.

Pojazdy autonomiczne w magazynach
Jeśli się przyjmie, że prace nad zaprojektowaniem, wyprodukowa-
niem i upowszechnieniem pojazdów autonomicznych mogą trwać 
wiele lat, na rozważenie zasługuje upowszechnienie eksploatacji 
pojazdów, które mogłyby poruszać się autonomicznie jedynie 

w przestrzeniach zamkniętych, gdzie nie nawarstwiają się ograni-
czenia techniczne oraz konflikty prawne, etyczne i socjologiczne.
Technologia pojazdów autonomicznie poruszających się w prze-
strzeni zamkniętej, którą można dokładnie opisać, zdefiniować 
i oznaczyć, jest już w pełni dostępna. Z powodzeniem działają 
gotowe do powszechnego wdrożenia prototypy autonomicznych 
systemów parkowania, gdzie pojazdy autonomicznie, bez obec-
ności i udziału człowieka przemieszczają się na wolne miejsce 
parkingowe, a następnie na sygnał dany przez człowieka wyjeż-
dżają stamtąd i podstawiają się do miejsca, gdzie oczekuje tego 
kierowca. 
W przypadku wdrożenia projektu, którego efektem byłoby zapew-
nienie pojazdom użytkowym zdolności do poruszania się jako po-
jazdów autonomicznych w zamkniętej przestrzeni, np. na terenie 
zajezdni, centrum logistycznego lub na terenie fabryki, możliwe 
byłoby istotne zwiększenie efektywności użytkowania takiego 
taboru.
Wyposażenie takich obiektów w urządzenia ICT otworzy możli-
wość wymiany danych z pojazdami przystosowanymi do ruchu 
autonomicznego w ograniczonych warunkach, czyli właśnie pod-
czas przebywania w zamkniętej przestrzeni.
Efektywność pracy taboru ciężarowego o DMC powyżej 3,5 t i au-
tobusów zależy w znacznej mierze od przepisów regulujących 
czas pracy kierowców. Z różnych przyczyn (organizacyjnych 
i ekonomicznych) nie jest możliwe zapewnienie obsady kierującej 
pojazdem bez przerwy.
Najczęstszą sytuacją jest, że pojazd w ciągu doby jest kierowany 
przez jednego lub dwóch kierowców. Oznacza to jego wykorzy-
stanie w ruchu maksymalnie w czasie 9 lub 18 godzin/ dobę. 
Nominalny czas pozostawania w ruchu pojazdów użytkowych 
nigdy jednak nie jest osiągany, gdyż do niego zalicza się również 
czas poświęcony na różnorodne manewry i przerwy związane 
z obsługą techniczną pojazdów oraz czynnościami załadunku 
i rozładunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do czasu 
jazdy kierowcy zalicza się wszystkie krótkotrwałe (do 15 minut) 
postoje, stąd każdy, nawet najmniejszy manewr odnotowany na 
tachografie przerywa kierowcy określony przepisami czas wypo-
czynku i zalicza ten czas do czasu jazdy. 
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Studium przypadku
Przykład przedstawiono za pomocą rysunku, na którym widać 
okresy, kiedy kierowca ma teoretycznie możliwość odnotowania 
obowiązkowej przerwy w jeździe, jednakże w praktyce nie wyko-
rzystuje się tych możliwości z różnych powodów, wśród których 
można wymienić: ryzyko „wypadnięcia z kolejki” podczas ocze-
kiwania na załadunek lub rozładunek, konieczność natychmia-
stowego odjazdu spod doku załadunkowego, aby go nie blokować 
dla innych, brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych oraz 
ograniczony dostęp do wolnej powierzchni do manewrowania.
Z przedstawionego rysunku wynika, że autonomiczne porusza-
nie się pojazdu w trakcie manewrów związanych z załadunkiem 
i rozładunkiem, także w trakcie manewrów w bazie, pozwala na 
zaoszczędzenie do dwóch godzin czasu jazdy kierowcy. Ten czas 
może zostać wykorzystany na wykonanie jazdy stanowiącej re-
alizację pracy przewozowej. Oznacza to, że wdrożenie procedury 
jazdy autonomicznej (bez kierowcy) w przestrzeni zamkniętej 
może być czynnikiem wywołującym znaczący (ponad 10%) wzrost 
efektywności wykorzystania eksploatowanej floty. Ma to szczegól-
ne znaczenie, jeśli w transporcie drogowym odczuwany jest brak 
kierowców.Dodatkowe dwie godziny jazdy dziennie oznaczają 
dla firmy przewozowej dodatkowy przychód na poziomie, który 
można szacować następująco: 120 km (dodatkowy przebieg w do-

bie) x stawka 3 PLN/km (standardowa stawka dla przewoźnika 
za przebieg) = 360 zł/dobę. W miesiącu oznacza to dodatkowy 
przychód w wysokości ponad 7000 zł, z czego po uwzględnieniu 
kosztów paliwa pozostaje nadwyżka (mająca charakter krańcowej 
marży brutto) w wysokości nie mniej niż 3500 zł dla każdego 
środka transportu. W skali trzech lat dodatkowa marża na jednym 
pojeździe wyniesie odpowiednio 126 000 zł, co przy szacowanych 
nakładach inwestycyjnych na wyposażenie samochodu w odpo-
wiednie serwomechanizmy, sensory i komputer sterujący z opro-
gramowaniem w wysokości do 50 000 zł powinno być atrakcyjną 
propozycją z punktu widzenia każdej firmy przewozowej.
Analizując dostępne materiały na ten temat, wydaje się, że podstawo-
wą barierą dla wdrożenia tego rozwiązania jest brak odpowiedniego 
modelu matematycznego, w oparciu o który mógłby zostać stworzony 
algorytm sterujący serwomechanizmami podczas manewrowania 
samochodem. W transporcie samochodowym mamy najczęściej do 
czynienia z zestawami ciągnik + naczepa lub samochód + przyczepa, 
przy czym ich konfiguracja może ulegać różnym modyfikacjom. Wraz 
ze zmianami konfiguracji, ulegają też zmianom kluczowe parametry 
wymagane dla prawidłowego obliczenia manewrów. Do tych parame-
trów należą m.in.: długość zestawu, promień skrętu, liczba i położenie 
osi zestawu. Od nich uzależniony jest sposób manewrowania zestawu 
w sposób autonomiczny. ■

Wdrożenie procedury jazdy autonomicznej (bez kierowcy) w przestrzeni 
zamkniętej może być czynnikiem wywołującym znaczący (ponad 10%) 
wzrost efektywności wykorzystania eksploatowanej floty
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Jak już wspomniano w drugiej części artykułu, nie wszystkie 
oceaniczne statki handlowe i pasażerskie mogą korzystać 

z Kanału Panamskiego z powodów technicznych. W tym zakresie 
opracowano program modernizacji tego ważnego szlaku handlo-
wego. Program ten umożliwi w przyszłości korzystanie z tej drogi 
morskiej większości statków. 

Budowa stulecia 
Ponieważ handel między Chinami a Ameryką i Europą wzra-
sta, budowane są coraz większe jednostki pływające, powstają 
zatory statków na Kanale Panamskim i część transportu 
jest kierowana do portów Kalifornii, Kanady i Meksyku. 
Stamtąd towary są transportowane koleją. Pojawienie się 
dłuższych, szerszych i o głębszym zanurzeniu kontenerowców 
ułatwia tworzenie efektu skali w globalnym handlu morskim. 
Niestety wdrożenie do eksploatacji takich wielkogabarytowych 
statków napotyka na przeszkody w postaci niedostosowania 
klasycznych do tej pory elementów infrastruktury transportu 
morskiego. Zaszła więc pilna potrzeba szukania nowatorskich 
rozwiązań w celu wyeliminowania występujących barier ogra-
niczających możliwości pełnego zaspokojenia stale rosnących 
potrzeb. W zaistniałej sytuacji poszukuje się również możli-
wości rozwiązań alternatywnych, takich jak budowa Kanału 
Nikaraguańskiego. Tego typu decyzje zmusiły zarządców 
Kanału Panamskiego do podjęcia działań w celu rozbudowy 
i modernizacji „wąskiego gardła”, jakim stał się on dla handlu 
międzynarodowego. 
3 września 2007 roku Panama rozpoczęła "budowę stulecia", za-
mierzając w ciągu ośmiu lat poszerzyć Kanał. Inwestycja obej-

muje budowę dwóch nowych śluz z komorami (o wymiarach:  
427 m długości, 55 m szerokości, 18 m głębokości) i trzeciej nitki 
usprawniającej ruch statków.
Według ekspertów szacowana na ponad 5-7 mld USD (dziś już 
wiadomo, że końcowy koszt projektu będzie większy o co naj-
mniej 1,6 mld USD) inwestycja to jedyna szansa, by jeden z naj-
ważniejszych szlaków handlowych współczesnego świata nie zo-
stał w ciągu kilku lat całkowicie sparaliżowany. 
Celem projektu jest podwojenie mocy produkcyjnych, znaczne 
zwiększenie ruchu przy zachowaniu jego płynności. Po zakończe-
niu prac z dróg wodnych Kanału będą mogły korzystać statki no-
wej klasy tzw. New-Panamax o ładowności 12 600 TEU. Cel ten ma 
być osiągnięty poprzez poszerzenie i pogłębienie istniejących to-
rów wodnych na jeziorze Gatún (biegnie przez nie 30-kilometrowy 
odcinek Kanału - poziom wody na tym odcinku został podniesiony 
o pół metra) oraz terminali od strony Pacyfiku i Atlantyku. W tych 
miejscach zakres robót obejmuje wykopanie nowego dojścia do Ka-
nału o łącznej długości 11,2 km i szerokości 218 metrów.
Główny zakres robót skoncentrowany jest na wybudowaniu no-
wych śluz z komorami o długości 1400 ft. i szerokości 180 ft., 
ma także nastąpić doinwestowanie istotnych elementów tech-
nicznego wyposażenia. Prace mają być zakończone w 2016 r. 
Inwestycja jest wynikiem porozumienia między Zarządem Ka-
nału Panamskiego (Autoridad del Canal de Panama) i organem 
rządu Panamy odpowiedzialnym za nadzorowanie infrastruk-
tury Kanału oraz konsorcjum Unido (GUPC), w skład którego 
wchodzą następujące firmy: Sacyr Vallehermoso (Hiszpania), 
Impregilo (Włochy), Jan de Nul (Belgia) i Constructora Urbana 
(Panama).

Podzielony ląd łączący świat - cz. 3

Rozbudowa Kanału Panamskiego

dr Andrzej Wojcieszak
Uniwersytet Łódzki 

Obecnie Kanał Panamski dla kontenerowców klasy Triple E oraz dla wielu masowców jest przeszkodą nie do przebycia.



Kluczowymi elementami projektu są dwie ogromne śluzy, jedna 
na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, a druga na wybrzeżu Oceanu 
Spokojnego. Zakres prac obejmuje wykopanie dojść do Kanału po 
obu stronach na całkowitej długości 11,2 km i całkowitej szeroko-
ści 218 m. Dziś kanał ma dwie linie śluz.
Projekt przewiduje dodanie trzeciego toru poprzez budowę dwóch 
nowych obiektów. Nowe śluzy będą składały się z trzech komór: 
niższej, średniej i wyższej, regulowanych dzięki czterem prze-
suwnym bramom, które zostały zaprojektowane w taki sposób, 
by ułatwić statkom przepłynięcie z poziomu oceanu na poziom 
jeziora Gatún i z powrotem. Każda z komór jest wyposażona 
w trzy boczne niecki dla optymalizacji zużycia wody – stanowi to 
9 niecek na śluzę, czyli w sumie 18 niecek. Tak jak ma to miejsce 
w przypadku istniejących śluz, nowe będą napełniane i opróżnia-
ne dzięki sile grawitacji, bez konieczności stosowania pomp (200 
mln litrów wody na każdą przeprawę).
Nowe komory śluz będą miały długość 427 m, szerokość 55 m 
oraz 18 m głębokości na odcinku o całkowitej długości 1,5 km. 
Dwie ogromne betonowe konstrukcje zostały uzupełnione nowym 
wejściem od strony Pacyfiku

Nowe bramy zostały dostarczone przez włoską firmę Cimolai 
z Pordenone. Prace wiązały się z wykonaniem 16 aluminiowych 
przesuwnych grodzi, z których każda ma wysokość 28 m, długość 
58 m i 16 m szerokości. Zostały one przetransportowane do Pa-
namy drogą morską i zamocowane na placu budowy w 2014 r. 
Na budowie zatrudnionych jest tysiące robotników, techników 
i inżynierów. W 2010 roku zatrudnionych było w sumie prawie 
10 000 osób. 
Nowe komory śluz mają długość 427 m (304,50 m na starym 
torze), szerokość 55 m (33,50 m na starym torze) oraz 18,3 m 
(12,80 m na starym torze) głębokości. Nowe śluzy są o 66% szer-
sze i o 40% dłuższe i pozwolą na zwiększenie liczby obsługiwa-
nych statków o 10-12 jednostek, co w konsekwencji umożliwi 
docelowo obsługę ok. 50 jednostek na dobę (wzrost o min. 20%). 

Przepustowość 
Do 2025 r. przepustowość szlaku – obecnie wynosząca 14 tys. 
statków rocznie – ma wzrosnąć dwukrotnie. Budowa ma całkowi-
cie zmienić przesmyk i uratować jego światową rolę. Jest rzeczą 
niewątpliwą, że Kanał bez inwestycji za kilka lat stałby się kło-
potem. Oblicza się, że wkrótce blisko 40% wielkich kontenerow-
ców nie będzie się mieścić w systemie panamskich śluz. Już dziś 
prawie połowa statków przechodzących przez śluzy w niektórych 
miejscach zajmuje całą ich szerokość.
Otwarcie trzeciego kompletu śluz na Kanale może być dodatko-
wym czynnikiem wpływającym na nadpodaż statków klasy Pa-
namax według obecnej definicji. Jednak z drugiej strony zestaw 
nowych, szerszych śluz może się okazać mocno obłożony i arma-
torzy "starych" Panamaxsów mogą chcieć je zatrzymać w swoich 
flotach, bo będą z nimi mogli ominąć ewentualną kongestię w no-
wych śluzach, które mogą być relatywnie bardziej obłożone od 
istniejących. 

Bezpieczeństwo 
Według badań przeprowadzonych przez Allianz, z trzech podob-
nych dróg wodnych na świecie Kanał Panamski z całą pewnością 
zasługuje na miano najbezpieczniejszego. Doszło na nim do 183 
incydentów w ciągu ostatnich 20 lat (średnio 9 wypadków rocz-
nie), w porównaniu z 507 kolizjami na Kanale Sueskim i 272 na 
Kanale Kilońskim. Na Kanale Panamskim dochodzi do jednego 
incydentu na każde 4000 statków. Dla Kanału Sueskiego współ-
czynnik ten wynosi 1 kolizja na 1100 statków, zaś na Kanale Ki-
lońskim proporcja ta kształtuje się jak 1 na 830. 
Do najczęstszych wypadków należy zaliczyć kolizje ze ścianami 
śluz (53, co stanowi 30,0%). W następnej kolejności są kolizje z in-
nymi statkami (50 – 27,3%). Jedną z częściej występujących przy-
czyn wypadków są awarie jednostek (41), co stanowi ponad 22,4% 
incydentów. W ciągu ostatnich 20 lat tylko jeden statek został za-
topiony oraz doszło do jednego przypadku piractwa. Od 2007 r. 
zauważalna jest tendencja do zmniejszania się liczby kolizji.
Aby zminimalizować ryzyko wypadku, który mógłby zabloko-
wać tak ważny szlak morski, Zarząd Kanału Panamskiego nie 
skąpi środków na działania prewencyjne i inwestuje w szkole-
nia. Głównie są to treningi pracowników na symulatorze, ale 
w planach jest również czarter jednostki klasy Post-Panamax 
w celu praktycznego ćwiczenia manewrów na całej długości 
kanału. 
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Choć ogólna liczba wypadków morskich na Kanale Panamskim 
znacznie się zmniejszyła, nie oznacza to wcale, że w najbliższej 
dającej się przewidzieć przyszłości zjawiska te nie wystąpią. Wręcz 
przeciwnie, w przyszłości potencjalne zagrożenia nie tylko mogą 
wykazać tendencję wzrostową, ale wręcz stanowić poważne zagroże-
nie dla światowego handlu morskiego. Wraz z utworzeniem nowego 
toru wodnego dla większych statków i związanego z tym podwojenia 
operacji tranzytowych mogą uwydatnić się nowe zagrożenia. 
Rozbudowa Kanału pozwoli między innymi na tranzyt około 4750 
dodatkowych statków rocznie. Należy przyjąć, że znakomitą więk-
szość tych jednostek będą stanowiły wielkie kontenerowce (12 000 
TEU). To właśnie one głównie przyczynią się do podwojenia (do 600 
mln ton) masy ładunków transportowanych co roku przez Kanał.
Będzie to miało istotny wpływ na deklarowaną wartość transporto-
wanych towarów. Na przykład, w pełni załadowany kontenerowiec 
klasy Post-Panamax (12 600 TEU) może mieć średnią wartość ła-
dunku ubezpieczonego na 250 mln USD. Jeśli Kanał Panamski bę-
dzie funkcjonował w pełnej prognozowanej zdolności operacyjnej, 
może to spowodować dzienny wzrost ubezpieczenia przewożonych 
towarów o dodatkowe 1,25 mld USD (465 mld USD rocznie). Sza-
cunki te nie obejmują wartości ubezpieczenia samych statków. 
Większe statki automatycznie stwarzają większe ryzyko. Sama 
ilość przewożonego ładunku oznacza poważny wzrost potencjal-
nego zagrożenia wypadkiem. W przypadku jego zaistnienia nie 
oznacza to tylko lokalnych zakłóceń w funkcjonowaniu Kanału 
i związanych z nimi utrudnień w płynności realizacji operacji 
tranzytowych (zatorów wewnątrz i na zewnątrz kanału), a tym sa-
mym strat finansowych armatora, ubezpieczyciela czy zarządcy. 
Skutki takiego wypadku mogą być odczuwalne w skali globalnej 
(np. opóźnione dostawy, przestoje w pracy portów, zmiana mar-
szruty statku lub konieczność dostarczenia ładunku do innego 
portu i związana z tym wymuszona konieczność zaangażowania 
innych gałęzi transportu w celu dostarczenia ładunku w miejsce 
docelowe itp.). Na taką okoliczność istnieje pilna potrzeba opraco-
wania planów awaryjnych. Należy też wziąć pod uwagę, że spora 
liczba portów i terminali kontenerowych na wschodnim wybrzeżu 
USA i Zatoki Meksykańskiej jest narażona na huragany. 
Istnieją ponadto uzasadnione obawy znacznego ograniczenia sku-
teczności prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych, w tym 
też o charakterze ekologicznym, w razie wypadu z udziałem więk-
szych kontenerowców. Wobec tego firmy ubezpieczeniowe, jak 
również sami ich klienci będą musieli dokonać ponownej oceny 

stopnia ryzyka. Poziom ryzyka będzie szczególnie wysoki w po-
czątkowym okresie funkcjonowania po zmodernizowaniu Kanału.
Aby sprostać wyzwaniom wdrożenia do eksploatacji dużych stat-
ków oceanicznych, potrzebne są także gruntowne zmiany w portach 
morskich, które będą przyjmować i obsługiwać tego typu jednostki. 
Z pewnością będą potrzebne większe możliwości w zakresie wyko-
nywania prac załadowczo-wyładowczych (głębsze baseny portowe, 
dłuższe nabrzeża, zwiększona liczba większych suwnic itp.) celem 
uniknięcia zatorów w newralgicznych punktach portów. ■

Tab. Liczba wypadków na Kanale Panamskim i ich dynamika 
w latach 1993-2013.

Rok liczba kolizji rok poprzedni 
= 100

rok 1993 
= 100

1993 17 --- 100,0

1994 23 73,9 73,9

1995 21 91,3 123,5

1996 30 142,8 176,5

1997 14 46,7 82,3

1998 15 107,1 88,2

1999 9 60,0 52,9

2000 7 77,8 41,2

2001 6 85,7 35,3

2002 8 133,3 47,0

2003 3 37,5 17,6

2004 4 133,3 23,5

2005 1 25,0 5,9

2006 16 160,0 94,1

2007 2 12,5 11,8

2008 0 0,0 0,0

2009 0 0,0 0,0

2010 0 0,0 0,0

2011 0 0,0 0,0

2012 1 100,0 5,9

2013 3 300,0 17,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych statystycznych.



Wdrożenie – klucz do sukcesu
Każde wdrożenie systemu TMS, pomimo że realizowane według har-
monogramu uzgodnionego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
jest zawsze niepowtarzalne i zależy od wielu czynników właściwych 
dla specyfiki i oczekiwań zamawiającego. Niewątpliwie kluczowym 
aspektem procesu wdrożeniowego jest jego realizacja w założonym 
czasie i zgodnie z przyjętą specyfikacją. To dwa newralgiczne obszary, 
które wymagają współpracy obu stron projektu (dostawca/klient). Dla-
tego też bardzo istotny aspekt stanowi wyznaczenie po obu stronach 
kierowników projektu, którzy będą odpowiadali za realizację umowy.
Usługa wdrożenia to złożony proces, który składa się z kilku 
kluczowych etapów, które stanowią: analiza przedwdrożeniowa, 
instalacja, konfiguracja systemu uwzględniająca m.in. wdrożenie 
ustaleń dotyczących realizacji procesu, dostosowanie wydruków, 
opracowanie interfejsów z systemami zewnętrznymi, czasem tak-
że oprogramowanie zmian, testy, szkolenia, zasilenie systemu 
stałymi danymi oraz nadzór powdrożeniowy.
W tym miejscu należy również podkreślić, że wdrożenie oprogramo-
wania do zarządzania firmą nie kończy się w momencie skonfiguro-
wania i uruchomienia systemu. Zamawiający nie zawsze bierze pod 
uwagę, że implementacja systemu poza wspomnianymi punktami 
to również zmiana nawyków pracowników, nowa organizacja pracy, 
zmiana kultury organizacyjnej oraz modyfikacja zakresu obowiązków. 
Tymczasem w praktyce okazuje się, że po etapie produkcyjne-
go uruchomienia rozwiązania IT w podstawowych obszarach 
działalności przedsiębiorstwa często pojawia się „syndrom 
zmęczenia materiału”. Z jednej strony system był wdrażany 
zgodnie z potrzebami użytkownika, z drugiej zaś wymagał od 
niego poświęcenia czasu i energii, aby zastąpić stary model 
pracy. Po tym etapie każdy chce skonsumować efekty swoich 
kilkumiesięcznych działań. Taki stan trwa od trzech do sześciu 
miesięcy. O ile po stronie klienta nie ma osoby odpowiedzialnej za 
zamknięcie wdrożenia, to w takim przypadku proces ten kończy się 
na realizacji prac na poziomie 60-80%.

Jak skutecznie zrealizować projekt
Na tym etapie kluczową rolę odgrywa zamawiający, bo o ile uzna 
on, że projekt jest zakończony, to niemożliwe będzie zrealizowanie 
wdrożenia w pełnym zakresie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, do-
stawca powinien zaproponować przeprowadzenie audytu wykorzy-
stania rozwiązania IT. W efekcie zostaną wskazane obszary stoso-
wania systemu zgodnie z pierwotnymi założeniami oraz te, które są 
wykorzystywane częściowo lub w ogóle nie zostały uruchomione.
Z reguły wyniki audytów pokazują pełną realizację wdrożenia 
w zakresie procesów podstawowych, niezbędnych do funkcjonowa-
nia firmy. Natomiast obszary związane z rozliczaniem palet czy po-
brań, jak i te z zakresu zarządzania przewoźnikiem funkcjonujące 
dotąd poza głównym systemem, są realizowane w części lub wcale. 
Najsłabiej, bo na poziomie 30%, wypada realizacja zaplanowanych 
działań, które wymagają zmiany kultury organizacyjnej firmy, 
dodatkowej pracy po stronie użytkowników czy zaangażowania 
najwyższego kierownictwa – zaliczyć do nich możemy planowanie 
strategiczne, CRM, czy pogłębioną analizę operacyjną. 
Bardzo istotny etap stanowi prezentacja i analiza wyników audytu 
przedłożona najwyższemu kierownictwu firmy, w której jest re-
alizowane wdrożenie. Niejednokrotnie taka analiza uświadamia, 
że należy kontynuować wdrożenie, aby osiągnąć pierwotnie za-
łożone cele. 

Audyt
Audyt przeprowadzany jest przez przedstawiciela dostawcy na bazie 
checklisty odwzorowującej specyfikację wymagań funkcjonalnych 
względem aktualnie działającego systemu. W efekcie ustalany jest 
poziom jej realizacji. Z jednej strony oceniana jest dostępność i kom-
pletność zamówionych rozwiązań, na bazie analizy samego systemu. 
Z drugiej strony weryfikowany jest stopień wykorzystania aplikacji 
przez użytkowników.Ta część analizy prowadzona jest na podstawie 
wywiadów z pracownikami i weryfikacji zapisów w systemie informa-
tycznym. Całość prac realizowana jest metodą próbkowania. W efek-
cie wykonanych prac powstaje materiał do analizy dla zamawiającego. 
Dobrze jeśli taki dokument jest poparty argumentami za wdrożeniem 
poszczególnych funkcjonalności lub np. benchmarkingiem. 
Dobrze wykonany audyt często stanowi podstawę do kolejnego 
etapu wdrożenia powiązanego z optymalizacją dotąd uruchomio-
nych rozwiązań. Dopiero skończone wdrożenie stanowi podstawę 
do oceny systemu w kontekście postawionych przed nim celów. ■

Optymalizujemy działanie systemu TMS
Zintegrowany system TMS w przypadku firm logistycznych jest 
głównym narzędziem pracy zapewniającym realizację działalności 
operacyjnej oraz wspomagającym zarządzanie. Jeśli więc rola 
tego rozwiązania jest tak istotna, warto przeanalizować czynniki, 
które decydują o tym, że będzie on narzędziem do skutecznej 
realizacji tych celów. 
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Adam Błuś: Proszę powiedzieć naszym czytelnikom o rozwoju 
i inwestycjach firmy TIP Trailers w Europie oraz w Polsce w ostat-
nim okresie.
Tomasz Fiedor: W celu umocnienia swojej pozycji na rynku TIP 
stawia na swój dalszy dynamiczny rozwój. Obok standardowych 
usług wynajmu, leasingu oraz serwisowania naczep rozwijamy 
grupę usług tzw. „smart services”, czyli obsługę serwisową na-
czep klientów (FleetCare), bezpośrednie zarządzanie flotą klien-
tów (FleetManage) oraz konsultacje flotowe dla klientów (Fle-
etAdvice). Znaczne wzrosty, które osiągamy, nie byłyby możliwe 
jedynie dzięki przyrostowi organicznemu. To oznacza również, że 
jesteśmy zaangażowani w akwizycję innych graczy rynkowych. 
A.B.: Jak przejęcia innych firm wpłyną na przewagę konkurencyj-
ną TIP Trailers? 
T.F.: TIP ma swoje oddziały w 16 krajach. Mając na celu dalszą 
rozbudową swojej infrastruktury, TIP w ostatnim półroczu sfinali-
zował przejęcie sześciu firm – warsztatów w Europie, powiększa-
jąc w ten sposób ich sieć do 70, w których zatrudnienie znajduje 
600 mechaników. Sieć własnych serwisów sprawia, że całkowi-
cie kontrolujemy koszty, proces napraw oraz jakość serwisu dla 
klientów. Poprzez rozbudowę infrastruktury poszerzamy naszą 
ofertę (np. naprawy typu Pay&Go). Przejęcia firm prowadzą do 
zwiększenia wolumenu, a tym samym udziału firmy w rynku, 
otwierając możliwość dotarcia do nowych sektorów i klientów. 
A.B.: Czy plany rozwojowe dotyczą również Europy Wschodniej?
T.F.: Europa Wschodnia to ważny rynek dla TIP. Obecnie w tym 
regionie działamy w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Rumunii. 
W każdym z tych krajów inwestujemy i oczekujemy zwiększenia 
udziału w rynku. W najbliższym czasie mamy zamiar uruchomić 
sieć własnych warsztatów oraz zwiększyć inwestycje w zakup 
nowych naczep zarówno standardowych kurtyn, jak i chłodni i cy-
stern. Polska to największy kraj w regionie, w którym rejestruje 
się rocznie około 17 000 nowych naczep. To trzeci co do wielkości 
rynek w Europie. W ciągu najbliższych lat planujemy wzrost dy-
namiki sprzedaży w regionie. 
A.B.: Jak obecnie kształtuje się sieć warsztatów firmy w Europie 
i jak przekłada się ona na serwis dla klienta?
T.F.: W Europie posiadamy 60 warsztatów. Daje to możliwość pełnej 
kontroli kosztów oraz jakości obsługi klientów(o tym było już wyżej: 
"Sieć własnych serwisów sprawia, że całkowicie kontrolujemy koszty, 
proces napraw oraz jakość serwisu dla klientów" ). Dzięki rozbudowa-
nej sieci serwisujemy już nie tylko naczepy TIP, ale również naczepy 
należące do naszych klientów (FleetCare). Inwestujemy w mobilne 
serwisy. W tym roku w Polsce zakupiliśmy kolejne mobilne vany. 
A.B.: Jaką wartość dodaną dla klienta oferuje firma TIP?
T.F.: To zależy od tego, jakie wyzwania i oczekiwania ma klient i jego 
otoczenie biznesowe. Istnieje spora grupa klientów, która szuka roz-
wiązań krótkoterminowych i oczekuje łatwego dostępu do sprzętu oraz 
serwisu. Inna grupa klientów oczekuje rozwiązań długookresowych, 
ukierunkowanych na optymalizację kosztów oraz usprawnienie pro-
cesów - częściowy lub całkowity outsourcing. Jeszcze inna grupa – to 
z reguły podmioty, które operują flotą kilkuset naczep i oczekują od 
TIP współuczestniczenia w budowaniu strategii rozwoju floty przez 

pryzmat celów strategicznych swoich firm. Tak więc dla jednego klien-
ta wartością dodaną będzie fakt, że może od TIP wynająć naczepę na 
kilka tygodni czy miesięcy, a inny oczekuje know-how, wspólnych in-
westycji czy kompleksowej obsługi w perspektywie wielu lat. 
A.B.: Czy współpracując z TIP można liczyć na szczegółową kon-
trolę kosztów? 
T.F.: Tak. Pracujemy z klientami nad obniżeniem kosztów. Klienci 
korzystają z naszych rozwiązań i rekomendacji w przypadkach wzra-
stających kosztów uszkodzeń, braku transparentności kosztów lub 
gdy napotykają na problemy ze współpracą z warsztatami. Dodam, że 
klienci zgłaszający się do TIP nie tylko oczekują optymalizacji kosz-
tów. Sporo przedsiębiorstw boryka się z problemami np. zbyt dużych 
przestojów naczep, zbyt wielu podwykonawców, zdecentralizowania 
floty czy też nadmiaru różnego sprzętu. Do takich wyzwań stosujemy 
nasz model zarządzania, na bazie którego kalkulujemy skutki wpro-
wadzenia zmian w organizacji floty (Fleet Advice). W ten sposób, ma-
jąc dosyć dobry benchmark rynkowy w Europie, dzielimy się swoją 
wiedzą. Ponieważ jesteśmy niezależnym dostawcą - mamy dostęp do 
różnych producentów, najlepszych rozwiązań oraz dostępnych źródeł 
finansowania. Nie tylko doradzamy naszym klientom, ale również 
prowadzimy wdrożenia dla osiągnięcia uzgodnionych celów.
A.B.: Na koniec chciałbym zapytać o system iTAP z funkcjonalnością 
FleetRemote, za który firma została wyróżniona w konkursie Trailer 
Innovation Awards 2015. Na czym polega jego innowacyjność?
T.F.: Zadaniem systemu iTAP jest informowanie użytkownika 
o konieczności podjęcia konkretnych działań serwisowych wtedy, 
kiedy one są konieczne. Użytkownik, np. kierowca czy dyspozy-
tor, dzięki systemowi może monitorować stan techniczny naczepy 
mając dostęp do szeregu informacji, takich jak: ciśnienie w każdej 
oponie, stan hamulców, zawieszenia itp. Wraz z technologią Fllet 
Remote system spełnia szereg funkcji telematycznych. Dane są 
składowane na serwerze Fleet Remote i aktualizowane w każdym 
momencie, gdy urządzenie łączy się z Internetem np. poprzez 
WiFi na trasie. Produkt będzie dostępny na smartfony i tablety, 
a sama aplikacja jest prosta w obsłudze. System przeszedł testy 
i będziemy wdrażać go u klientów. Wkrótce planujemy kampanię 
informacyjną dla naszych klientów. Tak szybko jak to tylko będzie 
możliwe będziemy starali się objąć systemem nasze naczepy. ■

Dostarczamy klientom know-how
Z Tomaszem Fiedorem, dyrektorem sprzedaży TIP Trailer 
Services w Europie Wschodniej rozmawia Adam Błuś.
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Tylko około 35% wszystkich powierzchni magazynowych w Polsce jest 
zarządzanych przez zewnętrzne, profesjonalne firmy specjalizujące 

się w dostarczaniu usług typu ‘property management’. Dla porównania, 
ponad 75% powierzchni biurowych jest obsługiwanych przez wyspecjali-
zowanych zarządców nieruchomości. 
Profesjonalizm, doświadczenie i inwencja zarządcy nie tylko umożliwiają 
sprawny przebieg procesów operacyjnych, ale także wpływają na wyni-
ki finansowe danego obiektu. Zarządzanie wymaga niezbędnej wiedzy 
i umiejętności, aby dana nieruchomość mogła funkcjonować prawidłowo – 
zarówno chodzi tu o aspekty gospodarcze, jak i prawne. Zarządzanie biu-
rami to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy 
użytkowników, a także dbanie o estetykę budynku. Zarządzanie parkami 
magazynowymi / powierzchniami magazynowymi to skomplikowany pro-
ces łączący w sobie kwestie bezpieczeństwa ludzi, towarów i budynków. 
Kontakt
Zarządca jest podstawowym kontaktem, „bazą danych”, administrato-
rem i doradcą każdego najemcy. W zarządzaniu parkami logistycznymi 
największa rolę odgrywa technika, zapewnienie usług i dostaw. Każdy 
z najemców ma swoją ekipę techniczną, ale to właśnie zarządca musi 
odpowiednio wybrać firmę podwykonawczą (w tym tę dostarczającą ob-
sługę techniczną obiektu), tak aby jej doświadczenie i umiejętności mogły 
sprostać oczekiwaniom najemców zgodnie z założonym budżetem. Bar-
dzo ważna jest szybkość reakcji, kreatywność i doświadczenie. Godzina 
przestoju w pracy magazynu to często realne, poważne straty. Specyfiką 
parków magazynowych jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
czy jest to produkcja czy przyjmowanie i wydawanie towarów. Dlatego za-
pewnienie dobrego funkcjonowania całego parku magazynowego, obsługa 
techniczna i ochrona są tak ważne. 
Procedury
Dobry zarządca powinien opracować procedury dotyczące funkcjonowa-
nia parku. Tworzy regulamin budynku – specjalnie przygotowany katalog 
dla najemcy pomagający najemcy zorganizować pracę w obrębie komplek-
su. Wraz ze służbami pożarniczymi opracowuje zasady instrukcji prze-
ciwpożarowej oraz zasady ewakuacji. Kolejnym ważnym elementem w za-
rządzaniu parkami magazynowymi jest organizacja ruchu w kompleksie. 
Każdy kierowca jak i pieszy musi mieć pełną jasnośćą, jak poruszać się 

w ramach obiektu, tak aby zapewnić drożność ruchu i bezpieczeństwo 
osób przebywających na terenie zewnętrznym. 
Ubezpieczenie
Zarządca budynku powinien przekazać niezbędne dokumenty i informa-
cje na temat obiektu doradcy ubezpieczeniowemu, a także pomóc w wy-
borze najlepszej oferty. Ubezpieczenie jest kluczowe w całym procesie 
zarządzania nieruchomością, a administruje nim zarządca. Właściciel 
zazwyczaj jest odpowiedzialny za zawarcie ubezpieczenia mienia od 
wszelkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej, w tym od utraconych 
dochodów. Coraz częściej właściciel decyduje się na ubezpieczenie od ata-
ku terrorystycznego nie tylko w obiektach biurowych czy centrach han-
dlowych, lecz także w parkach magazynowych. W zależności od położenia 
geograficznego właściciel może być zobligowany do zawarcia ubezpiecze-
nia od katastrof naturalnych. Należy zauważyć, że najemca zobowiązany 
jest ubezpieczyć na własny koszt wyposażenie przedmiotu najmu.
Ekologia i inwencja
Z naszych obserwacji wynika, że właściciele powinni już na etapie pro-
jektowania nowego obiektu magazynowego starać się, aby pochłaniał on 
jak najmniejszą ilość energii. Współczesne materiały izolacyjne różnią się 
zasadniczo od materiałów sprzed kilku lat, biorąc pod uwagę ich współ-
czynniki przenikania ciepła. Można też np. wprowadzić oświetlenie sek-
cyjne (np. w magazynach, gdzie nie zawsze jest potrzeba uruchamiania 
oświetlenia w całej hali) czy zaprojektować oprawy i instalację oświetle-
nia przy wykorzystaniu świetlówek energooszczędnych lub diodowych. 
Profesjonalny zarządca musi być twórczy i innowacyjny. W przypadku 
powierzchni magazynowych jest to niezwykle istotne. Podczas gdy w biu-
rowcu problem może stanowić brudny kaseton, zarządca nieruchomości 
przemysłowych musi błyskawicznie naprawić cieknący dach czy spalony 
generator, tak aby straty były jak najmniejsze. Często z własnej inicjatywy 
przygotowujemy różne instrukcje i poradniki, by najemca rozumiał proce-
dury i mógł zminimalizować koszty związane z naprawami. Promujemy 
także zielone, ekologiczne rozwiązania. Obecnie wielu właścicieli parków 
logistycznych prowadzi zarządzanie we własnym zakresie, co niestety cza-
sem spotyka się z niezadowoleniem najemców czy wiąże się ze stratami. 
Warto zaufać profesjonalnym firmom zewnętrznym, aby móc skupić się 
na swoim biznesie, a zarządzanie powierzyć w ręce specjalistów. ■

Zarządzanie nieruchomościami magazynowymi

Outsourcing zarządzania 
nieruchomościami 
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Małgorzata Więcko, dyrektor w Dziale 
Zarządzania Nieruchomościami, JLL 

Wynajmowanie podmiotów zewnętrznych zaj-
mujących się zarządzaniem nieruchomościa-

mi jest bardzo powszechną praktyką w przypadku 
branży biurowej. Inaczej sprawa wygląda w branży 

magazynowej – outsourcing zarządzania nierucho-
mościami nie jest już tak powszechny i wynika to 
z dwóch powodów. Po pierwsze, działalność zwią-
zana z zarządzaniem obiektami charakteryzuje 
się niską marżą i aby przynosiła dochód, powinna 
być prowadzona na dużą skalę. Rynek biurowy od 
strony podażowej jest dużo bardziej zdywersyfiko-
wany od magazynowego, a dodatkowo cechuje go 
znacznie większa liczba właścicieli. Każdy z nich 
– kiedy mówimy o skali – nie jest na tyle dużym 
właścicielem tych obiektów, aby utrzymywać swój 

własny zespół zarządzania i dlatego przekazuje tę 
czynność. W przypadku rynku magazynowego siły 
te rozkładają się w inny sposób. Rynek charaktery-
zuje pula na tyle dużych właścicieli z wystarczają-
co dużą masą krytyczną metrów kwadratowych, że 
mogą oni pozwolić sobie na własne działy zarzą-
dzające nieruchomościami. Dzięki temu możemy 
być bliżej klienta i lepiej go obsługiwać, co zresz-
tą Panattoni Europe, jako deweloper powierzchni 
przemysłowej, czyni. I to właśnie jest ten drugi 
powód. ■

Robert Dobrzycki
Chief Executive 
Officer Europe 
Panattoni Europe
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Firmy obsługujące rynek magazynowy są w zdecy-
dowanej większości firmami nieruchomościowymi, 

których działalność skupia się zarówno na usługach 
deweloperskich, ale także na późniejszym posiadaniu, 
zarządzaniu nieruchomością oraz wynajmie. Podmioty 
te są bardzo często powiązane z funduszami inwestycyj-
nymi finansującymi projekty magazynowe, co w głów-
nej mierze wpływa na późniejsze zarządzanie w ramach 

tej samej organizacji. Dla firm działających w sektorze 
nieruchomości magazynowych głównym celem biz-
nesowym jest zainwestowanie kapitału w wybudowa-
nie projektu, częściowy zwrot inwestycji z czynszów, 
a następnie jego sprzedaż podmiotom zewnętrznym 
lub bardzo często funduszom inwestycyjnym w ramach 
tej samej organizacji. Zarządzanie nieruchomościami 
w ramach tej samej organizacji pozwala na zbudowa-
nie bliskiej i bezpośredniej relacji z najemcami dzięki 
czemu zrozumienie ich potrzeb oraz kierunków rozwoju 
prowadzonego biznesu staje się elementem niezmiernie 
kluczowym wpływającym na jakość i okres wzajemnej 
współpracy. Bezpośrednie zarządzanie nieruchomością 
pozwala również na podnoszenie wartości nierucho-

mości zarówno przez przedłużanie umów najmu, jak 
i przez świadome inwestycje kapitałowe w moderniza-
cję posiadanych obiektów. Dla Hines zarządzanie wła-
snymi aktywami jest częścią polityki korporacyjnej, 
a dzięki doświadczeniu i doskonałemu „know-how” 
firma jest liderem w tych usługach w skali między-
narodowej. Charakter naszej działalności daje klientom 
pełen zakres usług nieruchomościowych, począwszy od 
wybudowania obiektu poprzez zarządzanie nim przez 
cały okres umowy najmu. Taka polityka daje Hines moż-
liwość zbudowania dobrych i silnych relacji z klientami 
bez potrzeby angażowania podmiotów zewnętrznych 
będących jedynie pośrednikami pomiędzy najemcą  
a właścicielem. ■

W P3 Logistic Parks sami zajmujemy się zarzą-
dzaniem naszymi obiektami. Wynika to przede 

wszystkim z faktu, że naszym celem jest tworzenie 
platformy inwestycyjnej, która bazuje na koncepcji dłu-
goterminowego posiadania wybudowanych przez nas 
i nabytych drogą akwizycji aktywów. Robimy wszystko, 
aby zagwarantować dogodne warunki najmu dla na-
szych klientów, które zapewnią nam długofalową współ-
pracę z nimi. Dlatego szczegółowo nadzorujemy każdy 
nasz magazyn od fazy projektowej, przez budowę, po 

późniejsze zarządzanie. Podobnie jest z procesem na-
bywania nieruchomości - szczegółowo badamy stan 
techniczny każdego budynku, rozmawiamy z przyszły-
mi najemcami, staramy się zebrać maksimum wiedzy, 
która pozwoli nam na optymalne utrzymanie obiektu 
zarówno patrząc z punktu widzenia jego sprawności 
technicznej, jak i indywidualnych potrzeb najemców. 
Dążymy do tego, aby realizacja wszelkich potrzeb zgła-
szanych przez najemców odbywała się przy bezpośred-
nim zaangażowaniu i pod nadzorem pracowników P3, 
dlatego w naszym zespole posiadamy zarówno specja-
listów od leasingu, zespół budowlano-techniczny, jak 
i zarządców nieruchomości. Zarządca obiektu jest dla 
najemcy pierwszym punktem kontaktu w codziennym 
funkcjonowaniu na terenie parku logistycznego. Umo-
wy najmu podpisywane z najemcami są długookresowe 
i - oprócz warunków finansowych - dla najemców liczy 

się też codzienna obsługa, zaangażowanie w bieżące 
sprawy najemcy związane z użytkowaniem obiektu, czy 
monitorowanie i kontrola usług i kosztów, które najemca 
ponosi. Tą dbałość i bezpieczeństwo zapewnia fachowa 
obsługa zarządcy nieruchomości. Dla nas jako inwesto-
ra, bycie jednocześnie zarządcą naszych magazynów 
także jest korzystne. Mamy bezpośrednią możliwość 
kontroli stanu technicznego naszych obiektów, nadzoru 
nad wszystkimi przeglądami i serwisami techniczny-
mi, nad kosztami eksploatacyjnymi, które w interesie 
najemców jesteśmy w stanie optymalizować. Kolejnym 
pozytywnym aspektem zarządzania przez nas jest to, że 
monitorujemy efektywność wprowadzonych do magazy-
nu rozwiązań, także tych ekologicznych. Te doświadcze-
nia wynikające z eksploatacji istniejących magazynów 
możemy też przenieść na optymalizację nowopowstają-
cych inwestycji. ■

Kamil Nurek 
Property  
Manager 
Hines Polska

Magda Kilijańska 
Leasing Manager 
P3 Logistic Parks

Prologis od początku swojej działalności w Polsce jest 
ekspertem w zarządzaniu nieruchomościami magazy-

nowymi i stale dba o utrzymanie swojej pozycji. W związku 
z tym nieustannie dbamy o rozwój działu property mana-
gementu zatrudniając doświadczone osoby z odpowiednim 
wykształceniem kierunkowym oraz kładąc duży nacisk na 

doskonalenie umiejętności zespołu poprzez liczne szkole-
nia i warsztaty. Klienci parków Prologis poprzez property 
managera uzyskują dostęp do szerokiej bazy wiedzy - od 
projektu obiektu, poprzez obliczenia statystyczne, a koń-
cząc na kontaktach osobach władz lub gmin. Co więcej, 
zarządzający na bieżąco monitorują wszelkie zmiany 
wymogów ustawowych odnośnie nieruchomości logistycz-
nych, aby sprawnie zareagować i dostosować swoje obiekty 
do obowiązujących przepisów. Dzięki temu klienci mogą 
skupić się na swojej podstawowej działalności bez obaw, 
że zaniedbają jakieś obowiązki. Jako zarządca nierucho-
mości magazynowych Prologis dba o ich unowocześnianie, 
dlatego na bieżąco monitorujemy innowacyjne technologie 

dostępne na rynku, mogące usprawnić pracę na terenie 
parków Prologis. W tym roku w Prologis Park Błonie rozpo-
częliśmy test elektronicznych czytników tablic rejestracyj-
nych, które umożliwiają ciężarówkom wjazd na teren parku 
bez interwencji ludzkiej. Dzięki temu rozwiązaniu ruch 
w parkach jest płynny, a koszty związane z ochroną budyn-
ków niższe. Bazując na naszych doświadczeniach w Cze-
chach i na Słowacji, pracujemy także nad wprowadzeniem 
w parku w Nadarzynie systemu automatycznego pomiaru 
i zdalnego odczytu zużycia ciepła, prądu oraz wody. Pozwoli 
on najemcom na bieżąco kontrolować koszty dzięki czemu 
łatwiej będą mogli zaplanować budżet. Planujemy wprowa-
dzić ten system na terenie naszych parków w Polsce. ■

Renata Michalczyk
Head of Property 
Management 
Poland Prologis

Przede wszystkim należy pamiętać o tym jak bar-
dzo specyficzny jest rynek nieruchomości ma-

gazynowych i jak różne są potrzeby jego klientów, 
w porównaniu na przykład z najemcami powierzch-

ni biurowych. Z punktu widzenia klienta fakt, że 
property manager reprezentuje firmę, która tak 
jak Goodman jest deweloperem i właścicielem ma-
gazynów jest wartością dodaną. Dzięki temu może 
on o wiele łatwiej rozwiązywać ewentualne pro-
blemy i szybciej reagować na potrzeby klientów, 
a nawet je wyprzedzać - na przykład doradzając 
w kwestii potencjalnych inwestycji w rozbudowę 
czy przebudowę magazynu. Zewnętrzny proper-
ty manager ma zazwyczaj kilka obiektów i wielu 
klientów pod opieką, stąd nie jest w stanie poświęcić 

każdej sprawie tyle swojego czasu, ile klient mógłby 
oczekiwać. Tymczasem property manager reprezen-
tujący właściciela nieruchomości bardziej się utoż-
samia z obiektem, którym zarządza, może pozwolić 
sobie również na częstsze spotkania ze swoimi klien-
tami i budowanie długoterminowych relacji, które 
w tej branży są kluczowe. Tak właśnie na co dzień 
pracujemy w Goodman, a nasi eksperci z zespołu za-
rządzania nieruchomościami przemysłowymi w Eu-
ropie odwiedzają swoich klientów średnio 1 500 razy 
w roku. ■

Maciej Madejak 
Head of Business 
Development 
Goodman Poland

Część deweloperów magazynowych decyduje 
się na oddanie zarządzania nieruchomo-

ściami zewnętrznym podmiotom. MLP Group 
we własnym zakresie zarządza poszczególnymi 
parkami. Korzystamy natomiast z zewnętrznych 
podmiotów świadczących usługi serwisowania 

obiektów magazynowych. Uważamy, że to dobre 
rozwiązanie. Wysoka specjalizacja tego typu 
firm gwarantuje nam utrzymanie wysokiego 
standardu obsługi obiektów, którymi zarządzamy 
i jednocześnie pozwala nam koncentrować się na 
podstawowym biznesie.  ■

Radosław T. Krochta
Dyrektor Generalny 
Wiceprezes Zarządu 
MLP Group S.A.



Celem budowy nowego obiektu w Mszczonowie była konsolidacja 
operacji logistycznych dwóch magazynów prowadzonych wcześniej 

przez ID Logistics dla firmy Auchan, w Odrzywołku k. Grójca (Food) 
oraz w Mszczonowie (NonFood). W związku z tym, że na rynku nie było 
odpowiednio dużej i dostępnej powierzchni magazynowej, jedyną możli-
wością było wybudowanie nowego obiektu. 
Spośród kilku ofert, ID Logistics zdecydował się na współpracę przy 
tym projekcie z firmą P3 Logistic Parks – znanym, ogólnoeuropej-
skim właścicielem nieruchomości logistycznych. – Przystępując do 
projektu natrafiliśmy na naturalną barierę, jaką była ograniczona po-
wierzchnia gruntu dostępna pod nowy obiekt. Dlatego, aby zmieścić 
satysfakcjonującą dla ID Logistics ilość miejsc paletowych, zapropo-
nowaliśmy, że wybudujemy halę magazynową, która będzie wyższa 
od standardowych magazynów o dwa metry. Dzięki temu zyskaliśmy 
dodatkowe wymagane metry kwadratowe. W tym konkretnym przy-
padku okazało się, że magazyn posiadający 12 m wysokości pozwoli 
na składowanie o 20% więcej towarów w stosunku do możliwości 
jakie dawał obiekt 10-metrowy – mówi Piotr Bzowski Leasing and 
Development Director P3 Logistic Parks.

Wymagania
Najistotniejszym wymogiem, który musiał spełniać nowy magazyn była 
odpowiednio duża powierzchnia, będąca w stanie pomieścić ponad 54 
tys. miejsc paletowych. Na terenie parku P3 Mszczonów istniał dostęp-
ny grunt, na którym według pierwotnego planu miał powstać magazyn 
o powierzchni ok. 40 000 m². Jednak po wykonaniu wstępnych symula-
cji/kalkulacji okazało się, że będzie on zbyt mały, aby zmieścić w nim aż 
tak wiele miejsc paletowych. Dlatego P3 Logistic Parks zaproponował ID 
Logistics wybudowanie niestandardowego magazynu. - Zdecydowaliśmy 
się na wybudowanie magazynu w parku P3 Mszczonów, ponieważ znaj-
duje się on w niedalekiej odległości od Warszawy oraz posiada bezpo-
średni dojazd do sieci dróg obsługujących regionalne miasta Polski. Było 
to dla nas istotne, ponieważ z nowego magazynu mieliśmy docelowo 
obsługiwać całą północną część Polski. Poza kwestiami dystrybucyjny-
mi, argumentem przemawiającym za Mszczonowem było to, że prowa-
dziliśmy już w tej lokalizcji swoje operacje logistyczne. Przez trzy lata 
wynajmowaliśmy od P3 powierzchnię magazynową, a więc miejsce to 
mieliśmy sprawdzone zarówno pod kątem zasobów ludzkich jak i możli-
wści przyszłego rozwoju. W końcu, doceniając dotychczasową współpra-
cę i nasze partnerskie relacje z firmą P3, wiedzieliśmy, że będą w stanie 
dostarczyć nam obiekt zgodny z naszymi wymaganiami - wyjaśnia Yann 
Belgy, dyrektor generalny ID Logistics. 

Niestandardowe i ekologiczne rozwiązania 
Niestandardowa wysokość hali magazynowej wymusiła konieczność 
wprowadzenia kolejnych modyfikacji w projekcie. Między innymi zosta-
ła zmieniona konstrukcja dachu ze względu na zwiększoną wysokość 
składowania, zastosowano posadzkę o podwyższonej wysokości składo-
wania do 7 ton/m². Obiekt został również zaprojektowany i wybudowany 
zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa w celu zapewnienia 
energooszczędności i obniżenia kosztów operacyjnych. Jego elewacja 
jest wykonana z płyt warstwowych KINGSPAN o podwyższonej izolacji.
We współpracy z firmą ID Logistics, deweloper zastosował w budynku 
szeregu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych, które wpłyną na 
zmniejszenie przyszłych wydatków związanych ze zużyciem mediów, 
np. prądu, gazu i wody. Jednym z nich jest zastosowanie najnowszego 
typu oświetlenia LED, mocowanego na szynoprzewodach umożliwiają-
cych szybkie i niskokosztowe modyfikacje. Kolejnym rozwiązaniem jest 
system solarny wspomagający ogrzewanie wody bytowej oraz krany 
z perlatorami uruchamianymi przez podczerwień. A także użycie nowe-
go typu płyt warstwowych o podwyższonej izolacji. - Przy prowadzeniu 
tak dużych operacji logistycznych musimy również pamiętać o pracow-
nikach. Ze względu na ich bezpieczeństwo przewidzieliśmy osobne pie-
sze ciągi komunikacyjne na zewnątrz obiektu, jak i w środku magazynu. 
Wewnątrz obiektu rozmieściliśmy „sky walks”, czyli kładki znajdujące 
się na wysokości trzech metrów. Dzięki nim, pracownicy magazynu uni-
kają ewentualnych kolizji z wózkami widłowymi - tłumaczy Yann Belgy, 
dyrektor generalny ID Logistics.
ID Logistics inwestuje w najnowsze rozwiązania technologiczne. W msz-
czonowskim magazynie firma zastosowała nowoczesne systemy wspie-
rające usługi magazynowania, pickingu, cross-dockingu i etykietowania, 
m.in. skanery radiowe oraz terminale głosowe. Firma wdrożyła również 
dedykowane systemy do zarządzania przepływem załadunków i rozła-
dunków oraz kierowania ruchem samochodowym na parkingach we-
wnętrznych magazynu.
Magazyn BTS dostarczony przez P3 dla ID Logistics zajmuje  
46 230 m² powierzchni do składowania i 2443 m² powierzchni biurowej 
oraz 1300 m² zewnętrznej wiaty paletowej. Obiekt posiada własny układ 
drogowy z podwójnym wjazdem oraz dedykowany układ 62 doków 
i ponad 80 miejsc parkingowych TIR. Docelowo zatrudnienie znajdzie 
w nim ponad 400 osób. To stąd dystrybuowane są produkty FMCG Food 
i NonFood (m.in. produkty chemiczne, środki czystości oraz artykuły 
spożywcze, nie wymagające przechowywania w kontrolowanej tempera-
turze) do sieci sklepów Auchan oraz sieci handlowej Real, przejętej przez 
Auchan. Docelowo magazyn będzie obsługiwał północną część Polski. 
Magazyn powstał w rekordowo krótkim tempie – ośmiu miesięcy. 

■ Ewa Kos 

Magazyn z gumy
ID Logistics – międzynarodowy dostawca usług logistycznych – poszukiwał nowoczesnego obiektu, który zapewniłby mu 
możliwość konsolidacji operacji logistycznych prowadzonych wówczas w dwóch różnych lokalizacjach.
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IMPROVE to innowacyjny na skalę światową projekt, którego 
celem jest stworzenie cyfrowego ekwiwalentu fabryki przyszło-

ści – przy wykorzystaniu technologii monitorowania i diagnosty-
ki w kierunku nowoczesnego systemu wsparcia podejmowania 
decyzji. Dzięki temu fabryki będą bardziej wydajne i efektywne 
oraz zdolne do większej samokontroli i lepszej interakcji z czło-
wiekiem. Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu 
Horyzont 2020, zaś budżet projektu wynosi 4,1 mln euro.
Światowy przemysł od wielu lat boryka się z problemem optyma-
lizacji produkcji, lepszego wykorzystania zasobów, jak i samego 
funkcjonowania fabryk w kontekście rosnącej złożoności syste-
mów oraz szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Nowa 
era industrializacji, jak i rozwój technologii informatycznych 
pozwalają na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązań i sta-
wienie czoła tym wyzwaniom. Międzynarodowe konsorcjum firm 
i instytutów badawczych z Europy, w skład którego weszła polska 
firma technologiczna Transition Technologies produkująca od  
24 lat systemy IT dla największych światowych firm przemysło-
wych i energetycznych, chce temu zadaniu podołać. Na ten cel 
konsorcjum otrzymało już pierwszą turę unijnego dofinansowa-
nia w ramach programu Horyzont 2020. 

Czym będzie fabryka przyszłości?
Projekt opiera się na unikatowym połączeniu kilku podejść do mo-
delowania pracy urządzeń, ich diagnostyki, wykrywania anomalii 
oraz symulacji i optymalizacji pracy wraz z niezbędną wiedzą 
ekspercką, co w konsekwencji ma przyczynić się do stworzenia 
idealnego modelu funkcjonowania fabryk. W rezultacie takiego 
połączenia będzie można analizować i przewidywać awarie oraz 
informować o konieczności wymiany danych podzespołów jesz-
cze przed wystąpieniem usterki. Na końcu stworzony model ma 
również rozpoznawać główną przyczynę powstania ewentualnej 
awarii. Fabryka taka ma więc być na tyle inteligentna, aby mo-
gła sama kontrolować zachodzące w niej procesy. Całość oparta 
zostanie na wykorzystaniu odpowiednich sensorów, które będą 
przekazywać dane, a zintegrowany system będzie je analizować 
i dostarczać odpowiednie dane do zarządców fabryk. - Całościowe 
podejście do realizacji projektu będzie zgodne z ideami Przemy-
słu 4.0 i Internetu Rzeczy, opartymi na systemach cyber-fizycz-
nych i sieciowej komunikacji maszyna-maszyna oraz człowiek-
-maszyna, dzięki czemu możliwa staje się wymiana danych oraz 

informacji procesowych pomiędzy urządzeniami pracującymi 
w fabrykach, a osobami na każdym szczeblu organizacji produk-
cyjnej, w celu dogłębnej analizy tych danych i lepszego podejmo-
wania decyzji. W przypadku fabryk przyszłości skłaniałbym się 
bardziej ku hasłu „Przemysłowy Intranet Rzeczy”, gdyż z uwagi 
na wrażliwość i wartość danych oraz wniosków z nich płynących 
system taki będzie musiał być dodatkowo zabezpieczony przed 
cyberprzestępczością – mówi Adam Gąsiorek, dyrektor operacyj-
ny ds. rozwoju w firmie Transition Technologies. 

Efekty na przyszłość i postęp technologiczny
Założeniem powstałego konsorcjum jest osiągnięcie konkretnych 
efektów, które pozwolą pójść o kolejny krok naprzód w zakresie 
optymalizacji produkcji. Dzięki temu ma powstać innowacyjne 
rozwiązanie dla przemysłu, które pomoże doprowadzić do uzyska-
nia doskonałości operacyjnej fabryk i podniesienia efektywności 
wykorzystania maszyn. Co więcej, ma zminimalizować przestoje 
w działaniu maszyn i ostatecznie pomóc człowiekowi podejmować 
lepsze decyzje odnośnie funkcjonowania fabryk. Efekty projektu 
mogą być długofalowe. Inwestycje UE w innowacyjny przemysł 
mają również sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, 
na czym szczególnie dziś zależy Unii Europejskiej.
- Polska staje się największym centrum outsourcingowym IT na 
świecie. Mamy znakomitych inżynierów i programistów, którzy 
z powodzeniem konkurują z innymi graczami na globalnym ryn-
ku, włączając w to inżynierów z Indii. Technologie, które powstają 
w Polsce, są eksportowane do największych światowych firm, tak 
jak dzieje się to w przypadku naszej firmy. Projekt „IMPROVE”, 
który realizujemy, jest najlepszym przykładem na to, że powin-
niśmy przestać bać się innowacji i zacząć jeszcze więcej w nie 
inwestować – mówi Konrad Świrski, prezes zarządu Transition 
Technologies. Przy realizacji projektu firma wykorzysta również 
swoje wcześniejsze doświadczenia zdobyte przy realizacji projek-
tów IT dla elektrowni i fabryk na całym świecie. 
Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania 
badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet 
w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Projekt, w któ-
rym bierze udział polska firma, został wybrany do dofinansowa-
nia jako jeden z siedmiu na 113 złożonych wniosków. Projekt 
potrwa trzy lata, a jego budżet został określony na 4,1 mln euro.

■ /ak/

Innowacyjny projekt

Powstaje fabryka przyszłości
Międzynarodowe konsorcjum firm i instytutów badawczych, w składzie którego znalazła się polska firma IT - Transition 
Technologies, stworzy fabrykę przyszłości.
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Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2015

Najlepszy produkt
W ostatniej dekadzie słowo innowacje zrobiło chyba największą karierę ze wszystkich. To też spowodowało, że zaczęto się 
nim posługiwać nie tam gdzie trzeba i nie do tego, co należy. 

Coraz większa liczba rozmaitych konkursów poświęconych inno-
wacjom, sprawiła, że na rynku słowo to straciło swoje znaczenie. 

Z jednej strony nastąpiła dewaluacja tego terminu, a z drugiej zbyt 
mała podaż innowacyjnych projektów. Dlatego po dziesięciu latach 
organizowania konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki” zde-
cydowaliśmy się na zmianę nazwy naszego konkursu na „Najlepszy 
Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2015”.

Podczas gdy w poprzednich edycjach do konkursu zgłaszano od 30 do 
50 innowacyjnych pomysłów, tak w tym roku nadesłano zaledwie 20 
zgłoszeń. W poszczególnych kategoriach konkursu nadesłano po kil-
ka zgłoszeń. Tradycyjnie już najwięcej zgłoszeń dotyczyło transportu 
cieszy fakt, że pojawiły się projekty dotyczące optymalizacji łańcucha 
dostaw. 
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas grudniowej Gali Logi-
styki w Warszawie. W pierwszym wydaniu Eurologistics w 2016 roku 
opublikujemy nagrodzone najlepsze produkty i usługi. 

■ Alicja Kostecka, Przewodnicząca Kapituły 
Najlepszy Produkt dla Logistyku, Transportu, Produkcji 2015 

Lista produktów i usług zgłoszonych w konkursie
Firma Produkt/usługa Kategoria

All GHreen Pallets Pool identyfikowalnych palet z tworzywa 
sztucznego Intralogistyka

Allsafe Jungfalk GmbH TransSafego Transport

Axit sp. z o.o. Open Form Systemy optymalizacji łańcucha dostaw

Baumalog sp. z. o.o. System kompletacji profili aluminiowych 
typu TwinTower Intralogistyka

Benson Consultants sp. z o.o. Sky Logic Strategy Systemy Informatyczne

Business Online Services sp. z o.o. Mobilny Pulpit Konduktora z funkcja 
Eco-Drivingu Transport

Cordstrap Polska sp. z o.o. Napinacz akumulatorowy CBT 35 Transport

iTem Polska sp. z o.o. System rurek aluminiowych LPS Intralogistyka

Kancelaria Prawna Viggen sp. j. System wynagradzania i optymalizacji 
kosztów Transport

Kantorino sp. z o.o. Platforma wymiany walut dla firm Systemy informatyczne

Kuehne+Nagel sp. z o.o. Logistyka zintegrowana Systemy optymalizacji łańcucha dostaw

Logi-Solve Slim4 Optymalizacja łańcucha dostaw

Logistics Technologies sp. z o.o. Audyt procesów transportowych Transport

Memnon Networks sp. z o.o. Memnon Aport Transport

m/d/r/k trusted adviser sp. z o.o. Klin do zabezpieczania pojazdów z syste-
mem ostrzegania Optymalizacja łańcucha dostaw

Uniwersytet Łódzki Opakowanie transportowo-magazynowe Transport

VTS Project sp. z o.o. System wystawiania zaświadczeń o działal-
ności kierowcy Transport

Wamech P.A. Wąsik Sp. j. System transportu intralogistycznego 
E-Liner Optymalizacja łańcucha dostaw

CENTRUM
LOGISTYKI
I INNOWACJI
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SAP dla biznesu w epoce 4.0

Dostawcy i producenci rozwiązań tej klasy nie ustają w po-
szukiwaniach nowych, lepszych produktów, które sprostają 

oczekiwaniom biznesu. W maju 2015 r. SAP wprowadził na ry-
nek kolejnej generacji oprogramowania: SAP S/4HANA. Jest to 
następca funkcjonującego od 1992 roku SAP R/3.
– Start platformy spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez 
rynek, czego wynikiem jest już ponad 370 klientów w skali glo-
balnej. Jedno z pierwszych wdrożeń w firmie Global Cosmed, 
dystrybutora i producenta chemii gospodarczej i kosmetyków, 
realizuje wieloletni partner SAP – spółka Hicron – mówi Iwona 
Stamper, Partner Account Manager w SAP Polska.
Przygotowanie platformy S/4HANA stanowiło dla SAP AG duże 
wyzwanie. Ogromny wysiłek w połączeniu z innowacyjną filozofią 

zaowocował stworzeniem nowej jakości na rynku zintegrowanych 
systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W procesie tworze-
nia tego rozwiązania uczestniczyli niemal wszyscy deweloperzy 
firmy, który łącznie przepisali około 400 mln linijek kodu. Im-
plementacja S/4HANA jest uważana za najistotniejszą decyzję 
rozwojową w czterdziestoletniej historii giganta z Waldorff. 

Szybciej
Głównym celem było dostarczenie rozwiązania, które działałoby szyb-
ciej i umożliwiało wielu użytkownikom jednocześnie przetwarzanie 
dużych wolumenów danych bez konieczności uciążliwego oczekiwania 
na odpowiedź systemu. SAP R/3 – poprzednia wersja oprogramowania 
SAP – została zaprojektowana tak, aby możliwe było uruchomienie jej 

Wdrożenie platformy SAP S/4 HANA

Odpowiedzią SAP dla biznesu w epoce 4.0 jest nowa platforma SAP S/4 HANA. Pierwsze wdrożenie platformy 
w Polsce realizuje spółka Hicron.

Celem było dostarczenie rozwiązania, które działałoby szybciej 
i umożliwiało wielu użytkownikom jednocześnie przetwarzanie dużych 
wolumenów danych bez konieczności uciążliwego oczekiwania na 
odpowiedź systemu

CASE STUDY
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na dowolnej bazie danych (AnyDB), co jednak czyniło system mniej 
wydajnym i wysoce skomplikowanym w aspekcie programistycznym. 
Po niemal 20 latach SAP AG wprowadza nową generację ERP - 
bardziej efektywny SAP HANA. Dane są przetwarzane w pamięci 
RAM (in-memory database), co w praktyce umożliwia równoległą 
obsługę wielu zapytań, a tym samym przyspiesza działanie np. 
aplikacji analitycznych. Wyraźnie jest zauważalne zwiększenie 
prędkości S/4HANA, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru 
bazy danych, potrzebnej do utrzymania systemu, która została 
zmniejszona w porównaniu do poprzednika w stosunku 10:1.
– Jest to rozwiązanie szczególnie cenne dla złożonych systemów 
dostępnych dla wielu użytkowników, żądających od systemu udźwi-
gnięcia licznych zapytań i szybkich czasów reakcji. Przykładem 
wykorzystania SAP HANA jest wdrożenie dla NBA, amerykańskiej 
ligi koszykówki, która – dzięki implementacji tej platformy – mogła 
udostępnić fanom na całym świecie zaawansowany serwis stats.
nba.com, oferujący niespotykane dotąd możliwości analityczne i do-
stęp do statystyk sprzed kilkudziesięciu lat – mówi Michał Guzek, 
Managing Partner w Hicron, dostawcy rozwiązań IT. – Widzimy 
w SAP S/4 HANA ogromny potencjał, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
powiązanie nowej platformy z rozwiązaniami Big Data oraz Internet 
of Things, które stają się coraz poważniejszym rynkowym trendem. 

Prościej
Litera „S” w nazwie najnowszej generacji systemów SAP po angielsku 
oznacza „simple”, czyli prostotę. Kolejnym kluczowym założeniem 
SAP było utworzenie produktu przyjaznego użytkownikowi, który to 
produkt zostanie wyposażony w nowoczesny i intuicyjny interfejs SAP 
Fiori, dający użytkownikom możliwość dostępu do najważniejszych 

funkcji systemu przez przeglądarkę internetową obsługującą HTML5.
Tym samym dobrze znany, choć momentami dość złożony interfejs 
systemów SAP zyskuje nowe, atrakcyjniejsze dla użytkownika ob-
licze, zgodne z zasadami UX design i stanowi kolejny krok w kie-
runku upraszczania zarządzania procesami biznesowymi firm.

Bardziej elastycznie
Platforma łączy stabilności i bezpieczeństwa systemu ERP z ko-
niecznością ciągłego dostępu do danych z różnych lokalizacji, tak-
że poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych. Podążając za tym 
trendem SAP S/4HANA umożliwia utrzymanie systemu w chmu-
rze prywatnej, publicznej lub hybrydowej według potrzeb użyt-
kowników. - Liczymy, że S/4HANA realnie odmieni wizerunek 
systemów ERP, łącząc szybkość i elastyczność działania z dobrze 
znanymi cechami systemów ERP: odwzorowaniem nawet najbar-
dziej złożonych procesów biznesowych, stabilnością i daleko idą-
cą optymalizacją – mówi Michał Guzek z Hicron.
Co istotne, zarówno nowi, jak i obecni odbiorcy systemów SAP otrzy-
mują pełne wsparcie technologiczne i koncepcyjne z zakresie migra-
cji do SAP S/4HANA. Producent we współpracy z dostawcami kła-
dzie olbrzymi nacisk na maksymalne uproszczenie tego procesu tak, 
aby jak najlepiej skonfigurować system pod kątem potrzeb klienta. 
Spółka Hicron - integrator systemów informatycznych - specjalizuje 
się w realizacji kompleksowych projektów IT dla dużych firm oraz 
przedsiębiorstw średniej wielkości. Jako partner SAP Polska, spółka 
świadczy usługi wdrożeń, rozwoju, serwisu systemów SAP. Hicron 
projektuje także własne rozwiązania IT, opierając się na najnowocze-
śniejszych technologiach SAP, Java, .Net, PHP, Enterprise Mobility.

■■ Adam Tokarz 

Implementacja S/4HANA jest uważana za najistotniejszą decyzję 
rozwojową w czterdziestoletniej historii giganta SAP

Dane są przetwarzane w pamięci RAM, co w praktyce umożliwia 
równoległą obsługę wielu zapytań
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Firma doradztwa personalnego HRK opublikowała raport 
„Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów”. 

Przeprowadzone badanie wśród ponad 800 specjalistów i mene-
dżerów dostarczyło informacji dotyczących tego, jak długo oraz 
w jakich warunkach pracuje kadra średniego i wyższego szczebla 
w Polsce. Wskazane zostały również preferowane kierunki roz-
woju przedsiębiorstw prowadzące do zwiększenia efektywności 
działań biznesowych.

Realizacja celów na najwyższym poziomie
Specjaliści menedżerowie realizują postawione przed nimi cele 
zawodowe. Ponad połowa badanych deklaruje, że przekroczyła 
wyznaczone plany. Co czwarty respondent osiągnął wyznaczone 
cele, ale ich nie przekroczył, zaś tylko co dziesiąty pracownik nie 
wykonał wszystkich zleconych mu działań. Osiągnięcia pracowni-
ków w Polsce okupione są jednak kosztem długich godzin pracy. 

Bariery na drodze ku efektywności
Kadrę średniego i wyższego szczebla cechuje długi czas pracy 
oraz zaniedbanie wykorzystania urlopu. Średnio specjaliści i me-
nedżerowie pracują dziewięć i pół godziny dziennie, znacznie 
przekraczając ustawowy czas pracy. Przedstawiciele tej grupy 
zawodowej nie wykorzystują również w pełni dni przeznaczonych 
na wypoczynek – 67% badanych w ubiegłym roku nie wykorzy-
stało urlopu w całości. Badanie HRK pozwoliło określić bariery 
stojące na drodze do bardziej efektywnego działania w krótszym 
czasie. Główną przeszkodą, wskazywaną przez połowę badanych 
jest nadmiar obowiązków administracyjnych i brak dostępu do 
nowoczesnych narzędzi pracy. Jeszcze mniej osób ma możliwość 
pracy zdalnej i elastycznego rozporządzania czasem pracy. 

- Wyzwaniem stojącym przed pracodawcami jest stworzenie wa-
runków pracy umożliwiających zwiększenie efektywności dzia-
łań przy zachowaniu work-life balance. Na dobre środowisko 
zawodowe składa się życzliwa atmosfera w zespole, komfortowa 
przestrzeń biurowa, trafnie skonstruowane programy motywa-
cyjne, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz przede 
wszystkim innowacyjne podejście do biznesu – twierdzi Małgo-
rzata Wiśniewska-Janus, dyrektor HRK Payroll Consulting.
- Polscy menedżerowie są świetnie wykształceni, przewyż-
szając pod tym względem całą Europę Zachodnią. Znają ję-
zyki obce, osiągają sukcesy w wielu dziedzinach nauki, m.in. 
w informatyce i zarządzaniu. Polscy pracownicy wchodząc na 
rynek pracy są więc już wygrani. W dobrym otoczeniu będą 
mogli wykorzystać i rozwijać to, co już posiadają. I sami wie-
dzą, co jest im potrzebne. Polscy menadżerowie mają własne 
pomysły na usprawnienie firmy, są aktywni i wręcz spragnie-
ni innowacji. Jeśli zadba się o ich środowisko pracy, rozwiną 
skrzydła – uważa Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Specjaliści i menedżerowie realizują postawione przed nimi cele zawodowe  kosztem długich godzin pracy oraz braku 
odpoczynku. Zależy im na elastyczności działania i innowacyjnym podejściu pracodawców do biznesu – wynika ze świeżo 
opublikowanego badania HRK „Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów”.

Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów

Menedżerowie poszukują innowatorów

Wprowadzenie usprawnień przez organizacje (branże)
Farmacja

Sektor publiczny

Nieruchomości i budownictwo

Energetyka i paliwa

Handel detaliczny

FMCG

Sprzęt medyczny

Produkcja przemysłowa

Firmy doradcze i prawne

Logistyka

67%

67%

62%

61%

59%

58%

52%

51%

50%

48%

Dla 56% badanych idealnym 
typem firmy jest innowator, 
zaś dla 25% – opiekun.

Teraz także dostęp mobilny! 

Niezwykle pomysłowe!
W jaki sposób logistyk Krzysiek, za pomocą tylko jednego 
przetargu, dociera aż do 33.000 sprawdzonych usługodawców 
transportowych? To bardzo proste! Dzięki TC eBid®. 
Przetestuj bezpłatnie, przez 4 tygodnie, ogólnoeuropejską 
platformę przetargową w codziennej pracy.
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Innowatorzy osiągną sukces…
W badaniu HRK określono pięć profili firm w zależności od ich 
podejścia do innowacyjnych zmian. Są to: innowatorzy stawiający 
na ciągłe szukanie nowych rozwiązań; opiekunowie, skupiający 
się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i pakietów socjalnych; 
biegacze nastawieni na wyniki i silnie rywalizujący z otoczeniem; 
tradycjonaliści przywiązujący wagę do ustalonych zwyczajów 
i procedur oraz start-upy. Dla 56% badanych idealnym typem fir-
my jest innowator, zaś dla 25% – opiekun. 
- Obecnie 78% pracowników chętnie zmieniłoby obecne miejsce 
pracy na inny profil organizacji. Specjaliści i menedżerowie chcą 
być innowacyjni i chcą spełniać się zawodowo w organizacji, któ-
ra im to umożliwi. Firmy stale dążące do wypracowania coraz to 
lepszych rozwiązań biznesowych czeka sukces, ponieważ to one 
będą w stanie pozyskać i utrzymać w organizacji najcenniejsze ta-
lenty na rynku – prognozuje Piotr Mazurkiewicz, partner w HRK.
Przewagą innowatorów na rynku jest również silne zaangażowanie 
ich pracowników w działania firmy. Wyniki badania HRK wskazują, 
że z celami organizacji innowacyjnej identyfikuje się 80% badanych. 

W przedsiębiorstwach o profilu opiekuna 71% pracowników utożsa-
mia się z misją organizacji. W przypadku biegaczy odsetek ten wyno-
si 69%, w start-upach – 62%, zaś w przypadku tradycjonalistów – 58%.

Polskie przedsiębiorstwa to tradycjonaliści
Co trzeci respondent określa swojego pracodawcę jako tradycjona-
listę. Nieco mniej osób uważa swoją firmę za innowatora. Co piąty 
badany jest zatrudniony przez biegacza. W mniejszości są pracowni-
cy start-upów oraz opiekunów. Obecnie najwięcej pożądanych przez 
pracowników średniego i wyższego szczebla innowatorów odnajdzie-
my w branżach: SSC/BPO (48%), ICT (42%) i doradczej (33%). Pierw-
szym krokiem do osiągnięcia statusu innowatora jest wprowadzanie 
usprawnień zarówno o charakterze proceduralnym jak i technicznym. 
W tym aspekcie przoduje branża farmaceutyczna i sektor publiczny.

■ Opracowała Ewa Kos 
*Badanie HRK „Efektywność a innowacyjność specjalistów i me-

nedżerów” zostało przeprowadzone w czerwcu 2015 roku, na 
próbie 870 specjalistów i menedżerów. Badanie miało charakter 

ilościowy i zostało zrealizowane w formie CAWI.
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Sugerowane ułatwienia w realizacji celów zawodowych
Zwiększenie komfortu miejsca pracy

Ograniczenie obowiązków administracyjnych

Zapewnienie bardziej nowoczesnych narzędzi pracy

Zapewnienie większych możliwości manewrowania czasem pracy

41%

41%

40%

39%

Teraz także dostęp mobilny! 

Niezwykle pomysłowe!
W jaki sposób logistyk Krzysiek, za pomocą tylko jednego 
przetargu, dociera aż do 33.000 sprawdzonych usługodawców 
transportowych? To bardzo proste! Dzięki TC eBid®. 
Przetestuj bezpłatnie, przez 4 tygodnie, ogólnoeuropejską 
platformę przetargową w codziennej pracy.
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Tylko w trzecim kwartale 2015 r. opublikowano o ponad 16% 
ofert pracy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego 

roku. Więcej ogłoszeń oznacza wzrost liczby zleceń i potrzebnych 
pracowników, a w konsekwencji nowe wyzwania przed pracodaw-
cami w obszarze rekrutacji – podkreślają przedstawiciele eRecru-
iter, FIEGE oraz DB Schenker Logistics. W związku z tym firmy 
z branży zatrudniające od kilkuset do nawet kilku tysięcy pra-
cowników szukają nowych sposobów rekrutacji, które oszczędzą 
czas, a jednocześnie pozwolą znaleźć najbardziej wartościowych 
kandydatów.
- Pracodawcy z branży logistycznej to liczna, ze względu na duże 
zapotrzebowanie na pracowników, ale też świadoma grupa naszych 
klientów. Najczęściej stosują oni szeroki zakres praktyk rekruta-
cyjnych, które pozwalają im zidentyfikować najlepszych kandyda-
tów. Zwłaszcza że ze względu na szybki rozwój branży o pracow-
nika jest coraz trudniej. Dlatego, żeby znaleźć tych najlepszych, 
firmy z branży logistycznej muszą postawić na profesjonalny pro-
ces rekrutacyjny. A ten powinien być każdorazowo dopasowany 
przede wszystkim do rodzaju stanowiska, na jakie poszukujemy 
kandydatów – mówi Izabela Bartnicka, ekspert eRecruiter. 

Kompetencje
Do prostych, ale kluczowych zasad rekrutacji w branży logistycz-
nej należy dopasowanie oczekiwań wobec kandydata do jego sta-
nowiska pracy. Zupełnie inaczej rekruterzy przygotowują ofertę na 
stanowiska niższego szczebla, a inaczej na stanowiska menedżer-
skie. - W przypadku rekrutacji magazynierów bierzemy pod uwagę 
chęć do pracy oraz wcześniejsze doświadczenia. Natomiast w przy-
padku stanowisk specjalistycznych podstawowe kryterium to do-
świadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub wykształce-
nie kierunkowe. Jednak kluczowe jest dla nas to, czy kandydat do 
pracy wykazuje proaktywność w działaniu i chęć uczenia się. To 
często dla nas bardziej istotne niż obiektywne kryteria – mówi An-
drzej Wątrobiński, kierownik personalny w FIEGE. 
Dopasowanie wymogów do stanowiska pracy to jedno, a przygoto-
wanie procesu rekrutacyjnego odpowiednio do wieku kandydatów 
to już inna sprawa. Potrzeba szybkiego i skutecznego znalezienia 
pracownika, jak również wejście na rynek pracy kolejnych poko-
leń, przyczyniły się do zmian w sposobie rekrutowania kandyda-
tów. Firmy z branży logistycznej coraz częściej do prowadzenia 
procesów rekrutacyjnych wykorzystują nowoczesne platformy 
rekrutacyjne, które porządkują procesy, oszczędzają czas i poma-

gają szybko odnaleźć najlepszych kandydatów. Takie narzędzia są 
także pomocne, kiedy do pracy rekrutujemy przedstawicieli róż-
nych pokoleń. - W zupełnie inny sposób rekrutujemy stażystów 
z pokolenia Z, a inaczej specjalistów i menedżerów z generacji X 
czy Y. Nie tylko przekaz zawarty w ogłoszeniu jest odmienny, ale 
także sam proces rekrutacji przebiega inaczej – wskazuje Marika 
Marcinkowska, specjalista ds. personalnych w DB Schenker Lo-
gistics. Na przykład, młodsze osoby dużo czasu spędzają online 
i coraz chętniej na wybrane stanowisko aplikują mobilnie. Ważne 
jest więc zapewnienie responsywności zakładek kariera, ofert 
pracy oraz formularzy aplikacyjnych, które kandydaci oglądają 
na swoich telefonach i tabletach.

Spotkanie z kandydatem 
Informacje zawarte w CV to tylko początek poznawania potencjal-
nego kandydata do pracy. Kluczowe są bezpośrednie spotkania, 
bo to właśnie w ich trakcie zweryfikujemy, czy potencjalny pra-
cownik posiada umiejętności, na których nam szczególnie zależy. 
Wiedzą to doskonale specjaliści ds. HR z branży logistycznej. Jak 
wskazuje Marika Marcinkowska z DB Schenker Logistics, stan-
dardem są minimum dwa spotkania, podczas których kandydaci 
mają okazję porozmawiać zarówno z rekruterem, jak i potencjal-
nym przełożonym. Czasami jednak na przeszkodzie do spotkania 
staje odległość lub brak czasu. Wówczas można skorzystać z do-
stępnych narzędzi online, np. z wideorozmowy, która pozwala na 
lepsze poznanie kandydata i podstawową weryfikację aplikacji. 
Druga rozmowa powinna się już odbyć w realu, czyli na przykład 
w siedzibie firmy.
- W obliczu kurczenia się rynku kandydatów i talentów, także 
w branży logistycznej, troska o przebieg procesu rekrutacyjnego 
stanowi coraz częściej strategiczny cel dla przedsiębiorców. Fir-
my logistyczne potrzebują odpowiednich i sprawdzonych narzę-
dzi, które pomogą prawidłowo i efektywnie zarządzać relacjami 
z kandydatami. Jednym z najistotniejszych elementów jest komu-
nikacja z potencjalnym pracownikiem na każdym etapie rekruta-
cji oraz na każdym możliwym styku z firmą, którą również umoż-
liwiają i usprawniają takie platformy rekrutacyjne jak eRecruiter. 
Warto dbać o ten obszar, zwłaszcza ze względu na to, że kandydat 
do pracy może być także naszym klientem, uczestnikiem kolej-
nych procesów rekrutacyjnych czy wreszcie rekomendującym na-
sze miejsce pracy – podsumowuje Izabela Bartnicka z eRecruiter.

■ Gracja Sokół

Rekrutacja wyzwaniem 
dla firm logistycznych

Spotkanie to podstawa
Branża logistyczna, jako część sektora usług, bardzo dynamicznie się rozwija. Wskazują na to dane Pracuj.pl,  
z których wynika, że pracodawcy z branży transport i logistyka już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie.
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Procon/Polzak

Polska branża zakupowa 
rośnie w siłę
W październiku 2015 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbyła się konferencja PROCON/POLZAK 2015, w której 
wzięło udział ponad 250 profesjonalistów, reprezentujących największe w Polsce firmy oraz instytucje.

Tegoroczna edycja wydarzenia organizowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) oraz firmę 

konsultingową OptiBuy po raz pierwszy została przeprowadzo-
na w formule dwudniowej. Wśród prelegentów znajdowali się 
m.in. przedstawiciele największych globalnych organizacji za-
kupowych tj. IFPSM (International Federation of Purchasing and 
Supply Management), CIPS (Chartered Institute of Procurement 
and Supply) oraz BME e.V. (Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik).
Tematyką wiodącą konferencji było zarządzanie kosztami mate-
riałowymi, finanse zakupowe, zakupy indirect oraz inwestycyjne, 
zakupy w sektorze publicznym, a także procesy i narzędzia wyko-
rzystywane w branży zakupowej.
Po raz pierwszy w historii konferencji w programie wydarzenia 
pojawił się moduł dedykowany zakupom usług kreatywnych. 
Odbyła się sesja tematyczna oraz panel dyskusyjny z udziałem 
przedstawicieli agencji PR, marketingowych, domów mediowych, 
domów produkcyjnych oraz przedstawicieli środowiska zakupo-
wego. Celem dyskusji była wymiana doświadczeń oraz poznanie 
oczekiwań, potrzeb i celów stron biorących udział w procesach 
przetargowych usług kreatywnych. 

Konkurs Procon
W trakcie konferencji PROCON/POLZAK 2015 rozstrzygnięty 
został konkurs „Lider Zakupów 2015”, którego celem było wyróż-
nienie największych osobowości polskiej branży zakupowej. Tytuł 
„Lidera Zakupów 2015” trafił do Łukasza Świderskiego z firmy 
PKN ORLEN S.A. za zrealizowanie projektu pod tytułem „Kre-
owanie Wartości – czyli transformacja roli zakupów w projektach 
CAPEX”. Kapituła konkursu przyznała również dwa wyróżnienia. 

Pierwsze z nich otrzymała Katarzyna Żurek-Smoleń reprezentu-
jąca The Royal Bank of Scotland plc za zrealizowanie projektu 
„Globalna konsolidacja usług prawnych w 34 krajach regionów 
EMEA i APAC z wykorzystaniem narzędzia Meksykańskiej Fali”, 
a drugie Jan Stasiak za zrealizowanie projektu „Transformacja 
funkcji zakupowej spółek grupy Bunge w Polsce”.
Podczas wydarzenia zaprezentowano również najlepszych polskich 
dostawców wyłonionych w ramach branżowego konkursu PROCON 
Awards. Kapituła konkursowa dokonała wyboru laureatów bazując 
m.in. na wynikach ankiet, w których klienci wskazani przez no-
minowanych dostawców oceniali przebieg współpracy biznesowej. 
W kategorii zakupowej Logistic Services nagroda PROCON Awards 
trafiła do firmy ROHLIG SUUS Logistics, a firma Speedmail otrzy-
mała wyróżnienie. Wśród zgłoszonych dostawców z kategorii IT 
najlepsza okazała się firma Hicron. W przypadku kategorii zakupo-
wej Facility Management Kapituła Konkursu nie zdecydowała się 
przyznawać nagrody głównej i wyróżniła firmę SODEXO.

Nie tylko zakupy
Wyjątkową atrakcją konferencji było wystąpienie gościa spe-
cjalnego, którym w tym roku była Kinga Baranowska, najlepsza 
polska himalaistka. Zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, 
opowiadając o swoich wysokogórskich wyprawach doradzała, jak 
skutecznie radzić sobie ze zmianami i kryzysem. Na zakończenie 
pierwszego dnia konferencji odbył się turniej piłkarzyków, który 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Wieczorem 
odbył się uroczysty bankiet, podczas którego 10-lecie powstania 
świętowała firma OptiBuy, jeden z organizatorów konferencji 
PROCON/POLZAK 2015.

■ Marcin Dulnik



Przemysł 4.0 na pierwszym planie

MANUFACTURING SUMMIT 2015
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Kluczowym tematem konferencji był Przemysł 4.0 - temu za-
gadnieniu poświęcone było wystąpienie gościa specjalnego, 

Lucasa Wintjesa z Bosch Rexroth. Senior Vice President Sales Eu-
rope z Bosch Rexroth AG podczas fascynującej prelekcji podzielił 
się swoją bogatą wiedzą na temat koncepcji Przemysł 4.0 oraz 
wkładu Bosch Rexroth w jej rozwój. 

Wszechobecne powiązania na produkcji
Podwaliny narodzinom Przemysłu 4.0 dały gwałtowny rozwoju ko-
munikacji między ludźmi a przedmiotami oraz rozwój Internetu 
Rzeczy i Internetu Usług. Przemysł jest kolejnych obszarem, dla 
którego wszechobecne powiązania będą miały kolosalne znacze-
nie. Prelegent podkreślił, że wpływ Przemysłu 4.0 na światową 
produkcję będzie ogromny, ale też nieprzewidywalny - na razie 
dysponujemy narzędziem, lecz nie wiemy nawet, jakie problemy 
będzie można przy jego pomocy rozwiązywać.
Przemysł 4.0, to podstawa czwartej rewolucji przemysłowej, 
uczestnicy konferencji mogli zobaczyć, jak wyglądały jej poprzed-
nie wcielenia - mechanizacja, elektryfikacja i cyfryzacja. Bosch 
Rexroth opracowuje rozwiązania zgodne z założeniami Przemysłu 
4.0 i już wdraża je w życie. Koncern posiada 250 fabryk na całym 
świecie i wdrożył już 50 pilotażowych rozwiązań Połączonego 

Przemysłu. Prelegent zaprezentował kilka zaawansowanych roz-
wiązań stosowanych przez Boscha. Szczytowym rozwiązaniem na 
polu Przemysłu 4.0 jest prototyp linii produkcyjnej przyszłości 
działający w Homburgu i wykorzystujący szereg rozwiązań, łączą-
cych w sieć pracowników, produkty i maszyny. 
O Przemyśle 4.0 wspominał także Daniel Oszczęda z firmy Bal-
luff - dostawcy zaawansowanych rozwiązań automatyki. Balluff 
także wykazuje dużą aktywność w propagowaniu przemysłu 4.0, 
prelegent wskazał przykłady dużych światowych marek, które 
w swoich działaniach już dopasowują się do potrzeby klientów 
dzięki wysokiej personalizacji produktów i elastyczności proce-
sów. Głównym tematem wystąpienia były dwie technologie. IO-
-Link, rewolucyjne rozwiązania w zakresie komunikacji w hali 
produkcyjnej, ma zapewnić jeden standard i umożliwić integrację 
czujników oraz systemów zarządzających na różnych poziomach 
sterowania i wdrażania. Prelegent mówił także o tym, jak daleko 
posunął się Balluf w wykorzystywaniu technologii RFID.

Doskonały remont i doskonalenie procesów
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła też prezentacja Dawida 
Majchrzaka z Hilding Andres Polska. Opisał on we wzorcowy 
sposób przeprowadzony projekt remontu fabryki materacy, dzia-

Atrakcyjny program drugiej edycji konferencji Manufacturing Summit zachęcił do udziału w wydarzeniu ponad 200 
menedżerów i specjalistów z firm produkcyjnych oraz innych przedsiębiorstw związanych z tym sektorem. Organizatorzy 
spotkania, Wydawnictwo Eurologistics i czasopismo Logistyka Produkcji, zadbali o to, aby był dla nich udany dzień.

Witold Zygmunt 
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łającej w Murowanej Goślinie. Uczestnicy projektu stanęli przed 
dużym wyzwaniem – należało podwoić moce produkcyjne, zwięk-
szyć dostępną powierzchnię magazynową i zoptymalizować drogi 
transportowe.
Rozwiązaniem był reinżyniering layoutu całej firmy. Prelegent 
zaprezentował wprowadzone zmiany, obejmujące reorganizację 
i zmniejszenie ilości centrów produkcyjnych, przebudowę maga-
zynów i stworzenie nowej drogi transportowej. Dzięki doskonałe-
mu planowaniu i wielkiemu zaangażowaniu wszystkich członków 
projektu remont został zakończony na trzy miesiące przed plano-
wanym terminem.
Maciej Koc z Arjohuntleigh Polska opowiadał z kolei o tym, jak 
producent specjalistycznego sprzętu medycznego wykorzystuje 
takie metodologie jak Lean Manufacturing,czy MTM w optyma-
lizacji procesów produkcyjnych i magazynowych. 
Głównym celem prowadzenia optymalizacji procesów produkcyj-
nych i magazynowych była standaryzacja pracy i eliminacja mar-
notrawstwa. Pierwsze zadanie zrealizowano z wykorzystaniem 
mapowania strumienia wartości, sięgnięto po analizę wideo czyn-
ności wykonywanych przez pracowników oraz analizę czasów. 
Optymalizacja procesów logistyki wewnętrznej, prowadzona była 
dwutorowo - z wykorzystaniem narzędzi Lean oraz MTM.

Planowanie w wielu wymiarach
Sporo miejsca podczas konferencji poświęcono też kwestii plano-
wania. Rafał Majka z firmy Organika SA i Aleksander Faleńczyk 
z BPSC mówili o tym, jak w całej Grupie Kapitałowej Organika 
wprowadzono zaawansowany proces planowania, wspólny dla 
wszystkich zakładów. Proces ten wspomagał system ERP Impul-
sEvo, ale prelegent zaznaczył , że samo narzędzie informatyczne 
nie pozwoli rozwiązać problemu i firma produkcyjna najpierw 
musi zaprojektować model planowania.
Robert Miernik z SIMPLE S.A., zajął się tematem planowania 
zasobów materiałowych i ludzkich pod realizację procesu pro-
dukcyjnego. Właśnie na ten drugi czynnik położył spory nacisk, 
bowiem jego zdaniem automatyzacja nie zawsze się sprawdza, 
a dla rozwoju firmy i poprawy jakości produktów wielkie znacze-
nie na wiedza pracowników. Prelegent zaprezentował też proces 
optymalizacji harmonogramu zleceń produkcyjnych z użyciem 
systemu SIMPLE.ERP.

Ważne tematy
O tym, jak działy utrzymania ruchu mogą wykorzystywać ele-
menty systemu MES do zapewnienia ciągłości pracy parku 
maszynowego mówił Pavel Arno, konsultant z firmy Quantum 
Software. Prelegent przypomniał dobrze znany konflikt między 
działami produkcji i utrzymania ruchu oraz sposoby na jego za-
żegnanie. Jak w przypadku wielu sporów, winny jest brak danych 
i komunikacji, a problem ten można rozwiązać w fabryce przy 
pomocy systemu Qguar MES z modułem UR.
Małgorzata Matusiewicz z UPS Europe mówiła o ofercie firmy dla 
producentów chcących rozwijać swój biznes i korzystać z dopra-
cowanych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych. Prelegentka 
zachęcała uczestników konferencji do wskazywania problemów, 
jakie napotykają na polu logistyki, gdyż UPS dysponuje skutecz-
nymi rozwiązaniami. Zaprezentowała przykłady szytych na miarę 
rozwiązań, które spełniają wymagania specyficznych branż - far-
maceutycznej, motoryzacyjnej i retail.
Przedostatni punkt programu miał niezwykłą formułę. Zamiast pre-
lekcji - zespół firmy DSL - Aleksandra Balwierczyk, Szymon Rutz, 

Łukasz Salawa, Lech Szczeciński i Grzegorz Zaworski, pod wodzą 
Dariusza Siwka – zaprezentował przedstawienie, które przybliżało 
uczestnikom konferencji proces planowania popytu i trudności z nim 
związane. Podsumowaniem całodziennych wykładów była debata, 
poświęcona tajnikom sukcesów działających w Polsce firm produk-
cyjnych i roli automatyzacji w rozwoju fabryk. ■
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Unikatowa platforma handlowa
III Kongres Transportowy 

Najważniejszy element pozostał bez zmian – Kongres 
Transportowy był dla przedstawicieli firm transporto-

wych okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami 
firm produkcyjnych i handlowych, poszukujących partnerów 
do realizacji zadań logistycznych i transportowych. Istotny 
element stanowiły też debaty poświęcone zagadnieniom klu-
czowym dla branży transportu drogowego. Nowością była zaś 
wyodrębniona część prawna, podczas której eksperci pomaga-
li przewoźnikom we właściwej interpretacji przepisów i roz-
wiewali wątpliwości.

Wszechstronne korzyści
Transportowe spotkania handlowe to wyjątkowy projekt, który 
daje wiele korzyści zarówno nadawcom, przedstawiającym swoje 
zapotrzebowanie na usługi, jak i przewoźnikom. Załadowcy mogą 
pozyskać wiele kontaktów w jednym miejscu i jednego dnia, 
wstępnie zweryfikować oferty, zbudować bazę przewoźników 
i przeprowadzić benchmarking. Przedstawiciele firm transpor-
towych stoją zaś przed szansą pozyskania nowych kontraktów, 
a dzięki wystąpieniom nadawców dowiadują się, jakich usług do-
kładnie potrzebują oraz w jaki sposób wygląda procedura przetar-
gowa. Podczas III Kongresu Transportowego kontaktów z prze-
woźnikami poszukiwali przedstawiciele firm Delphi, Stella 

Pack SA, Zentis Polska, Millano, Knauf, Victaulic, Can Pack, 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, La Lorraine Bakery Gro-
up, Philips oraz Oceanic. Po sesji wykładowej indywidualne 
rozmowy prowadzone były przy stolikach networkingowych. 
Obecni nadawcy byli zainteresowani nie tylko transportem 
drogowym, ale też pomocą z organizacji przewozów intermo-
dalnych.

Jak podejść do MiLoG?
Widmo MiLoG-u od miesięcy straszy przewoźników, trudno się 
zatem dziwić, że temat ten był wielokrotnie poruszany podczas 
konferencji. Maciej Wroński ze Związku Pracodawców „Transport 
i Logistyka Polska” przestawił raport przygotowany na zlece-
nie TLP przez firmę Delloite. Opracowanie miało na celu ocenić 
społeczno-gospodarcze skutki MiLoG-u w Polsce. Jak się dowie-
dzieliśmy, przy najgorszym możliwym scenariuszu nawet 42% 
przedsiębiorstw transportowych może wycofać się z prowadzenia 
działalności gospodarczej, zaś pracę w branży TSL może stracić 
ponad 50 tys. osób. Skutki MiLoG dotkną także innych branż – 
np. finansowej. Prelegent podkreślił, że zachodni przewoźnicy 
skutecznie straszą rządy swoich krajów widmem dumpingu so-
cjalnego i płaca minimalna najprawdopodobniej będzie wchodzić 
w życie w kolejnych europejskich krajach.

Zmieniona formuła, duże grono nadawców poszukujących przewoźników do realizacji zadań transportowych oraz ciekawe 
wystąpienia dotykające problemów polskiego transportu – takie były składowe dużego sukcesu trzeciej edycji Kongresu 
Transportowego. 
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Na szczęście, nie brakło też lepszych wieści z tej dziedziny. Łu-
kasz Włoch z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców 
przedstawił bowiem finał pierwszej zakończonej kontroli polskie-
go przewoźnika związanej z MiLoG. Potwierdziła ona fakt, iż diety 
i ryczałty są składnikami, które można wliczać do niemieckiej 
płacy minimalnej. Co więcej, okazało się, że niemiecki Urząd 
Celny, odpowiedzialny za kontrole, nie jest nastawiony tylko na 
karanie i choć wykrył kilka nieścisłości w sprawdzanej firmie, 
ograniczył się do zwrócenia uwagi na błędy w dokumentacji i do-
płaty należności dla kierowcy. 
W przypadku ostatnio rozpoczętych kontroli urząd nie wymagał 
już tłumaczenie polskiej dokumentacji na język niemiecki. Eks-
pert OCRK wskazał bezpieczny sposób rozliczania, który do płacy 
minimalnej wciąga również diety i ryczałty za nocleg - pomniej-
szone o kwotę niemieckiego minimum.

Prawo i przepisy
Uczestnicy kongresu mogli również skorzystać z fachowej wiedzy 
związanej z prawem i podatkami. Naszymi ekspertami byli przed-
stawiciele: Kancelarii Ożóg Tomczykowski, Zespołu Doradców ds. 
Bezpieczeństwa PPHU MORITZ Marek Różycki, Kancelarii Adwo-
kackiej Bernard Piechota oraz Kancelarii Adwokatów i Radców 
Prawnych Pluciński, Madej & Partnerzy. 
Czego można było się dowiedzieć podczas wykładów na sali po-
święconej prawu? Na przykład z czym wiąże się zatrudnianie 
kierowców spoza Unii Europejskiej i jakie ograniczenia spotykają 
takich pracowników w transporcie międzynarodowym. Eksperci 
wskazali także na problem odpowiedzialności za źle załadowa-
ny towar. Przewoźnicy dowiedzieli się, jaką procedurę stosować 
w razie wypadku za granicami kraju, sporo czasu poświęcono za-
wiłościom w rozliczeniach VAT. Nadal aktualny był temat obrony 
przed pozwami o ryczałty za nocleg. Wszyscy goście konferencji 
mogli też skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami. 

Debaty z ekspertami
W sesji wykładowej nie brakło też innych tematów istotnych 
dla przewoźników. Radosław Groński z TimoCom przypomniał 
uczestnikom korzyści, jakie mogą płynąć z realizacji transportu 
kabotażowego. O tym, czym jest factoring i w jaki sposób z tego 
rozwiązania może skorzystać branża transportowa, mówił Łukasz 
Kozioł z BPH. Kamil Kulasza, Tomasz Łosek, Karol Zuberek - trój-
ka młodych entuzjastów transportu drogowego oraz rozwiązań in-
formatycznych z firmy Prodefinity - opowiedzieli o nowatorskim 
systemie dla firm transportowych – TMS Online. 
Uzupełnieniem wykładów były dwie ciekawe debaty. Podczas 
pierwszej z nich w gronie panelistów zasiedli Krzysztof Kuroń, 
dyrektor oddziału Warszawa Idea Leasing; Łukasz Kozioł, mene-
dżer ds. produktu BPH oraz Piotr Ogrodowicz, dyrektor sprzedaży 
Wielton. Rozmawiano o tym, jak firmy transportowe korzystają 
z instrumentów finansowych i czy biorąc pod uwagę dobre wyniki 
instytucji finansowych można mówić o kryzysie w branży.
Podczas drugiej debaty wywiązała się głęboka dyskusja między Mar-
kiem Siemaszko, zastępcą prezesa zarządu PKS Gdańsk-Oliwa, Janu-
szem Szotem, prezesem zarządu Zasada Trans-Spedition oraz Barto-
szem Najmanem, prezesem OCRK. Rozmowa o kondycji, problemach 
i przyszłości polskiego transportu zaowocowała planem zjednoczenia 
środowiska w ramach walki z niekorzystnymi przepisami.
Organizatorami III Kongresu Transportowego były czasopismo 
Truck&Business Polska oraz Wydawnictwo Eurologistics. Liczy-
my na to, że kolejne edycje wydarzenia będą równie udane. ■

Witold Zygmunt 
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W ofercie Wydawnictwa Naukowego PWN w listopadzie poja-
wiła się książka „Logistyka. Casebook”, w której autorzy To-

masz Lus, Wojciech Rokicki, Radosław Śliwka pokazują logistykę 
jako obszar działalności przedsiębiorstwa, który nie tylko może 
przynieść firmie znaczne oszczędności, ale przede wszystkim 
zbudować jej trwałą przewagę konkurencyjną. Dzielą się swoimi 
doświadczeniami 

z projektów prowadzonych w firmach, których właściciele i me-
nedżerowie zdają sobie sprawę 
z istotności i wpływu procesów logistycznych na koszty i efek-
tywność działania całego przedsiębiorstwa. W książce zawarta 
jest wiedza, której czytelnicy nie znajdą w na szkoleniach, czy 
w publikacjach branżowych. W poszczególnych rozdziałach 
książki podane są praktyczne wskazówki dotyczące na przy-
kład: prowadzenia projektów zgodnie z metodyką DMAIC, bu-
dowania kultury Lean Managament, czy metodycznego prowa-
dzenia analiz procesów logistycznych. Prezentowane w książce 
studia przypadków zostały napisane w taki sposób, aby prze-
kazać Czytelnikom nowe umiejętności gotowe do zastosowania 
w praktyce. Autorzy wybrali przykłady z różnych branż 
i przedsiębiorstw różnej wielkości: od małych firm do korpora-
cji. Zadbali również o to, aby opisywane zagadnienia dotyczyły 
szerokiego przekroju zagadnień obejmujących całą logistykę: 
magazyny, produkcję, zarządzanie zapasami, transport itd. 
W książce znaleźć można zatem szerokie spektrum praktycz-
nych przykładów, od redukcji poziomu zapasów po budowanie 
systemów motywacyjnych.
Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie: 
www.wydawnictwo.pwn.pl
Logistyka/Casebook, autorzy: Tomasz Lus, Wojciech Rokicki, 
Radosław Śliwka
Wydawnictwo Naukowe PWN ■

Dnia 1 maja 2014 r. minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. W ciągu minionego dziesięciolecia system 
transportowy Polski przeszedł istotne przemiany. Liberaliza-
cja rynku kolejowego, samochodowego i lotniczego sprzyjały 
umiędzynarodowieniu działalności polskich przewoźników. 
Dzięki funduszom pomocowym UE, poniesiono rekordowe 
nakłady na rozwój infrastruktury transportowej, co przyczy-
niło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki 
wymianie taboru i modernizacji infrastruktury szynowej stop-
niowo poprawia się jakość usług transportu kolejowego i ko-

munikacji miejskiej. Monografia prezentuje wyniki tych badań 
przeprowadzonych w Katedrze Transportu SGH, których celem 
była analiza najważniejszych zmian, jakie zaszły w polskim 
systemie transportowym po akcesji do UE Monografia składa 
się z sześciu rozdziałów. Do przeprowadzenia analizy zmian 
w systemie transportowym Polski autorzy wykorzystali ogólno-
dostępne dane statystyczne (GUS, urzędy statystyczne innych 
krajów członkowskich, Eurostat), wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych przez niektórych autorów i raporty bran-
żowe (UIC, UIRR, ZMPD, ULC). W ostatniej części monografii 
podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany dokonane 
w polskim systemie transportowym przybliżyły jego poziom do 
poziomu rozwoju w innych krajach członkowskich. Na podsta-
wie szeregu wskaźników przeanalizowano postępy w rozwoju 
infrastruktury transportu, trendy na rynku przewozów towa-
rowych i pasażerskich, przeładunki w portach morskich oraz 
ruch pasażerów w portach lotniczych. Wykorzystano również 
wyniki oceny systemów transportowych w UE (EU Transport 
Scoreboard), opublikowane przez Komisję Europejską w kwiet-
niu 2014 r.
Więcej informacji: www. wydawnictwo.sgh.waw.pl
System Transportowy Polski – 10 lat w Unii Europejskiej,  
red. Jana Pieriegud
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH. ■
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W ostatnich miesiącach w mediach hasło „Nowy Jedwabny 
Szlak” jest powtarzane niemal jak mantra. Rozważania 

na temat jego (spodziewanego dużego) wpływu na polski sektor 
transportowy są coraz częstsze, a i w wypowiedziach głównych 
graczy rynkowych słychać nadzieję, że dzięki temu projektowi 
nasz sektor będzie rósł dużo szybciej.
Zastanówmy się, na czym właściwie polegać ma ten projekt? 
Chodzi o rozbudowę lądowej infrastruktury transportowej po-
między Chinami a Europą. Budowa Szlaku obejmuje między in-
nymi modernizację linii kolejowej Chiny-Europa przechodzącej 
przez Rosję i kraje Azji Środkowej, a kończącej się w Polsce 
i Niemczech. Projekt przewiduje transport towarów z Chin do 
Polski i Niemiec koleją, a następnie ich dystrybucję transportem 
kołowym na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i części Europy 
Zachodniej. 
Zrozumiały jest entuzjazm związany z projektem Nowego Jedwab-
nego Szlaku, oczekuje się, że przyczyni się on do wzrostu zna-
czenia Polski jako europejskiego hubu transportowego. Jednak, 
aby właściwie ocenić jego wpływ, należy przeanalizować szereg 
ograniczeń ekonomicznych i operacyjnych. 
W przypadku ograniczeń ekonomicznych należy pamiętać, że trans-
port kolejowy w najbliższej przyszłości w dalszym ciągu nie będzie 
równie konkurencyjny cenowo, co transport morski. Obecnie fracht 
morski Chiny–Europa jest wielokrotnie tańszy niż transport kole-
jowy. W czerwcu 2015 r. ceny wynosiły około 300 USD za prze-
wóz kontenera statkiem, ok. 8000 USD za fracht kolejowy i około  
32 000 USD za transport lotniczy. Co więcej, możliwości przewo-
zowe dla transportu morskiego są nieporównywalne z transportem 
kolejowym. Przykładowo, największe kontenerowce koncernu Mae-
rsk mogą przewieźć około 18 tysięcy kontenerów dwudziestostopo-
wych (TEU). Przewiezienie analogicznego wolumenu transportem 
kolejowym wymagałoby użycia około 80-100 składów pociągów. 
Przewaga ekonomiczna transportu kolejowego wiąże się głównie 
z czasem transportu na trasie Chiny-Europa (około 2-3 tygodni 
dla transportu kolejowego, 5-7 tygodni dla transportu morskiego). 
Zaleta czasowa w transporcie kolejowym ma zastosowanie jedynie 
dla niewielkiej części towarów – głównie dla dóbr o bardzo dużej 
wartości i wysokiej „wrażliwości” konsumentów na czas dostawy. 
Ograniczenia ekonomiczne związane z Nowym Jedwabnym Szla-
kiem widoczne są już na etapie wstępnym. Transport towarów 
drogą kolejową z kierunku chińskiego jest dotowany przez władze 

chińskie. Występują również trudności z wypełnieniem pociągów 
na trasie powrotnej do Chin, co zmniejsza zyskowność przewozów.
Jaki będzie wolumen dóbr przewożonych na Nowym Jedwab-
nym Szlaku? Biorąc pod uwagę wszystkie wzmiankowane wyżej 
ograniczenia – niewielki. Nasze szacunki wskazują, że będzie to 
potencjalnie 0,5% ogółu ruchu kontenerowego drogą morską po-
między Chinami a Europą. Będą to głównie dobra - jak już wyżej 
wspomniano - o wysokiej wartości i o dużej wrażliwości na czas 
dostawy, np. część elektroniki, samochody, ubrania typu high-end, 
farmaceutyki, produkty spożywcze o ograniczonej dacie przydat-
ności, części do maszyn. Jedynie przewóz tego typu dóbr może być 
zyskowny. Prognozuje się, ze gros dóbr będzie pochodziło z cen-
trów przemysłowych w chińskim interiorze. Przy wysokim obło-
żeniu portów na wybrzeżu Chin i związanymi z tym opóźnieniami 
w transporcie, kolej może stanowić dla przedsiębiorstw z Chin 
centralnych atrakcyjny substytut transportu morskiego.
Co to oznacza dla Polski? Wspomniane 0,5% ogółu ruchu kontene-
rowego na trasie Europa-Azja powinno przełożyć się na około 5% 
dodatkowego wolumenu rynku przewozów kontenerowych w Pol-
sce. Nie jest to wartość do pominięcia. Będzie to jednakże czyn-
nik poboczny dla rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce. 
Wzrost frachtu kontenerowego będzie generowany głównie przez 
rozbudowę terminali morskich, np. DCT w Gdańsku. 
Jednak pomimo trudności natury ekonomicznej i operacyjnej 
Nowy Jedwabny Szlak będzie miał wpływ na rozwój rynku trans-
portu i logistyki w Polsce. Nie doprowadzi on jednakże do daleko 
idących zmian w strukturze handlu na trasie Europa-Chiny lub 
nawet Polska-Chiny. Niemniej dla części polskich firm może on 
stanowić nowe źródło przychodów. ■

Nowy  
Jedwabny  
Szlak  
– szansa dla Polski, ale czy aż tak duża?

Michał Mazur, partner w PwC, 
lider zespołu ds. transportu i logistyki 
w Europie Centralnej i Wschodniej

Remigiusz Piwowarski, 
starszy konsultant w PwC, 
zespół ds. strategii i operacji 
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W sposobie reakcji menedżerów dużych i średnich firm logistycznych na 
aktualną sytuację gospodarczą, społeczną czy polityczną, od roku czy 

dwóch, wyjątkowo tylko pojawiają się przejawy defetyzmu (w rodzaju: „mogą 
nastąpić nieprzewidywalne negatywne zjawiska”), zdecydowana większość 
zebranych przez nas prognoz podkreśla solidne podstawy systemu gospo-
darczego i zapowiada dalszy stabilny rozwój logistyki. Jak zauważa Maciej 
Walenda, prezes zarządu DSV SOLUTIONS: „Polska cały czas umacnia swoją 
pozycję jako doskonałe miejsce do realizacji dowolnych zadań z zakresu logi-
styki. Nowoczesne rozwiązania procesowe oraz infrastruktura, profesjonalni 
operatorzy oraz kompetencje personelu, potrafią niejednokrotnie zaskoczyć 
potencjalnych partnerów z innych regionów świata czy lokalnych klientów, 
którzy decydują się na powierzenie zadań logistycznych zewnętrznemu ope-
ratorowi. Najbliższy rok, to bez wątpienia stały rozwój usług sektora i sta-
ły wzrost zapotrzebowania na usługi. W dłuższej perspektywie zmienność 
rynków finansowych, a także sytuacja geopolityczna, może w dowolną stronę 
korygować trendy w całej gospodarce, w tym również w logistyce. Osobiście 
uważam jednak, że wiele pesymistycznych scenariuszy, może paradoksalnie 
sprzyjać rozwojowi usług logistycznych w Polsce”. W tym kontekście nie może 
dziwić, że w tych opiniach brak odniesień do wewnętrznej sytuacji politycznej, 
wyborczego zwycięstwa nacjonalistycznej partii, udanie mobilizującej głosy 
sfrustrowanych i przestraszonych mas, do których przemówiło osławione hasło 

Operator Logistyczny 
Roku

Stabilność polskiej gospodarki i ugruntowanie pozycji przedsiębiorstw, 
także tych zajmujących się logistyką, stały się dla wielu jasne dopiero 
w momencie próby - splotu wydarzeń geopolitycznych destabilizujących 
sytuację rynkową. Permanentne narzekanie, straszenie katastrofą, 
poczucie niepewności co do kierunku zachodzących zmian, nastrój 
towarzyszący przedsiębiorcom przez ubiegłe ćwierćwiecze, wszystko to 
nagle zmieniło się w poczucie pewności, gdy okazało się, że zapowiadane 
załamanie branży logistycznej nie nastąpiło. Czy wspólnota przekonań 
równie szybko okaże się złudzeniem?

Piotr Szreter, DGC
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„Polska w ruinie”. Polscy przedsiębiorcy tak aktywni na świato-
wych rynkach, czerpiący korzyści z wymiany międzynarodowej, 
wydają się pokładać swe nadzieje w tym, że zagraniczni partne-
rzy nie wycofają się ze współpracy, nie czekając do momentu, aż 
wyborcy następnym razem będą mieli szansę zmienić rządzących.
Rozkład opinii menadżerów przeważającej na rynku liczebnie 
grupy mikroprzedsiębiorstw, silnie odczuwających zmienność ko-
niunktury rynkowej, pokazuje, jak trudno zachować wiarę w sta-
bilizację tego segmentu rynku. Nawet rosnące zapotrzebowanie 
na usługi logistyczne nie przynosi wyraźnej poprawy nastrojów, 
gdyż popyt wcale nie rozkłada się równomiernie. Frustrują rosną-
ce wymagania związane z przestrzeganiem norm, a także presja 
cenowa, wywołana poniekąd przez samych zleceniobiorców. „Żal 
mi – skarży się Joanna Niesiobędzka, właściciel firmy DGT - pa-
nów przewoźników, którzy najwidoczniej pogubili kalkulatory, 
gdyż podając księżycowe stawki psują rynek. Równie źle oceniam 
postępowanie dużych firm logistycznych, które często afiszują się 
strategią Win-Win, lecz w momencie podjęcia współpracy z prze-
woźnikiem, okazuje się, że wygrany może być tylko jeden z part-
nerów”. Bez poprawy efektywności zarządzania wiele z nich nie 
przetrwa, ostrzega Niesiobędzka: „Postępująca wirtualizacja , ro-
snąca konkurencja, wpływają na wzrost oczekiwań klientów tych 
firm – chcą oni szybciej, taniej i zawsze na czas. Tylko sprawnie 
i dobrze zarządzane firmy będą w stanie dostosować się do tych 
wymagań. W perspektywie kilku lat liczba działających na rynku 
operatorów zmniejszy się”.
Czy w takim razie rynek daje szansę jedynie „najsilniejszym albo 
najsprytniejszym”, jak sugerują niektórzy inni moi rozmówcy? 
Czy w celu ochrony polskich interesów należy bezwzględnie sto-

sować odwet w odpowiedzi na protekcjonistyczną politykę zagra-
nicznych rządów? Choć można wątpić w skuteczność takich posu-
nięć, to z pewnością spełniłyby funkcję symboliczną „wstawania 
Polski z kolan”, bo czyż „musimy godzić się z narzucanymi nam 
unijnymi przepisami, a gdzie obrona naszych rodzimych firm 
i ich interesów, chyba ostatni już czas, żeby zacząć się szanować 
i przestać być źródłem najtańszej siły roboczej?”. O ile dla niektó-
rych zachowanie liberalnych reguł gospodarki jest tak ważne, że 
gotowi są odstąpić od zabierania głosu na temat polityki, to inni 
w imię obalenia tych reguł, będą forsować hasła polityczne.

EURO LOGISTICS 81OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2015

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 5
E-Commerce DHL ParceL PoLska

Logistyka kontraktowa DHL suPPLy cHain PoLanD

Spedycja lotnicza i morska PanaLPina PoLska

Jakość obsługi Maszoński Logistic

Lojalność klientów geoDis

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE 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 5

Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu VgL grouP

Największy wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu iD Logistics PoLska

Najwyższej jakości logistyka magazynowa DsV soLutions

Najlepszy przewoźnik ładunków całopojazdowych oMega PiLzno

Zintegrowanie usług frachtu morskiego  
i lotniczego z logistyką kontraktową i dystrybucją

iFB internationaL FreigHtBriDge (PoLanD)

Najlepsze usługi spedycyjne na rynku Diera

Najbardziej zdywersyfikowany pakiet usług logistycznych PartnersPoL grouP
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Za granicą częściej niż w Polsce uważana za „polską firmę”, 
gdyż silnie utożsamiana jest z niezrównanym sukcesem, któ-

ry odniosła właśnie w Polsce, dzięki historycznej szansie rozwoju 
otrzymanej tu przed ćwierćwieczem. Lepiej niż korporacje pasuje 
do roli symbolu rozwoju logistyki w Polsce, gdyż pozostała firmą 
rodzinną (właściciel w Polsce założył rodzinę), kierowaną z Pol-
ski, przez polskich menedżerów. Taka tożsamość jest ważna dla 
polskich przedsiębiorstw z branży logistycznej, najczęściej firm 
rodzinnych, dla których firma RABEN może stanowić punkt od-
niesienia. Dziś, kiedy firma ta coraz śmielej, także dzięki fuzjom 
i przejęciom, rozwija działalność za granicą i to nie tylko – idąc 
śladem wielu firm prowadzących ekspansję z terytorium Polski 
- na Wschodzie, ale jako jedna z nielicznych także na Zachodzie 
Europy, kluczowe pozostaje pytanie o jej tożsamość. Dla polskich 
klientów RABEN, to firma o najsilniejszej pozycji na rynku usług 
logistycznych, zbudowanej na trzech filarach: największym do-
świadczeniu i wiarygodności biznesowej, największym na całym 
rynku potencjale konkurencyjnym oraz najbardziej zróżnico-
wanym i kompleksowym pakiecie usług. Klienci wyróżniają też 
szczególnie firmę na tle konkurentów za kompetencje w zarządza-
niu procesami logistycznymi (informatyzacja) oraz innowacyjność 
rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Jedynym liczącym 
się konkurentem firmy jest DB SCHENKER.
Janusz Anioł, dyrektor generalny RABEN POLSKA: „Sytuację na 
rynku usług logistycznych zawsze kształtuje ekonomia rynku i re-
gionu. Prognozy ekspertów dla Europy, a szczególnie dla Polski, są 
optymistyczne - co potwierdzają dobre wyniki ostatnich miesięcy 
- i zakładają dla nas w 2016 r. wzrost PKB na poziomie 3,06%. 
Klienci w Europie są zainteresowani nowymi rozwiązaniami logi-
stycznymi, które nadążają za zmianami w branżach produkcyjnej 
i handlowej. Mam na myśli proces przenoszenia produkcji, nie 
tylko z Europy Zachodniej do krajów CEE, ale także tworzenia re-
gionalnych magazynów, które zaopatrują kilka krajów. Takie roz-
wiązanie jest możliwe dzięki rozwijającej się integracji połączeń 
transportowych, systemów wymiany danych (w tym informacji 

o przesyłkach, raportowaniu i udostępnianiu dokumentacji on-li-
ne), ale także powstawaniu nowej infrastruktury drogowej i logi-
stycznej.
By sprostać oczekiwaniom równocześnie jakościowym i koszto-
wym klientów, grupa RABEN w Polsce planuje w latach 2015–
2016 zakup 200 nowych aut ciężarowych z silnikiem klasy Euro 
6 oraz zainwestowanie w nowe magazyny ok. 13,5 milionów Euro. 
Inwestycje te są niezbędne, m.in. po to, by rozwijać nowe usługi 
np. home delivery – oferty skierowanej do firm, których odbiorca-
mi przesyłek są osoby prywatne (kanał B2C).
Pamiętajmy jednak też o tym, jak dynamicznie zmienia się rynek 
pracy w Polsce. Rosną wynagrodzenia, spada bezrobocie, które 
w niektórych regionach wynosi poniżej 4 %. To są nowe wyzwania 
dla branży TSL, z którymi musimy się na co dzień mierzyć. Dlatego 
Grupa RABEN przyjęła strategię Be better every day, którą rozu-
miemy jako stały proces doskonalenia wewnętrznego organizacji 
na wszystkich poziomach oraz bliskiej współpracy z klientami”. ■

Laureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej Laureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej czternastej 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 
programu, zwycięzca pierwszej jego edycji w 2002 i ósmej w 2009 r.

Złote godło
 Raben Polska

Laureaci Programu Badawczego
Operator Logistyczny Roku

VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

Janusz Anioł 
Dyrektor zarządzający 
Raben Polska

Aktualnie wygrywają firmy, które dostosowu-
ją swoją ofertę pod zmieniające się potrze-

by klientów i potrafią wyróżnić się na rynku. 
Grupa Raben opiera swój rozwój na zbudowaniu 
polskiej i europejskiej sieci transportowej wspo-
maganej nowoczesnymi rozwiązaniami informa-
tycznymi, dzięki którym usprawniamy proces 
wymiany informacji pomiędzy nami oraz naszy-
mi klientami oraz ich odbiorcami. Optymalizuje-
my także naszą ofertę i wprowadzamy na rynek 
nowe usługi, np. nowością w naszej ofercie jest 
Home delivery, (dostawa do drzwi wraz z do-
datkowymi usługami, takimi jak wniesienie to-
waru). Serwis skierowany jest do firm, których 
odbiorcami przesyłek są osoby prywatne - ka-

nał B2C. W segmencie logistyki kontraktowej, 
dzięki zakończeniu wdrożenia nowoczesnego 
programu zarządzania magazynem Red Pra-
irie, możemy oferować nowe usługi w zakresie 
przygotowania wysyłek - typu e-commerce lub 
retail oraz zarządzania usługami dodatkowymi 
(VAS i co-packingiem). Nasi klienci przy wybo-
rze oferty biorą pod uwagę nie tylko cenę, ale 
również takie czynniki, jak: zakres i wszech-
stronność usług, zasięg geograficzny działal-
ności, a także społeczną odpowiedzialność biz-
nesu operatora logistycznego , spójność i etykę 
prowadzenia biznesu. Świadczy to rosnącej 
dojrzałości biznesu oraz jego długofalowej per-
spektywie. ■
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Innowacyjna strategia tej francuskiej, rodzinnej firmy zakłada 
integrację łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów. 

Specjalizacja obejmuje obsługę firm z branży spożywczej oraz 
sieci handlowych. FM obecna jest także w obsłudze specyficznych 
branż, takich jak farmacja. Dotychczas oczekiwania tej specyficz-
nej grupy klientów koncentrowały się przede wszystkim na po-
tencjale wykonawczym i możliwościach świadczenia komplekso-
wych usług, stanowiąc – obok kwestii zaufania do doświadczenia 
i wiarygodności biznesowej - główne kryterium wyboru obsługu-
jącej ich firmy logistycznej. Jednakże stopniowo klienci ci zaczęli 
zmieniać swoje priorytety, a wymienione cechy obsługi zostały 
przesuwane coraz niżej w hierarchii potrzeb, stając się zaledwie 
punktem wyjścia w dyskusji o wyborze operatora. Spadek wskaź-
nika satysfakcji klientów w 2014 r. wskazuje, że w firmie nie do-
strzeżono w porę zmiany wymagań klientów. Ważne, że nauka nie 
poszła na marne i już w następnym roku firma potrafiła sprostać 
na nowo wyartykułowanym wymaganiom dotyczącym poziomu 
realizacji dostaw, a przede wszystkim odpowiedniości ceny do 
jakości obsługi, elastyczności w terminach i formie dostaw oraz 
proponowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. To są 
obecnie najmocniejsze strony firmy FM LOGISTIC, a zarazem naj-
lepsze rozwiązania w całej branży. Głównym konkurentem firmy 
jest grupa RABEN.
Piotr Sukiennik, dyrektor generalny FM LOGISTIC: „W czerw-
cu tego roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia naszej firmy 
na rynku polskim. Zwykle takie okazje skłaniają do refleksji 
i podsumowań. Także i my dokładniej przyjrzeliśmy się temu, 
co wydarzyło się w minionym okresie, przeanalizowaliśmy, 
jak zmieniała się nasza firma i nasze otoczenie biznesowe. 
Dwadzieścia lat temu byliśmy swego rodzaju pionierami polskiej 

logistyki, choć niewątpliwie wspieranymi wiedzą i doświadcze-
niem naszej firmy matki z Francji, która niebawem świętować 
będzie okrągłe pół wieku swego istnienia. W tym okresie cały 
rynek przeżywał zarówno czasy prosperity, jak i recesji, a mimo 
to udawało nam się osiągać rok do roku stabilny dwucyfrowy 
wzrost. Dziś, stojąc u progu kolejnego dziesięciolecia, jestem 
spokojny o przyszłość FM LOGISTIC. Jednocześnie odczuwam 
głęboką osobistą satysfakcję, że wieloletnie wysiłki ugruntowały 
naszą pozycję na rynku i stworzyły warunki do dalszego stabil-
nego rozwoju. Mamy kompleksowe portfolio usług i zdobyliśmy 
zaufanie klientów wywodzących się z różnych sektorów rynku. 
Ale, co najważniejsze, zyskaliśmy wielu lojalnych partnerów biz-
nesowych na lata. Są wśród nich tacy, którzy współpracują z nami 
nieprzerwanie od samego początku. Uzyskanie nagrody w bada-
niu Operator Logistyczny Roku to dla nas ogromne wyróżnienie. 
To przecież nagroda przyznawana prze naszych klientów, a wła-
śnie dążenie do satysfakcjonowania klientów od zawsze wpisane 
jest w misję FM LOGISTIC. Nagroda oczywiście nigdy nie była 
i nie będzie dla nas celem samym w sobie, ale jest wspaniałym 
ukoronowaniem naszych wysiłków i potwierdzeniem, że zmie-
rzamy w dobrą stronę. To także powód do ogromnej mobilizacji, 
by w przyszłości robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej i być może 
zdobyć pierwsze miejsce na podium. Aby sprostać wymaganiom 
przyszłości i potrzebom zmieniającego się rynku, wciąż doskona-
limy swoje usługi. Nie ustajemy w dążeniach do tego, by być ideal-
nym operatorem logistycznym dla naszych klientów. Idealnym to 
znaczy kompleksowym, nowoczesnym, proponującym najlepsze 
optymalne rozwiązania skierowane na doskonalenie łańcucha do-
staw naszych partnerów, a tym samym pomagającym osiągać ich 
cele biznesowe”. ■

Laureat drugiej nagrody, srebrnego godła, tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku FM LOGISTIC, 
to wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej firma o największym w kraju potencjale w zakresie wielkopowierzchniowych 
centrów magazynowych, do tej pory jedną z głównych nagród zdobyła dwukrotnie, w 2002 i 2013 r.

Laureaci Programu Badawczego
Operator Logistyczny Roku

Srebrne Godło
 FM Logistic

Jacek Lipiński
Business Development Director
FM Logistic Polska

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój sprzedaży in-
ternetowej, która na rozwiniętych rynkach eu-

ropejskich, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy 
Francja, odnotowuje kilkunastoprocentowe wzrosty 
rok do roku. W Polsce wzrosty te są jeszcze wyż-
sze i sięgają dwudziestu procent rocznie. Grupa FM 
Logistic jest świadoma tych trendów oraz wyzwań 
z tym związanych. Obserwujemy jednocześnie duże 
zainteresowanie obsługą e-commerce wśród klien-
tów z sektora retail, których obsługujemy. Możemy 
więc z całą pewnością stwierdzi, że ten trend oraz 
związana z nim kompleksowa obsługa logistyczna 
sektora e-commerc będą miały istotny wpływ na 
naszą firmę.
Obsługa logistyczna e-commerce różni się od trady-
cyjnej logistyki w wielu obszarach. Przede wszyst-
kim są to wysokowolumenowe operacje sztukowe 
o niskiej liczbie SKU w zleceniu, co bezpośrednio 
przekłada się na kompetencje oraz narzędzia po-
trzebne do zarządzania takimi operacjami, w szcze-

gólności zastosowanie zautomatyzowanych rozwią-
zań magazynowych i transportowych wymagających 
specjalistycznych kompetencji technicznych i orga-
nizacyjnych. Innym obszarem są zwroty i ich obsłu-
ga. Istotność kompetencji z tym związanych zależy 
w dużej mierze od asortymentu sprzedawanych pro-
duktów. O ile poziom zwrotów książek czy kosmety-
ków wynosi średnio 1-3%, to w przypadku odzieży 
poziom ten może przekroczyć nawet 50%. To z kolei 
ma wpływ na umiejętność zarządzania wracającymi 
do magazynu znacznymi strumieniami produktów, 
włącznie z kontrolą ich jakości oraz kontrolą kry-
teriów zwrotów. E-commerce wymaga też większej 
liczby pracowników magazynowych w porównaniu 
z tradycyjną logistyką. W magazynie obsługującym 
e-commerce jest 2-5 razy więcej pracowników, niż 
w magazynie tradycyjnym, co wymaga wyższych 
kompetencji menedżerskich. ■
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DHL EXPRESS to dominujący dostawca usług logistycznych w segmencie 
międzynarodowych usług kurierskich, niezmiennie od lat najczęściej re-

komendowana firma w całym segmencie usług kurierskich i ekspresowych. 
Na przodującą pozycję rynkową firmy składa się nie tylko zasięg geograficzny 
dostaw międzynarodowych (cecha obsługi, w której DHL Express zachowuje 
olbrzymią przewagę nad konkurentami), ale także krajowy serwis ekspreso-
wy (w dostawach z gwarantowaną godziną dostawy następnego dnia jest li-
derem). Strategią firmy jest koncentracja na potrzebach klientów związanych 
z globalizacją współczesnej gospodarki, a sama marka DHL EXPRESS została 
dedykowana do obsługi wyłącznie wymiany międzynarodowej. Firma zdecy-
dowanie góruje w obsłudze wymiany zagranicznej, obsłudze przedsiębiorstw 
zagranicznych oraz obsłudze dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Przy-
czyniło się do tego osiągnięcie wyższego poziomu funkcjonalności obsługi 
międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, które przeniesiono 
do sieci międzynarodowej. Słabszą w ostatnich latach pozycję grupy DHL na 
rynku obsługi krajowych przedsiębiorstw handlowych z sukcesem poprawia 
nowo utworzona dywizja DHL PARCEL.
Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL EXPRESS (POLAND): „Z perspektywy 
DHL EXPRESS mijający rok oceniam bardzo pozytywnie. Dla działalności 
całej organizacji był to rok dynamicznego rozwoju infrastruktury. Finalizo-
waliśmy inwestycje zapoczątkowane jeszcze w 2014 r., podejmowaliśmy też 
realizację wielu nowych projektów, które zostaną zakończone w przyszłym 
roku. Do inwestycji o znaczeniu strategicznym w skali całego kraju należy 
powstający w Katowicach terminal cargo (gateway), którego ukończenie za-
planowane jest na 2016 r. Ważnym przedsięwzięciem są również rozpoczyna-
jące się budowy dwóch międzynarodowych lotniczych terminali kurierskich: 
w Warszawie i Gdańsku. Listę tegorocznych inwestycji DHL EXPRESS zamy-

kają nowe terminale międzynarodowe w Lublinie i Rzeszowie. Powstające 
w Polsce obiekty DHL EXPRESS są częścią największego programu inwe-
stycyjnego prowadzonego w ostatnich latach przez DHL na naszym konty-
nencie. Ich rolą jest stworzenie większych możliwości dla wzrostu wymiany 
handlowej eksporterom i importerom, których coraz większa liczba korzysta 
z usług międzynarodowych naszej firmy. Wysiłek inwestycyjny nie ogranicza 
się do wznoszenia nowych obiektów, zwiększających przepustowość węzłów 
przewozowych, zadbaliśmy także o udoskonalenie samych operacji przewozo-
wych. Przykładem wymiana floty pojazdów oraz wdrożenie skanerów nowej 
generacji dla kurierów. Wzbogaciliśmy również ofertę o nowe rozwiązania 
biznesowe dla sektora B2C (automaty DHL, On Demand Delivery, to rozwią-
zanie dające klientowi wybór opcji doręczenia). Dostarczanie klientom wyso-
kiego standardu obsługi w przewozach międzynarodowych jest priorytetem 
naszej działalności. Dlatego regularnie poddajemy się ocenie w badaniu sa-
tysfakcji i zadowolenia klientów o nazwie NPA. Proaktywna obsługa, wsparta 
wiedzą i wysokimi kompetencjami pracowników, pozwala nam budować lojal-
ność i zaufanie klientów. Aby osiągnąć ten cel, koncentrujemy się na rozwo-
ju kultury organizacyjnej, stale inwestując w ludzi, stanowiących najcen-
niejszy kapitał naszej organizacji. Kluczowe realizacje w tym zakresie 
dotyczyły inwestycji w wiedzę pracowników, w rozwój i doskonalenie ich 
kompetencji. Nasi pracownicy i kurierzy uczestniczą w globalnym”, za-
projektowanym pod kątem potrzeb firmy, programie szkoleniowym CIS 
„Certyfikowani Specjaliści DHL, który służy podnoszeniu specjalistycz-
nej wiedzy zgodnie z obowiązującymi wysokimi standardami obsługi 
klientów. Inwestując w programy szkoleniowe dla pracowników, tworzy-
my silną i unikalną kulturę informacji zwrotnej w firmie, czyli to, co nas 
wyróżnia na rynku” ■.

Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku DHL 
EXPRESS, firma reprezentująca jedną z największych grup logistycznych na polskim rynku, to laureat głównej nagrody w 2004 i 2011 r., 
oraz zdobywca nagród i wyróżnień we wszystkich pozostałych jego edycjach od 2003 r.

Brązowe Godło
 DHL Express

Laureaci Programu Badawczego
Operator Logistyczny Roku

Tomasz Buraś
Dyrektor zarządzający
DHL Express

DHL Express jest najbardziej międzynarodową firmą 
na świecie – działa w 220 krajach i terytoriach. 

W Polsce realizujemy usługi dla firm niemal z każdej 
branży, bowiem w każdym z sektorów funkcjonują 
klienci prowadzący biznes na skalę międzynarodową 
lub globalną, którzy z racji wykonywanej działalności 
mają potrzeby szybkiego, niezawodnego eksportu lub 
importu dokumentów, jak i towarów. Największe za-

potrzebowanie na nie obserwujemy w branżach zwią-
zanych z produkcją i serwisem elektroniki użytkowej 
oraz przemysłowej, jak również w szeroko rozumianej 
branży medycznej - zarówno sprzętu medycznego jak 
i badań, czy usług medycznych. Z międzynarodowych 
usług korzystają klienci z branży odzieżowej, przemysłu 
lotniczego i sektora usług motoryzacyjnych. Przekrój 
naszych klientów jest więc bardzo szeroki i zróżnico-
wany. Do tej pory zaufało nam wiele dużych i znanych 
korporacji, instytucji oraz cenionych marek branżo-
wych. Lecz to co nas wyróżnia to fakt, że 90% naszych 
klientów stanowią firmy z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.
Jeśli chodzi o e-commerce, to kluczowe jest poznanie lo-
kalnych uwarunkowań i preferencji klientów e-commerce 
w poszczególnych krajach, ponieważ nie ma jednego roz-
wiązania, które „pasowałoby” klientom i korzystającym 
z ich usług nadawcom/odbiorcom we wszystkich krajach 
na świecie. Wiedza, kompetencje i kultura ludzi pracują-
cych w sieci DHL Express są więc kluczowe dla obsługi 
klientów z sektora e-commerce.
Równocześnie segment e-commerce ma swoją specy-
fikę, warunkującą właściwą obsługę, czyli taką, która 
wymaga integracji naszego procesu i wymiany infor-

macji z klientami obejmującej nie tylko nadawców, ale 
szczególnie odbiorców przesyłek. Istotnym elementem 
wyróżniającym ofertę dla segmentu e-commerce jest 
potrzeba zaoferowania naszym klientom i ich partne-
rom elastycznych opcji doręczenia przesyłek. Mając to 
na uwadze oferujemy szeroki wybór opcji doręczenia 
i wdrożyliśmy elastyczne rozwiązanie On Demand 
Delivery dedykowane odbiorcom indywidualnym, 
dokonującym zakupów w zagranicznych sklepach in-
ternetowych i będących klientami DHL Express. ODD 
umożliwia nie tylko śledzenie losów przesyłki mię-
dzynarodowej, ale także wybór najkorzystniejszej 
opcji jej doręczenia – odbiór w punkcie DHL Service 
Point, z automatu DHL, doręczenie do sąsiada bądź 
pod wskazany adres bez konieczności uzyskania pod-
pisu odbiorcy, zmianę daty bądź adresu doręczenia. 
Równocześnie rozpoczęliśmy instalację automatów 
DHL – punktów odbioru przesyłek międzynarodowych, 
zlokalizowanych wewnątrz budynków, w centralnych 
i najbardziej ruchliwych miejscach miast. Zasadniczy-
mi korzyściami dla użytkowników automatów DHL są 
bliska domu lokalizacja, szybka i prosta obsługa oraz 
możliwość odebrania przesyłki w preferowanym prze-
dziale czasowym. ■
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GLS systematycznie umacnia swoją pozycję na krajowym ryn-
ku usług kurierskich, obecnie po raz pierwszy wyprzedziła 

inne firmy z tego segmentu zarówno pod względem oceny usług, 
jak i lojalności klientów. Firma realizuje odmienną niż konkuren-
ci 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 najwyższą dynamikę sprzedaży. Równocześnie zaznacza się 
progres pozycji firmy na rynku, wzrasta satysfakcja klientów ze 
standardu obsługi. Pozycja rynkowa GLS ugruntowana jest na 
zaufaniu klientów do wysokiej jakości realizacji dostaw (przede 
wszystkim bezbłędności dostaw, czynnika kluczowego w segmen-
cie KEP) oraz polityki cenowej. Co ciekawe, jest to polityka wyso-
komarżowa, gdyż firma nie dąży za wszelką cenę do zwiększenia 
udziału w rynku i odrzuca zadania o niskiej marży. Żeby pobierać 
wysokie marże, GLS musi oferować usługę najwyższej próby, co 
potwierdzają klienci, którzy odpowiedniość ceny do jakości ob-
sługi uznają za najsilniejszą stronę firmy. Dodajmy, że żadna inna 
firma w Polsce nie może się z nią pod tym względem równać. Nie-
słychanie interesujące jest pytanie, jakie miejsce na konsolidują-
cym się paneuropejskim rynku KEP zajmie firma GLS. Pytanie za-
sadne, skoro na porządku dnia stanęło „strategiczne partnerstwo” 
GLS GROUP z DEUTSCHE BAHN, właścicielem DB SCHENKER.
Tomasz Kroll, dyrektor zarządzający GLS POLAND: „Rok 2015 nie do-
biegł jeszcze końca, ale już dziś wiemy, że dla GLS POLAND będzie to 
rok szczególny. Potwierdzają to fakty – coraz więcej paczek, wzrastają-
ca liczba klientów oraz punktów ParcelShop. Jednak o wiele większe 
znaczenie ma dla nas źródło osiąganych sukcesów. Zawdzięczamy je 

zaufaniu naszych klientów i złożonej przez GLS obietnicy „We deliver”. 
Cieszy niezmiernie fakt, iż klienci nie tylko coraz częściej korzystają 
z naszych usług, ale także – co jest niemniej ważne – że polecają nas 
swoim bliskim, znajomym i kontrahentom, przyczyniając się w ten spo-
sób do naszego sukcesu. Wiedząc, że satysfakcja klientów ma decydu-
jące znaczenie, pozwalamy na regularne oceny i kontrole zewnętrzne 
tego wskaźnika. Przykładem jest program Firma Przyjazna Klientowi. 
Obserwatorium Zarządzania już po raz szósty z rzędu przyznało nam 
ten tytuł. W bieżącym roku osiągnęliśmy również bardzo dobre wyniki 
wskaźników NPS (Net Promoter Score) oraz NRI (Net Recommendation 
Index) określające, jaki odsetek naszych klientów jest skłonnych pole-
cać nasze usługi bliskim, znajomym czy też swoim kontrahentom. GLS 
POLAND została laureatem nagrody Lider Logistyki w kategorii e-com-
merce w XIII edycji programu Operator Logistyczny Roku 2014. Z uzna-
niem jury spotykała się nasza flagowa usługa FlexDeliveryService. 
Stworzona z myślą o zadowoleniu prywatnych odbiorców, pozwalająca 
na włączenie odbiorcy w proces zarządzania doręczenia paczki, zdobyła 
nagrodę główną w X edycji konkursu Produkt Innowacyjny 2014 dla 
Logistyki, Transportu, Produkcji w kategorii Logistyka. Tym bardziej 
jesteśmy dumni z faktu, iż w 2015 r. ponownie znaleźliśmy się w gronie 
laureatów programu badawczego Operator Logistyczny Roku. Dla nas 
to potwierdzenie, że ubiegłoroczny sukces nie był jednorazowy i nasze 
starania o zapewnienie najwyższego poziomu usług znajdują uznanie 
klientów. Nasz sukces opiera się na trzech równie istotnych filarach. 
Pierwszym z nich jest stałe doskonalenie dzięki bieżącym inwestycjom 
we własną sieć przeładunków i transportów, rozwój sieci ParcelShop 
oraz innowacyjne i spełniające wymagania naszych klientów usługi – 
przeznaczone zarówno dla nadawców, jak i odbiorców przesyłek. Drugi 
filar stanowią nasi pracownicy. Ich codzienne zaangażowanie i wysi-
łek, który wkładają w wykonywanie swoich obowiązków umożliwiają 
realizację usług na najwyższym poziomie. Dla klientów są oni twarzą 
i głosem GLS-u. Są także sercem naszego przedsiębiorstwa – bez nich 
nie bylibyśmy w stanie osiągać takich sukcesów. Trzeci filar stanowią 
nasi niemniej zaangażowani w swoją pracę partnerzy transportowi i ich 
pracownicy. Również oni – zwłaszcza kurierzy – reprezentują naszą 
firmę i aktywnie kształtują jej wizerunek. Każdego dnia dają z siebie 
wszystko, aby sprawnie i bezpiecznie doręczać paczki naszych klien-
tów oraz zdobywać ich zaufanie. Zaufanie to podstawa naszego sukcesu 
– zdobywamy je dzięki nieustannej dbałości o wysoki poziom jakości 
świadczonych usług oraz ludziom, którzy codziennie ten cel realizują. 
Zamierzamy się tego trzymać”. ■

Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej 
czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku GENERAL 
LOGISTICS SYSTEMS POLAND, to firma, która uczestniczy 
w programie od początku - choć wielokrotnie wyróżniana, to po raz 
pierwszy zdobywa jedną z głównych nagród.

Brązowe Godło
 General Logistics Systems Poland

Laureaci Programu Badawczego
Operator Logistyczny Roku

Tomasz Kroll
Region Manager 
GLS Poland & Ireland

GLS postrzega siebie jako rzetelnego usługodawcę 
w zakresie doręczeń paczek dla wszystkich branż 

i przedsiębiorstw dowolnej wielkości, które dzięki bo-
gatej swojej ofercie produktów i usług może obsługiwać 

zgodnie z aktualnymi wymaganiami klientów. Obec-
nie najistotniejszą rolę odgrywają usługi związane ze 
sprawnym doręczaniem przesyłek do osób prywatnych 
oraz realizacją zwrotów towarów. W ramach usługi 
FlexDeliveryService GLS włącza odbiorcę w proces 
doręczania przesyłki już w momencie wysłania jej 
przez nadawcę. Od tej chwili odbiorca ma możliwość 
zmiany terminu i miejsca dostawy paczki, jeżeli zapro-
ponowany termin doręczenia koliduje z jego planami. 
Wybierać może pomiędzy dostawą pod inny adres lub 
innego dnia, odbiorem paczki w punkcie ParcelShop 
GLS lub w wybranej filii GLS, a także odmową odbioru 
przesyłki. Dzięki usłudze ShopDeliveryService przed-
siębiorca prowadzący sklep internetowy już na etapie 
realizacji zamówienia umożliwia odbiorcy wybór punk-
tu ParcelShop GLS, do którego zostanie doręczana jego 
przesyłka. Po dostarczeniu paczki pod wskazany adres, 
GLS informuje adresata o jej gotowości do odbioru.
ShopReturnService to usługa umożliwiająca odbiorcom 
paczek wygodny i bezpłatny zwrot zamówionego towaru 

w przypadku wysyłki B2C. Wystarczy, że osoba chcąca 
oddać zakupiony online artykuł skorzysta z załączonego 
do paczki formularza i dostarczy przesyłkę do dowol-
nego punktu ParcelShop GLS. W związku z obserwowa-
nym w ostatnim czasie gwałtownym wzrostem trans-
akcji eksportowych w obszarze B2C, chcielibyśmy, aby 
z tych usług mogli również korzystać wszyscy Odbiorcy 
przesyłek międzynarodowych. W przypadku usług Flex-
DeliveryService i ShopDeliveryService jest już to możli-
we w wybranych krajach.Dobra obsługa oraz standardy 
jakościowe to często decydujące kryterium wyboru 
usługodawcy. W GLS Poland nasi klienci mają swoich 
„opiekunów”, którzy stają się konsultantami rozwią-
zań logistycznych. Dostępni „od ręki” mają możliwość 
szybkiego reagowania na potrzeby przedsiębiorców. 
Kolejnym elementem układanki (niemniej ważnym) są 
kurierzy. Ich zaangażowanie, elastyczność w pewnych 
sytuacjach, dobry kontaktowi zarówno z nadawcami jak 
i odbiorcami przesyłek umożliwiają szybki i sprawny 
proces doręczenia. ■
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Wszystko wskazuje jednak na to, że marka ta wkrótce zniknie, 
wskutek przejęcia przez większego globalnego konkurenta. 

TNT, to w ostatnich latach najbardziej efektywna ekonomicznie firma 
w całej branży logistycznej w Polsce. Firma znana przede wszystkim 
z najsilniej sprofilowanej na rynku usług kurierskich oferty usług, 
dzięki czemu w wybranych dziedzinach nie znajduje sobie rów-
nych pod względem penetracji rynku. Jej strategicznym celem jest 
rozszerzanie oferty, aby umożliwić sobie wejście w nowe segmenty 
rynku, zwiększać udział w portfelu klienta oraz doprowadzić do opty-
malizacji i synergii operacji. Dokonano zmiany struktury klientów, 
wśród których przestały przeważać duże i średniej wielkości przed-
siębiorstwa produkcyjne, gdyż chodziło o pozyskanie nowych grup 
klientów, którym firma byłaby w stanie dostarczać perfekcyjne pod 
względem jakości wyspecjalizowane pakiety usług. TNT udało się też 
w ubiegłych latach przyciągnąć klientów realizujących gros obrotów 
wewnątrz kraju, co wydatnie przyczyniło się do wzrostu sprzedaży 
usług krajowych. Krytycznym elementem strategii stało się miejsce 
na rynku przesyłek międzynarodowych. Wyraźnie zaznacza się przy 
tym konkurencja w tym zakresie ze strony działających globalnie 
firm kurierskich DHL EXPRESS, UPS i FEDEX. Ponieważ coraz więk-
sza grupa klientów korzysta z wysyłki towarów za granicę, szczegól-
nie drogą lotniczą, klienci ci przypisują coraz większe znaczenie 
zasięgowi geograficznemu dostaw i korelacji ceny z jakością ob-
sługi. Tej rywalizacji, przynajmniej jeśli chodzi o polski rynek, 
TNT ani nie przegrywa (wskaźniki zaufania powinny spadać), ani 
nie wygrywa (wskaźniki zaufania powinny rosnąć).
Piotr Buczkowski, dyrektor generalny TNT: „To już kolejne miej-
sce na podium zajmowane przez TNT w programie Operator Logi-
styczny Roku. Odkąd nasza firma stanęła w konkursowe szranki, 
a było to w 2005 r., klienci w każdej edycji oceniali ją jako jedną 
z najlepszych. Dziś po raz jedenasty zajmujemy poczesne miej-
sce wśród liderów branży. Tym, co cieszy szczególnie, jest fakt, 
że w tym niezależnym, zewnętrznym programie to klienci firm 
logistycznych wybierają swoich faworytów. To dla nas szczegól-
nie satysfakcjonujące, że TNT utrzymuje tak stabilną aprobatę 
rynkową. To zasługa przede wszystkim naszych pracowników: 

moich świetnych kolegów z zarządu, menedżerów oddziałów TNT 
w całym kraju, pracowników wszystkich pionów, działów, szcze-
bli: doradców klienta, handlowców, kurierów. To im należą się 
podziękowania i to im chcę powiedzieć: dzięki Waszej codziennej, 
często żmudnej, pracy pomarańczowa barwa jest w naszej branży 
synonimem najwyższej jakości i klasy! Trzeba docenić ten zrów-
noważony poziom utrzymywania satysfakcji klienta w sytuacji, 
gdy rynek nie zawsze jest stabilny, a zawsze – pełen wyzwań. 
Kończący się rok był dla nas szczególnie ważny ze względu na 
aktualne i planowane inwestycje. We wrześniu uruchomiliśmy 
nowy oddział w Łodzi, dzięki czemu w centralnej części kraju 
mamy teraz jeszcze lepsze możliwości obsługi klientów. Ogromne 
znaczenie, nie tylko dla regionalnego, ale i globalnego wymiaru 
działalności TNT, ma decyzja o zlokalizowaniu w Polsce, pod 
Warszawą, nowego centrum przeładunkowego. Warta kilkadzie-
siąt milionów euro inwestycja pomoże nam wznieść na kolejny 
poziom możliwości operacyjne TNT w Europie. Nasza strategia 
i wspierające ją decyzje biznesowe służyć mają skoncentrowaniu 
działań na podstawowym profilu biznesu naszej firmy: usłu-
gach ekspresowego transportu, w których jesteśmy ekspertami. 
Działalność niezwiązana z podstawowym biznesem będzie dele-
gowana na zewnątrz – zgodnie z tą przesłanką podjęto decyzję 
o sprzedaży globalnej struktury Centrów Usług Wspólnych firmie 
Accenture. W rok 2016 wchodzimy silni, z dobrą pozycją – nie 
tylko na rodzimym rynku. Niezmiennie od lat polski oddział 
TNT oraz struktura środkowoeuropejska, której jest częścią, to 
motory napędowe całej naszej globalnej organizacji. Notujemy 
świetne wyniki. Nagrody, uznanie klientów i ekspertów, wyniki 
wewnętrznych analiz i dane biznesowe potwierdzają, że obrana 
przez nas strategia koncentracji na wysokiej jakości usługach 
i klientach, jest słuszna i efektywna. To wszystko możliwe jest 
dzięki zaangażowaniu naszych ludzi, ich doświadczeniu, umiejęt-
ności wyszukiwania najlepszych odpowiedzi na potrzeby klienta. 
TNT ma świetnych specjalistów – i to też od lat jest niezmiennym 
atutem naszej firmy. To zaszczyt kierować najlepszym zespołem 
w branży”. ■

Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej czternastej 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 jedenaście lat obecności w zestawieniu 
nigdy nie była notowana niżej niż na miejscu trzecim. 

Brązowe Godło
 TNT

Laureaci Programu Badawczego
Operator Logistyczny Roku
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Mankamentem strategii firmy DHL było do 
niedawna niezrównoważenie źródeł przy-

chodów, wynikające ze słabszej pozycji na rynku 
obsługi kurierskiej przedsiębiorstw handlowych. 
W kontekście zapowiadanego wzrostu znacze-
nia handlu elektronicznego dla całej gospodarki 
należało się jednak spodziewać silniejszej obec-
ności firmy na tym rynku. DHL ParceL nadrabia 
te zaległości, przynajmniej jeśli chodzi o obsługę 
sklepów internetowych. Zdecydowanie wysu-
nęła się w ciągu ostatniego roku przed takich 
konkurentów, jak GLS, UPS i DPD, jako najczę-
ściej rekomendowana przez tę grupę klientów 
firma logistyczna. Uzyskuje przewagę nie tylko 
w ocenie realizacji dostaw czy wykonywaniu 
usług o wartości dodanej (w tym elektronicznego 
powiadomienia odbiorców), ale także pod wzglę-
dem porównania doświadczenia w obsłudze ryn-
ku e-commerce w Polsce i za granicą, skalowal-
ności biznesu czy wielokanałowości (możliwości 
obsługi zarówno e-commerce, jak i B2B).
Igor Caban, dyrektor zarządzający DHL Par-
ceL: „Podążając za nowymi trendami w handlu 
i potrzebami usługobiorców rozwiązań logistycz-
nych, na początku 2014 r. została wyodrębniona 
organizacja DHL ParceL, która powstała jako 

odpowiedź DeutscHe Post DHL na wyzwania kra-
jowego rynku przesyłek kurierskich i rozwój 
usług w obszarze e-commerce. Zmiany wpisują 
się w globalną strategię DP DHL 2020 i podyk-
towane były decyzją grupy o rozwoju usług dla 
sektora e-commerce na najważniejszych rynkach 
europejskich, wśród których znajduje się Polska.
Fundamentem strategii DHL ParceL jest zapew-
nianie odbiorcy przesyłek maksymalnej wygody 
podczas procesu doręczenia, poprzez dostarcza-
nie wielu opcji do wyboru w tym zakresie. Dzięki 
podpisaniu umowy z grupą HDS Polska, otwo-
rzyliśmy 800 dodatkowych punktów DHL Parcel-
shop. Teraz łącznie jest ich ponad 1200. Zlokali-
zowane są one w pobliżach centrów handlowych 
i przy szlakach komunikacyjnych, zapewniając 
dogodny dostęp zarówno dla odbiorców, jak 
i nadawców przesyłek. Rozszerzając sieć, skupia-
liśmy się na potrzebach konsumentów, które sta-
le się zmieniają i wyznaczają nowe standardy na 
rynku przesyłek ekspresowych. Oprócz dostępu 
do informacji o statusie przesyłki, które stało się 
już normą, często pojawia się potrzeba zmiany 
adresu dostawy, kiedy przesyłka jest już w dro-
dze lub chęć jej samodzielnego odbioru. W odpo-
wiedzi właśnie na te potrzeby DHL ParceL PoLska 

dynamicznie rozwija sieć DHL Parcelshop oraz 
wprowadza szereg atrakcyjnych rozwiązań. Po-
dążając za nowymi trendami w e-handlu, urucho-
miliśmy także internetowy Pasaż Handlowy „All 
You Need” - dostępny pod adresem www.ayn.pl. 
W ten sposób zaoferowaliśmy detalistom z Polski 
nowy kanał internetowej sprzedaży. Sprzedający 
oferują na nim szeroką gamę produktów, począw-
szy od elektroniki użytkowej po meble. Wycho-
dząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez 
sklepy internetowe, które poszukują korzystnych 
kosztowo rozwiązań umożliwiających rozwój sprze-
daży na rynku europejskim, uruchomiliśmy drogo-
we wysyłki z Polski do 28 krajów Unii Europejskiej. 
Dwa nowe produkty kierowane do klientów bizneso-
wych, DHL Parcel Connect i DHL Parcel International, 
to rozwiązania wspierające dynamicznie rozwijający 
się rynek e-commerce w Europie. Zapewniają proste 
nadawanie paczek do większości krajów Unii 
Europejskiej z możliwością śledzenia przesyłki 
24 godziny na dobę. Komplementarnie urucho-
miliśmy DHL Parcel Return, idealną usługę dla 
sprzedawców, których klienci chcą dokonać 
zwrotu towaru z wybranych krajów Unii Europej-
skiej. Zapewnia ona jednolity standard, kontrolę 
kosztów i bezpieczeństwo transakcji”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w segmencie e-commerce 
w tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku DHL 
PARCEL POLSKA, to działający od niedawna w ramach spółki DHL EXPRESS 
samodzielny funkcjonalnie dział dedykowany do obsługi krajowego rynku 
kurierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem handlu elektronicznego.

Laureaci nagrody
Lider Logistyki

DHL PARCEL  
POLSKA

Igor Caban 
Dyrektor zarządzający 
DHL Parcel

Rynek usług logistycznych w Polsce rozwija się 
bardzo dynamicznie i taki trend utrzyma się 

zarówno w perspektywie roku, jak i trzech kolej-
nych lat. Konsumenci coraz wyraźniej łączą zakupy 
w Internecie z wygodą. Całodobowa dostępność, 
brak konieczności podróżowania od sklepu do skle-
pu i łatwość porównywania ofert, to wyznaczniki 
motywujące do robienia zakupów online. Wzrosty 
wolumenowe, szczególnie jeśli chodzi o segment 
B2C, związane z nieustającym rozwojem handlu 
internetowego, będą oscylowały w granicach 20%. 
W związku z tym w perspektywie najbliższych lat 
możemy się spodziewać dalszych zmian w sposobie 
realizowania usług kurierskich. Trendem obserwo-
wanym od dłuższego czasu na całym świecie jest co-
raz większa popularność alternatywnych sposobów 

doręczeń i systematyczne skracanie czasu dostawy. 
W Polsce już teraz, oprócz tradycyjnej dostawy, 
możemy zaoferować między innymi dostarczenie 
do jednego z ponad 1200 punktów DHL Parcelshop, 
przekierowanie paczki do sąsiada czy też na inny 
adres, kiedy ta jest już w drodze do odbiorcy. Sta-
ramy się oferować klientom rynku e-commerce jak 
najszerszy wachlarz możliwości bo kluczem jest tu 
elastyczność. Kolejnym ważnym aspektem jest kom-
pleksowość oferowanych rozwiązań - w tym roku 
wprowadziliśmy szeroki wachlarz ofert. Urucho-
miliśmy dla potrzeb sklepów internetowych ekono-
miczną usługę drogową do krajów Unii Europejskiej. 
W usłudze tej oprócz doręczeń tradycyjnych dajemy 
odbiorcom możliwość skorzystania z 90 000 punk-
tów dostępu DHL w Europie. ■
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Podobnie jak największy konkurent na polskim 
rynku FM Logistic, firma DHL suPPLy cHain umia-

ła dostosować się do zmieniających się priorytetów 
swoich klientów i oprzeć swoją strategię już nie tylko 
na potencjale wykonawczym i możliwościach świad-
czenia kompleksowych usług, ale przede wszystkim na 
odpowiedniości ceny do jakości obsługi, elastyczności 
w terminach i formie dostaw oraz proponowaniu inno-
wacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Zmiana strategii 
wywindowała pozycję rynkową firmy z poziomu „ponad 
przeciętna” (57,5% klientów uważało standard obsługi za 
najlepszy na rynku) do poziomu „znakomita” (obecnie 
uważa tak aż 70,1% klientów). Warunkiem koniecznym 
było oczywiście utrzymanie realizacji dostaw na najwyż-
szym poziomie. Ale to nie mogło wystarczyć. Brak no-
wych rozwiązań i niewystarczającą elastyczność w dzia-
łaniu wskazywali od jakiegoś czasu klienci wielu firm 
jako przeszkodę w rozwoju outsourcingu. A to właśnie 
DHL suPPLy cHain jest liderem outsourcingu logistyki 
w Polsce, gdyż duża część jej klientów, większa niż 
innych operatorów logistycznych, przekazuje firmie 
całkowite zarządzanie łańcuchem dostaw.
Andrzej Pawlak, Business Development Director 
DHL suPPLy cHain PoLanD: „ Już 2014 r. był rekordowy 
pod względem oddanej do użytku nowej powierzch-
ni magazynowej. Ale pierwsze półrocze 2015 dało 

kolejny wzrost aż o 33%. Przewiduje się, że jedynie 
w bieżącym roku zostanie dostarczone ponad 1 mln 
m2, a wskaźnik pustostanów spadł do najniższego 
w historii poziomu 6%. Nic nie wskazuje na to, żeby 
trend wzrostowy został zatrzymany. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że rynek logistyki kontraktowej również 
rośnie. Coraz więcej przedsiębiorstw z zachodniej 
Europy przenosi magazyny regionalne w kierunku 
wschodnim. Wreszcie dzięki nowej infrastrukturze 
drogowej Polska jest w stanie zaproponować konku-
rencyjne czasy dostawy dla klientów na zachód od 
Odry. Czynsze, nawet dla nowych inwestycji, pozo-
stają na bardzo konkurencyjnym poziomie. Nasze 
wynagrodzenia są ciągle niestety zdecydowanie 
niższe niż w Europie Zachodniej. To są same zalety. 
Dlatego też w ostatnim okresie obserwujemy znacz-
ny wzrost zainteresowania nowymi powierzchniami 
przemysłowymi w zachodniej Polsce i ta tendencja 
będzie się utrzymywać. To jest również duża szansa 
dla operatorów logistycznych na rozwój ich działalno-
ści. DHL suPPLy cHain działa w zakresie logistyki kon-
traktowej i spedycji drogowej. Wypada mieć nadzieję, 
że pomimo wyników ostatnich wyborów, gospodarka 
będzie miała się dalej dobrze, a wielu zagranicznych 
inwestorów rozpocznie lub rozszerzy swoją działal-
ność w naszym kraju, gdyż właśnie to może dawać 
możliwości rozwoju dla operatorów logistycznych. 
Mamy nad Wisłą bardzo dojrzały rynek TSL. Moż-
na z całą stanowczością stwierdzić, że poziom cen 
usług transportowych i logistycznych jest bardzo 
konkurencyjny zarówno pod kątem jakościowym, 
jak i cenowym, żeby nie powiedzieć, że mamy już 
na naszym rynku „ceny dyskontowe”. Każda firma 
poszukuje możliwości rozwoju, nowych rynków. DHL 
suPPLy cHain w Polsce w ostatnim roku rozpoczęła 
obsługę klientów z dwóch nowych sektorów: motory-

zacyjnego i lotniczego. Bazując na naszym bogatym 
doświadczeniu (DHL Supply Chain jest największym 
na świecie operatorem logistycznym z 7,4% udziałem 
w globalnym rynku1), jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym klientom najnowocześniejsze i najbardziej 
efektywne rozwiązania. Jako pierwszy operator 
logistyczny przeprowadziliśmy w ubiegłym roku 
testy nowej technologii pickingu przy użyciu auge-
mented reality (Google Glasses oraz VuzixM100). 
Dzięki zastosowaniu tej technologii produktywność 
procesu wzrosła o 25% przy osiągnięciu zerowego 
poziomu błędów. Stawiamy również na rozwój usług 
transportowych: to już nie tylko dedykowane systemy 
dystrybucyjne, ale również pełen zakres krajowych 
i międzynarodowych usług transportowych dla 
klientów z wielu różnych branż. Dzięki współpracy 
z naszymi kolegami z innych dywizji DHL w Polsce 
jesteśmy w stanie zaproponować klientom to, czego 
oczekują: pełen zakres usług logistycznych w jednym 
ręku, począwszy od analizy całego łańcucha dostaw 
poprzez obsługę transportową i magazynową dla 
każdej wielkości przesyłki, każdym środkiem trans-
portu, na logistyce zwrotów skończywszy”.
Wyniki prowadzonych w ubiegłych latach badań wy-
raźnie wskazywały, że firma ta opiera system dostaw 
na najbardziej na rynku spedycji lotniczej i morskiej 
elastycznej i najlepszej jakościowo obsłudze. Strate-
gia firmy zakłada, że tylko osiągnięcie pierwszeń-
stwa w obsłudze zapewni wzrost udziału w rynku. 
W świetle wyzwań, przed którymi stoi obecnie PanaL-
Pina PoLska, interesującym jest nowy rys w tym wi-
zerunku, a mianowicie wysoka ocena dywersyfikacji 
i kompleksowości usług. ■

1  DHL Supply Chain is the world’s largest contract logistics provider. Ti 
estimates that it has a global market share of approximately 7.4%, with its 
revenues being over 3.6 times greater than its nearest rival, kueHne+nageL 
- Transport Intelligence, April 2015: Global Contract Logistics 2015)

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w segmencie logistyka kontraktowa 
w tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku DHL Supply 
Chain Poland, to największa na świecie firma o tej specjalizacji, w Polsce do tego 
miana posiada kilku równorzędnych konkurentów. W rankingu od 2010 r. notowana 
pięciokrotnie, dotychczas dwukrotnie wyróżniona.

Laureaci nagrody
Lider Logistyki

DHL Supply Chain 
Poland

Hendrik Venter
CEO Central Europe
DHL Supply Chain 

DHL Supply Chain dysponuje solidną bazą we wszyst-
kich kluczowych sektorach łańcucha dostaw w Polsce. 

Naszym klientom w sektorach: motoryzacyjnym, deta-

licznym, towarów konsumpcyjnych, nauk przyrodniczych 
i ochrony zdrowia, energetycznym, inżynieryjnym i pro-
dukcyjnym, oferujemy kompleksowe rozwiązania z warto-
ścią dodaną. W ostatnich miesiącach obserwujemy w Pol-
sce znaczny wzrost zainteresowania naszych klientów 
przede wszystkim w sektorach: motoryzacyjnym, far-
maceutycznym, a ostatnio także w handlu elektronicz-
nym. Te sektory postrzegamy jako szczególnie atrak-
cyjne dla nas. Jestem przekonany, że skonsolidowane, 
kompleksowe rozwiązania w obszarze łańcucha dostaw 
oraz usługi z wartością dodaną odegrają znaczącą rolę 
w naszym wzroście w przyszłości. Obserwujemy ponad-
to coraz większe zainteresowanie naszymi produktami, 
takimi jak inwestycje w nieruchomości czy finanso-
wanie zapasów. Jeśli chodzi o e-commerce to sektor ten 
wymaga od firm logistycznych wyjątkowych kompetencji, 
np. tworzenia najlepszych w swojej klasie rozwiązań, 
potencjału w obszarze automatyki, a także najnowszych 
technologii i systemów. Operator logistyczny o prawdzi-

wie globalnym zasięgu, a takim jest DHL, może oferować 
klientom usługi dodatkowe, począwszy od zaopatrzenia 
i obsługi logistycznej dostaw, po „dostawy ostatniego 
kilometra” na większości rynków. Tempo wprowadzania 
produktów lub usług na rynek, konsekwentnie wysoka 
jakość usług oraz koszt w przeliczeniu na dostarczoną 
przesyłkę, to czynniki o decydującym znaczeniu. Im 
szersza integracja usług, tym większe korzyści w zakre-
sie wydajności i efektów synergii. Oczekiwania klientów 
różnią się w zależności od sektora, ale koncentracja na 
kliencie, konsekwentnie wysoka jakość usług, nieustan-
ne usprawnianie obsługi, elastyczność i umiejętność 
zarządzania szczytami sezonowymi i oferowanie usług 
wartych swej ceny, to czynniki najistotniejsze przy wy-
borze oferty. Klienci działający w skali globalnej chęt-
niej wybierają globalne firmy logistyczne, aby móc sko-
rzystać z obecności firmy na wielu rynkach, jednolitych 
standardów, rozwiązań o niższym poziomie ryzyka, 
integracji i dostępie do wiedzy. ■
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Przemysław Mormul, dyrektor marketingu 
i sprzedaży: „Wraz z umacnianiem pozycji Pol-
ski w globalnej gospodarce, łańcuchy dostaw 
oplatające nasz kraj ulegają coraz większemu 
wydłużeniu i skomplikowaniu. Ponieważ po 
kryzysie z końca 2008 r. fala kolejnych zawiro-
wań na poszczególnych rynkach uczyniła realną 
groźbę trwałej recesji, przedsiębiorstwa stanęły 
przed palącą potrzebą zwiększenia efektywności, 
obniżenia kosztów i poprawienia pozycji konku-
rencyjnej. Zaowocowało to konsolidacjami za-
kładów 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 logistycz-
nych przez sporą cześć przedsiębiorstw został 
sprowadzony do wyboru najniższej ceny. W tym 
stanie rzeczy logistyka zostaje zredukowana do 
roli czynnika kosztowego, co zagraża jej rozwo-
jowi polegającemu na dodawaniu i współtworze-

niu wartości produktów. Dlatego tak ważne jest, 
aby występowanie presji cenowej, co traktujemy 
jako zjawisko trwałe, zostało wykorzystane przez 
firmy logistyczne do ciągłego podnoszenia pro-
duktywności, przy równoczesnym 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 two-
rzenie i pogłębianie partnerstwa z klientami 
oraz oferowanie usług, które stanowią wymierną 
i policzalną wartość dla klientów. Nieodłączną 
częścią tego procesu jest tworzenie relacji 
o charakterze długoterminowym i na wielu po-
ziomach. Tylko ta droga pozwala na właściwe 
zrozumienie potrzeb klienta oraz stworzenie 
długookresowego partnerstwa, sprzyjającego 
wspólnemu rozwojowi. PanaLPina opiera swój 
rozwój na trzech segmentach rynku: szeroko 
pojętej logistyce oraz na transporcie morskim 
i lotniczym. Logistyka, to gałąź, która rozwija się 
w naszej firmie bardzo dynamicznie. Mówimy 
tutaj zarówno o stosunkowo prostych operacjach 
opartych o magazynowanie, jak i bardzo zaawan-
sowanych usługach skracających długość łańcu-
cha dostaw (a dzięki temu również obniżających 
koszty) związanych z finalnym montażem, wgry-
waniem oprogramowania czy testowaniem pro-
duktu przed wysyłką do odbiorcy. Rosnący trend 
to także działania oparte o 3PL i 4PL, poprzez 
które przejmujemy odpowiedzialność za zarzą-
dzanie całym łańcuchem dostaw naszych klien-
tów. Naszym zdaniem, trend ten będzie jeszcze 
wzmacniany w kolejnych latach, a klienci będą 
oczekiwać coraz bardziej zaawansowanych roz-
wiązań. Organizacja frachtów morskich i lotni-

czych, z dominującą rolą frachtu lotniczego oraz 
drobnicy morskiej, to ciągle podstawowa działal-
ność firmy PanaLPina. Własna sieć ponad 500 biur 
na świecie jest podstawą, na której zbudowaliśmy 
własne rozwiązania lotnicze (Own Controlled Ne-
twork). Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić 
najwyższą jakość, a w połączeniu z rozwiązania-
mi linii lotniczych również największą elastycz-
ność zarówno w zakresie czasu transportu, jak 
i cen. W kolejnych latach nie powinniśmy obser-
wować gwałtownych zmian na tym rynku. Choć 
większość firm dąży do ograniczenia frachtu lot-
niczego na rzecz morskiego (lub kolejowego), to 
cykl życia produktów, dodatkowe kontrakty czy 
sytuacje niespodziewane (jak np. problemy pro-
dukcyjne) sprawiają, że z roku na rok wolumeny 
jednak rosną. Drobnica morska to kolejny pro-
dukt szczególnie ważny na polskim rynku. Przez 
ostatnie lata zwiększyliśmy liczbę bezpośrednich 
serwisów LCL do Polski do ponad 20 tygodnio-
wo (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 nieustające wahania rynku cało-
kontenerowego i ten segment rynku na pewno 
będzie dalej stabilnie się rozwijał. Do tych pro-
duktów dołączył bardzo dynamicznie rozwijający 
się produkt kolejowy z Chin i według naszych 
analiz ta gałąź transportu ma przed sobą bardzo 
obiecujące perspektywy. Naszym zdaniem ry-
nek będzie się rozwijał w stronę coraz bardziej 
zaawansowanych i szytych na miarę rozwiązań. 
Firmy, które nie sprostają tym wyzwaniom, będą 
spychane ku niskomarżowym produktom i ogra-
niczonemu rozwojowi”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii spedycja lotnicza 
i morska w tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
Panalpina Polska, to firma, która stała się uczestnikiem badania już w rok po 
rozpoczęciu działalności w naszym kraju, co miało miejsce w 2006 r., i odtąd stale 
bierze w nim udział. Po upływie dziesięciu lat obecności na polskim rynku firma ta 
wysforowała się na pozycję lidera rynku, stając się najczęściej rekomendowanym 
przez klientów usługodawcą w segmencie „spedycja lotnicza i morska”, wyprzedzając 
swych największych konkurentów DHL Global Forwarding i DB Schenker. 

PANALPINA  
POLSKA

Laureaci nagrody
Lider Logistyki

Przemysław Mormul
Dyrektor marketingu i sprzedaży 
Panalpina Polska 

Z uwagi na obsługiwanych klientów i struktu-
rę rynk u, podstawowymi branżami dla 

Panalpiny stały się Automotive, Technology, He-
althcare oraz szeroko pojęty Consumer&Retail, 
zawierający w sobie również branżę Fashion. 
W poszczególnych gałęziach rozwinęły się pro-
dukty, który mocno wspierają obłsugę tych firm, 
jak własna sieć połączeń lotniczych (tzw. ‘Own 
Control Network’), serwis courier-on-board, or-
ganizacja lotów czarterowych, serwis HVC (High 
Value Cargo) dla towarów o dużej wartości, czy 
transport w temperaturze kontrolowanej wraz 
z towarzyszącymi całemu łańcuchowi logistycz-
nemu magazynami spełaniającymi normy GDP 
(Good Distribution Practice). 

Równie istotną, acz całkowice oddmienną gałęzią 
w Panalpinie jest obsługa firm z branży oil&gas 
oraz dużych, kompleksowych projektów logi-
stycznych, na które bardzo często składają się 
transporty ładunków ponadnormatywnych. Dywi-
zję tą (zwaną ‘Energy Solutions’) tworzy ponad 
2200 specjalistów w 50 kluczowych lokalizacjach 
na świecie. 
Co ciekawe, mimo iż powyższe branże dalej sta-
nowią bardzo duży udział wśród wszystkich ob-
sługiwanych projektów logistycznych i transpor-
towych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać 
transporty dla branż Aviation i Aerospace oraz 
transporty produktów szybko psujących się (tzw. 
Perishables). ■
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Sekretem sukcesu tej jednej z najefektywniej 
zarządzanych firm transportowych (nagradzanej 
kilkukrotnie Truck Award dla najlepszej dużej 
firmy przez pismo truck & Business PoLska) jest 
konsekwentnie realizowana strategia proklienc-
ka. Stanowisko to nie ma w sobie nic z pustej 
deklaratywności, zbierane w trakcie wielu lat ba-
dań opinie klientów świadczą o tym, że umiejęt-
ność zjednywania sobie ludzi jest największym 
atutem firmy. Wydaje się wręcz niemożliwe, 
aby bez osobistego wkładu właściciela i pełnej 
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 reko-
mendować usługi firmy innym. To czysto speku-
latywne rozumowanie potwierdzają informacje 
uzyskane od menedżerów firm transportowych, 
według których Mirosław Maszoński, właściciel 
firmy, całkowicie poświęca się kontaktom z klien-
tami, bieżące zarządzanie cedując na dyrektora 
firmy. Żeby pobierać wysokie marże, trzeba ofe-
rować usługę najwyższej próby.

Mirosław Maszoński, właściciel Maszoński Lo-
gistic: „Mijający rok był dla nas niewątpliwie 
pomyślny. Przede wszystkim sukcesywnie re-
alizowaliśmy założenia długookresowej strategii 
rozwoju firmy – szczególnie dużo wysiłku wło-
żyliśmy w pozyskanie nowych kontrahentów. 
Daje nam to dobre perspektywy do dalszego 
rozwoju. Ciągłym dążeniem firmy Maszoński 
Logistic jest zaangażowanie w realizację dzia-
łań związanych z zapewnieniem najwyższych 
standardów oferowanych usług, które pozwalają 
jednocześnie budować uznanie wśród nowych 
klientów przedsiębiorstwa oraz wśród odbior-
ców dotychczasowych zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Nagroda Lider Logistyki 2015 to dla nas 
niezwykłe wyróżnienie, które jest jednocześnie 
dowodem na to, że kierunek rozwoju naszej firmy 
jest właściwy. Wyróżnienie się na tle tak silnej 
na rynku konkurencji nie jest zadaniem łatwym, 

jednak siła marki, której jednym z priorytetów 
jest dbałość o wysoką jakość sprawia, że klienci 
chętnie i z przekonaniem wybierają nasze usługi. 
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ten prio-
rytetowy dla nas element naszej działalności 
traktujemy w sposób procesowy, czyli stale 
pracujemy nad jego doskonaleniem. Jestem 
spokojny o przyszłość Maszoński Logistic, gdyż 
wiem, że o sile przedsiębiorstwa stanowią jego 
pracownicy. Tworzymy zgrany, profesjonalny 
zespół, potrafiący rozpoznać potrzeby rynku 
i umiejący dostosować się do zmian. Jesteśmy 
ambitni i elastyczni. To nasza siła i jednocze-
śnie przepis na sukces. Zakładam, że kolejny 
rok będzie równie pracowity i jeszcze bardziej 
owocny, a rozpoczęte projekty będziemy kon-
sekwentnie rozwijać, budując wizerunek marki 
nowoczesnej i dynamicznej, a zarazem wiernej 
swoim wartościom”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii jakość obsługi 
w tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
Maszoński Logistic, to firma, która w ubiegłym roku 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. 

MASZOŃSKI  
LOGISTIC

Laureaci nagrody
Lider Logistyki

Mirosław Maszoński
Prezes zarządu 
Maszoński Logistic

Chcemy współpracować, rozwijać się i tworzyć 
długoletnie relacje z korzyścią dla obu stron 

z firmami oczekującymi terminowości, najwyż-
szej jakości i profesjonalnego serwisu. Potencjał 
rynku logistycznego rośnie. Obserwujemy to 

zarówno u naszych klientów, jaki również otrzy-
mujemy coraz więcej zapytań od nowych kontra-
hentów. W różnych sektorach wzrost zapotrzebo-
wania na usługi TSL jest różny, choć w ostatnich 
latach sektor Automotive cechuje się stabilnością 
i stałością liczby zleceń. Na drugim biegunie 
znajdują się bardzo w ostatnim czasie dynamicz-
nie rozwijające się sektory przemysłu opakowań 
i AGD. Przy wyborze oferty cześć klientów ocenia 
przewoźników jedynie poprzez pryzmat frachtu. 
Jednak dla większości firm obok ceny ważne są 
również jakość, serwis, niezawodność dostaw, za-
ufanie, komunikacja. Mając na względzie wyżej 
wymienione czynniki, już podczas transportów 
próbnych staramy się pokazać z jak najlepszej 
strony przekazując jednocześnie w pigułce naszą 
filozofię. Wierzymy, że nasze profesjonalne po-
dejście i zorientowanie na klienta stanowi dla na-
szych kontrahentów wartość dodaną i w dłuższej 
perspektywie może stanowić przewagę rynkową. 
W tym roku widzimy szczególnie tendencję firmy 

do ograniczania kosztów. Producenci szukają coraz 
to nowych rozwiązań umożliwiających im uzyskanie 
przewagi na rynku. Dla firm produkcyjnych szcze-
gólnie istotna jest redukcja kosztów logistycznych, 
a w szczególności kosztów transportu. Organizu-
jąc przetargi na pierwszym miejscu często sta-
wiają cenę. Jestem przekonany, że najbliższe pięć 
lat na rynku będzie okresem, w który firmy będą 
starały się ograniczyć koszty swojej działalności, 
aby stać się bardziej konkurencyjne i atrakcyjne 
na rynku. Niekorzystne regulacje prawne, nor-
my środowiskowe, wyższe opłaty drogowe będą 
zmuszały firmy transportowe do szukania alter-
natywnych sposobów przemieszczania ładunków. 
W dłuższej perspektywie, tam gdzie szybki ter-
min dostawy nie jest priorytetem, transport in-
termodalny będzie stanowił co raz poważniejszą 
konkurencję dla transportu kołowego. Bardzo 
ważnym elementem jest tutaj ekologiczny 
aspekt, który dla wielu producentów jest waż-
nym elementem budowania marki. ■
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Pozycja firmy GEODIS zbudowana jest na nieprze-
ciętnie wysokim poziomie realizacji dostaw i ela-
styczności w obsłudze oraz zaufaniu do doświadcze-
nia i wiarygodności biznesowej, co przekłada się na 
rekordowo wysoką lojalność klientów. Po raz kolejny 
potwierdzają to wyniki badania. Firma inwestuje 
w markę, która jest kojarzona i to nie tylko przez 
własnych kluczowych klientów, ale – co ujawnił 
tegoroczny pomiar – coraz częściej przez klientów 
potencjalnych. Fenomen przywiązania klientów do 
tej marki polega na tym, że poziom lojalności wca-
le nie jest silnie skorelowany z pozycją rynkową 
firmy, jak to się zwykle dzieje. Klienci GEODIS nie 
potrzebują, aby firma ich obsługująca była najlepsza 
i największa na rynku, żeby uznać ją za pożądanego 
partnera. I odwrotnie, standard obsługi niektórych 
firm oceniany jest dużo wyżej, ale wcale nie zawsze 
traktuje się te firmy jako godne polecenia. Z tym, że 
każdy wzrost pozycji rynkowej oznacza proporcjo-
nalnie wzmocnienie lojalności. Co zatem sprawia, że 
firma wyprzedza konkurentów? Strategię budowania 

silnej pozycji na rynku przez GEODIS wyróżnia in-
dywidualne podejście do projektowania procesów 
logistycznych. Zakłada ona skoordynowane działanie 
wszystkich komórek firmy. Działania sprzedażowe 
i marketingowe, w tym szczególnie umacnianie toż-
samości marki, są harmonizowane z możliwościami 
realizacji zobowiązań operacyjnych firmy. Skuteczne 
zarządzanie zasobami firmy oraz budowanie kultury 
organizacyjnej jest nierozerwalnym elementem stra-
tegii długofalowego budowania pozycji rynkowej.
Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny GEODIS 
POLSKA: „W grupie GEODIS od lat konsekwentnie 
realizujemy politykę Total Customer Satisfaction, 
która jest częścią globalnej strategii GEODIS – Sta-
keholders Total Satisfaction (STS). STS, jako wektor 
doskonałości biznesowej, zakłada dążenie do pełnej 
satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron, czy-
li naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy 
i społeczeństwa wokół nas. Klienci oczekują, by GE-
ODIS był partnerem ich własnego wzrostu. Nasi pra-
cownicy chcą widzieć w GEODIS zaangażowanego 
i atrakcyjnego pracodawcę. Akcjonariusz (francuski 
operator kolejowy SNCF) oczekuje przyczynienia się 
GEODIS do realizacji celu Excellence 2020. Nato-
miast dla społeczeństwa GEODIS chce być społecz-
nie odpowiedzialnym aktorem na rynku. Dążąc do 
realizacji STS zdefiniowaliśmy siedem złotych zasad, 
które są fundamentem aktywności wszystkich pięciu 
Linii Biznesowych GEODIS (Road Transport, Supply 
Chain Optimization, Freight Forwarding, Distribu-
tion & Express, Contract Logistics). GEODIS POLSKA 
konsekwentnie stawia satysfakcję klienta w samym 
centrum wszystkich swoich działań. Jako standard 
dla każdego procesu i realizowanych operacji przyj-
mujemy systematyczne mierzenie satysfakcji klien-
ta, m.in. poprzez wspólnie ustalone KPI oraz regular-
ne audyty. Kluczowym ogniwem jest zespół GEODIS 
– jako bezpośredni łącznik z klientem. Stawiamy na 
ciągłe doskonalenie w obszarach komunikacji na 
wszystkich płaszczyznach. Kształcimy umiejętności 
trafnego rozpoznawania potrzeb i oczekiwań drugiej 

strony oraz dopasowywania skrojonych na miarę 
rozwiązań na każdym etapie łańcucha dostaw. Do-
ceniamy reaktywność, profesjonalizm, kreatywność. 
Uznaniem dla naszych starań i potwierdzeniem 
właściwie obranego kierunku jest m.in. certyfikat 
Investors in People (IIP), który w Polsce zdobyliśmy 
w tym roku, jako jeden z pierwszych operatorów lo-
gistycznych. Do certyfikacji przystąpiła cała grupa 
GEODIS. Poprzez standard Investors in People dąży-
my do ciągłego wzmocnienia działalności firmy i jej 
wydajności właśnie w oparciu o zarządzanie zespo-
łem oraz rozwój kompetencji naszych pracowników.
Ważnym wydarzeniem w życiu GEODIS w minionym 
roku była wewnętrzna reorganizacja grupy połączo-
na z procesem zmiany brandingu. Obecnie cała gru-
pa działa pod jedną wspólną marką GEODIS. Identy-
fikujemy się poprzez nowe logo i nowe hasło – We 
logistic your growth. Każdemu z naszych klientów 
składamy obietnicę – będziemy partnerem ich cią-
głego rozwoju. A nowa organizacja oraz ujednolicona 
i przejrzysta marka wzmocni rozpoznawalność zna-
ku, za którym stoi doświadczenie i synergia łączącą 
38 tys. pracowników działających w sieci obejmują-
cej 120 państw na całym świecie. 
W tej sieci GEODIS POLSKA zapewnia klientowi 
kompleksową, globalną ofertę, dzięki realizacji stra-
tegii zrównoważonego rozwoju wszystkich produk-
tów. W obszarze Freight Forwarding wdrażamy sieć 
agencji celnych we wszystkich oddziałach. Naszą 
przewagą jest tutaj przyznany certyfikat AEO. W za-
kresie Contract Logistics zmierzamy w kierunku au-
tomatyzacji procesów i obsługi sektora e-commerce. 
Kompleksowa oferta Road Transport rozwijana jest 
poprzez usługi dystrybucji krajowej. Stosujemy engi-
neering w celu doskonalenia procesów na każdym eta-
pie supply chain. Poprzez cross-selling skutecznie roz-
szerzamy współpracę z obecnymi klientami i z tą samą 
globalną ofertą usług najwyższej jakości docieramy do 
nowych klientów. Cieszę się, że nasi klienci tę współpra-
cę doceniają. To najlepsze możliwe podziękowanie dla 
całego zespołu GEODIS POLSKA”. ■

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii lojalność klientów 
w tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku GEODIS, to 
firma działająca globalnie, a na polskim rynku ciągle znajdująca się w początkowej 
fazie intensywnego wzrostu, która buduje wizerunek na wzorowej realizacji dostaw.

GEODIS

Laureaci nagrody
Lider Logistyki

Bogdan Młynarczyk
Dyrektor Generalny, Geodis Polska

W ujęciu światowym GEODIS inwestuje w rozwój 
kompetencji w sektorze high-tech, aerospa-

ce & defense i industry. W Europie z kolei, mo-
żemy wyróżnić na przykład branżę Automoti -
ve,  industry,  pharma & healthcare,  retai l . 
Globalnie największy udział  ma w GEODIS ma 
usługa freight forwarding,  natomiast  w przy-
padku rynku europejskiego jest to transport 
drogowy oraz dystrybucja i ekspres. Duże zna-
czenie z punktu widzenia związania klientów 
z f irmą ma rozwój logistyki kontraktowej, która 
stanowi znaczący udział w przychodach f irmy. 
Jeśli chodzi o e-commerce, to GEODIS oferuje 

e-rozwiązania szyte na miarę zgodnie ze spe-
cyficznymi wymaganiami klientów dostarczając 
portal do zamówień on-line, zarządzanie zamó-
wieniami, wysoki i szczegółowy poziom przejrzy-
stości, proaktywne powiadomienia, track & trace, 
KPI's, raporty wolumenów, zarządzanie dokumen-
tami, zarządzanie momentami przełomowymi, 
zarządzanie dostawcami oraz integrację EDI. 
Dzisiejszy świat wymaga szybkości działania, 
wysokiego poziomu dokładności i przejrzy-
stości na ściśle określonych poziomach, co 
jest szczególnie widoczne i ważne w sektorze  
e-commerce. ■
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O ile jednak przed rokiem z każdym kolejnym kwartałem stawa-
ło się coraz bardziej jasne, że nie uda się zwiększyć sprzedaży 

o tyle co w poprzednich latach, to obecnie było odwrotnie: każdy 
kwartał przynosił poprawę dynamiki sprzedaży usług logistycz-
nych. Na zmienność dynamiki sprzedaży największy wpływ miał 
segment usług transportowych. Ogólny wynik sprzedaży usług za 
czwarty kwartał mógłby być gorszy niż w poprzednich kwarta-
łach, a nawet poprzednim roku, gdyby nie poprawa wyników firm 
transportowych. Co więcej, sprzedaż realizowana przez tę grupę 
przedsiębiorstw rosła przez wiele kolejnych kwartałów, podczas 
gdy sprzedaż w firmach logistycznych utrzymywała się raczej na 
stałym poziomie, a sprzedaż w przypadku firm spedycyjnych ewa-
luowała zależnie od sezonu.
Trend tempa wzrostu rok do roku systematycznie spada, ale 
w kolejnych kwartałach 2015 r. nastąpiło odwrócenie tej ten-
dencji. Przedstawiciele badanych firm logistycznych zakładają 
w związku z tym, że sprzedaż usług zwiększy się w przyszłym 

roku o blisko 9%, czyli znacznie więcej niż obecnie. Większość 
firm prognozuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży.
Dane te potwierdzają, że rynek usług logistycznych w Polsce 
będzie się nadal intensywnie rozwijał. Mimo rosnącego deficytu 
finansów publicznych, niskiego wzrostu konsumpcji i odkładania 
inwestycji rozwojowych, podkreśla Marta Bartoszek, kierownik 
spedycji lądowej w CSL INTERNATIONALE SPEDITION, wystarczy 
stabilny wzrost eksportu i PKB oraz „przenoszenie się kolejnych 
kontrahentów z Europy Zachodniej na rynek polski”, aby wywołać 
wzrost branży logistycznej. Ożywienie gospodarcze przekłada się 
na większy wolumen przewożonych towarów, co przy taniejących 
paliwach stabilizuje sytuację firm logistycznych. Obrót między-
narodowy stabilizowany był kursem wymiany walut. Potencjał 
rozwojowy tkwi, zdaniem Adama Opoki, dyrektora transportu 
w firmie VIVE TRANSPORT, także w globalizacji rynku, rozwo-
ju transportu intermodalnego oraz w rozwoju infrastruktury 
transportowej, która „niewątpliwie wzmacnia spójność społecz-
ną, ekonomiczną i przestrzenną kraju”. O stabilności gospodarki 
świadczy też to, że „obroniliśmy się przed zagrożeniami, zwią-
zanymi z zamknięciem rynków wschodnich, czy z regulacjami 
obowiązującymi w Niemczech od początku stycznia b.r.”, zauważa 
Adam Opoka. „Branży transportowej nadal sprzyja poprawiająca 
się sytuacja w polskiej gospodarce. PKB rośnie w tempie ok. 3 
proc., ceny spadają, a kredyty są coraz niżej oprocentowane. (…) 
W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji 
transport i gospodarka magazynowa kształtował się na poziomie 
plus 6 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury odnoto-
wało 17 proc. badanych firm. Według GUS podmioty należące do 
sekcji transport i gospodarka magazynowa od dziewięciu mie-
sięcy oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, w paź-
dzierniku - podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym 
miesiącu ostatnich siedmiu lat”.
Najbardziej przemawiającą do wyobraźni naszych rozmówców 
oznaką panowania koniunktury jest boom na powierzchnie ma-
gazynowe (najniższy od dziesięciu lat wskaźnik powierzchni 
niewynajętych), który - zdaniem Piotra Jędrosza z firmy JAS-FBG 
- z pewnością utrzyma się w tym roku, ale „z tendencją do przyro-
stu inwestycji spekulacyjnych”. W opinii Tomasza Kamińskiego, 
prezesa zarządu firmy SCHNUG POLSKA, w 2016 r. koniunktura 
się utrzyma i powierzchnie magazynowe nadal będą budowane 
spekulacyjnie. Wynika to po części ze wzrostu zainteresowania 

Generalne perspektywy rynku 
usług logistycznych
Wbrew prognozie zakładającej stabilizację, wyniki finansowe branży logistycznej za rok 
bieżący wskazują na spadającą dynamikę sprzedaży usług, jak tego dowodzą wyniki 
sondażu tradycyjnie przeprowadzanego przez nas na próbie pięćdziesięciu starannie 
dobranych firm logistycznych, reprezentujących różne segmenty rynku.
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outsourcingiem logistyki przez zakłady produkcyjne, które w od-
powiedzi na rosnący popyt na towary skupiają się na zadaniach 
wytwórczych. Bodaj jeszcze ważniejsze z punktu widzenia „wzro-
stu wartości usług logistycznych na rynku” są jednak inwestycje 
zagraniczne.
Stale rośnie podaż powierzchni magazynowych, przyrosty są co 
roku bardzo wysokie, a łączna podaż przekroczyła już ponad 70 
mln m2 zamkniętych powierzchni magazynowych, przypomina 
Tomasz Kosik, prezes zarządu firmy COLIAN LOGISTIC. „Regio-
nami, które rozwijają się najszybciej i stanowią najwyższą podaż 
powierzchni magazynowych są: Polska Centralna z Warszawą na 
czele, Górny Śląsk, Poznań, Wrocław, Polska Północna, Kraków. 
Moim zdaniem, w kolejnych latach rozwiną się również takie re-
giony, jak: Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów, gdzie już 
można zaobserwować coraz więcej inwestycji. W rankingu Banku 
Światowego z 2013 r. określającego jakość krajowych systemów 
logistycznych, a stworzonego według LPI (Logistics Perfomance 
Index), polska logistyka uplasowała się na 31. miejscu wśród 160 
ocenianych państw oraz na 16. pozycji w krajach UE-27. To nie-
najlepsze miejsce podyktowane jest cały czas słabszą w porów-
naniu do innych rynków infrastrukturą drogową. Źle oceniane są 
również terminale kontenerowe i wschodnie przejścia graniczne”.
Rynek usług logistycznych w Polsce może się rozwijać tak dyna-
micznie - dwukrotnie szybciej niż dochód narodowy PKB, stano-
wiąc obecnie ponad 10% jego wartości - nie bez powodu, dowodzi 
Tomasz Kosik. Tworzące branżę 200 tys. przedsiębiorstw, zatrud-
niających ponad 500 tys. pracowników, wykorzystują „dogodne 
położenie geograficzne Polski, dostęp do morza, stabilną sytuację 
gospodarczo-polityczną, które sprawiają, że nasz kraj ma szansę 
stać się centrum logistycznym Europy. Dodatkowo koszty pracy 
w Polsce są stosunkowo niskie, a pracownicy dobrze wykwalifiko-
wani, dlatego bardzo wiele firm, również z kapitałem zagranicz-
nym, inwestuje właśnie w naszym kraju”.
Według ekspertów w najbliższych latach rynek usług logistycz-
nych w Polsce pozostanie konkurencyjny i powinien nadal się 
dynamicznie rozwijać, gdyż konkurencja jest na tyle duża, że 
stabilizuje ceny usług na stosunkowo niskim poziomie, jednym 
z najniższych w Europie. Potencjał wynikający z różnicy kosztów 
wynagrodzeń z krajami Europy Zachodniej, zauważa Violetta 
Wojciechowska, dyrektor biura operacji transportu krajowego 
w firmie FARMADA TRANSPORT, podnosi zainteresowanie na-

szym regionem. Jak podkreśla Yann Belgy, dyrektor generalny 
w firmie ID LOGISTICS: „Wiele międzynarodowych firm, a wśród 
nich wszyscy znaczący światowi gracze, postrzegają Polskę jako 
jedno z najlepszych miejsc w Europie do prowadzenia działalno-
ści (stosunkowo duży i stale rozwijający się rynek, interesująca 
lokalizacja geograficzna, stabilność polityczna…). Dlatego gotowi 
są tu inwestować w rozwój i wzrost udziałów rynkowych. Oprócz 
międzynarodowych firm, na rynku obecnych jest również wielu 
bardzo dynamicznych polskich dostawców. Przewagę konkuren-
cyjną nad międzynarodowymi gigantami budują na reaktywości, 
relatywnie niższych kosztach i znajomości specyfiki rynku lokal-
nego”.
Uruchamianie w Polsce, zwłaszcza na zachodzie, centrum oraz 
południu kraju, centrów dystrybucyjnych (międzynarodowych 
firm i korporacji) na Europę lub Europę Środkowo–Wschodnią, 
oraz działalność „dynamicznych polskich dostawców” wywierają 
zatem zasadniczy wpływ na sytuację rynkową. Obsługa logistycz-
na rynku wewnętrznego i dystrybucji międzynarodowej przyno-
si operatorom działającym w tym segmencie rynku, takim jak 
wspomniany ID LOGISTICS, poprawę pozycji rynkowej (nagroda 
w tej kategorii w programie Operator Logistyczny Roku 2015). 
Jednakże za rosnącą dynamiką powierzchni magazynów wyko-
rzystywanych przez operatorów logistycznych nie idzie rosnąca 
dynamika sprzedaży całego rynku. A to oznacza, że obok benefi-
cjentów, możemy wskazać tych usługodawców, którzy w obecnej 
fazie rozwoju rynku stoją na gorszej pozycji. Zależy ona nie od 
popytu na rynku wewnętrznym, lecz od kondycji gospodarek UE.
Na rynek usług logistycznych w Polsce znacząco zatem oddziałuje 
także sytuacja geopolityczna, jak zauważa dr Łukasz Nowakowski, 
właściciel przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego EMAUS 
INTERNATIONAL. Niska cena ropy naftowej i zadowalający kurs 
wymiany walut, to jedne z niewielu dobrych wiadomości dla 
branży transportu międzynarodowego, bo zapowiadany na koniec 
roku wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe w związku 
z uruchomieniem inwestycji finansowych z środków UE - jego 
zdaniem - nie był dostrzegalny. Wyniki sondażu DGC Barometr 
przeprowadzonego na próbie 50 firm, osiągających 8 mld przycho-
dów rocznie, pokazują jednak, że sprzedaż firm transportowych 
w III i IV kwartale rosła zdecydowanie szybciej niż na początku 
roku. Przedstawiciele branży transportowej zdają sobie jednak 
sprawę, że kluczowe dla nich znaczenie ma wzrost gospodarki 

Rynek usług logistycznych w Polsce będzie się nadal intensywnie rozwijał

Marcin Kąkol
Dyrektor operacyjny 
LINK 

W LINK specjalizujemy się w obsłudze takich 
sektorów jak: Automotive, AGD, e-commerce 

i retail, surowce, komponenty, materiały budowlane 
oraz FMCG. Naszymi klientami są zarówno duże, 
międzynarodowe koncerny będące światowymi li-
derami w swoich branżach, jak również mniejsze 
przedsiębiorstwa. Jednym z głównych obsługiwa-
nych przez nas sektorów, który cały czas dynamicz-
nie się rozwija jest rynek usług e-commerce. Sektor 
e-commerce wymaga od nas przede wszystkim ela-
styczności i szybkiej reakcji na stale zmieniające się 
procesy biznesowe w tym sektorze.
Na rynku mocno odczuwalna jest presja cenowa, 
przy wyborze firmy logistycznej liczy się jednak 
przede wszystkim szeroko rozumiana jakość ob-
sługi oraz zakres oferowanych usług. Spółka LINK 

wybierana jest przez klientów ze względu na jakość 
obsługi, terminowość dostaw, elastyczną i dostosowaną 
do wymagań klientów ofertę. Kluczowymi czynnika-
mi decydującymi o wyborze LINK jako partnera lo-
gistycznego są: zespoły specjalistów dedykowanych 
do poszczególnych klientów i branż oraz elastycz-
ność i zapewnienie oferty wpływającej na opty-
malizację łańcucha dostaw naszych klienta. Dla 
klientów istotny jest również stan naszej floty, 
gwarantujący zachowanie wysokich standardów 
dotyczących ekologii i bezpieczeństwa - nowo-
czesne ciągniki i naczepy wyposażone w systemy 
telematyczne. Nasz monitoring 24/7 umożliwia 
klientom bezpośredni i stały dostęp do portalu, 
gdzie można sprawdzić status oraz lokalizację swo-
ich ładunków. ■



EURO LOGISTICS96 OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2015

w całej strefie euro, który był minimalny. „Mam niestety duży 
dystans do optymistycznych prognoz w krótko i średniotermino-
wym horyzoncie – stwierdza Paweł Trębicki, dyrektor zarządzają-
cy firmy RABEN TRANSPORT. Przy recesji w Rosji oraz słabnącej 
gospodarce Chin, ciężko więc o pozytywny nastrój. Niestety słabe 
wyniki ekonomiczne w poszczególnych krajach UE sprzyjają ini-
cjatywom protekcjonistycznym, jak choćby wykorzystanie unijnej 
dyrektywy o delegowaniu do wprowadzenia niemieckiej ustawy 
o pensji minimalnej MiLoG i jej zastosowaniu do transportu dro-
gowego. Dodatkowe wyzwanie stanowi fala uchodźców skutkują-
ca nie tylko przeprawami promowymi do Wielkiej Brytanii, ale 
ogólnie naruszająca podstawy funkcjonowania strefy Schengen. 
W dość futurystycznym, ale niestety realnym scenariuszu można 
wyobrazić sobie rozpad strefy Schengen i czasowe przywrócenie 
granic, w ramach których przewoźnicy będą zmuszeni rejestro-
wać lokalny czas pracy oraz wypłacać kierowcy wynagrodzenie 
zgodnie z lokalną pensja minimalną. Brzmi strasznie, ale również 
takie scenariusze są teraz dyskutowane. W mojej ocenie każde 
z tych działań wyłącznie osłabia UE i zmniejsza jej konkurencyj-
ność w stosunku do reszty świata”.
Przewoźnicy doceniając obecną względną stabilizację na rynku, 
najbardziej obawiają się jej zachwiania, gdyż znaczące zmiany 
w podaży ładunków mogą wywołać wojnę cenową, co w efekcie 
może spowodować trudności w spłacie finansowanych zewnętrz-
nie środków transportu. Zdaniem Adama Ramsa, wiceprezesa za-
rządu firmy DELTA TRANS destrukcyjny wpływ na kształtowanie 
się poziomu stawek frachtowych mają obecnie trudności z zatrud-
nianiem kierowców oraz nierównomierne proporcje w zakresie 
przywozów i wywozów z Polski. Nierównowaga między ekspor-
tem a importem ma charakter strukturalny, gdyż Polska na bazie 
taniej siły roboczej stała się liczącym się eksporterem, o słabym 
z powodu niskich płac popycie wewnętrznym. W opinii Piotra 
Grelki, kierownika działu spedycji w firmie TEXTRA POLAND 
tendencja ta w większym bądź w mniejszym stopniu utrzyma 
się również i w przyszłym roku. Przypomina on, że nadwyżka 
w wymianie handlowej z zagranicą jest zdrowym objawem, ma-
jącym „pozytywny wpływ na całą krajową gospodarkę”i generuje 
rosnące zapotrzebowanie na usługi logistyczne. „Mimo tego, że 

od wielu miesięcy stawki frachtowe systematycznie wzrastają, 
to polskie firmy przewozowe nieustannie obsługują ponad 20% 
transportu na terenie UE”.
Tym niemniej niskie stawki za frachty do Polski stanowią po-
ważny problem dla przewoźników, gdyż nie wszyscy mają moż-
liwość rekompensowania niskich stawek powrotnych wyższymi 
wyjazdowymi z Polski. Zdaniem dr. Łukasza Nowakowskiego 
ożywienie handlu ze wschodnimi sąsiadami mogłoby poprawić 
sytuację. Tym niemniej transport drogowy, zwłaszcza całopojaz-
dowy, „cierpi – jak zauważa kierownik transportu i spedycji firmy 
ROBERT MÜLLER Tomasz Achremowicz - z powodu narastającej 
nierównowagi podaży ładunków w relacjach z większością li-
czących się krajów UE, tj. niedostatku ładunków przywozowych 
w stosunku do wywozowych. Wracające do niemieckich portów 
puste kontenery morskie tylko w niewielkim stopniu łagodzą ten 
problem. Nie widać powodów, dla których ta niekorzystna dla nas 
tendencja mogłaby się odwrócić”. Odwrócenie tej tendencji, gdy 
nastąpi, będzie miało związek ze wzrostem popytu wewnętrzne-
go. Jak zapewnia Igor Caban, dyrektor zarządzający firmy DHL 
PARCEL POLSKA: „W ciągu nadchodzących trzech lat będziemy 
mogli zaobserwować dynamiczny wzrost wymiany towarowej na 
rynku europejskim. W związku z tym spodziewamy się również 
widocznego wzrostu udziału międzynarodowych przesyłek eko-
nomicznych (drogowych). Przewidujemy, że import do naszego 
kraju zakupów zrobionych za granicą będzie stale rósł. Wiąże 
się to przede wszystkim z bardzo szybkim rozwojem segmentu 
e-commerce, ale także z rosnącym zaufaniem Polaków do zaku-
pów w zagranicznych sklepach internetowych, których oferta 
jest często bogatsza niż u ich polskich konkurentów. Prognozy 
na przyszłość obejmują także zwiększanie wymiany towarowej 
z krajami azjatyckimi. Rezerwa, z jaką Polacy traktują sklepy in-
ternetowe mające swoją siedzibę np. w Chinach, maleje głównie 
ze względu na konkurencyjne ceny i szeroki wachlarz produktów. 
Dlatego polski rynek usług logistycznych musi być przygotowany 
na wzmożoną współpracę z przedsiębiorstwami z krajów Dalekie-
go Wschodu”.
Stanem pożądanym dla rynku usług logistycznych jest stabilny 
rozwój gospodarki, pozwalający wyzwolić się z charakterystycz-

Za rosnącą dynamiką powierzchni magazynów wykorzystywanych przez 
operatorów logistycznych nie idzie rosnąca dynamika sprzedaży całego rynku

Maciej Przywrzej 
Prezes zarządu
IFB Poland

Doświadczenie oraz międzynarodowa sieć oddzia-
łów pozwala nam obsługiwać klientów z zakresu 

wszystkich branż począwszy od spożywczej, produk-
cyjnej, handlowej, a skończywszy na chemicznej.
Fracht morski jest wiodącym produktem w IFB 
Polska ,tak jak i w całej IFB Group już od 35 lat. 
W przypadku naszej rodzimej organizacji udało 
nam się uzupełnić ten produkt o usługi w zakresie 
frachtu drogowego, krótkoterminowych usług skła-
dowania i konfekcjonowania a dla przesyłek pilnych 
o fracht lotniczy i połączenia kolejowe z Azji do Pol-
ski i Niemiec. Przy tej okazji warto wspomnieć, iż 
IFB Group posiada dedykowany oddział w Chinach 
oraz w Europie do obsługi cargo kolejowego w im-
porcie i exporcie. Potencjał rynku jest stosunkowo 
stabilny, choć jest narażony na takie zagrożenia ,jak 

choćby skoki kursowe USD czy EUR, co naturalnie 
dotyka importerów czy niestabilny cenowo rynek 
armatorski. Wahania rynku, czyli spadki wolumenu 
u poszczególnych kontrahentów staramy się bilan-
sować nowym biznesem, aby stawały się one mniej 
odczuwalne. 
Presja ceny jest niestety nieodzownym elemen-
tem naszego rynku i w ujęciu ogólnie statystycz-
nym wciąż kategorią pierwszego wyboru podwy-
konawcy czy spedytora. Żywię nadzieję popartą 
coraz to większym doświadczeniem, że poziom 
ceny będzie traktowany na równi z poziomem 
jakości usługi. My do tego właśnie dążymy, chce-
my być jednocześnie konkurencyjni, ale przede 
wszystkim pragniemy być kojarzeni z jakością 
usługi i to nam się sprawdza. ■
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nej dla dekoniunktury presji na obniżkę cen, wywołanej wzro-
stem konkurencji albo wzrostem kosztów własnych. „Rynek usług 
logistycznych – jak prognozuje Krzysztof Więckiewicz, dyrektor 
ds. handlowych ESA LOGISTIKA - będzie zmierzał w kierunku 
większej równowagi. Klient nie będzie w tak zdecydowany sposób 
dyktował cen na rynku. Poszukiwane będą rozwiązania wymaga-
jące podejścia projektowego ze strony operatorów wykorzystujące 
przy tym różne rodzaje transportu. Występujący niedobór kie-
rowców zostanie zastąpiony pracownikami z Ukrainy, co powinno 
przełożyć się na lepszy wynik finansowy firm logistycznych”. Sta-
bilizacja rynku, wywołana stabilnymi cenami oleju napędowego, 
przekłada się na stały poziom cenowy usług, który ma szansę się 
utrzymać, jak twierdzi Piotr Wilczkowiak z firmy SEIFERT POL-
SKA; „nie ma obaw o dalszą obniżkę stawek przez klientów”, gdyż 
dokonane wcześniej korekty spowodowały pogorszenie jakości 
serwisu nie do przyjęcia przez klientów.

Jeśli uda się zapanować nad kosztami, to można będzie liczyć na 
wzrost stawek, wynikający głównie z rozszerzenia zakresu świad-
czonych usług. Ponieważ firmy produkcyjne zmniejszą swoje ob-
ciążenia, jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości i infrastruk-
turę oraz przerzucą problem coraz trudniejszego zdobycia kadry 
na firmy logistyczne, to w przekonaniu Tomasza Kamińskiego 
z firmy SCHNUG POLSKA „usługi logistyczne relatywnie zdroże-
ją w kolejnych latach”. Jak zakłada Emil Lisowski, prezes zarządu 
firmy MARATHON INTERNATIONAL: „O ile tendencje wzrostowe 
nie zostaną zahamowane przez czynniki polityczne bądź silne 
wahania kursów paliw, to możemy mówić o przekonaniu więk-
szej liczby klientów do powierzenia swojej logistyki operatorom. 
Pewną niedogodnością w zakresie świadczenia usług może być 
spadające bezrobocie, co wpłynie znacząco na problemy doboru 
pracowników i rentowność prowadzenia niektórych usług”. Jeśli 
natomiast wzrosną koszty świadczenia usług transportowych ze 

Poważnym zagrożeniem dla stabilnego wzrostu rynku usług logistycznych 
mogą być gwałtownie rosnące koszty pracy i usług

Lidia Ratajczak-Kluck
Dyrektor SG SCM
arvato Polska

Spółka arvato posiada wieloletnie doświadcze-
nia w obsłudze sektora e-commerce. W okresie 

współpracy z e-sklepami wypracowaliśmy efektyw-
ny model outsourcingu procesów operacyjnych – 
One Stop E-commerce. Główną zaletą tego modelu 
biznesowego dla klientów jest możliwość poświęce-
nia pełnej uwagi podstawowej działalności e-skle-
pu, czyli sprzedaży, promocji, modelowaniu oferty 
i usług, czy marketingowi pozostawiając kwestie 
informatyczne, obsługę klienta, logistykę, czy procesy 
finansowo-księgowe partnerowi. One Stop E-commerce 
zapewnia e-sklepowi pełną obsługę procesów ope-
racyjnych, sprawną koordynację działań, integrację 
oraz optymalną współpracę i komunikację pomiędzy 
podmiotami. Istotny jest tutaj tzw. efekt synergii, który 
występuje dzięki właściwemu połączeniu wielu części 
składowych w jedną całość. Współpracujące działy 
IT, obsługi klienta, logistyki i księgowo-finansowe 

zapewniają firmie zwielokrotnione profity. Praktyka 
wskazuje, że działalność w takim modelu daje oszczęd-
ności na poziomie 10-20%. Dziś siłą logistyki sklepu 
internetowego jest pełne dostosowanie się do potrzeb 
klienta. Właśnie dlatego e-sklepy coraz częściej, oprócz 
standardowych usług logistycznych, korzystają z tych 
dodatkowych, które często są przewagą konkurencyj-
ną. Wśród nich można wymienić m.in. sprawdzanie 
i odświeżanie produktów po zwrocie, ponowne omet-
kowanie i pakowanie, czy dostosowanie towaru do pre-
ferencji klientów na rynkach lokalnych (w przypadku 
e-sklepów wysyłających swoje towary do wielu krajów). 
Co więcej duże sklepy internetowe coraz częściej wy-
odrębniają działy contact center powierzając w całości 
obsługę klienta zewnętrznemu partnerowi. Ostatnimi 
czasy odnotowaliśmy także dużo większe zaintereso-
wanie usługami wdrożeniowymi platform do obsługi 
e-sklepów. ■

DOKĄDKOLWIEK ZMIERZASZ,  
MY JUŻ TAM JESTEŚMY.

www.dachser.pl
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względu na wzrost wynagrodzeń kierowców, to z całą pewnością 
pociągnie to za sobą wzrost stawek, ale dzięki postępowi technicz-
nemu będzie możliwy – jak twierdzi Tomasz Kamiński – wzrost 
rentowności tych usług, osiągnięty dzięki oszczędności paliwa 
i lepszemu zarządzaniu flotą.
Poważnym zagrożeniem dla stabilnego wzrostu rynku usług lo-
gistycznych mogą być gwałtownie rosnące koszty pracy i usług, 
spowodowane niedoborem siły roboczej, zwłaszcza kierowców. 
Atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju może zostać zakwestio-
nowana, kiedy upadnie mit, że nasi pracownicy są tani. Tendencja 
do wzrostu wynagrodzeń kierowców (także tych wymuszonych 
przez przepisy o płacy minimalnej w krajach obcych), oraz ich 
rosnącymi wymaganiami socjalnymi (ryczałty za noclegi) i finan-
sowymi, w dłuższej perspektywie może – ostrzega Adam Rams 
z firmy DELTA TRANS - spowodować, że „polskie przedsiębior-
stwa transportowe konkurencyjne obecnie w UE głównie z po-
wodu niskich kosztów pracy przestaną być atrakcyjne cenowo, 
a tym samym Polska przestanie zajmować w Europie tak wysoką 
pozycję, jeśli chodzi o udział w przewozach drogowych”. Niedobór 
kierowców na rynku bierze się z tego, że kierowcy starszego poko-
lenia – twierdzi Jerzy Gębski z ENTERPRISE LOGISTICS - „powoli 
odchodzą od czynnego uprawiania zawodu. Ich młodszych kole-
gów po fachu, dzisiejszych 30-40 latków, jest za mało, wielu z nich 
pracuje u zagranicznych przewoźników, natomiast młodzież ge-
neralnie nie jest zainteresowana uprawianiem tego zawodu. Ten 
stan rzeczy ma swoje źródło w zaniku szkolnictwa zawodowego 
po przemianach ustrojowych w naszym kraju. Być może dałoby 
się zmienić sytuację organizując ogólnopolski program rządowy 
dla zachęcenia młodych ludzi do tej pracy poprzez wytworzenie 
zachęt w połączeniu z próbą stworzenia dobrej atmosfery wokół 
tego zawodu (wszak miał on swój etos, zaś jego uprawianie mo-
głoby dawać satysfakcję, w tym finansową). Niestety, jak dotąd 
takich działań brak. Branża chce zatrudniać, ale nie ma kogo. 
Młodzi zaś nie mają pracy, nad czym politycy ubolewają”.
W związku z niedoborem siły roboczej zmieni się struktura rynku 
usług transportowych. Jeśli nie uda się zastąpić kierowców emi-
grujących z powodu zarobkowych pracownikami z innych krajów 
(głównie Ukrainy), to koszty zatrudnienia wzrosną lub spadnie 
zatrudnienie. Przy wzroście wolumenu przewozów podwyższeniu 
ulegną także stawki. Jak podkreśla Leszek Luda, właściciel fir-
my HIGIENA MBTH i prezes zarządu stowarzyszenia Polska Unia 

Transportu, duże firmy w związku z tym zmniejszą liczbę posia-
danych pojazdów i „nastąpi dalsze rozdrobnienie rynku”. Z prze-
słanki, że firmom transportowym będzie brakowało kierowców, 
wynika jednak raczej - zdaniem Edyty Stępniewskiej, koordyna-
tora działu logistyki w firmie AGRO-SKŁAD, że na rynku będzie 
wprawdzie mniej aut, ale także, że „na rynku transportowym po-
zostaną najlepsi”. Tym samym będzie można mówić o powrocie 
rynku przewoźnika. Z tym poglądem, że własna flota stanie się 
cennym zasobem, zdaje się zgadzać także Paweł Trębicki z firmy 
RABEN TRANSPORT, który wróży częściowy powrót modelu prze-
woźnika lub model mieszany – flota własna i flota kontraktowa. 
„Przez ostatnie lata wiele firm całkowicie wyzbyło się własnego 
taboru, pozbywając się jednocześnie kluczowych kompetencji 
transportowych. W efekcie pracownicy wielu dużych operatorów 
posiadają minimalną wiedzę na temat podstawowych zagadnień 
technicznych. Klienci coraz bardziej szukają rozwiązań out of the 
box, jeśli więc pudełko jest puste - nie ma z czego czerpać”.
Struktura rynku zmieniać się będzie tym szybciej, im gwał-
towniej zaznaczą się duże wahania cen, zmienne ceny paliwa 
i niska rentowność, twierdzi Michał Podgórski, dyrektor gene-
ralny w firmie FUTURA CARGO. Proces konsolidacji dużych 
firm transportowych i spedycyjnych odbędzie się kosztem 
średnich przedsiębiorstw, które stopniowo będą traciły pozy-
cje na rynku. „Na rynku pozostaną bardzo mali, samowy-
starczalni gracze (mikro firmy) i bardzo duże przedsiębior-
stwa, które niską rentowność zrekompensują wielkością 
obrotu. Wyjątkiem od reguły będą jednie firmy świadczące 
wysoko wyspecjalizowane usługi”. Ze względu na ogra-
niczoną możliwość wzrostu organicznego, spowodowaną 
przez niskie tempo wzrostu gospodarki europejskiej, ope-
ratorzy logistyczni rozwijają się – zauważa Paweł Trębic-
ki – „prawie wyłącznie poprzez akwizycje lub agresywną 
politykę sprzedażową. Przy bardzo konkurencyjnym rynku 
utrzymanie marż wymaga wolumenów, a te konsolidacji 
branży. Taki scenariusz dla najlepszych firm może okazać 
się zwycięski, dla pozostałych oznaczać będzie jednak skrajne 
ograniczenie lub nawet zaprzestanie działalności”. Może się 
jednak okazać, co sugeruje Yann Belgy, że zwiększenie udzia-
łów w rynku nie spowoduje jednak wzrostu cen i marży, bo 
„konkurencja już teraz jest bardzo silna, a nowi gracze gotowi, 
by w każdej chwili wejść na rynek”. ■

Konrad Motyka
Dyrektor operacyjny
Allport Cargo Services Poland

Dość trudno określić kilka branż, które dominu-
ją w imporcie towarów. Wszystko uzależnione 

jest od sytuacji na rynku oraz kursów walutowych, 
które ograniczają rentowność w imporcie towarów. 
Branże dominujące to zapewne elektronika, artyku-
ły gospodarstwa domowego. Jeśli mówimy o ekspo-
rcie musimy oczywiście wspomnieć o produktach 
spożywczych. Embargo wprowadzone przez Rosję 
spowodowało , iż nasze rodzime firmy zaczęły szu-
kać nowych rynków zbytu .Coraz częściej polskie 
firmy są doceniane na całym świecie. Wysoka ja-
kość produktów pozwała nam rywalizować na wielu 
światowych rynkach, tym samym zmniejszając nasz 
deficyt w handlu zagranicznym.
Obecnie możemy dostrzec wzrost popularności 
transportu kolejowego z Chin do Europy Środkowej. 
Ta usługa z pewnością będzie coraz bardziej konku-
rencyjna dla transportu lotniczego. Coraz częściej ta 

opcja będzie wybierana przez klientów , tym samym 
zmniejszając ilość ładunków lotniczych. Krótki czas 
transportu (około 14 dni ) pozwala na optymalizację 
czasu dostawy produktu do klienta , co często jest 
kluczowym czynnikiem konkurencyjności.
Wraz z wyrównującym się od blisko dwóch lat bi-
lansem handlowym Polski, Allport Cargo Services 
Poland obserwuje znaczący wzrost popytu w ekspo-
rcie, szczególnie w kontekście transportu lotnicze-
go. Oprócz tradycyjnych dla tej gałęzi transportu 
sektorów gospodarki, takich jak Automotive, aero-
space czy oil&gas, szczególna uwagę kierujemy rów-
nież na branżę spożywczą, w tym łatwo psujące się 
warzywa, owoce i nabiał. Zespół specjalistów Allport 
Cargo Services Poland z ciekawością przygląda się 
stale rosnącemu popytowi wewnętrznemu w Chi-
nach, wynikającemu z rozwoju tamtejszej klasy 
średniej. ■
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Wyniki badania satysfakcji klientów dobitnie wskazywały, że 
wcale nie oczekują oni dalszego śrubowania ani kosztów, ani 

norm jakościowych (długookresowo wykonanie norm przecież i tak 
wzrasta), lecz mniej standardowego podejścia do rozwiązywania 
problemów logistycznych, wspartego udokumentowanym doświad-
czeniem i wiarygodnością biznesową. Sygnały otrzymywane od tych 
uczestników rynku, do których z pewnością należało odrzucanie 
ofert, menedżerowie firm logistycznych rozumieli opacznie. Dyso-
nans poznawczy polegał na tym, że odrzucanie ofert (zawierającej 
oczywiście cenę usługi) tłumaczono sobie wywieraniem presji ceno-
wej. Uznawano, że należy się poddać tej presji i szukać w obliczu 
rosnącej konkurencji nowych sposobów na optymalizację kosztów, 
nie starano się natomiast poprawiać samej oferty zgodnie z oczeki-
waniami klientów. Tłumaczono, że wyjście poza standardową usługę 
tylko podwyższa koszty, a przecież klient oczekuje, żeby było taniej.
Wśród ekspertów reprezentujących firmy logistyczne panowała do 
niedawna pełna zgoda, że nie ma ucieczki przed presją klientów na 
obniżenie kosztów logistycznych. Skoro klienci (producenci i sieci 
handlowe) walczą o konsumenta ceną, to muszą poszukiwać możli-
wości redukcji kosztów operacyjnych, a tym samym redukcji stawek 
firm logistycznych. Nacisk na wzrost produktywności i poprawę pro-
cesów po stronie firm logistycznych prowadził do likwidacji lokaliza-
cji i projektów nierentownych. Jeśli redukowano wszystko, co zbędne, 
to trudno sobie wyobrazić, aby jednocześnie przyzwalano na inicjo-
wanie nowych projektów, z natury obciążonych ryzykiem. Koniecz-
ność optymalizacji kosztów własnych okazała się w końcu frazesem, 
rozumianym błędnie jako szukanie oszczędności na danej operacji, 
aby móc zaoferować jeszcze niższą jej cenę.

Klient będzie poszukiwał najbardziej kompleksowych i efektywnych 
rozwiązań, nie kierując się bynajmniej „ceną dnia”, twierdzi Krzysz-
tof Więckiewicz, dyrektor ds. handlowych ESA LOGISTIKA. „Nastą-
pi dalszy proces rozdrobnienia przesyłek i przesunięcia wolumenu 
w kierunku wysyłek częściowych i drobnicowych. W dłuższej per-
spektywie wyraźnie nabierze tempa proces outsourcingu usług lo-
gistycznych. Firmy będą szukać operatorów logistycznych, mających 
rozwiązania niezbędne do zarządzania całym przepływem towarów 
w łańcuchu dostaw, biorąc odpowiedzialność za jakość i terminowość 
wykonania usług”. Skoro klienci, walcząc o udział w rynku, muszą 
szukać oszczędności logistycznych i elastyczności w zakresie maga-
zynowania i transportu, to zapewnić to może sprawnie działający ope-
rator logistyczny. To sprawność operacyjna, a nie cena daje przewagę 
konkurencyjną. Szanse na rozwój będą miały firmy oferujące innowa-
cyjne rozwiązania i budujące długookresową strategię współpracy ze 
swoimi klientami. Skłania to cały szereg firm logistycznych do wpro-
wadzania zmian systemowych, mających na celu lepsze dopasowanie 
się do zmieniających się potrzeb klientów. Na ten czynnik sprawczy 
wskazuje Marcin Gruchała, prezes zarządu firmy VGL GROUP: „Ocze-
kujemy znacznych zmian, nie tyle w kierunkach, ile w sposobach 
działania polskich eksporterów i importerów, wymuszających zmiany 
na rynku usług logistycznych. Wraz z rozwojem polskich firm, zarów-
no organizacyjnym jak i geograficznym, spodziewamy się komplekso-
wego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw i konsolidacji wielu 
funkcji logistycznych u jednego operatora. Tym samym możliwości 
operacyjne firm logistycznych muszą się stale poszerzać o kolejne 
kompetencje i nowe rynki, na których działają, bądź zamierzają dzia-
łać polscy przedsiębiorcy”.
Jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynku logistycznym 
jest elastyczność odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw, wpro-
wadzanie zmian zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów. Ela-
styczne przystosowanie się do wymogów klienta korzystnie wpływa 
na budowanie wzajemnych relacji. Operatorzy logistyczni zmuszeni 
są do zwiększania portfela swoich usług, co uwarunkowane jest ko-
niecznością szybkiego dostosowywania się do wymagań oraz zmian 
warunków współpracy z klientami. Jak stwierdza Beata Szczygieł, 
kierownik działu ofertowania w firmie C. HARTWIG GDYNIA: „Firmy 
sektora TSL w najbliższym roku będą nastawione na powiększenie 
portfela swoich klientów, poprzez podnoszenie jakości swoich usług 
oraz rozwijanie sił sprzedażowych. Szybsze wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań tak na poziomie zarządzania, jak i na poziomie operacyj-
nym, da firmom lepszy kapitał na przyszłość. Kryzys nauczył nas, 
że elastyczność i umiejętność wdrażania dobrych praktyk pozwala 
uniknąć tąpnięć i utrzymać pozycję na rynku. (…) W perspektywie 
kolejnych trzech lat nadal będziemy mieli do czynienia z presją na 
obniżanie kosztów. Spodziewamy się jednak , że klienci branży TSL 
zaczną szukać innych niż cenowe aspektów w usługach (takich jak: 
jakość, wielokompleksowość i elastyczność). (…) Funkcjonowanie 
w gospodarce globalnej, w której wszelkie działania na arenie mię-
dzynarodowej działają jak system naczyń połączonych, sprawia, że 
(…) wymagają one uwagi i szybkiej reakcji tak ze strony polskich pro-

Kierunki rozwoju firm logistycznych
W ubiegłorocznym raporcie wskazywaliśmy na poważny rozdźwięk między oczekiwaniami klientów a przekonaniami menedżerów 
firm logistycznych na temat kierunku rozwoju rynku.
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ducentów, jak i operatorów logistycznych, aby odpowiednio dostoso-
wywać swoje strategie do dynamicznie zmieniających się warunków 
międzynarodowych”.
Rynek usług logistycznych będzie się rozwijał zgodnie z tendencją do 
ograniczania zapasów w łańcuchu dostaw, co przejawia się wzrostem 
liczby przesyłek drobnicowych kosztem całopojazdowych. Jak 
zauważa Jarosław Łosek, kierownik działu dystrybucji w firmie 
KNAUF-TRANS POLSKA wynika to ze zmiany podejścia przedsię-
biorstw do zarządzania zaopatrzeniem (mniejsze partie dostawy) 
oraz dystrybucji towarów. „Zmieniło się również podejście kon-
sumentów, dla których oprócz towaru i jego ceny, ważna staje się 
sama jakość i sposób dostawy. Realizacja mniejszych ilościowo/
wartościowo dostaw będzie dawała możliwość rozwoju nie tylko 
dużym międzynarodowym operatorom logistycznym, ale także 
małym firmom TSL. Właśnie krajowe, regionalne firmy o bardzo 
wysokim poziomie jakości realizowanych usług „szytych na miarę 
klienta” będą miały bardzo dużą szanse na osiągnięcie sukcesu. 
Obecne firmy TSL borykają się z wieloma problemami, ale te w naj-
bliższym okresie ulegną ograniczeniu. IT Cloud Computing umożliwi 
dostęp do innowacyjnych oprogramowań także małym firmom, któ-
rych obecnie nie stać na zakup wysublimowanych ERP wraz z oto-
czeniem ekstranetowym do komunikacji z partnerami biznesowymi. 
Przy obecnym długoterminowym niskim koszcie pozyskania finan-
sowania firmy TSL mają szansę na dokonywanie inwestycji w środki 
techniczne a także co najważniejsze na stałe podnoszenie kwalifikacji 
personelu”.

Choć logistyka kontraktowa wydaje się obecnie zarezerwowana dla bar-
dzo dużych przedsiębiorstw, to - zdaniem Michała Podgórskiego, dyrekto-
ra generalnego firmy FUTURA CARGO - zostanie miejsce dla lokalnych 
dystrybutorów (powiat, aglomeracja), którzy będą mogli świadczyć cześć 
usług na rzecz większych podmiotów z branży. Współpraca operatorów 
w różnych konfiguracjach stanie się koniecznością szczególnie w przy-
padku obsługi rynku e-commerce ze względu na stopień skomplikowania 
operacji, oraz duże koszty inwestycji w automatykę i systemy IT, jak sądzi 
Wojciech Gruszka, dyrektor handlowy firmy DTA. „W przypadku logisty-
ki kontraktowej, częściowo lub w pełni zautomatyzowane magazyny, 
mogą – w opinii Yanna Belgy z ID Logistics - stać się wkrótce nie tylko 
wizytówką firm, ale i pragmatycznym rozwiązaniem odpowiadającym 
na brak siły roboczej i rosnące koszty płac w niektórych regionach”.
Istotny wzrost zainteresowania outsourcingiem usług logistycznych, 
którego celem jest chęć obniżenia kosztów stałych przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych, zgodnie z oczekiwaniami nie nastąpił. 
Outsourcing w największym stopniu dotyczy wielkich firm przemy-
słowych i handlowych. Decyzje o każdym nowym projekcie outso-
urcingowym lub zmianie operatora logistycznego zachodzą powoli. 
Wprawdzie operatorzy logistyczni w coraz większym stopniu, jak 
pokazują to wyniki naszego badania satysfakcji, przyczyniają się do 
poprawy wydajności i efektywności operacji klientów, to tendencja 
tanie przekłada się na wzrost liczby projektów outsourcingo-
wych. Operatorzy koncentrują się bardziej na poprawie wyko-
rzystania infrastruktury niż na wdrożeniach nowych projek-
tów logistycznych.
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Szanse na rozwój będą miały firmy oferujące innowacyjne rozwiązania  
i budujące długookresową strategię współpracy ze swoimi klientami

Krajowe, regionalne firmy o bardzo wysokim poziomie jakości 
realizowanych usług „szytych na miarę klienta” będą miały bardzo dużą 
szanse na osiągnięcie sukcesu

Paweł Todorow 
Board Member - Key Accounts
VGL Group

VGL Group oferuje szeroki wachlarz usług z za-
kresu TSL, a dzięki innowacyjnym rozwiąza-

niom logistycznym przy odpowiednim wsparciu 
IT, klasyfikuje się jako jeden z niewielu polskich 
podmiotów 4PL na krajowym rynku. Obecnie klien-
ci stają się coraz bardziej wymagający, więc w celu 

zaspokojenia ich potrzeb niezbędna jest komplekso-
wość usług związanych z logistyką. 
W związku z powyższym, najefektywniej pracujemy 
z klientami z branży odzieżowej, spożywczej, czy 
szeroko rozumianego „retailu”, gdzie klucz do suk-
cesu stanowi odpowiednie zarządzanie całym łańcu-
chem dostaw pod kątem redukcji kosztów i zapasów, 
terminowości czasu dostaw oraz ciągłej poprawy 
efektywności. Klucz ten jednocześnie pozwala nam 
skutecznie otwierać drzwi do wszystkich branż. 
W Polsce niezwykle dynamicznie rozwija się rynek 
e-commerce, który w okresie zaledwie ostatniej de-
kady urósł ponad dziesięciokrotnie, a w ślad za tymi 
wzrostami pojawiły się nowe wyzwania i możliwo-
ści w zakresie obsługi logistycznej. Ze względu na 
specyfikę rynku e-commerce, operatorzy logistyczni 
muszą być z jednej strony elastyczni i ukierunkowa-
ni na klienta (duża różnorodność potrzeb w zależno-
ści od specyfiki klienta, czy branży), a jednocześnie 
posiadać odpowiednie zaplecze logistyczne, które 
pozwoli odpowiednio obsłużyć zamówienia dla któ-
rych kluczowy jest czas i jakość realizacji. W obsłu-

dze logistycznej e-commerce oprócz standardowych 
czynności magazynowo - dystrybucyjnych musimy 
zadbać o zwroty i reklamacje towarów oraz obsłu-
gę klienta końcowego. Dodatkowo konieczne jest 
zabezpieczenie ze strony IT przy zarządzaniu plat-
formami e-sklepów, a także polityce dotyczącej płat-
ności online, czy tych dokonywanych przy odbiorze 
towaru. Dlatego też, jako firma o szerokiej perspek-
tywie, uważnie obserwująca trendy rozwojowe, 
odpowiednio wcześnie zadbaliśmy o zapewnienie 
właściwych rozwiązań i kompetencji a tym samym 
spełnienia specjalnych wymogów. Na rynku TSL 
występuje ostra walka konkurencja, która w wielu 
momentach przybiera wręcz formę wojny cenowej 
i wpływa również na podejście klientów, którzy czę-
sto wykorzystują sytuację do wynegocjowania moż-
liwie najniższych stawek. Największa presja cenowa 
występuje przy najprostszych i najpopularniejszych 
zleceniach transportowo-logistycznych, a najmniej-
sza w wyspecjalizowanych segmentach rynku, gdzie 
złożoność i trudność wykonania usługi skutecznie 
zawęża grono dostawców. ■



Choć widoczne jest poszukiwanie przez klientów szerokiego za-
kresu komplementarnych usług, obejmujących magazynowanie, 
spedycję całopojazdową i drobnicową, to jeszcze nie można mówić 
o jakościowej zmianie, jaką stworzy zaistnienie nowych sektorów 
i usług objętych outsourcingiem logistycznym, w tym obsługi handlu 
elektronicznego. W ostatnich latach udział klientów lokujących na 
zewnątrz większość wydatków logistycznych w całości przychodów 
niektórych operatorów z roku na rok rośnie. Ich strategię wyznaczać 
może obsługa projektów outsourcingowych Warunkiem umasowie-
nia outsourcingu logistyki jest objęcie nim rynku e-commerce, 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 magazynowanie, konfekcjo-
nowanie czy usługi finansowe. Dlatego właśnie klienci największy 
deficyt w zakresie obsługi logistycznej odczuwają ze względu na brak 
zasobów, brak kompleksowej oferty i niewystarczającą elastyczność 
operatorów logistycznych w działaniu. Operatorzy logistyczni znajdu-
ją się pod presją na większą elastyczność kontraktów oraz krótsze 
terminy wdrożeń. Wzrastający popyt na e-commerce i reverse logi-
stics przyczynia się do powiększania powierzchni magazynów znaj-
dujących się w dyspozycji operatorów logistycznych.
O ile przez ostatnią dekadę liczba przedsiębiorstw preferujących 
outsourcing malała, to jednak w okresie spowolnienia gospodarczego 
udział tych przedsiębiorstw w przychodach operatorów logistycznych 
zaczął rosnąć. W ostatnich latach sytuacja coraz bardziej się różnicu-
je: niektórzy operatorzy osiągają coraz wyższe przychody z outsour-
cingu, inni coraz niższe.
Szansą rozwoju dla firm wyspecjalizowanych w outsourcingu usług 
logistycznych będzie powstanie magazynów dla logistyki e-commer-
ce. Dzięki temu będzie wzrastał udział usług kurierskich w całym 
rynku usług logistycznych. Zdaniem Igora Cabana, dyrektora za-

rządzającego firmy DHL PARCEL POLSKA: „Wzrosty wolumenowe, 
szczególnie jeśli chodzi o segment B2C, związane z nieustającym 
rozwojem handlu internetowego, będą oscylowały w granicach 15-
20%. Aktualnie nie obserwujemy żadnych przesłanek, które mogłyby 
wskazywać na spowolnienie tego wzrostu. Co więcej - przewidujemy 
także stały wzrost liczby przesyłek międzynarodowych”. Ten segment 
rynku najbardziej będzie podatny na fuzje i przejęcia. Na umocnienie 
pozycji w segmencie logistyki nakierowanej na klienta indywidualne-
go (B2C) zarówno w dotychczasowych kanałach - media, książki, czy 
drobne AGD i odzież, jak i produktów przemysłu farmaceutycznego 
- mają ochotę przedstawiciele Wielkiej Trójki: UPS (przejęcie firmy 
POLTRAF), FEDEX (bliskie finalizacji przejęcie TNT) i DHL (wydzie-
lenie marki DHL PARCEL), oraz inne potężne firmy, takie jak DB 
SCHENKER (alians z GLS). Przejęcie firmy kurierskiej SIÓDEMKA 
przez DPD POLSKA odbiło się głośnym echem, zaimponowało przy 
tym tempo rebrandingu, wiążące się z koniecznością jednorazowej 
wymiany oznakowań wszystkich pojazdów kurierskich. „Niewyklu-
czone, że w związku z postępującym rozwojem rynku i wzrostem 
konkurencyjności – jak sugerował w ubiegłorocznej wypowiedzi dla 
DGC Rafał Brzoska, prezes zarządu grupy INTEGER.PL - będziemy 
również świadkami [innych] znaczących konsolidacji – takich jak 
przejęcie SIÓDEMKI przez DPD”.
DPD POLSKA stała się liderem na polskim rynku kurierskim z rocz-
nym wolumenem wynoszącym 90 mln paczek i przychodami sięga-
jącymi 1,2 mld zł. Największym wyzwaniem była potrzeba szybkiej 
integracji procesów operacyjnych. Jak twierdzi Rafał Nawłoka, pre-
zes zarządu firmy: „Początkowo planowaliśmy, że wszystkie aspekty 
połączenia zajmą więcej czasu, okoliczności organizacyjne zmusiły 
nas jednak do przyspieszenia integracji jednego z naszych lokalnych 
oddziałów. Decyzje o przyspieszeniu strony operacyjnej połącze-
nia zapadły błyskawicznie, tym bardziej, że nasi (kluczowi) klienci 
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To sprawność operacyjna, a nie cena daje przewagę konkurencyjną

Wzrośnie znaczenie konkurowania jakością obsługi i innowacyjnością rozwiązań

Paweł Trębicki
Dyrektor generalny
Raben Transport 

Raben Transport specjalizuje się w ładunkach ca-
ło-pojazdowych międzynarodowych i krajowych, 

drogowych oraz intermodalnych. Z racji specyfiki pro-
duktów szukamy więc przede wszystkim klientów wy-
soko wolumenowych zarówno takich, którzy zarządzają 
potokami ładunkowymi pomiędzy Polską a krajami trze-
cimi, jak również na poziomie ogólnoeuropejskim. Od 

lat równolegle pogłębiamy nasza specjalizację w branży 
Automotive oraz chemicznej, gdzie w bieżącym roku 
podnieśliśmy nasz wynik w audycie SQAS do pozio-
mu 90%. W ciągu najbliższych dwóch lat chcielibyśmy 
zrównoważyć procentowy udział w portfelu spółki trans-
portu krajowego i międzynarodowego. Teraz ten ostatni 
istotnie dominuje. Wydaje się, że warunki rynkowe są 
w tym zakresie stosunkowo sprzyjające. Na rynku kra-
jowym brakuje przewoźników, którzy są w stanie podjąć 
się obsługi dużych kontraktów powyżej 10-20 zleceń/
dziennie, z uwzględnieniem fluktuacji sezonowej. Nie-
zmiennie inwestujemy też w intermodal. W pierwszym 
kwartale 2016 już prawie 50% naczep stanowić będą 
naczepy mega – standard huckepack. Mam nadzieję, 
że również z początkiem roku będziemy mogli ogłosić 
wprowadzenie naszego nowego serwisu intermodalne-
go. Jeśli chodzi o e-commerce, Raben musiał dostosować 
swoje działanie do nowych potrzeb e-rynku. Po pierw-
sze, mamy dwa rodzaje klientów: pierwsi to dotychcza-
sowi klienci, którzy dodali kanał on-line do prowadzo-
nego przez siebie kanału off-line. Drugi typ klientów, 
to nowe firmy, które utworzyły tylko sklepy on-line (ok 
15 000 w Polsce) – dla nich kluczowym tematem jest 

marketing i sprzedaż. W większości przypadków nie 
posiadają oni logistyki. Raben musiał dostosować się do 
specyficznych wymagań i poradzić sobie z nowymi te-
matami takimi jak Google, SEO (Search Engine Optimi-
zation), SEM (Search Engine Marketing), PayU, Paypal… 
Po drugie, wiele z tych firm nie posiada własnego ERP 
i budują swoje sklepy na zewnętrznych platformach in-
ternetowych, takich jak IAI(SaaS*), Shoper (SaaS*) lub 
Magento (open Source**). To pociąga za sobą koniecz-
ność budowy przez Raben specyficznych interfejsów 
z tymi platformami, przy wykorzystaniu nowych możli-
wości komunikacji, takich jak WebServices. Jeśli chodzi 
o samą logistykę (operacje wewnętrzne), to biorąc pod 
uwagę małe ilości do magazynowania/przyjmowania/ 
przygotowania, Raben musiał dostosować również swoje 
usługi IT oraz zwiększyć wydajność poprzez wykorzy-
stanie nowych funkcjonalności, jak np. reverse picking 
(możliwość umieszczania w lokacji więcej niż 1 SKU), 
multi order picking (możliwość przygotowania więcej 
niż 1 zlecenie w tym samym czas), opakowania. I ostat-
ni, ale bardzo istotny punkt, Kurier – Raben ma inter-
fejs z GLS, który dedykowany jest do transportu małych 
przesyłek. ■



wyrazili oczekiwanie, że okres przejściowy nie będzie trwał długo. 
Cały proces udało się przeprowadzić w niezwykle szybkim tempie, 
szczególnie biorąc pod uwagę skalę działalności obu firm. Ostatecznie 
cały proces łączenia sieci operacyjnych zamknęliśmy w ciągu trzech 
miesięcy. Warto podkreślić, że zakup konkurencyjnego podmiotu na 
rynku rządzi się swoimi prawami i nikt nie jest w stanie przewidzieć 
wszystkich okoliczności. Przed transakcją mieliśmy dość ograniczony 
dostęp do informacji o stanie infrastruktury SIÓDEMKI, która, jak się 
okazało, różniła się od standardów obowiązujących w DPD. Przejmując 
SIÓDEMKĘ, siłą rzeczy DPD POLSKA musiała automatycznie obsłużyć 
wszystkie paczki obu do niedawna niezależnych od siebie spółek, dlate-
go też skala redukcji zatrudnienia nie była wielka. Największe wyzwanie 
związane było właśnie ze sprawnym przejęciem dodatkowych tysięcy 
paczek. Już dziś jednak można śmiało powiedzieć, że proces połączenia 
obu spółek zakończył się sukcesem. Priorytetem dla DPD POLSKA zawsze 
była najwyższa jakość usług. Podczas łączenia oddziałów niekiedy zdarza-
ły się jej wahnięcia. Dziś notujemy wysoki współczynnik doręczalności 
przy pierwszej próbie. Jego wartość odpowiada wskaźnikom DPD sprzed 
połączenia. Klienci DPD POLSKA, zarówno indywidualni, jak i bizne-
sowi mają przejrzystą, jednorodną ofertę, a paczki dostarczane są 
na czas i w nienaruszonym stanie. Teraz jest pora na dalszy rozwój 
oferty dla klientów ze wszystkich grup. Przygotowujemy się także do 
rozwoju punktów nadań i odbioru paczek, czyli DPD STREFA PACZKI, 
która z czasem zostanie włączona do międzynarodowej sieci Pickup”.
Rynek usług ekspresowych cieszy się stałym wzrostem popytu. 
W ubiegłych latach firmy kurierskie stały przed wyzwaniem zacho-
wania płynności przepływu towarów zarówno dla ponadmiarowej 
liczby przesyłek, jak i śladowych ilości – zaistniała więc konieczność 
rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej mimo wahań popytu. 
Odpowiednia przepustowość i elastyczność operacyjna jako podstawa 
strategii czołowych firm kurierskich obecnie procentuje. Charakte-
rystycznym zjawiskiem na obecnym etapie rozwoju rynku jest kon-
centracja na obsłudze tych dziedzin, które mają największy potencjał 
rynkowy (e-commerce, wymiana międzynarodowa).
Zdaniem ekspertów, Marcina Gruchały z VGL Group, Macieja Przy-
wrzeja z IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDE POLAND i Bogdana 
Augustyniaka z ALLPORT CARGO SERVICES POLAND, spedycja lot-
nicza i morska zmieniać będzie swoją formę, a dotychczasowy proces 
spedycyjny rozciągany będzie na nowe funkcje logistyczne wyma-
gane przez klienta, takie jak zarządzanie zamówieniami, integracja 

danych logistycznych poprzez systemy IT wspomagające zarządzanie 
łańcuchem dostaw. Klienci działając w handlu czy produkcji na ska-
lę globalną poszukują kompleksowych rozwiązań gwarantujących 
jakość, czas i ekonomię zastosowanego rozwiązania. Ważna jest ela-
styczność i partnerska współpraca z klientami. W segmencie tym po 
raz pierwszy od lat zaznaczył się wyraźny wzrost zatrudnienia, mimo 
trudnej sytuacji w branży morskiej wywołanej kryzysem cenowym. 
„W dłuższej perspektywie branża morska – zapewnia Maciej Przy-
wrzej - wyjdzie z kryzysu cenowego, związanego obecnie głównie 
z konfliktem na wschodzie Europy i znacznym ograniczeniem ładun-
ków w tamtym kierunku. Wprowadzenie przez armatorów większych 
ładunkowo jednostek morskich, zwiększające podaż przestrzeni ła-
dunkowej, wystąpiło jednocześnie ze spadkiem ładunków”. Rozmia-
ry kryzysu obrazuje stan z końca 2015 r., kiedy importowe stawki 
morskie sięgnęły dna a stawka za import kontenera 40-stopowego 
z Dalekiego Wschodu równała się stawce dowozowej z portu Gdynia/
Gdańsk do Warszawy.
Jeśli chodzi o decydujący o obrazie polskiej logistyki segment trans-
portu drogowego, to możliwości wykorzystywania przewagi kosztowej 
będą się kurczyły, bo wskutek regulacji prawnych i deficytu siły robo-
czej koszty przedsiębiorstw transportowych wzrosną. Wzrośnie zna-
czenie konkurowania jakością obsługi i innowacyjnością rozwiązań. 
Mimo znaczącego wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe 
mniejsze firmy z trudnością przystosowują się do zmian rynkowych, 
chociażby do zmniejszającego się udziału przewozów całopojazdo-
wych na rzecz przewozów drobnicowych. Tempo wzrostu przewozów 
drobnicowych przez firmy transportowe imponuje, ale za organizację 
sieci drobnicowych odpowiadają jak dotąd firmy z innych segmentów 
logistyki a drobnica w strukturze przewozów dużych przewoźników 
nadal stanowi niewielki procent. Rola transportu pełnopojazdowego 
dalekiego zasięgu będzie maleć (spadek długości przewozów samo-
chodowych) wraz ze wzrostem znaczenia transportu intermodalne-
go, wspieranego przez politykę transportową Unii Europejskiej. Rola 
wielkoflotowych przedsiębiorstw transportowych będzie maleć, o ile 
nie zwiększą swego udziału w obsłudze łańcucha dostaw klientów. 
Wzrośnie znaczenie integratorów zarządzających przepływami (za-
braknie miejsca dla małych pośredników spedycyjnych). Mniejsze 
firmy albo skonsolidują się w grupy, albo znikną z rynku. Perspek-
tywy dla całego segmentu są pomyślne, o czym świadczy planowane 
powiększenie floty o kilkanaście procent w skali roku. ■
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Maciej Walenda
Prezes zarządu 
DSV Solutions
 

Strategia naszej firmy koncentruje się na 
obsłudze złożonych projektów logistycz-

nych wymagających dedykowanych rozwiązań, 
często opartych o specjalistyczne pozwolenia. 
Z tego względu znaczący udział w naszej dzia-
łalności stanowi obecnie branża farmaceutycz-
na, dedykowana obsługa kanału retail oraz 
projekty z branży przemysłowej. Istotną rolę w 
naszym portfelu odgrywa także obsługa copa-
kingowa również w oparciu o certyfikat GMP. 
Nasz park copackingowy jest w stanie wypro-
dukować kilkanaście milionów zestawów jed-
nostek rocznie. Obserwując rynek logistyczny 
i magazynowy w Polsce, trudno nie cieszyć się 
ze stałego wzrostu oraz perspektyw rozwoju. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrost go-
spodarczy ma swoją cenę, która przekłada się 
na strukturę kosztów oraz rynek pracy. Firmy 
kupujące usługi logistyczne niestety często 

pomijają ten element, oczekując od operatorów 
warunków, których spełnienie nie zawsze jest 
racjonalne kosztowo. W obszarze magazyno-
wym spotykamy się często z paradoksalnym 
konfliktem dążenia klientów do obniżania 
kosztów, które zderzają się z rozwijającą się 
gospodarką. Musimy mieć świadomość natu-
ralnego w tych warunkach wzrostu wynagro-
dzeń będących bardzo istotnym elementem 
składowym kosztów operatorów logistycznych. 
Dodatkowo nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu, 
w którym narzędzia automatyczne znajdowały-
by uzasadnienie kosztowe, szczególnie w ma-
gazynach typu multi-user. Stajemy wobec tego 
często przed dylematem, na ile prezentowana 
oferta uwzględnia poziom ryzyka związany z 
rosnącymi kosztami wynagrodzeń. ■
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W badaniu zawsze znajduje się też miejsce dla szybko rozwija-
jących się mniejszych firm. Przyjęcie za cel badania pomia-

ru pozycji rynkowej firm logistycznych wywołuje wśród potencjal-
nych uczestników autoselekcję, dzięki czemu badaniu poddają się 
jedynie firmy wyróżniające się prokliencką postawą, aspirujące 
do miana liderów w swoich segmentach rynku (najważniejsze to: 
transport i spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi 
ekspresowe i kurierskie, logistyka kontraktowa oraz – od niedaw-
na - obsługa handlu elektronicznego).
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 pró-

by firm, z drugiej wymusza jej zmienność. Im więcej nazw firm 
powtarza się na listach uczestników kolejnych badań, tym lepiej 
dla porównywalności wyników. I rzeczywiście, udało się przycią-
gnąć do idei badania liczną grupę stałych partnerów, którzy za-
świadczają, że badanie jest przeprowadzone rzetelnie a uzyskane 
wyniki są wiarygodne. Lista notowanych w rankingu firm zmie-
nia się jednak w sposób nieuchronny, pozostały już tylko dwie 
firmy (GLS POLAND i RABEN POLSKA), które biorą udział w ba-
daniu od samego początku. Potwierdza to istnienie naturalnej se-
lekcji kandydatur do zajmowania najwyższych pozycji w danych 
segmentach rynku. Liczba i skład uczestników odzwierciedlają 
panujące na rynku nastroje, gdy są lepsze, liczba pretendentów 
rośnie; z kolei gdy w danym segmencie usług sytuacja jest gorsza 
niż w innych, to udział reprezentantów tego segmentu maleje.
Znaczące dla panujących na rynku nastrojów jest także pojawia-
nie się na tej liście zupełnie nowych firm, co jak dotąd miało miej-
sce każdego roku, choć z różnym nasileniem. Nabór ten cieszy, 
gdyż pozwala uzupełnić ubytki w programie spowodowane natu-
ralnym procesem rezygnacji z udziału w badaniu tych firm, które 

Badanie satysfakcji klientów
Badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2015 r. po raz czternasty. 
W tym programie badawczym bierze udział absolutna czołówka firm działających na polskim rynku, najważniejsi na nim gracze 
uzupełnieni aspirantami do czołowych pozycji. Wśród uczestników dominuje grupa kilkudziesięciu dużych przedsiębiorstw, które 
odpowiadają za grubo ponad jedną piątą obrotu rynku usług logistycznych w Polsce.
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poprzednio nie osiągnęły zadawalających dla siebie rezultatów. 
Absolutnymi debiutantami są: DHL PARCEL, FARMADA TRANS-
PORT, MARATHON INTERNATIONAL, SEIFERT POLSKA i VGL 
GROUP, natomiast JAS-FBG i PARTNERSPOL GROUP wprawdzie 
już wielokrotnie brały udział w badaniu, ale po raz ostatni miało 
to miejsce bardzo dawno temu, odpowiednio w 2008 i 2006 r. Jest 
rzeczą oczywistą, że wszystkie te firmy chciałyby mocniej zaak-
centować swoją obecność na rynku, zaprezentować nowe oblicze 
biznesowe bądź po prostu przedstawić zupełnie nową markę.
Obecne badanie dokumentuje kolejny drugi rok silnego wzrostu 
zapotrzebowania na usługi logistyczne ze strony kluczowych 
klientów. Uzyskany obraz sytuacji na rynku jest złożony, obok 
pozytywnych zjawisk ujawniają się zagrożenia. Operatorzy, 
mogą się wprawdzie cieszyć ze wzrostu zamówień i korzystania 
kluczowych klientów z coraz szerszego oferowanego przez nich 
pakietu usług, muszą się jednak zarazem dzielić zamówieniami 
z rosnącą liczbą innych wykonawców. Obserwowany w bieżącym 
roku znaczący wzrost wydatków klientów na zewnętrzne usługi 
logistyczne nie był zarazem tak duży, jak by mógł być, na co wska-
zuje znaczniejszy jeszcze wzrost wydatków klientów na logistykę 
wewnętrzną. Wprawdzie o przychodach operatorów w coraz więk-
szym stopniu decydują klienci, którzy lokują swe wydatki na logi-
stykę prawie całkowicie na zewnątrz (kupując usługi logistyczne 
w wyspecjalizowanych firmach), to w strukturze klienteli udział 
takich zleceniodawców nie zwiększa się. Dzieje się tak dlatego, że 

zaangażowanie operatorów logistycznych zarówno w optymaliza-
cję procesów logistycznych klientów, jak i outsourcing logistyki 
- spada. Nie da się ukryć, że operatorzy logistyczni nie są w stanie 
rozszerzyć relacji opartych o outsourcing na nowych klientów.
Wzrost zapotrzebowania na usługi w ciągu całej ostatniej deka-
dy przyczynił się do rozwoju firm logistycznych, rosło zaufanie 
klientów do jakości obsługi. Każdy gwałtowny wzrost zapotrze-
bowania przynosił jednakże spadek jakości obsługi, tak się też 
po części dzieje obecnie. Bezpośrednim skutkiem deficytu mocy 
przerobowych operatorów logistycznych było z jednej strony roz-
dzielenie zamówień na większą liczbę zleceniobiorców, z drugiej 
-zawężenie zakresu usług kupowanych na zewnątrz (rozwój lo-
gistyki wewnątrz przedsiębiorstw). Wzrastało znaczenie zleceń 
jednorodnych, kosztem kompleksowej obsługi. Każdy spadek 
popytu pociągał za sobą reorientację potrzeb klientów i przesu-
nięcie z usług prostych na usługi o wartości dodanej. Wdrożenie 
programów oszczędnościowych stawało się konieczne, gdy tylko 
dynamika wzrostu gospodarczego spadła. A wtedy jedynym kry-
terium wyboru firmy logistycznej przez klientów zostawała cena 
usług. Tak też było w przed dwoma laty, kiedy zaznaczył się spa-
dek zapotrzebowania na usługi.
Wskutek załamania rynku usług logistycznych w 2009 r. porzu-
cony został model korzystania z usług firm logistycznych, pole-
gający na zlecaniu zewnętrznym firmom logistycznym realizacji 
tylko wybranych ogniw w łańcuchu dostaw. Zmiana ta pociągnęła 

Yann Belgy
Dyrektor generalny
ID Logistics Polska

ID Logistics jest ukierunkowana na obsługę 
branży retail (spożywczej i specjalistycznej), 

meblarskiej, odzieżowej, kosmetycznej i elektro-
nicznej oraz producentów FMCG. Naszych klientów 

postrzegamy jednak bardziej pod kątem korzyści, 
jakie możemy im zaoferować, niż specyfiki branży, 
w której działają. Know-how ID Logistics to dedy-
kowane projekty z zakresu logistyki kontraktowej, 
z dużym przepływem i kompletacją kartonów lub 
sztuk jednostkowych. Jesteśmy przekonani, że dzię-
ki doświadczeniu, organizacji, zaangażowaniu i in-
nowacyjności, możemy w tym obszarze zapewnić 
naszym klientom wartości dodane. 
Jeśli chodzi o e-commerce, to zdecydowanie wyma-
ga specjalnych kompetencji logistycznych i organi-
zacji. Jest nie tylko specyficznym, niezależnym seg-
mentem rynku, ale stanowi także integralną część 
całego łańcucha dostaw naszych klientów, którymi 
mogą być zarówno producenci jak i sieci handlowe. 
Dla tych klientów istnieje oczywisty związek pomię-
dzy handlem elektronicznym a „tradycyjnymi” prze-
pływami towarów, które wciąż stanowią największą 
część ich sprzedaży. W tego typu przypadkach e-
commerce jest więc specyficznym, ale jednocześnie 

zależnym od innych, kanałem dystrybucji. Jedną 
z cech wyróżniających handel elektroniczny jest 
to, że często wymaga on różnych operatorów odpo-
wiedzialnych za transport i dystrybucję. Operator 
3PL może więc zaoferować swoim klientom koordy-
nację nie tylko procesów magazynowych, ale także 
przykładowo koordynację dystrybucji palet i paczek 
w ramach usług typu “Control Tower”. W odniesie-
niu do magazynowania, e-commerce charakteryzuje 
się dużą ilością zleceń przy jednocześnie bardzo 
małej ilości artykułów wchodzących w skład poje-
dynczego zamówienia, wysoką sezonowością sprze-
daży oraz krótkim czasem realizacji. To wymaga nie 
tylko specyficznego procesu składowania, ale także 
kompletacji i kontroli, włączając w to częściową au-
tomatyzację i nowe technologie. Tego typu procesy 
muszą być oczywiście dobrze znane i zintegrowane 
przez operatora, który dodatkowo powinien być ela-
styczny i otwarty na zmieniające się potrzeby jego 
klientów. ■

Klienci nie oczekują dalszego śrubowania ani kosztów, ani norm 
jakościowych, lecz większego doświadczenia i wiarygodności biznesowej 
partnerów, innowacyjności i kompleksowej oferty obsługi

Odpowiadająca jakości cena usług oraz doświadczenie i wiarygodność 
biznesowa firmy logistycznej to w okresie stagnacji cechy gwarantujące 
podtrzymanie współpracy



za sobą daleko idące przetasowania w układzie sił na rynku usług 
logistycznych. Pierwszymi objawami kryzysu stało się: ogranicze-
nie wydatków na zewnętrzne usługi logistyczne, spadek liczby 
zamówień oraz w konsekwencji - zmniejszenie liczby operatorów 
obsługujących przeciętnego klienta. Dało to szansę zwiększenia 
zakresu usług kupowanych od danego operatora. Tym samym 
w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań kosztowych coraz czę-
ściej złożone usługi logistyczne zaczęły wypierać usługi proste. 
Co więcej, zaznaczyła się wyraźna przewaga firm logistycznych 
oferujących najbardziej złożone usługi nad mniej wyspecjalizo-
waną resztą badanych firm. Największe firmy logistyczne oferu-
jące złożone usługi i uzyskujące w ubiegłych latach generalnie 
uzyskiwały mierne oceny klientów z wykonania założonych norm 
obsługi, z nagła zyskały pełną akceptację swojej klienteli. Ich 
konkurenci, odwrotnie, utracili wiele z zaufania, którym obda-
rzali ich klienci w poprzednich latach. Mniejsze firmy - inaczej 
niż poprzednio - nie były w stanie zagwarantować lepszych wa-
runków dostaw niż potentaci. A wiadomo, że dzięki temu mogły 
skutecznie podjąć rywalizację na rynku. Okazało się ponadto, 
że jednym z najważniejszych kryteriów wyboru operatora usług 
logistycznych stały się obok niezawodności dostaw (a na tym 
polu mniejsze firmy zaczęły przegrywać rywalizację) potencjał 
wykonawczy i możliwość oferowania kompleksowej obsługi. Wy-
mienione cechy najbardziej przybrały na znaczeniu, co oznacza, 
że te właśnie elementy stały się najważniejszym obiektem prze-
targowym w walce rynkowej.
Zauważmy, że potencjał wykonawczy i możliwość oferowania 
kompleksowej obsługi obecnie trafiły na czoło pożądanych (a nie 
zawsze dostępnych) cech operatora usług logistycznych. Rośnie 
też pozycja rynkowa firm logistycznych oferujących najbardziej 
złożone usługi względem mniej wyspecjalizowanej reszty ba-
danych firm. Wszystkie badane firmy mogą jednak korzystać 
z ponownie wyraźnie rosnącego zapotrzebowania, podczas gdy 
w 2009 r. przynajmniej niektóre grupy firm dotknął spadek 
sprzedaży usług.
W latach stagnacji gospodarczej wzrostowi zapotrzebowania na 
usługi logistyczne nie towarzyszyły spektakularne objawy nie-
równowagi. Klienci bynajmniej nie zaczęli ponownie kupować 
u operatorów logistycznych coraz węższego zakresu usług, prze-
rzucając wykonanie niektórych usług na innych wyspecjalizowa-
nych wykonawców. Przeciwnie, nacisk na ograniczanie kosztów 
w realizacji dostaw wymusił zlecanie kompleksowej obsługi tylko 
wybranym operatorom usług logistycznych. Leżało to w interesie 
klientów, którzy oczekiwali innowacyjnych, kompleksowych roz-
wiązań od wybranych firm logistycznych z odpowiednim poten-
cjałem w nadziei obniżenia kosztów logistycznych czy korzyści 
z usprawnienia łańcucha dostaw. Obecnie zakres usług kupowa-

nych u pojedynczego operatora jest nadal wyższy niż w 2009 r., 
ale poziom osiągnięty w rekordowym pod tym względem roku 
2010 r. jest nie do pobicia.
Stagnacja gospodarcza zdawała się wymuszać zmianę struktury 
wydatków przedsiębiorstw na logistykę o bardziej fundamental-
nym znaczeniu. Przełamany został bowiem długookresowy trend 
spadkowy odnośnie korzystania z zewnętrznych usług logistycz-
nych. Odsetek klientów przeznaczających na zakup zewnętrznych 
usług logistycznych zdecydowaną większość (do obliczeń przyjęto 
wartości powyżej 75%) wszystkich kosztów logistyki (wśród nich 
należy szukać przedsiębiorstw zainteresowanych outsourcin-
giem!) powiększył się z 31 do ponad 40% (w latach 2010-2012) ca-
łości 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 kompetencji operatorów logistycz-
nych w obsłudze łańcucha dostaw, to jest przejęcia znaczniejszej 
niż dotąd części operacji pod samodzielne zarządzanie.
Od 2012 r. jednak udział przedsiębiorstw zorientowanych na ze-
wnętrzne usługi logistyczne w ogólnej puli wydatków spada do po-
przedniego poziomu. Klienci wprawdzie kupują stosunkowo dużo 
zintegrowanych 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 najlepsze firmy na rynku spada, jeśli w 2006 r. takich klientów 
było 62,7% to obecnie tylko 54,0%. Tym niemniej w dalszej per-
spektywie należałoby się spodziewać umacniania się pozycji kon-
kurencyjnej czołowych operatorów, gdyż udało się powstrzymać 
powiększanie się grupy klientów, którzy nie znajdują żadnych 
wyróżniających się firm logistycznych. Najważniejszym wyznacz-
nikiem procesu erozji przywództwa rynkowego był stale rosnący 
odsetek klientów nie potrafiących wskazać najlepszej firmy, który 
w 2012 r. wcześniej wynosił już 22,6% badanej populacji. W ostat-
nich trzech 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 
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Udało się przyciągnąć do idei badania liczną grupę stałych partnerów, 
którzy zaświadczają, że badanie jest przeprowadzone rzetelnie a uzyskane 
wyniki są wiarygodne

Zaufanie klientów uważających swoich partnerów logistycznych za 
najlepsze firmy na rynku spada



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. Natomiast w razie odwrócenia relacji, osłabienia po-
pytu aż do wystąpienia nadpodaży usług logistycznych, znaczenie 
przypisywane jakości obsługi dostaw generalnie ulega obniżeniu. 
Wtedy znaczenie ceny usług w relacji do jakości w stosunku do 
innych cech standardu obsługi rośnie, gdyż klienci są zmuszeni 
do szukania oszczędności.
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 wiarygod-
ność biznesowa firmy logistycznej to w okresie stagnacji cechy 
gwarantujące podtrzymanie współpracy mimo ewentualnego 
spadku zaufania do jakości realizacji dostaw. Znaczenie przy-
pisywane 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 cenowej i wizerunku operatora, ale zaufanie 
pod tym względem prawie się nie zmienia. To są prawdziwe ko-

twice współpracy. Posiadanie tych cech jest warunkiem koniecz-
nym podjęcia/podtrzymania współpracy z operatorem logistycz-
nym. Wyraźnie więc widać, że nie chodzi wtedy o skutecznie 
wynegocjowanie jak najniższych cen i ustalenie wyśrubowanych 
norm wykonania usług, co byłoby możliwe z niedoświadczonym 
bądź zdeterminowanym operatorem logistycznym, lecz o współ-
pracę z partnerem przewidywalnym i wiarygodnym.
Jeśli jednak tylko poczucie niepewności słabnie, tak jak to się 
dzieje obecnie i to mimo pojawienia się źródła zagrożenia ze 
sfery geopolityki, to obawy dotyczące jakości realizacji dostaw 
i rosnących kosztów obsługi bledną. Gwałtownie spada znacze-
nie przypisywane tym cechom obsługi. Klienci pragną nadrobić 
utracony w czasie stagnacji czas i domagają się od usługodawców 
odpowiedniego potencjału i kompleksowej oferty obsługi. Skoro 
jednak operatorzy, którzy ostatnio starali się pozbyć zbędnych ak-
tywów, nie są w stanie szybko przestawić się na wzmożony popyt, 
to trwają poszukiwania takich, którzy odpowiednio elastycznie 
potrafią zareagować na szybko zmieniające się zapotrzebowa-
nie. Aby idealnie trafić na poprawę koniunktury nie wystar-
czy szczęście, potrzeba dużej dawki doświadczenia. Właśnie 
to narzędzie jest obecnie najbardziej deficytowym towarem 
(najbardziej pożądana cecha dobrego operatora logistycznego, 
najwyższy spadek zaufania klientów w porównaniu ze szczy-
tem koniunktury w 2008 r.). Klienci nie oczekują dalszego 
śrubowania ani kosztów, ani norm jakościowych, lecz większego 
doświadczenia i wiarygodności biznesowej partnerów, innowa-
cyjności i kompleksowej oferty obsługi. Te postulaty zgłaszane 
są z jeszcze większą siłą niż rok temu, gdyż najwidoczniej nie 
znajdują odzewu. ■
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Rafał Nawłoka
Prezes zarządu 
DPD Polska 

Atrakcyjne są wszystkie te branże, które chętnie 
realizują swoją sprzedaż – obok tradycyjnych 

kanałów – przez e-commerce. Ten kanał sprzedaży 
rozwija się w tempie kilkunastu procent rocznie. 
W 2014 r. jego wartość osiągnęła wartość ok. 30 
mld zł. Co więcej, e-handel w Polsce stanowi dziś 
ok. 6% ogólnej sprzedaży, podczas gdy w Niemczech 
sięga on 10%, a w Wielkiej Brytanii aż 15%. Widać 
więc spory potencjał dla dalszego rozwoju. W kanale 
elektronicznym silnie reprezentowane są następują-

ce branże: telekomunikacja, finanse i bankowość 
(obie wymagają wyspecjalizowanych usług kurier-
skich, obsługi tzw. przesyłek proceduralnych), a tak-
że kosmetyczna, odzieżowa, RTV AGD, komputero-
wa, wydawnicza, sportowa, czyli wszystkie te, które 
są związane z naturalnymi obszarami aktywności 
konsumentów. Dla sklepów internetowych czas do-
tarcia do klienta oraz skuteczność doręczeń przesył-
ki to najważniejsze czynniki, które stanowią o ich 
przewadze konkurencyjnej. Konsument, który do-
stanie przesyłkę na czas i w nienaruszonym stanie, 
chętnie ponowi zakupy w sprawdzonym sklepie in-
ternetowym. Co więcej, polskie firmy zajmujące się 
e-handlem podejmują ekspansję zagraniczną i coraz 
częściej potrzebują realizacji przesyłek międzynaro-
dowych, stąd istotne jest, aby firma kurierska posia-
dała rozległą i sprawną sieć także zagranicą. Druga 
kwestia, na jaką należy zwrócić uwagę to zapotrze-
bowanie sklepów internetowych na aplikacje auto-
matyzujące wysyłkę lub przygotowanie listów prze-
wozowych. Rozwiązania te służą obniżeniu kosztów 
i usprawnieniu jak największej liczby procesów 
operacyjnych odbywających się w sklepie. Przykła-
dem oprogramowania zintegrowanego z systemami 
magazynowo - sprzedażowymi oferowanego przez 

DPD Polska jest moduł do platformy PrestaShop, 
czy wtyczka do programu magazynowo sprzedażo-
wego WF-Mag oraz rozwiązanie Smart Paczka DPD, 
pozwalające na zarządzanie danymi z systemami 
Subiekt i Sello. Aplikacje współpracujące z systema-
mi sprzedażowymi pozwalają zoptymalizować proces 
wysyłki. Dla jeszcze bardziej wymagających klientów 
firmy kurierskie, w tym DPD Polska, oferują możliwość 
indywidualnej integracji systemów sprzedażowo – ma-
gazynowych z aplikacjami do obsługi przesyłek. Są to 
rozwiązania dość złożone i wymagają przeprowadzenia 
zaawansowanych działań programistycznych - zarówno 
po stronie klienta jak i firmy kurierskiej. Warto wspo-
mnieć także o końcowym etapie logistyki paczki, czyli 
tzw. „ostatniej mili”. Jest to najbardziej newralgiczna 
część całego procesu, gdyż wystawiona na bezpośred-
nią recenzję ze strony końcowego odbiorcy. Chcąc 
jak najbardziej ułatwić odbiorcom doręczenie paczki, 
DPD Polska wprowadziła usługę Predict, dzięki której 
adresat dostaje dokładną informację o czasie dostawy 
przesyłki wraz z opcją ewentualnej zmiany terminu na 
bardziej dogodną dla odbiorcy. W mailowej wiadomości 
Predict adresat dostaje także numer telefonu oraz imię 
kuriera, dzięki czemu proces odbioru jest łatwiejszy 
i skuteczniejszy. ■

Obecne badanie dokumentuje kolejny drugi rok silnego wzrostu 
zapotrzebowania na usługi logistyczne ze strony kluczowych klientów



Było to możliwe również dzięki temu, że w 2013 r. wydatki za-
równo na usługi zewnętrzne, jak i całość wydatków na logistykę 
obniżyły się do poziomu notowanego w kryzysowych dla logistyki 
relacjach między popytem a podażą z lat 2007 i 2009. Z tym, że 
w sytuacji nierównowagi rynkowej, zarówno w okresie deficytu 
potencjału firm logistycznych w 2007 r., jak i nadpodaży w 2009 
r., statystyczny zleceniodawca ograniczał swoje wydatki lokowa-
ne w zewnętrznych firmach świadczących usługi logistyczne, 
zwiększał natomiast swoje koszty wewnętrzne ponoszone na logi-
stykę. Wtedy przedsiębiorcy przenosili wydatki w inne miejsce, 
w 2013 r. najwyraźniej odłożyli wydatki na później.
Ta zmiana orientacji kosztowej wydawać by się mogła przypad-
kiem, gdyby nie znalazła potwierdzenia w kolejnych latach. Za-
uważmy, że przez ostatnią dekadę rozwój zewnętrznych usług 
ewidentnie nie nadążał za tempem rozwoju logistyki wewnętrz-
nej. Naturę tej zależności mogliśmy odkryć dopiero wtedy, gdy 
wydatki statystycznego przedsiębiorstwa na logistykę zewnętrz-
ną znacznie wzrosły. Bezpośrednią tego przyczyną było jednak 
obniżenie wydatków na logistykę wewnętrzną. Warunkiem ko-
niecznym dalszego rozwoju zewnętrznych usług okazał się zatem 
przepływ wydatków dotąd lokowanych wewnątrz przedsiębiorstw. 
W niektórych segmentach rynku proces ten gwałtownie przyspie-
szył. W ostatnich latach udział przychodów od klientów lokują-
cych 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 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 sprzeda-
wano mniej złożone usługi niż przez wzrost sprzedaży bardziej 
złożonych usług (lub outsourcingu) kluczowym klientom (a tylko 
tę grupę docelową badamy). W sposób nieubłagany liczebność 
przedsiębiorstw preferujących zewnętrzne usługi logistyczne, 
lokujących całość wydatków logistycznych w firmach zewnętrz-
nych (do analizy przyjęto przedział: ponad 75% ogólnych kosztów 
logistyki), przez lata systematycznie malała (w 2010 r. stano-
wiły 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 zorientowanych na zewnętrzne usługi logistycz-
ne w ogólnej puli wydatków na te usługi logistyczne, który we-
dług naszych szacunków wynosił w 2010 r. 45,6%, podniósł się 
nieznacznie w roku następnym, aby skokowo zwiększyć się do 
poziomu 53,1% w 2012 roku i mimo wahnięć pozostaje na wy-
sokim poziomie 51,4% całości wydatków. Jedna trzecia klientów 
daje nieproporcjonalnie dużą część przychodów! Skoro poziom 
przychodów z obsługi wybranych firm tak wyraźnie wzrósł, to 
zarazem jeszcze silniejszy był spadek przychodów z tego tytułu 
od pozostałych.
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 
logistyczny, podczas gdy przedsiębiorstwa dysponujące mniej-
szymi funduszami zwykle dzielą wydatki na logistykę wewnętrz-
ną i zewnętrzną. Dopiero bardzo znaczne fundusze pozwalają, 
aby wewnętrzne koszty logistyki ograniczyć. Jedynie w grupie  

Zapotrzebowanie na usługi 
logistyczne
Dwa ostatnie lata nie stoją już pod znakiem cięcia kosztów logistyki w przedsiębiorstwach. Odłożone wydatki wróciły na rynek 
i większym niż poprzednio strumieniem popłynęły w stronę wyspecjalizowanych firm logistycznych.
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Marek Ładzikowski
Board Member – Sales
VGL Group 

Z naszej perspektywy potencjał rynku zdecydo-
wanie rośnie. W ciągu ostatnich lat wzrasta 

zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych 
operatorów logistycznych, takich jak VGL Group. Po-
wierzanie zadań logistycznych profesjonalnej firmie 
to dla klientów nie tylko dostęp do fachowej wiedzy, 
ale przede wszystkim możliwość zwiększenia prze-
wagi nad konkurencją - skupienie się na podstawo-
wej działalności firmy oraz zainwestowanie kapitału 
w inne obszary. Z jednej strony prowadzimy dzia-
łania handlowe ukierunkowane na pozyskiwanie 

zleceń umożliwiających „domknięcie” bilansu, 
z drugiej strony budujemy współpracę z klientami 
zagranicznymi realizując transporty w relacjach 
wewnątrzeuropejskich. Świadomie budujemy naszą 
flotę kontraktową w taki sposób, aby była ona możli-
wie najbardziej wszechstronna zarówno pod wzglę-
dem rodzaju taboru, jak i możliwych do realizacji 
kierunków. Nie opieramy się tylko na współpracy 
z przewoźnikami krajowymi, ale działamy między-
narodowo. Obecnie VGL Group obsługuje transport 
w dowolnej relacji w Europie (spedycja drogowa) 
i na świecie (spedycja morska i lotnicza).
Analitycy VGL Group oceniają kondycję finansową 
dużych i średnich przedsiębiorstw jako stabilną. 
Outsourcing usług logistycznych staje się coraz 
powszechniejszy. W segmencie małych przedsię-
biorstw istnieje nadal duża rotacja podmiotów, 
a sam rynek jest nieustabilizowany. Obserwując 
wyniki badań rynkowych, nastroje wśród naszych 
klientów są bardzo optymistyczne. Duża część 
z nich wskazuje, że sytuacja w drugiej połowie roku 
istotnie się poprawia. Nasze prognozy są również 
obiecujące. Starannie dobieramy i systematycznie 
budujemy bazę naszych zleceniodawców, dzięki cze-
mu jesteśmy niezawodnym płatnikiem i partnerem 
dla naszych kontrahentów. Inwestujemy budując 
dynamicznie między innymi sieć naszych oddziałów 

czym zwiększamy dostępność naszych usług na lo-
kalnych rynkach.
Największym obecnie zagrożeniem dla branży 
transportowej jest niemiecka ustawa o płacy mini-
malnej MiLoG. Niemiecka gospodarka jest obecnie 
pierwszą, co do wielkości w Europie i czwartą na 
świecie, więc jej wpływ na kształtowanie się poto-
ków ładunkowych w Europie jest bezdyskusyjny. 
Dodatkowo, nasze położenie geograficzne sprawia, 
że kierunek niemiecki jest jednym z najpopu-
larniejszych zarówno wśród klientów, jak i firm 
przewozowych. Nawet jeżeli firma nie wiąże swojej 
działalności bezpośrednio z Niemcami, to przez ten 
kraj przebiega wiele kluczowych tras dla polskiego 
transportu. Warto zauważyć, że wzrost kosztów wy-
nikających z wprowadzenia tych rozwiązań praw-
nych nie sprowadza się tylko do wzrostu wynagro-
dzeń kierowców. Dodatkowe koszty są generowane 
po stronie obsługi formalnej (wymiana informacji ze 
stroną niemiecką, tłumaczenie i archiwizowanie do-
kumentów itp.). Polska jest w gronie największych 
przewoźników drogowych w Europie, więc wprowa-
dzenie tego typu rozwiązań prawnych może mieć 
wpływ na konkurencyjność. Podobne rozwiązania 
zastosowane zostały na terenie Norwegii, a kolejne 
kraje europejskie rozważają również taką możli-
wość. ■



klientów o wydatkach rzędu kilku milionów złotych rocznie więk-
szość to tacy, którzy mają potencjalne możliwości stosowania ta-
kiej strategii zarządzania. Widać, że w przypadku wydatkowania 
mniejszych kwot (rzędu 1-2 mln złotych) zainteresowanie outso-
urcingiem logistyki z roku na rok słabnie.
Przez lata rosnąca liczba przedsiębiorstw dysponujących duży-
mi funduszami była skłonna rozwijać logistykę raczej wewnątrz 
organizacji niż zlecając usługi na zewnątrz. Z porównania sza-
cunkowych danych o całości wydatków na logistykę przeciętne-
go 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 przedsiębior-
stwa zorientowane na logistykę wewnętrzną (ich udział w ogólnej 
puli wydatków na zewnętrzne usługi stale się zwiększał).
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, co dotychczas stanowiło 
przeszkodę w rozwoju outsourcingu i szerzej korzystania z ze-
wnętrznych usług logistycznych. Dalszy intensywny rozwój rynku 
zależy od wzrostu zainteresowania outsourcingiem logistycznym 
przez przedsiębiorstwa, które unikały współpracy w tym zakre-
sie z zewnętrznymi operatorami tych usług. Praktykowały one 
zlecanie wykonania pojedynczych usług wielu różnym firmom, 
zachowując kontrolę nad całością łańcucha dostaw. Perturbacje 
na rynku usług logistycznych z pewnością nie zachęcały do korzy-

Dariusz Michalak 
Project & Sales Manager 
Diera 

Najbliższy rok chcemy poświęcić na intensy-
fikację działań w oddziałach Diery specjali-

zujących się w organizowaniu przewozów w całej 
Europie w tzw. kółkach. Mamy nadzieję na dalszy 
rozwój tej działalności, pozwalającej na optymalne 
wykorzystanie taboru współpracujących z nami 
przewoźników, poprzez budowanie trwałych rela-
cji ze zleceniodawcami z Unii Europejskiej oraz 
polskimi eksporterami i importerami. Kolejnym 
przedsięwzięciem będzie rozwijanie regularnych 
linii drobnicowych we współpracy ze sprawdzonymi 
partnerami, ale również poszukiwanie możliwości 
na nowych kierunkach. W tym roku dało się zauwa-
żyć, że niektóre branże ożywiły się po kryzysowym 
zastoju. Oczywiste jest, że nasza gospodarka jest 

ściśle powiązana z rynkiem europejskim i np. ruch 
w branży motoryzacyjnej pozytywnie odbija się na 
polskich firmach podwykonawczych. W tym sekto-
rze już widać wzrost obrotów. Osłabienie złotego 
pomaga polskim eksporterom, ale w naszej branży 
najlepiej widać, jak odbija się to na imporcie i w tej 
chwili kluczowe wydaje się znalezienie rozwiązań 
równoważących zapotrzebowanie na tabor w im-
porcie i eksporcie. Nacisk na cenę szczególnie wi-
doczny jest w organizowanych międzynarodowych 
przetargach. Współpraca z mniejszymi klientami 
dowodzi, że im bliższa relacja, a czas współpracy 
dłuższy, tym ważniejszy dla klienta jest poziom ofe-
rowanego serwisu i pewność, że może na nas liczyć 
w każdej sytuacji. ■

Beata Troczyńska
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 
Spedimex 

Strategia Spedimex zakłada koncentrację na 
sektorze retail. To dla nas bardzo ważny rynek 

będący główną specjalizacją firmy. Sieci handlo-
we obsługujemy praktycznie od początku naszej 
działalności. Co ważne, umiemy i lubimy to robić. 

W najbliższych latach będziemy umacniać naszą po-
zycję, jako partnera dla sieci sklepów detalicznych. 
Flagowe usługi takie, jak dostawy w wąskich oknach 
czasowych, obsługa transferów międzysklepowych, 
zwrotów czy operacje magazynowe na poziomie 
sztuki, zamierzamy wzmocnić nowymi rozwiązania-
mi technologicznymi. Zainwestowaliśmy w urządze-
nia mobilne dla kierowców, dzięki którym klienci 
jeszcze szybciej otrzymają potwierdzenie doręcze-
nia dostawy. To usługa popularna 
w przewozach kurierskich, natomiast jeśli chodzi 
o spedycje, nie jest standardem. Ponadto będzie-
my wdrażać automatyczny system sortowania 
przesyłek, który usprawni proces kompletacji 
rosnącego wolumenu przesyłek naszych klien-
tów. Pozwoli też na intensyfikację pracy w czasie 
szczytów sezonowych, jak święta, promocje czy 
wymiany kolekcji.
Jeśli chodzi o e-commerce, to w Polsce ma się on 
doskonale, prognozowane są także jego dalsze wzro-
sty. Rozwój widoczny jest na kliku płaszczyznach, 

zarówno w sferze rosnącej ilości użytkowników, któ-
rzy korzystają z tego kanału dokonywania zakupów, 
jak i wzrostu liczby transakcji online. To sprawia, 
że segment e-commerce staje się łakomym kąskiem 
dla uczestników rynku TSL. Z pewnością nie każdy 
jednak dysponuje potencjałem, niezbędnym do jego 
obsługi. Operacje dla tego rynku wymagają rozwią-
zań technologicznych, które zapewnią szybką reali-
zację zamówień. Klienci oczekują wysłania towaru 
w ciągu 24 godzin. Coraz częściej również sklepy in-
ternetowe oferują darmowe zwroty. To wszystko ma 
zachęcić klientów do zamawiania większej ilości 
towaru, nawet jeśli finalnie wróci on z powrotem 
do sklepu. Dla operatora oznacza to konieczność 
rozwijania narzędzi, które z jednej strony wesprą 
kompletację zamówień i ich szybkie przygotowa-
nie do dystrybucji, a z drugiej umożliwią szybką 
realizację dostawy wraz z dostępem do informa-
cji o przesyłce. Profesjonalizacja sklepów online, 
stanowi duże wyzwanie dla logistyki i dostosowa-
nia jej do nowych zadań. ■
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Aby proces umasowienia outsourcingu logistyki nabrał tempa musi on  
w większym stopniu objąć rynek e-commerce
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Adam Jędryczek 
Z-ca dyrektora Działu Logistyki 
JAS-FBG S.A.

Klienci często oczekują kompleksowej, rozbu-
dowanej oferty, dostosowanej do ich indywi-

dualnych wymagań. Jej zapewnienie nie przesądza 
jednak o sukcesie. Decydująca jest jakość. Solidność 
partnera weryfikuje się wieloma miarami. Same 
certyfikaty ISO, permanentny audyt lub przyna-
leżność do stowarzyszeń branżowych, podobnie jak 
wspomniane wcześniej czynniki terminowości, czy 
ceny, stanowią jedynie kryteria niezbywalne. Nale-

ży dysponować zapleczem o określonym potencjale, 
który ze względu na standard bazy magazynowej 
i jej zasięg, przekłada się na jakość, podobnie jak 
środkami transportu spełniające najnowsze normy 
emisji spalin. W zdobyciu zlecenia pomaga informa-
cja o wielkości obrotu, niezaleganiu z płatnościami 
zobowiązań, a nawet dbałości o środowisko natural-
ne i otoczenie społeczne. Spełnienie powyższych 
kryteriów nie może pozostać bez wpływu na cenę, 
która powinna być nadal konkurencyjna wobec ofert 
na porównywalnym poziomie. „Duży może więcej” 
i to się opłaca zarówno jemu, jak i klientom. ■

stania z usług mniejszej liczby firm 
zewnętrznych, wykonujących coraz 
bardziej złożone operacje. Jednakże 
spowolnienie gospodarcze wymusiło 
zmianę podejścia do outsourcingu 
ogromnie wielu klientów. Za cenę 
utraty kontroli nad zarządzaniem 
łańcuchem dostaw, mieli nadzieję 
ograniczyć koszty logistyki. Obecnie 
jednak ponownie zdają się porzucać 
tę koncepcję zarządzania łańcuchem 
dostaw.
Umasowienie outsourcingu wszel-
kich poza specjalistycznymi funkcji 
biznesowych, w tym logistycznych, 
to oczywiście niezwykła szansa dla 
operatorów logistycznych na rozwój 
działalności. Nie ulega dzisiaj wąt-
pliwości, że aby proces umasowienia 
outsourcingu logistyki nabrał tempa 
musi on w większym stopniu objąć 
rynek e-commerce. Wyniki badania 
satysfakcji klientów pokazują jed-
nak, że operatorzy szukając w ubie-
głych latach oszczędności pozbawili 
się szansy, aby w pełni wykorzystać 
wzrost zamówień ze strony sklepów 
internetowych i rozszerzyć ich ob-
sługę o magazynowanie, konfekcjo-
nowanie czy usługi finansowe. Nie 
bez przyczyny klienci wskazują, 
że największy deficyt w zakresie 
obsługi logistycznej odczuwają ze 
względu na brak zasobów, brak kom-
pleksowej oferty i niewystarczającą 
elastyczność operatorów logistycz-
nych w działaniu. Wbrew pozorom 
opinie te nie mają dyskwalifikują-
cego charakteru. Ich wydźwięk jest 
raczej pozytywny, stanowi wyraźną 
zachętę do rozwijania działalności 
we wskazanym kierunku, do czego 
operatorzy logistyczni nie byli dotąd 
wystarczająco przekonani. ■
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RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2015
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]

2013 2014 2015 I II III IV V VI VII

3 4 1 Raben Polska 1 24 1 2 11 5 3

3 9 2 FM Logistic 15 12 3 3 11 2 2

3 3 3 DHL Express 3 14 6 1 21 10 1

7 5 3 General Logistics Systems Poland 2 20 9 5 9 7 4

1 2 3 TNT 6 16 2 4 14 8 6

- 13 6 DHL Supply Chain Poland 9 1 7 9 24 4 8

- 8 7 General Logistics Systems Poland
obsługa e-commerce

7 17 4 6 11 5 13

21 10 8 GEODIS 10 5 12 7 2 30 9

12 15 8 Panalpina Polska 12 7 13 13 9 11 10

- - 10 DHL Parcel Polska 11 23 5 8 19 3 11

9 11 10 Diera 18 3 10 15 4 12 18

6 1 12 Maszoński Logistic 26 1 8 18 1 1 27

- - 13 VGL Group 21 8 11 10 7 13 20

- 22 14 DSV Solutions 13 18 15 14 27 14 6

24 20 15 IFB International Freightbridge (Poland) 23 13 16 17 8 15 22

- 7 16 arvato Polska 5 25 22 25 16 9 15

- 29 17 ID Logistics Polska 14 31 18 16 3 28 12

28 18 18 Allport Cargo Services Poland 17 6 23 23 15 17 23

- - 19 PartnersPol Group 4 4 26 26 22 18 25

11 17 20 DPD Polska 16 28 19 11 28 20 4

- - 21 JAS-FBG 20 20 20 19 20 22 14

- 19 22 Poczta Polska 19 30 14 12 25 16 21

22 24 23 Omega Pilzno 25 19 17 21 17 19 24

19 22 24 Spedimex 8 27 21 22 29 21 17

- - 25 Farmada Transport 24 10 24 27 5 25 31

29 28 26 Link 29 14 27 24 23 26 16

- 26 27 Polar Logistics Poland 22 11 31 31 6 31 30

- - 28 Marathon International 27 9 28 29 18 24 29

16 27 29 Raben Transport 30 22 25 20 26 23 19

27 30 30 XPO Transport Solutions Poland 31 26 29 28 30 27 26

- - 31 Seifert Polska 28 29 30 30 31 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 wadzenia badania. W ubiegłym roku zmienił się natomiast układ kategorii, w wadzono wskaźnik lojalności kluczowych klientów.
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OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2015
Pozycja

1 Raben Polska
Firma o najsilniejszej pozycji na rynku usług logistycznych, zbudowanej na trzech filarach: największym doświadczeniu 
i wiarygodności biznesowej, największego na całym rynku potencjału konkurencyjnego, oraz najbardziej zróżnicowanego 
i kompleksowego pakietu usług

2 FM Logistic
Firma potrafiła zareagować na zasadniczą zmianę wymagań klientów, dotyczących poziomu realizacji dostaw, odpowied-
niości ceny do jakości obsługi, elastyczności w terminach i formie dostaw, oraz nacisku na innowacyjne rozwiązania 
organizacyjne

3 DHL Express Dominujący dostawca usług logistycznych na polskim rynku w segmencie międzynarodowych usług kurierskich, nie-
zmiennie od lat najczęściej rekomendowana firma w całym segmencie usług kurierskich i ekspresowych

3 General Logistics Systems Poland Systematycznie umacnia swoją pozycję na krajowym rynku usług kurierskich, obecnie po raz pierwszy wyprzedziła inne 
firmy z tego segmentu zarówno pod względem oceny usług, jak i lojalności klientów

3 TNT Ta w ostatnich latach najbardziej efektywna ekonomicznie firma w całej branży logistycznej w Polsce najprawdopodob-
niej wkrótce zniknie, wskutek przejęcia przez większego globalnego konkurenta

6 DHL Supply Chain Poland Lider logistyki w zakresie logistyki kontraktowej: ogromny potencjał, znajomość rynków lokalnych i doświadczenie glo-
balne w zakresie każdego z elementów łańcucha dostaw

8 GEODIS Lider logistyki w zakresie lojalności klientów: pozycja firmy zbudowana jest na nieprzeciętnie wysokim poziomie reali-
zacji dostaw i elastyczności w obsłudze

8 Panalpina Polska Lider logistyki w segmencie spedycja lotnicza i morska: strategia firmy zakłada, że osiągnięcie pierwszeństwa w obsłudze 
zapewni wzrost udziału w rynku

10 DHL Parcel Polska Lider logistyki w segmencie e-commerce: zgodnie z oczekiwaniami grupa DHL silniej zaznacza obecność na tym rynku

10 Diera Najwyżej ceniona firma spedycyjna: firma udowadnia, że koncepcja indywidualnego podejścia do każdego klienta ma 
przyszłość

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

13 VGL Group Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu : kompleksowa oferta i ambitne plany rozwoju

14 DSV Solutions Najwyższej jakości logistyka magazynowa: międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu jektów logistycznych, w zarzą-
dzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją

15 IFB International Freightbridge (Poland) Zintegrowanie usług frachtu morskiego i lotniczego z logistyką kontraktową i dystrybucją: Connecting Asia with Europe

16 arvato Polska Chce wyzyskać swą przewagę konkurencyjną w związku z rozwojem handlu elektronicznego

17 ID Logistics Polska
Największy wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu : nowy na polskim rynku operator logistyczny, dzięki 
liczącemu się potencjałowi mogący świadczyć usługi w zakresie wszystkich łańcuchów dostaw w oparciu o zaawanso-
wane systemy IT

18 Allport Cargo Services Poland Poland Połączenie obsługi frachtu drogowego, morskiego i lotniczego z obsługą magazynową ma potencjał rozwoju

19 PartnersPol Group Najbardziej zdywersyfikowany pakiet usług logistycznych: wysoko oceniane krajowe przewozy, magazynowanie i dys-
trybucja

20 DPD Polska Najszybciej rozwijająca się firma kurierska, realizująca strategię dynamicznego wzrostu udziału w rynku. Przejęcie spół-
ki sióDeMka czyni z niej lidera rynku przesyłek krajowych

21 JAS-FBG Kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, liczący się potencjał

22 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

23 Omega Pilzno Najlepszy przewoźnik ładunków całopojazdowych: umocnienie pozycji na rynku transportowym dzięki transformacji 
firmy o wąskiej specjalizacji w firmę logistyczną, podejmującą się kompleksowej obsługi

24 Spedimex Rozbudowa sieci dystrybucyjnej ma nie tylko zrównoważyć ofertę duktową, ale także wydatnie zwiększyć możliwości 
operacyjne

25 Farmada Transport Wysoka jakość serwisu w realizacji dedykowanych usług transportowych (leki, art. spożywcze, mrożonki, kosmetyki)

26 Link Lider międzynarodowych przewozów drogowych do północno-zachodniej Europy

27 Polar Logistics Poland
Dynamiczny rozwój młodej firmy koordynującej transportową i logistyczną obsługę ładunków z Polski do Finlandii, oraz 

innych krajów skandynawskich, a także konsolidującej ładunki z Zachodniej Europy do Rosji

28 Marathon International Misją firmy jest orientowanie się na klientów a nie na konkurencję, czego wyrazem ma być oferowanie doskonałych 
jakościowo usług logistyczne

29 Raben Transport Konsekwentnie rozszerza paletę usług FTL. Transport krajowy tworzy synergię z biznesem międzynarodowym. Rozwój 
usług intermodalnych buduje przyszłą alternatywę dla transportu drogowego

30 XPO Transport Solutions Poland Największe przedsiębiorstwo transportowe w Polsce

31 Seifert Polska Spedycja drogowa i logistyka, poszerzane o przewozy kolejowe, morskie i lotnicze: Logistics Meets Motion
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I. ZAKRES I OCENA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Pozycja Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych usług

2013 2014 2015 2013 2014 2015

4 11 1 Raben Polska 29,19% 24,81% 35,01%

3 3 2 General Logistics Systems Poland 30,76% 30,29% 34,37%

6 2 3 DHL Express 27,43% 33,04% 32,02%

- - 4 PartnersPol Group - - 31,94%

- 9 5 arvato Polska - 25,75% 31,68%

2 1 6 TNT 39,04% 38,11% 31,47%

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

13 13 8 Spedimex 23,62% 23,82% 30,61%

- 7 9 DHL Supply Chain Poland - 26,65% 29,80%

17 18 10 GEODIS 22,94% 22,77% 29,09%

- - 11 DHL Parcel Polska - - 29,05%

16 15 12 Panalpina Polska 23,03% 23,29% 27,84%

- 19 13 DSV Solutions - 22,53% 27,76%

- 21 14 ID Logistics Polska - 21,10% 27,18%

1 12 15 FM Logistic 40,42% 24,16% 26,06%

9 6 16 DPD Polska 25,08% 27,69% 25,53%

27 17 17 Allport Cargo Services Poland 19,77% 22,80% 24,54%

8 10 18 Diera 25,81% 25,73% 24,20%

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

- - 20 JAS-FBG - - 23,50%

- - 21 VGL Group - - 23,30%

- 25 22 Polar Logistics Poland - 17,98% 22,90%

18 22 23 IFB International Freightbridge (Poland) 22,10% 19,57% 20,47%

- - 24 Farmada Transport - - 18,87%

25 23 25 Omega Pilzno 19,90% 19,26% 18,42%

10 5 26 Maszoński-Logistic 25,00% 28,30% 17,42%

- - 27 Marathon International - - 17,12%

- - 28 Seifert Polska - - 17,02%

30 28 29 Link 15,74% 16,36% 16,27%

24 26 30 Raben Transport 20,31% 17,45% 15,92%

29 30 31 XPO Transport Solutions Poland 17,98% 13,21% 13,28%

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. Maksymalny wynik oznaczałby, że wszyscy klienci danej firmy korzystają ze 
wszystkich możliwych rodzajów usług oraz że wszyscy klienci oceniają usługodawcę pozytywnie.
Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych usług znajduje się na bardzo wysokim poziomie (średnia 25,07%), wyższym niż w latach 2012-2014.
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Krytycy
8,4%

Krytycy

8,4%
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NPS: Trzeci wykres [POMYS£]

Wykres kolumnowy skumulowany
zachowanie trzech kolorów z poprzednich 
wykresów
za osi¹ po lewej stronie w pionie zapisane 
ma³ymi literkami, od góry: 
Promotorzy, Obojêtni, Krytycy
pod osi¹ lata 2014, 2015
wyt³uszczone wartoœci NPS i poprowadzona 
miêdzy nimi ³agodnie (nie jako 
prosta) linia (w przysz³oœci - trendu)
pola s³upków rozmyte, zachodz¹ce na siebie i 
(wa¿ne) bez konturów

NPS  55,0%
NPS  58,4%

 2014 

 100% 
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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) Maszoński VGL Partners Panalpina Diera
2. Krajowe Farmada Partners FM Raben Polska Spedimex
3. Międzynarodowe Maszoński Marathon Polar Link Allport
4. Kolejowe i kombinowane IFB Panalpina Allport VGL Seifert
5. Morskie Panalpina VGL IFB Allport GEODIS
6. Lotnicze cargo Panalpina GEODIS VGL Diera Allport
7. Drobnicowe Panalpina Raben Polska Diera Spedimex JAS-FBG
8. Częściowe Polar Maszoński Diera Partners FM
9. Całopojazdowe Omega Maszoński Link Raben Transport Polar
10. Kontenerowe IFB Panalpina VGL Allport GEODIS
11. Ogólnie: magazynowanie DSV arvato DHL SC IDL Partners
12. Przyjęcie towaru DSV arvato DHL SC IDL Partners
13. Magazynowanie DSV arvato DHL SC Spedimex IDL
14. Wysyłka DSV arvato DHL SC Partners IDL
15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego GEODIS DHL Parcel Raben Polska Partners GLS
16. Obsługa infolinii GEODIS Partners arvato Raben Polska DHL Parcel
17. Obsługa zwrotów DHL SC IDL GLS DHL Parcel arvato
18. Ogólnie: obsługa IT GLS DHL Parcel arvato

19. Prowadzenie platformy informatycznej e-sklepu arvato DHL Parcel GLS  
20. Integracja systemów informatycznych DHL Parcel arvato GLS
21. Ogólnie: obsługa finansowa GLS DHL Parcel DPD arvato JAS-FBG
22. Odbiór dokumentów zwrotnych GLS arvato DPD DHL Parcel DSV
23. Pobranie gotówki za towar GLS DHL Parcel DPD arvato Poczta Polska
24. Płatności on-line GLS JAS-FBG DHL Parcel Poczta Polska Raben Polska
25. Ogólnie: usługi kurierskie GLS TNT DHL Parcel DHL Express DPD
26. Dostawa tego samego dnia TNT Omega DPD GLS Polar
27. Dostawa w następny dzień roboczy GLS TNT DHL Parcel DHL Express DPD
28. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia DHL Express TNT GLS DPD Omega
29. Serwis międzynarodowy drogowy TNT DHL Express GLS arvato DPD
30. Serwis międzynarodowy lotniczy TNT DHL Express     
31. Typ przesyłki: waga do 1 kg DHL Express TNT DHL Parcel DPD GLS
32. Typ przesyłki: paczki DHL Parcel TNT GLS DHL Express DPD
33. Ogólnie: VAS DHL Parcel GLS arvato DSV Spedimex
34. Przepakowywanie DSV arvato Spedimex Partners GLS
35. Etykietowanie arvato DSV Partners DHL Parcel Spedimex
36. Metkowanie arvato Partners DHL Parcel   
37. Drukowanie dokumentów dla klienta Spedimex arvato GEODIS DSV Partners
38. Zarządzanie numerami seryjnymi DSV arvato Spedimex Partners DHL Parcel
39. Zakup i zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi DHL Parcel GLS Partners
40. Dokładanie instrukcji, kart gwarancyjnych DSV Raben Polska Poczta Polska DHL Parcel
41. Kontrola jakości, konserwacja towarów Spedimex Partners GLS Poczta Polska DHL Parcel
42. Składanie zestawów okolicznościowych arvato Partners DHL Parcel Raben Polska
43. Elektroniczne powiadomienia odbiorców DHL Parcel GLS Poczta Polska Raben Polska JAS-FBG
44. Obsługa punktów nadawania i odbioru przesyłek GLS Poczta Polska GEODIS Spedimex DHL Parcel
45. Usługi celne Panalpina DHL Express GEODIS JAS-FBG VGL
46. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie IDL DHL SC Partners Spedimex FM
47. Spedycja GEODIS Farmada Polar Diera VGL
48. Logistyka kontraktowa DHL SC IDL FM Spedimex Partners
49. Zaopatrzenie dukcji Maszoński Link JAS-FBG XPO Polar
50. Dystrybucja duktów gotowych FM Partners IDL DHL SC Seifert
Dostawy w trybie just-in-time Maszoński Link Marathon Diera Spedimex

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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015

28 1 DHL Supply Chain Poland 77,8% 100,0% 88,9% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0%

1 1 Maszoński-Logistic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0%

5 3 Diera 94,0% 98,0% 94,0% 96,0% 92,0% 96,0% 96,0%

- 4 PartnersPol Group - 94,7% - 94,7% - 94,7% 94,7%

10 5 GEODIS 80,0% 90,9% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 90,9%

12 6 Allport Cargo Services Poland 80,7% 92,3% 98,2% 100,0% 93,0% 98,1% 90,4%

23 7 Panalpina Polska 71,1% 92,0% 97,8% 100,0% 88,9% 96,0% 90,0%

- 8 VGL Group - 92,3% - 100,0% - 96,2% 88,7%

- 9 Marathon International - 87,5% - 93,8% - 93,8% 87,5%

- 10 Farmada Transport - 90,3% - 96,8% - 93,5% 87,1%

4 11 Polar Logistics Poland 96,8% 93,3% 96,8% 100,0% 93,5% 93,3% 86,7%

17 12 FM Logistic 76,5% 85,7% 82,4% 100,0% 76,5% 100,0% 85,7%

16 13 IFB International Freightbridge (Poland) 76,5% 90,0% 96,1% 98,0% 88,2% 88,0% 84,0%

11 14 DHL Express 92,2% 95,5% 94,1% 90,9% 84,3% 86,4% 81,8%

15 14 Link 90,9% 81,8% 81,8% 100,0% 72,7% 100,0% 81,8%

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

6 17 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 92,3% 92,9% 94,2% 89,3% 88,5% 78,6% 78,6%

29 18 DSV Solutions 60,0% 88,9% 73,3% 77,8% 66,7% 77,8% 77,8%

8 19 Omega Pilzno 86,5% 76,5% 86,5% 82,4% 86,5% 90,2% 76,5%

13 20 General Logistics Systems Poland 90,4% 86,0% 90,4% 94,0% 80,8% 80,0% 72,0%

- 20 JAS-FBG - 78,0% - 84,0% - 88,0% 72,0%

20 22 Raben Transport 84,8% 74,0% 84,8% 84,0% 76,1% 86,0% 68,0%

- 23 DHL Parcel Polska - 78,4% - 86,3% - 76,5% 64,7%

26 24 Raben Polska 74,5% 80,4% 94,5% 91,1% 76,4% 78,6% 64,3%

23 25 arvato Polska 100,0% 60,0% 83,3% 80,0% 66,7% 80,0% 60,0%

27 26 XPO Transport Solutions Poland 72,1% 62,1% 83,7% 86,2% 76,7% 79,3% 58,6%

22 27 Spedimex 78,4% 54,5% 96,1% 90,9% 82,4% 81,8% 54,5%

25 28 DPD Polska 80,4% 68,0% 82,4% 74,0% 74,5% 60,0% 52,0%

- 29 Seifert Polska - 50,0% - 80,0% - 70,0% 50,0%

17 30 Poczta Polska 84,0% 49,0% 80,0% 74,5% 80,0% 66,7% 43,1%

30 31 ID Logistics Polska 60,0% 60,0% 60,0% 100,0% 40,0% 60,0% 40,0%

Uwagi do tabeli:
Wynik danej firmy to odsetek kluczowych klientów oceniających wykonanie założonych norm usług logistycznych przez tę firmę bardzo wysoko (oceny 8-10 na skali 10-elementowej). 
Wzięto pod uwagę najbardziej powszechne normy: terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie), kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) oraz bezbłędność dostaw 
(dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń towarów lub opakowań). Ogólny wskaźnik przedstawia odsetek klientów danej firmy, którzy jednocześnie wysoko oceniają 
wykonanie wszystkich branych pod uwagę norm.
Ocena wykonania norm terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw w ciągu obecnych kryzysowych lat jest zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunktury. Średnia wartość ogól-
nego wskaźnika wynosi 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

2013 2014 2015 2013 2014 2015

5 3 1 Raben Polska 73,33% 70,18% 73,93%

4 2 2 TNT 74,87% 76,89% 73,83%

2 17 3 FM Logistic 79,11% 56,73% 72,55%

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

- - 5 DHL Parcel Polska - - 71,13%

7 4 6 DHL Express 66,64% 68,93% 70,21%

- 13 7 DHL Supply Chain Poland - 57,54% 70,10%

1 1 8 Maszoński-Logistic 79,80% 78,70% 70,09%

6 6 9 General Logistics Systems Poland 72,30% 64,67% 67,53%

10 10 10 Diera 65,56% 60,59% 57,73%

- - 11 VGL Group - - 57,60%

22 19 12 GEODIS 53,66% 53,21% 57,23%

19 18 13 Panalpina Polska 65,65% 54,55% 55,75%

- 15 14 Poczta Polska - 57,16% 53,63%

- 26 15 DSV Solutions - 34,66% 52,23%

19 16 16 IFB International Freightbridge (Poland) 56,83% 56,88% 50,96%

23 21 17 Omega Pilzno 51,81% 49,13% 50,48%

- 27 18 ID Logistics Polska - 34,15% 49,32%

15 25 19 DPD Polska 60,19% 42,11% 48,71%

- - 20 JAS-FBG - - 46,15%

14 22 21 Spedimex 62,80% 49,02% 45,88%

- 8 22 arvato Polska - 62,03% 45,30%

26 11 23 Allport Cargo Services Poland 49,69% 59,75% 43,55%

- - 24 Farmada Transport - - 37,43%

28 28 25 Raben Transport 46,80% 32,23% 35,47%

- - 26 PartnersPol Group - - 34,11%

29 20 27 Link 42,22% 49,44% 30,20%

- - 28 Marathon International - - 27,35%

30 29 29 XPO Transport Solutions Poland 38,43% 23,29% 24,14%

- - 30 Seifert Polska - - 22,75%

- 31 31 Polar Logistics Poland - 9,13% 19,98%

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 stan-
dardu ponowanego 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 53,96%, a więc jest zbliżony do stanu z lat 2010-2012 i 2014, i tym samym jest wyraźnie niższy niż w latach 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) DHL Parcel GLS arvato

d. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe Maszoński FM Raben Polska DHL Express TNT
e. Doświadczenie i wiarygodność Raben Polska TNT DHL Express DHL SC GLS
f. Cena usług odpowiada jakości GLS FM DHL Express Raben Polska Poczta Polska
g. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych DHL Express Raben Polska DHL Parcel TNT GLS
h. Kompleksowość usług Raben Polska TNT DHL SC Panalpina GLS

i. Poprawność kompletacji GLS DHL Parcel arvato

j. Usługi dodatkowe (VAS) DHL Parcel GLS arvato

k. Zasięg geograficzny dostaw DHL Express DHL Parcel Raben Polska GLS TNT
l. Elastyczność (terminy i forma dostaw) FM GLS IDL Maszoński TNT
m. Czas od zamówienia do dostawy FM TNT Raben Polska DHL Express Maszoński
n. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) FM GLS DHL SC TNT Maszoński
o. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) DHL SC FM GLS TNT IDL
p. Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń 

towarów lub opakowań)
GLS DHL SC FM IDL TNT

q. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji GLS TNT Raben Polska Maszoński GEODIS

r. Obsługa zwrotów arvato DHL Parcel GLS

s. Procedury załatwiania sporów i reklamacji GLS TNT Raben Polska FM DHL SC
t. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień Raben Polska DSV DHL SC TNT FM
u. W wadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych DHL Express Raben Polska FM TNT DHL SC

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

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015



EURO LOGISTICS 119OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2015

IV. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 1 1 DHL Express 6,26% 5,70% 6,98%

3 3 2 Raben Polska 3,44% 3,51% 3,32%

6 5 3 FM Logistic 3,15% 2,81% 3,05%

2 4 4 TNT 3,94% 3,36% 3,01%

7 11 5 General Logistics Systems Poland 3,10% 2,27% 2,52%

- 10 6 General Logistics Systems Poland EC obsługa e-commerce - 2,34% 2,51%

21 6 7 GEODIS 1,94% 2,70% 2,33%

- - 8 DHL Parcel Polska - - 2,15%

- 2 9 DHL Supply Chain Poland - 5,47% 2,00%

- - 10 VGL Group - - 1,88%

9 15 11 DPD Polska 2,73% 1,94% 1,84%

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

11 14 13 Panalpina Polska 2,40% 1,98% 1,79%

- 9 14 DSV Solutions - 2,44% 1,75%

12 18 15 Diera 2,24% 1,85% 1,74%

- 28 16 ID Logistics Polska - 1,20% 1,63%

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

8 7 18 Maszoński-Logistic 3,02% 2,69% 1,59%

- - 19 JAS-FBG - - 1,55%

10 24 20 Raben Transport 2,26% 1,50% 1,51%

24 26 21 Omega Pilzno 1,85% 1,41% 1,50%

18 23 22 Spedimex 2,12% 1,51% 1,48%

28 20 23 Allport Cargo Services Poland 1,62% 1,69% 1,29%

29 25 24 Link 1,59% 1,49% 1,24%

- 16 25 arvato Polska - 1,91 1,20%

- - 26 PartnersPol Group - - 1,08%

- - 27 Farmada Transport - - 0,89%

30 29 28 XPO Transport Solutions Poland 1,56% 0,71% 0,82%

- - 29 Marathon International - - 0,79%

- - 30 Seifert Polska - - 0,69%

- 31 31 Polar Logistics Poland - 0,25% 0,59%

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 68% wskazań objęło którąś z 31 firm uczestniczących w badaniu, a tylko w co 7 przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w danej dziedzinie, w reszcie sytuacji klienci 
wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.

2014 2015
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FIRMY OFERUJĄCE W OCENIE KLIENTÓW WSZYSTKICH FIRM  
NAJWYŻSZY NA RYNKU STANDARD OBSŁUGI

Najwyżej oceniana firma

Cecha obsługi I II III IV V

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

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

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

d. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe DHL Express Raben Polska FM TNT GEODIS

e. Doświadczenie i wiarygodność DHL Express Raben Polska FM TNT GEODIS

f. Cena usług odpowiada jakości DHL Express FM Raben Polska GLS DPD

g. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych DHL Express Raben Polska TNT GLS FM

h. Kompleksowość usług DHL Express Raben Polska TNT FM GEODIS

i. Poprawność kompletacji GLS DHL Parcel arvato

j. Usługi dodatkowe (VAS) DHL Parcel GLS arvato

k. Zasięg geograficzny dostaw DHL Express Raben Polska TNT FM GLS

l. Elastyczność (terminy i forma dostaw) DHL Express IDL TNT FM Raben Polska

m. Czas od zamówienia do dostawy DHL Express TNT Raben Polska FM IDL

n. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) DHL Express GEODIS TNT Raben Polska FM

o. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) DHL Express GEODIS TNT Raben Polska FM

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

DHL Express TNT FM Raben Polska GLS

q. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji DHL Express Raben Polska TNT GLS FM

r. Obsługa zwrotów DHL Parcel GLS arvato

s. Procedury załatwiania sporów i reklamacji FM DHL Express Raben Polska TNT GLS

t. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień DHL Express Raben Polska TNT FM VGL

u. W wadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych DHL Express Raben Polska FM TNT GLS

2012 2013 2014 2015
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V. LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2014 2015 NPS 2014 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2015

1 1 Maszoński-Logistic 100,0% 0,0% 12,5% 87,5% 87,5%

1 2 GEODIS 100,0% 0,0% 18,2% 81,8% 81,8%

30 3 ID Logistics Polska -20,0% 0,0% 20,0% 80,0% 80,0%

13 4 Diera 68,0% 4,0% 14,0% 82,0% 78,0%

- 5 Farmada Transport - 0,0% 22,6% 77,4% 77,4%

10 6 Polar Logistics Poland 74,2% 0,0% 26,7% 73,3% 73,3%

- 7 VGL Group - 1,9% 23,1% 75,0% 73,1%

14 8 IFB International Freightbridge (Poland) 64,7% 4,0% 20,0% 76,0% 72,0%

6 9 General Logistics Systems Poland 80,8% 0,0% 30,0% 70,0% 70,0%

12 9 Panalpina Polska 71,1% 4,0% 22,0% 74,0% 70,0%

18 11 FM Logistic 52,9% 7,1% 21,4% 71,4% 64,3%

8 11 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce 77,0% 3,6% 28,6% 67,9% 64,3%

7 11 Raben Polska 80,0% 1,8% 32,1% 66,1% 64,3%

5 14 TNT 81,4% 7,5% 22,6% 69,8% 62,3%

15 15 Allport Cargo Services Poland 63,2% 5,8% 26,9% 67,3% 61,5%

4 16 arvato Polska 83,3% 0,0% 40,0% 60,0% 60,0%

20 17 Omega Pilzno 51,9% 3,9% 35,3% 60,8% 56,9%

- 18 Marathon International - 6,3% 31,3% 62,5% 56,2%

- 19 DHL Parcel Polska - 5,9% 33,3% 60,8% 54,9%

- 20 JAS-FBG 6,0% 36,0% 58,0% 52,0%

11 21 DHL Express 72,5% 4,5% 40,9% 54,5% 50,0%

- 22 PartnersPol Group - 21,1% 10,5% 68,4% 47,3%

28 23 Link 9,1% 9,1% 36,4% 54,5% 45,4%

24 24 DHL Supply Chain Poland 44,4% 10,0% 40,0% 50,0% 40,0%

17 25 Poczta Polska 59,0% 13,7% 35,3% 51,0% 37,3%

25 26 Raben Transport 28,3% 20,0% 36,0% 44,0% 24,0%

26 27 DSV Solutions 20,0% 22,2% 33,3% 44,4% 22,2%

18 28 DPD Polska 52,9% 30,0% 26,0% 44,0% 14,0%

22 29 Spedimex 47,1% 27,3% 36,4% 36,4% 9,1%

29 30 XPO Transport Solutions Poland 0,0% 35,7% 21,4% 42,9% 7,2%

- 31 Seifert Polska - 30,0% 40,0% 30,0% 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 ko-
rzystanie 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.

N=50 N=500

N=50 N=500
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VI.
LIDER RYNKU  

W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2013 2014 2015 2013 2014 2015

2 1 1 Maszoński-Logistic 81,8% 88,9% 87,5%

1 7 2 FM Logistic 91,7% 64,7% 78,6%

- - 3 DHL Parcel Polska - - 74,5%

- 17 4 DHL Supply Chain Poland - 44,4% 70,0%
- 5 5 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce - 65,4% 67,9%
5 4 5 Raben Polska 71,0% 70,9% 67,9%

6 9 7 General Logistics Systems Poland 70,0% 53,8% 66,0%

3 6 8 TNT 76,9% 64,8% 60,4%

- 2 9 arvato Polska - 83,3% 60,0%

10 3 10 DHL Express 61,5% 74,5% 59,1%

16 11 11 Panalpina Polska 54,2% 51,1% 56,0%

11 8 12 Diera 60,0% 56,0% 54,0%

- - 13 VGL Group - - 50,0%

- 24 14 DSV Solutions - 33,3% 44,4%

19 22 15 IFB International Freightbridge (Poland) 51,1% 39,2% 44,0%

- 14 16 Poczta Polska - 46,2% 43,1%

28 18 17 Allport Cargo Services Poland 36,0% 43,9% 42,3%

- - 18 PartnersPol Group - - 42,1%

13 20 19 Omega Pilzno 57,1% 40,4% 41,2%

18 15 20 DPD Polska 52,0% 45,1% 38,0%

21 19 21 Spedimex 48,0% 41,2% 36,4%

- - 22 JAS-FBG - - 36,0%

23 25 23 Raben Transport 44,4% 28,3% 32,0%

- - 24 Marathon International - - 31,3%

- - 25 Farmada Transport - - 29,0%

30 26 26 Link 33,3% 27,3% 27,3%

26 31 27 XPO Transport Solutions Poland 41,4% 7,0% 20,7%

- 28 28 ID Logistics Polska - 20,0% 20,0%

- - 28 Seifert Polska - - 20,0%

25 21 30 GEODIS 43,8% 40,0% 18,2%

- 30 31 Polar Logistics Poland - 16,1% 13,3%
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 niższe niż rekordowy sprzed dwóch lat i wynosi 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

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 1 1 DHL Express 4,019 4,608 4,545
5 2 2 FM Logistic 1,667 2,235 2,429
2 3 3 Raben Polska 2,258 2,164 1,821
7 11 4 DPD Polska 1,440 0,902 1,500
9 14 4 General Logistics Systems Poland 1,080 0,827 1,500
- 8 6 DSV Solutions - 1,000 1,222
4 7 6 TNT 1,750 1,167 1,222
- 4 8 DHL Supply Chain Poland - 1,444 1,100

28 5 9 GEODIS 0,438 1,400 1,091
12 13 10 Panalpina Polska 0,814 0,844 0,880
- - 11 DHL Parcel Polska - - 0,824
- 18 12 ID Logistics Polska - 0,600 0,800
- 15 13 General Logistics Systems Poland obsługa e-commerce - 0,769 0,750
- - 14 JAS-FBG - - 0,640
- 8 15 arvato Polska - 1,000 0,600

29 27 16 Link 0,500 0,389 0,545
21 21 17 Spedimex 0,580 0,510 0,545
16 19 18 Diera 0,700 0,580 0,540
3 16 19 Raben Transport 1,778 0,739 0,540
- - 20 VGL Group - - 0,519
- 23 21 Poczta Polska - 0,482 0,510

25 25 22 IFB International Freightbridge (Poland) 0,511 0,392 0,500
30 24 23 Allport Cargo Services Poland 0,360 0,456 0,462
19 25 24 Omega Pilzno 0,643 0,423 0,451
- - 25 PartnersPol Group - - 0,421

23 29 26 XPO Transport Solutions Poland 0,552 0,302 0,414
11 12 27 Maszoński-Logistic 0,909 0,899 0,413
- - 28 Seifert Polska - - 0,400
- - 29 Marathon International - - 0,375
- 31 30 Polar Logistics Poland - 0,161 0,333
- - 31 Farmada Transport - - 0,194

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 klu-
czowych. Spośród wszystkich badanych osób co dziesiąta spontanicznie wskazała firmę DHL Express jako bezwzględnie najlepszą lub będącą największym konkurentem 
innych badanych firm.
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Logistyka kontraktowa

Po
zy

cj
a

Korzystają 
z usług

Korzystają 
z usług lub 
rozważali 
korzysta-

nie

Rekomen-
dują jako 
jedną z 

trzech naj-
lepszych 

firm
1 Raben Polska 60,6% 76,7% 45,4%
2 DB Schenker 37,8% 55,8% 27,5%
2 DHL Supply Chain Poland 38,6% 54,6% 27,5%
4 Poczta Polska 50,2% 59,4% 20,8%
5 JAS-FBG 36,1% 42,6% 20,4%
6 FM Logistic 20,5% 26,9% 16,3%
7 PEKAES 24,9% 45,4% 10,8%
8 Rohlig Suus 15,7% 24,5% 7,5%
9 DSV 14,1% 20,5% 7,1%

10 Kuehne+Nagel 12,9% 24,1% 6,3%

Transport i spedycja drogowa

Po
zy

cj
a

Korzystają 
z usług

Korzystają 
z usług lub 
rozważali 
korzyst-

anie

Rekomen-
dują jako 
jedną z 

trzech na-
jlepszych 

firm
1 Raben Transport 57,1% 72,4% 36,9%
2 DB Schenker 47,4% 65,7% 27,0%
3 Omega Pilzno 27,1% 33,6% 16,2%
4 Dachser 21,4% 34,0% 14,5%
5 DHL Freight 45,1% 59,3% 13,7%
5 VAN cargo 22,6% 29,9% 13,7%
7 PEKAES 40,2% 55,2% 12,4%
8 Rohlig Suus 33,5% 44,8% 12,0%

9
XPO Transport Solutions 

Poland
19,2% 22,4% 10,0%

10 DSV Road 25,9% 35,8% 8,3%

Spedycja morska i lotnicza

Po
zy

cj
a

Korzystają 
z usług

Korzystają 
z usług lub 
rozważali 
korzysta-

nie

Rekomen-
dują jako 
jedną z 

trzech naj-
lepszych 

firm
1 Panalpina 39,8% 50,7% 30,1%
2 VGL 36,3% 41,9% 24,7%
3 DHL Global Forwarding 58,2% 76,4% 24,2%
4 Raben Polska 55,7% 72,4% 21,5%
4 DB Schenker 50,2% 69,5% 21,5%
6 Rohlig Suus 31,3% 43,3% 12,4%
7 cargo-partner 27,4% 43,3% 11,3%
7 UPS 37,8% 55,7% 11,3%
9 C. Hartwig Gdynia 14,9% 33,5% 7,0%
9 Solid Logistics 14,9% 28,1% 7,0%

Usługi kurierskie

Po
zy

cj
a

Korzystają 
z usług

Korzystają 
z usług lub 
rozważali 
korzysta-

nie

Rekomen-
dują jako 
jedną z 

trzech naj-
lepszych 

firm
1 DHL Express 63,4% 82,9% 47,0%
2 TNT 66,3% 73,7% 41,1%
3 GLS 50,3% 65,7% 30,4%
4 DPD 59,4% 80,0% 28,0%
5 UPS 53,7% 72,6% 26,2%
6 Raben Polska 45,1% 60,0% 17,3%
7 FedEx 38,3% 57,7% 14,9%
8 DB Schenker 42,9% 56,6% 14,3%
9 Poczta Polska 71,4% 80,6% 5,4%

10 InPost 20,6% 37,7% 2,4%

E-commerce
Po

zy
cj

a

Korzystają 
z usług

Korzystają 
z usług lub 
rozważali 
korzysta-

nie

Rekomen-
dują jako 
jedną z 

trzech naj-
lepszych 

firm
1 DHL Parcel Polska 79,8% 86,9% 64,2%
2 GLS 66,7% 81,0% 42,0%
3 UPS 44,0% 70,2% 35,8%
4 DPD 58,3% 77,4% 27,2%
5 Poczta Polska 77,4% 83,3% 16,0%
5 Raben Polska 40,5% 53,6% 16,0%
7 FedEx 28,6% 57,1% 12,3%
7 InPost 40,5% 58,3% 12,3%
9 TNT 31,0% 51,2% 11,1%

10 arvato 10,7% 14,3% 4,9%

Najlepsze z rekomendacji klientów duże firmy
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3 GRUDNIA 2015, WARSZAWA, HOTEL SOFITEL VICTORIA

Zapraszamy Państwa do udziału w XIV Gali Logistyki, 
Transportu, Produkcji 2015, największym i najbardziej 
prestiżowym wydarzeniu na polskim rynku w branży TSL.

Organizatorzy:

Partnerzy Gali:

Krotoski-Cichy
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Podczas wieczoru poznają Państwo laureatów tegorocznych badań
• Operator Logistyczny 2015
• Supply Chain Designer 2015
• Lider Logistyki 2015
• Produkt Innowacyjny 2015

 Zapraszamy do udziału
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