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Wstęp

 W ięcej ludzi odchodzi niż wkracza na rynek pracy, bądź 
co bądź typowe dla starzejących się społeczeństw 
Zachodu zjawisko demograficzne, dotyka od całkiem 
niedawna także Polski, stanowiąc od razu olbrzymie 

zagrożenie dla naszych aspiracji dołączenia do społeczeństw 
tego kręgu kulturowego. Brak rąk do pracy właściwie wyklucza 
dalszy intensywny rozwój, który miał w dającej się przewidzieć 
przyszłości doprowadzić do „dogonienia Zachodu”, osiągnięcia 
poziomu życia w przodujących krajach. A przecież bez dopływu 
siły roboczej przedsiębiorstwa nie będą w stanie się rozwijać 
w dotychczasowym tempie, wprawdzie same „wyżywią się”, 
jakby powiedział Jerzy Urban, ale skupiając się na odtwarzaniu 
stanu posiadania, nie podejmą żadnego ryzyka inwestycyjnego. 
Skoro więc cywilizacyjny awans Polski bezpośrednio zależy od 
dopływu siły roboczej, to trudno doprawdy zrozumieć, dlaczego 
długoterminowa polityka migracyjna nie znajduje właściwego 
miejsca w debacie publicznej w naszym kraju. Stawiany jest  
w tym kontekście argument, że polskie społeczeństwo okazało 
się zamknięte na obecność obcych, co taką dyskusję rzekomo 
miało by wykluczać. Objawy ksenofobii cynicznie zresztą wygry-
wają populiści, snując znajdujące poklask opowieści o mikrobach 
roznoszonych przez imigrantów. Okazuje się tymczasem, że bez 
zbudowania społeczeństwa otwartego na obcych w ogóle nie 
będzie możliwy jego cywilizacyjny postęp. Nie jest to zatem 
jeden z wielu problemów do rozwiązania, ale wręcz ten najbar
dziej kluczowy dla rozwoju Polski.

Aby utrzymać tempo wzrostu gospodarki należałoby zapew-
nić stały napływ siły roboczej z zagranicy. Obecne możliwości 
zatrudnienia pracowników z sąsiednich krajów okazały się nie-
wystarczające, skoro wiele przedsiębiorstw rezygnuje z przystę-
powania do przetargów w obawie o niemożność zapewnienia 
rąk do pracy. Liczba pracujących w Polsce obywateli Ukrainy 
może się zresztą wkrótce radykalnie zmniejszyć w przypadku 
otwarcia dla nich niemieckiego rynku pracy. Co drugi deklaruje 
chęć wyjazdu do Niemiec. Tymczasem wprowadzenie przez po-
pulistyczny rząd ustawy obniżającej wiek emerytalny (w sytuacji 
wydłużania się średniej długości życia, ciągle też daleko nam do 
prostej zastępowalności pokoleń) wykluczyło z polskiego rynku 
pracy od października 2017 r. do końca czerwca 490 tys. osób, 
liczbę ogromną w stosunku do tylko ponad milionowej rzeszy 
imigrantów zarobkowych w Polsce.

Rosnące koszty pracy hamują plany inwestycyjne polskich 
przedsiębiorstw. Spada też wartość inwestycji zagranicznych do 
poziomu 2% PKB, pośrednio ze względu na zakwestionowanie 
przez władze ustawodawczą i wykonawczą niezależności sądow-
nictwa, a bezpośrednio faktycznie ze względu na brak rąk do pracy. 
Bez zmiany tego stanu rzeczy inwestycje nie ruszą, co oznacza 
obniżenie tempa rozwoju gospodarczego.

Polska przez wiele ostatnich lat sama jest krajem masowej 
emigracji i sezonowych wyjazdów zarobkowych. Pisaliśmy w tym 
miejscu rok temu o prognozie dla wszystkich krajów naszego 
regionu dotyczącej postępującego wyludnienia, które doprowadzi 
do załamania podstaw opartego na taniej sile roboczej modelu 
gospodarczego, załamania wywołanego nieuchronnym spadkiem 
produktu krajowego. Im więcej wykluczenia i zastraszania inaczej 
myślących, tym większa część populacji wyemigruje, kierując się 
do krajów oferujących wyższe płace dla lekarzy, informatyków, 
kierowców itd. Jak zatem rozwijać gospodarkę opartą na taniej 
sile roboczej, jeśli stale jej najbardziej deficytowa część jest  
drenowana przez bogatsze kraje a napływ tanich pracowników 

z biednych krajów jest blokowany z przyczyn ideologicznych,  
w imię „zachowania tożsamości narodowej”?

Nieznaczne, ale w ostatnich latach pogłębiające się z roku 
na rok, ograniczenie tempa dynamiki wzrostu rynku usług  
logistycznych, z czym mamy do czynienia, może być oznaką,  
że dotychczasowy model gospodarki oparty na taniej sile robo-
czej tak czy inaczej wyczerpuje się. Dzieje się tak z powodu 
niemożności uzupełnienia jej zasobów ludzkich. Tym samym 
atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju, która jest motorem 
wzrostu produktu krajowego, może osłabnąć. A zależała przecież 
dotąd w sposób oczywisty od posiadania stosunkowo taniej  
i wykształconej siły roboczej. Główne zagrożenie dla stabilnego 
wzrostu rynku usług logistycznych stanowią gwałtownie rosnące 
koszty pracy, spowodowane niedoborem siły roboczej, zwłaszcza 
kierowców. Ważną przyczyną tego niedoboru jest dezaktywacja 
zawodowa będąca skutkiem błędnej polityki socjalnej. Równo-
cześnie spadające bezrobocie jest czynnikiem, który przyczynia 
się do wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych. Rozwią-
zaniem deficytu siły roboczej jest sprowadzanie pracowników  
z zagranicy oraz uruchomienie planu zachęt do nauki zawodu. 
Pracodawcy powinni nastawić się na szkolenie nowych kierow-
ców, zapewniać atrakcyjne wynagrodzenie. Ubocznym skutkiem 
tego deficytu jest rosnąca fluktuacja kadr i powiązane zjawiska 
obniżania się norm pracowniczych. Tendencja do wzrostu wy-
nagrodzeń kierowców (wymuszonych przez przepisy o płacy 
minimalnej), oraz ich rosnącymi wymaganiami socjalnymi  
(ryczałty za noclegi) i finansowymi, w dłuższej perspektywie 
może spowodować, że polskie przedsiębiorstwa transportowe 
przestaną być konkurencyjne, zagraniczni producenci nie będą 
mieli powodu zlecać dostaw polskim firmom transportowym. 
Na konkurencyjność polskich przewoźników wpływ ma ograni-
czona liczba kierowców będących w dyspozycji, bo może prze-
łożyć się na zmniejszenie podaży środków transportu.

Zachodzi pytanie, czy branża logistyczna jest przygotowana 
do reorganizacji w związku z kryzysem dotychczasowego modelu 
gospodarki, co zresztą w ostatnich latach stosunkowo często 
było postulowane, ale jednocześnie przez innych wyraźnie igno-
rowane jako zagrożenie. Jak to wpłynie na potencjał rynku usług 
logistycznych? Winniśmy odnotować generalną zmianę podejścia 
do tych zagadnień menedżerów firm logistycznych, przynajmniej 
tych, którzy zechcieli udzielić nam wywiadów. Panuje obecnie 
zgoda co do potrzeby zasadniczych przekształceń organizacji 
firm logistycznych w związku ze zmianą modelu gospodarczego. 
Jak podkreśla Head of Business Development w firmie Fiege  
Tomasz Przybył: „Aby utrzymać możliwość obsługi rosnących 
wolumenów w warunkach ograniczonych zasobów przy jedno-
czesnym zachowaniu rentowności, operatorzy logistyczni będą 
zmuszeni do dalszych poszukiwań obszarów optymalizacji  
w swoich procesach oraz ich automatyzacji”. Zgodność opinii 
menedżerów wynika ze wspólnoty doświadczeń, dynamicznego 
wzrostu popytu na usługi logistyczne, który wywołuje silne  
napięcia, znaczne wzrosty cen i trudności finansowe w firmach, 
którym nie uda się zrównoważyć cen z kosztami, zauważa  
dyrektor generalny ID Logistics Yann Belgy. Ze względu na nie-
dostępność zasobów, przede wszystkim siły roboczej, ale także 
powierzchni magazynowych i wyposażenia, coraz bardziej popyt 
zaczął przewyższać podaż. A jak dowodzi Country Manager  
firmy AsstrA PoLskA Mariusz Borkowski, pod presją dotychczaso-
wych niskich cen na usługi i wzrastających kosztów, oraz ogra-
niczonych zasobów, w pierwszej linii znaleźli się podwykonawcy 
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zbliżając nas do gospodarek «starej Unii», jednak w dalszym 
ciągu zachowując różnicę poziomów i utrzymując konkurencyjną 
pozycję Polski”.

Przywołani przez nas eksperci, w tym Yann Belgy, są zgodni, 
że usługi logistyczne w Polsce „wciąż mają duży potencjał wzro-
stu, napędzany rozwojem e-commerce, reorganizacją łańcuchów 
dostaw sieci handlowych, postępującym outsourcingiem operacji 
wewnętrznych i przeniesieniem do Polski centrów dystrybucyj-
nych z centralnej Europy i Niemiec”. „Polska to jeden z najdyna-
miczniej rozwijających się rynków logistycznych w Europie pod-
kreśla – dyrektor zarządzająca DHL PArceL Agnieszka Świerszcz 
– szczególnie jeśli chodzi o handel elektroniczny, który jest be-
neficjentem tego trendu. W zakresie usług kurierskich rozwój 
e-commerce skłania firmę do poszukiwania innowacyjnych roz-
wiązań w doręczaniu przesyłek”. Według dyrektora sprzedaży  
i rozwoju logistyki w rhenus Logistics Piotra Hocha: „Od kilku  
już lat obserwujemy sukcesywną relokację projektów e-commerce 
z zachodniej Europy do Polski. W tym roku w Polsce znalazło 
swoje miejsce kilka światowych brandów, których projekty swym 
zasięgiem sięgają daleko poza granice naszego kraju. Bez wzglę-
du na zapowiadane przez ekspertów na 2019 r. spowolnienie 
gospodarcze, koniunktura na tego typu projekty powinna się 
utrzymywać przez kolejne lata”. Natomiast zdaniem dyrektora 
ds. logistyki w JASFBG Daniela Chodukiewicza można się spo-
dziewać dalszego zainteresowania biznesu międzynarodowego 
naszym krajem: „Pozycja Polski wynika z niskich kosztów pracy, 
atrakcyjnych ulg podatkowych, usytuowania geograficznego, 
oraz faktu, iż kraj nasz stanowi największy rynek zbytu w tej 
części Europy”.

Tomasz Przybył uważa nawet, że niska dostępność pracow-
ników i zjawisko rosnących płac dokonają samoczynnie tego, 
czego nie udało się nigdy dotąd przeprowadzić operatorom usług 
logistycznych na drodze perswazji wobec znaczącej części  
potencjalnych klientów – przekazania operacji logistycznych cał-
kowicie na zewnątrz tych przedsiębiorstw, w ramach outsour-
cingu. Aby to marzenie logistyków się ziściło, wiele musi się 
zmienić w zakresie optymalizacji operacji logistycznych oraz ich 
automatyzacji.

usług transportowych, co prowadziło do utraty przez nich płyn-
ności finansowej. Integratorom tych usług udało się tego unik-
nąć. W sumie jednak nierównowaga rynkowa wywołana spek-
takularnym wzrostem zapotrzebowania na usługi logistyczne 
przy ograniczonych zasobach realizacji tego zapotrzebowania 
zdaje się zmieniać tradycyjny w branży rodzaj zależności między 
zleceniodawcą a wykonawcą usług. Mając do czynienia z „nie-
spotykaną liczbą postępowań przetargowych” wykonawca może 
po raz pierwszy odkąd pamięć sięga przebierać w zapytaniach 
ofertowych, ostro stawiając warunki. Rynek staje się rynkiem 
operatora usług. Jak nie bez satysfakcji stwierdza prezes zarządu 
firmy DSV soLutions Maciej Walenda: „Krótkoterminowa per-
spektywa to zatem okres dosyć dużych turbulencji, wywołujących 
konieczność istotnych renegocjacji stawek dla dostosowania 
zmieniającego się otoczenia. Z naszych obserwacji [wynika],  
co dosyć pozytywne, [że] dynamice zmian kosztów towarzyszy 
wzrost gotowości klientów sektora do podnoszenia stawek  
i wzrost świadomości ryzyka w dłuższej perspektywie. Poza 
wyższymi stawkami, kontraktowanie dowolnego biznesu już 
dzisiaj wiąże się z akceptacją indeksacji o znacząco wyższej skali 
na kolejne lata niż w znacznie spokojniejszych okresach”.

Warunkiem powodzenia całej tej operacji jest oczywiście 
uniknięcie gwałtownego załamania popytu na usługi logistycz-
ne ze względu na wzrost stawek. Należy zauważyć, że skok cen 
wywołany niską dostępnością pracowników magazynowych  
i kierowców, oraz wciąż rosnące płace to zjawiska o burzliwym 
przebiegu, zagrażające niejednokrotnie zachowaniu płynności 
operacyjnej firm logistycznych. Jak podkreśla Tomasz Przybył, 
działający z reguły na niskich marżach ze sprzedaży operatorzy 
mogą mieć trudności bezpośredniego i pełnego przełożenia 
wzrostu kosztów na klientów kontraktowych ze względu na to, 
że – jak to pokazuje praktyka – przegrywają na ogół walkę  
o pracowników z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub han-
dlowymi, dysponującymi większymi możliwościami dla wzrostu 
płac. Znalezienie nowego poziomu równowagi na rynku pracy 
jest zatem procesem długotrwałym i wielostopniowym. Osta-
tecznie jednak, przekonuje Maciej Walenda, „krzywa wzrostu 
kosztów zacznie normować się na rynkowym poziomie, oczywiście 

Zasoby ludzkie w logistyce

 P ostępujący spadek bezrobocia stawiamy na ogół w per-
spektywie obniżenia wieku emerytalnego czy masowej 
emigracji. To nas rzeczywiście różni od cywilizowanych 
społeczeństw, które stając w obliczu starzenia się społe-

czeństwa podwyższają wiek emerytalny. Dobrze rządzone są 
celem imigracji.

Niedobór pracowników stanowi niewątpliwie największą 
barierę rozwoju gospodarki, co widać na przykładzie najbardziej 
interesującej nas branży usług logistycznych. Co więcej, po prze-
kroczeniu naturalnej stopy bezrobocia problematyczny staje się 
dalszy intensywny rozwój gospodarczy, bo zakwestionowany 
został model gospodarki oparty na taniej sile roboczej. Polska 
gospodarka właśnie dzięki zasobom taniej i stosunkowo dobrze 
wykształconej siły roboczej stała się tak konkurencyjna wobec 
zagranicy. Obawiamy się, że pogrąży się w kryzysie, gdyż po-
woli tracić będzie ten atut. Z tym, że borykanie się z ograniczo-
nymi zasobami ludzkimi, to już nie jest problem specyficzny dla 
biednego kraju, starającego się innym dorównać, „doganiać” 
bogatszych. To nas upodabnia do cywilizowanych społeczeństw, 

problem w tym, że pogrążone w chaosie państwo nie jest obecnie 
w stanie stawić czoła temu wyzwaniu o kapitalnym znaczeniu 
dla dobrobytu.

Niedobór pracowników dotyczy różnego typu firm logistycz-
nych, niezależnie od wielkości i specyfiki działania. Problem nie 
dotyczy tylko wybranych grup zawodowych, lecz pracowników 
różnych szczebli, magazynierów, kierowców i spedytorów, oraz 
kadry menedżerskiej wszystkich szczebli. W Polsce. Grupę 30 tys. 
kierowców ciężarówek, którzy corocznie odchodzą na emeryturę, 
zastępuje tylko 2 tys. osób po ukończeniu szkolenia zawodowego. 
Po upływie kilku kolejnych lat luka ta będzie wzrastała o 45 tys. 
kierowców w skali roku. W Niemczech.

Kierowcy, jak i inni pracownicy branży logistycznej, są nisko 
opłacani i znajdują się na dole hierarchii społecznej. Uważa się 
bowiem, że skoro przewozy długodystansowe są historycznie 
coraz tańsze, to nie ma powodu, aby kierowcy zarabiali propor-
cjonalnie więcej niż kiedyś. Tymczasem nie chcą dłużej spędzać 
życia tak jak kiedyś, odbywając wielodniowe trasy, narażając się 
niejednokrotnie na agresję ze strony zorganizowanych grup  
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przestępczych, zmuszani do rozładunku towarów w magazynach 
i portach, nie mając innego wyboru jak nocleg w kabinie ciąg
nika. Występuje swoista łączność pomiędzy oczekiwaniami  
końcowych klientów, którzy życzą sobie bezpłatnych dostaw 
przesyłek (firma wysyłkowa AmAzon właśnie wprowadziła takie 
udogodnienie dla klientów Amazon Prime na terenie Stanów 
Zjednoczonych) a wyceną pracy samozatrudnionych kurierów 
przez firmy logistyczne (aktualna groźba przerwania dostaw LTL 
od 8 listopada przez UPS Freight w Stanach Zjednoczonych). Trzeba 
sobie zdać sprawę, że wszystko ma swoją cenę, także darmowe 
dostawy towarów. There ain’t no such thing as a free lunch. 
„There ain’t no such thing as a free truck ride”1.

W niektórych regionach Niemiec ponad 10% ciężarówek stoi 
niewykorzystanych ze względu na brak obsady. Firmy transpor-
towe mogą wybierać, które zlecenia przyjąć, gdyż nie mogą ob-
służyć wszystkich1. W Polsce zjawisko to też występuje, choć ze 
względu na brak jakichkolwiek statystyk nie możemy ocenić jego 
skali. Jak przypomina kierująca działem spedycji w firmie BiAL-mich 
Marzena Piotrowicz, spadek podaży wolnych ciężarówek dla 
wybranych branż dał się zaobserwować już ponad dwa lata temu. 
Dominuje jednak raczej ogólnie przeświadczenie, że mimo braku 
kierowców polskie firmy nadal „skutecznie inwestują w rozwój”, 
by wykorzystać brak środków transportu na rynkach zagranicz-
nych. Powiększając floty i rozbudowując zakres świadczonych 
usług „ stają się konkurencyjne nie tylko na rodzimym rynku, ale 
przede wszystkim na arenie międzynarodowej”, twierdzi kierow-
nik działu operacyjnego TEXTRA PoLAnd Piotr Grelka. Jakkolwiek 
z dużą dozą pewności można jednak stwierdzić, że w związku  
z rozwojem e-commerce będzie rosło zapotrzebowanie na usługi 
transportowe przewoźników dysponujących flotą małych aut na 
dostawy ekspresowe i kurierskie, to zgodnie z opinią kierownika 
projektu w firmie dierA Dariusza Michalaka, „konkurencyjność 
polskich przewoźników na rynku unijnym w związku z wymuszo-
nym wzrostem kosztów” ciągle pozostaje niewiadomą. Do takich 
czynników ryzyka należy zaliczyć tzw. twardy Brexit, wyjście 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uzgodnienia warunków, 
co może nastąpić 29 marca przyszłego r. Polska będzie drugim 
po Irlandii krajem UE, który straci na takim rozwiązaniu najwię-
cej. Jak podkreśla prezes zarządu DTA Patrycja Mamińska: „Dla 
firm transportowych brak możliwości swobodnego wjazdu do 
UK będzie oznaczał duże kłopoty, na pewno znacznie zmaleje 
liczba ładunków, co spowoduje obniżkę stawek frachtów w innych 
kierunkach. Nie wszystkie firmy będą w stanie pokryć kosztów 
leasingów, co może doprowadzić do ich upadłości”. Niepewność 
i brak czasu na adaptację mają tu kluczowe znaczenie. Jako za-
grożenie dla egzystencji przedsiębiorstw traktuje się również dość 
powszechnie unijne regulacje dotyczące obrotu towarów, rzecz 
jednak w tym, że specjaliści wytykają zainteresowanym brak przy-
gotowania do nadchodzących zmian2.

Braki kadrowe w logistyce wyrównywane są dzięki zatrudnianiu 
obcokrajowców, wielu kierowców w polskich firmach transporto

wych to obcokrajowcy pochodzący z Ukrainy, Rumunii czy Litwy. 
Piotr Hoch z rhenus Logistics uważa nawet, że rynek pracy w logi
styce już dziś w dużej mierze opiera się na pracownikach spoza 
Polski. Panuje przekonanie, że braki kadrowe będą się coraz bar-
dziej pogłębiać, a niedobory na rynku ciężko będzie całkowicie 
zastąpić kierowcami ze Wschodu. Nie chodzi o chwilowe braki 
kadrowe, którym można zaradzić, lecz o spadającą jakość usług, 
malejącą marżę, frustrację menedżerów, zwiększoną rotację załogi 
i wzrost płac, nie gwarantujący utrzymania pracowników. Naj-
większe wyzwanie stanowi zasypanie luki pokoleniowej wśród 
kierowców, wywołanej wieloletnimi zaniedbaniami, brakiem odpo
wiedniej promocji zawodu wśród młodych. Główna przyczyna 
tkwi w nasilającej się emigracji, gdyż znaczny odsetek polskich 
kierowców znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach poza gra-
nicami Polski3.

Braki kadrowe stają się głównym elementem ryzyka w działal-
ności biznesowej branży logistycznej, gdyż niepewność dotyczy 
nie tylko wysokości stawek płaconych pracownikom czy podwy-
konawcom, ale także ich dostępności, oraz czasu trwania i możli-
wości pogłębiania się kryzysu. Ponieważ głównym wyzwaniem dla 
logistyki, bardziej znaczącym niż rosnące koszty pracy, niewątpli-
wie będzie brak pracowników, tak bardzo na znaczeniu przybrała 
polityka personalna i stosowanie narzędzi, które pozwalają utrzymać 
pracowników i zatrudniać nowych. Dopiero w dalszej przyszłości 
postęp w automatyzacji i produktywności powinien umożliwić 
przezwyciężenie obecnych trudności związanych z brakiem pracow
ników. Jak podkreśla Tomasz Przybył z Fiege: „Wciąż istotnie będzie 
wzrastać rola działań z zakresu HR, takich jak: Employer Branding, 
strategie rekrutacyjne, zarządzanie talentami wewnątrz firmy, ogra-
niczenie rotacji pracowników. Poza sprawnością operacyjną i umie-
jętnością wdrażania nowych rozwiązań, zdolność utrzymania  
i przyciągnięcia nowych pracowników do firmy będzie niezwykle 
istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie rynkowym”.

W obliczu gwałtownego rozwoju potrzeb na usługi logistyczne 
zgłaszane przede wszystkim przez rynek handlu elektronicznego 
możliwości adaptacyjne branży okazały się niewystarczające. 
Coraz bardziej dotkliwy brak kierowców i informatyków zazna-
czył się w zakresie dystrybucji i usług kurierskich. Braku zasobów 
ludzkich nie uzupełniono mimo oferowania wyższych wynagro-
dzeń. Bez optymalizacji realizowanych procesów, firmy są zmu-
szone podnosić stawki lub zaakceptować niższą marżę na ofero
wanych usługach. Zmiany te na całym europejskim rynku usług 
logistycznych mają radykalny charakter ze względu na perma-
nentny brak zasobów.

Zmiany te wywołują niepokój małych i średniej wielkości firm, 
które obawiają się o swój byt. Trudna sytuacja w branży wywo-
łana przez niedobór kierowców i niedostępność przewoźników 
prowadzi się do wzrostu cen świadczonych usług. „W zasadzie 
wszystkie segmenty rynku muszą się zmierzyć z brakiem rąk do 
pracy, aby sprostać wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki 
na usługi TSL. Całą naszą branżę czekają renegocjacje kontraktów 

1 Braw, Elisabeth: „Trucking Is the Security Crisis You Never Noticed”, 
Foreign Policy z 19 września 2018

2 Ibidem
3 Pierwszego maja przyszłego roku zakończy się okres przejściowy przed 

wprowadzeniem nowego unijnego kodeksu celnego. Prezes zarządu 
DTA Patrycja Mamińska: „Do końca okresu przejściowego zostało 
niewiele czasu, a ponowną ocenę wszystkich posiadanych pozwoleń 
zakończyło niewiele firm. Pierwszy problem zdążyć, drugi – sprostać 
nowym regulacjom i wymogom. Zmiany w obszarze usług celnych 
są ogromne i kosztowne. Pojawiają się nowe obowiązki – posiadania 
dodatkowych zabezpieczeń na miejsca uznane, magazyny czasowego 
składowania, składy celne. Zapewne nie wszystkie podmioty będą  
w stanie sprostać tym formalnościom. Zwiększy się liczba kontroli 

celnych posiadanych pozwoleń i spełnienia wymogów, zwiększy się 
również liczba kontroli postimportowych. Zmiany w zakresie proce-
dury uproszczonej – obowiązek działania jedynie na upoważnieniu 
pośrednim, to kolejne utrudnienia dla agencji celnych. Z jednej  
strony wzrosną koszty prowadzonej działalności – np. koszty gwa-
rancji celnych wrosną o kilkaset procent, z drugiej strony zwiększa 
się odpowiedzialność. Oba te czynniki będą miały wpływ na cenę 
usług. Ograniczenia w stosowaniu procedury uproszczonej mogą 
skutkować wydłużeniem czasu odpraw celnych. Najtrudniejsze zada-
nie dla podmiotów świadczących usługi odpraw celnych: jak w sytu-
acji rozwoju rynku, wzrostu liczby odpraw, sprostać potrzebom  
rynku, przy uwzględnieniu utrudnień wynikających z nowych wymo-
gów prawnych”.
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Czy zmiany technologiczne wybawią nas?

[Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor Paweł Trębicki jest 
od listopada 2010 r. dyrektorem generalnym firmy Raben TRanspoRT. 
Ukończył wydział handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlo-
wej oraz program MBA na Europäische Wirtschaftshochschule  
Berlin. Często występuje jako prelegent na konferencjach logistycz-
nych. Prowadzi zajęcia ze studentami branżowych kierunków. Należy 
do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Przewodniczy 
Radzie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska „TLP”.]

 Chyba nigdy za naszego życia tak intensywnie jak obec  
nie nie mówiło się o przełomowym wpływie technologii 
na przedsiębiorstwa, o ko-
nieczności lub wręcz o nie

uchronności zastępowania ludzi 
przez maszyny. Podkreśla się, że 
wyniku korzystania z algorytmów 
także sam proces zarządzania 
ludźmi ulegnie odhumanizowa-
niu. Dysputa ta obecnie nie ma 
bynajmniej teoretycznego charak-
teru. Bo choć wyraźnie odwołuje 
się do schematów rodem z bele-
trystki futurystycznej, schematów 
typu: człowiek zastąpiony przez 
maszynę, to przecież przywoły-
wane w dyskusji realia są całkiem 
współczesne. Używa się argu-
mentów odnoszących się bezpo-
średnio do aktualnie toczącej się 
zażartej walki o zasoby ludzkie. 
Ma ona miejsce także w naszym 
kraju, w którym przy najwyższym od czasu kryzysu gospodar-
czego wzroście gospodarczym faktycznie nastąpiło przebicie 
naturalnej stopy bezrobocia.

Pracodawcy słusznie przecież narzekają na ilość i jakość kadr, 
oraz na lawinowo rosnące oczekiwania płacowe pracowników. 
Czy zmiany technologiczne wybawią nas z tych kłopotów? Zda-
wać sobie należy przecież sprawę, że choć rosnące koszty pracy 
mogą przyśpieszyć proces automatyzacji, to oczywiście nie wie-
my, w jak krótkim horyzoncie czasowym należy się spodziewać 
zauważalnych zmian w tym zakresie. Choć rzeczywiście trudno 
byłoby spodziewać się, że przełomowe zmiany pojawią się  
w jakimś średnio zaawansowanym technologicznie kraju, takim 

jak Polska, to święcie do niedawna wierzono w powodzenie 
nowatorskich projektów w przodujących krajach. Ogłoszone pod 
koniec lipca wstrzymanie prac nad autonomiczną ciężarówką 
przez korporację uBer, to z pewnością nie ostatnie w ciągu wy-
darzeń, takich jak pierwsza ofiara śmiertelna pojazdu autono-
micznego, które wykazują, że nadzieje zostały nadmiernie roz-
dmuchane. Wiara w niegraniczony postęp technologiczny 
kolejny raz w historii została osłabiona. Uznaje się zatem po tych 
doświadczeniach, tak jak to prezentuje amerykański start-up IKE, 
że auta autonomiczne będą mogły być wykorzystane wyłącznie 
na odcinkach autostradowych lub w zamkniętych strefach. Jeśli 

natomiast zastosowanie aut au-
tonomicznych będzie faktycznie 
selektywne, to może okazać się, 
że zabraknie chętnych do finan-
sowania takich projektów, co  
w najlepszym razie zmniejszy ich 
dynamikę, odsuwając zmiany 
technologii w dalszą przyszłość.

Erozja wiary w nieograniczo-
ny postęp technologiczny ośmieli
ła krytyków modeli biznesowych 
opartych na idei gospodarki  
w świecie cyfrowym. Gig Econo-
my, nazywana zamiennie Sharing 
Economy, oferuje poczucie nieza-
leżności i wysokiej autonomii  
w działaniu. Co może sprawdzać 
się w przypadku wysokokwalifi-
kowanych profesjonalistów, to na 
niższych stanowiskach jednak 

niekoniecznie. Tam praca na własny rachunek to często niepew-
ność dochodów i ograniczenie praw pracowniczych. Większość 
platform cyfrowych stosuje mniej lub bardziej twarde formy 
przymuszania do określonych zachowań, łącznie z sankcjami  
w postaci ograniczenia dostępu do najlepszych zleceń, lub wręcz 
zawieszenia czy anulowania członkostwa. Technologiczny styl 
zarządzania przez korporację AmAzon, określany jest często jako 
jeden z najbardziej typowych przykładów tzw. „cyfrowego taylo
ryzmu”, gdzie pracownicy otrzymują do wykonania jedynie proste, 
odcinkowe czynności, a system nadzoruje efektywność ich wy-
konania, odnosząc dane do wyśrubowanych norm. Jednakże 
nawet tak potężny gracz pod polityczną (republikański prezydent 

z klientami i nieuniknione wydaje się podnoszenie cen usług. Skala 
zjawiska będzie w dużej mierze zależała od wzrostu płac i do-
stępności pracowników”, podsumowuje Dariusz Michalak z firmy 
dierA. Trzeba pamiętać ponadto, że tak szybko się rozwijając, 
polska branża logistyczna osiągała minimalne marże ze sprzedaży, 
osiągając zysk dzięki niskim kosztom siły roboczej. Pracowników 
powszechnie brakuje, a branża zniechęcona kolejnymi regulacjami 
prawnymi nie rozwija się wraz ze wzrostem popytu. Rosną stawki, 
ale nie rośnie jakość i potencjał operatorów usług logistycznych. 
Klienci będą umacniali relacje z tymi dostawcami usług, którzy  
z bieżącymi wyzwaniami poradzą sobie najlepiej.

Jeśli niestabilność kadr jest tak poważnym problemem, to 
także dlatego, że mamy do czynienia z kryzysem kompetencyjnym. 
A przecież wielu pracodawców z branży logistycznej zastanawia 

się nie tylko, jak znaleźć i zatrzymać pracowników, ale prawie 
równie często, jak pogodzić swoje potrzeby z tym, co oferuje 
rynek pracy. Koordynator działu sprzedaży w firmie mostvA Maria 
Staniak postuluje w związku z tym „wzajemną współpracę praco
dawców z branży usług logistycznych ze szkołami zawodowymi 
i wyższymi, oraz konstruowanie programów nauczania dosto-
sowanych do potrzeb, opartych na systemach: telekomunikacyj-
nych, geolokalizacyjnych i teleinformatycznych – systemach, 
które z każdym rokiem rosną na znaczeniu”. Nie będzie mowy 
o istotnym usprawnieniu procesów logistycznych bez wzmoc-
nienia poczucia odpowiedzialności współpracujących ze sobą 
firm i poszczególnych pracowników za efektywność, szybkość  
i profesjonalizm całego procesu logistycznego, zauważa Marzena 
Piotrowicz z firmy BiAL-mich.
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Donald Trump, demokratyczny senator Bernie Sanders) i ekono-
miczną presją ugiął się, podnosząc od początku listopada płace 
minimalne w Stanach Zjednoczonych (15 USD za godzinę) i Wielkiej 
Brytanii (13,8 USD za godzinę). Choć nie jest jasne, jak w istocie 
wielka nastąpi podwyżka płac, to pewne jest, że nastąpił pierwszy 
wyłom w osławionym systemie zarządzania wiodącej korporacji 
technologicznej.

Myślimy często: mamy problem, mamy technologię, a konku
rencja nie pozwala nam spać spokojnie. W takiej atmosferze 
łatwo o zachłyśnięcie się z pozoru prostą alternatywą. Kusi dro-
ga na skróty. Daniel H. Pink w książce „Drive” definiuje moty-
wację 2.0, która w przeciwieństwie do poprzedniczki ma cha-
rakter wewnętrzny. Zdaniem autora metoda „kija i marchewki” 
już nie działa lub działa bardzo krótko. To, co jest istotne dla 
pracowników, to autonomia w działaniu, poczucie stałego roz-
woju oraz wyższego celu. Według ostatniego badania instytutu 
Gallupa na całym świecie odsetek dorosłych, którzy są zaanga-

żowani i entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy wynosi 
zaledwie 15%. Tak niski poziom zaangażowanych pracowników 
stanowi barierę w tworzeniu wysokowydajnych kultur na całym 
świecie. Oznacza ogromną ilość zmarnowanego potencjału, biorąc 
pod uwagę, że przedsiębiorstwa w górnym kwartylu są o 17% 
bardziej produktywne i o 21% bardziej dochodowe niż przed-
siębiorstwa w dolnym kwartylu. To chyba wystarczająco dobra 
motywacja do wyboru dłuższej drogi rozwoju, która z pewnością 
może wyróżnić firmę na rynku i stworzyć trwałe źródło jej prze-
wagi konkurencyjnej. Moje przesłanie na 2019 rok to: być blisko 
najnowszej technologii i eksperymentować z jej wykorzystaniem, 
ale nie zapominać o najważniejszych zasobach każdej firmy, jej 
pracownikach. Technologię wcześniej czy później będziemy mieli 
wszyscy taką samą. O różnicy między konkurentami będą decy-
dować ich kadry, stanowiąc dodatkową wartość firm.

Wielkie podziękowania dla wszystkich wspaniałych pracowni
ków grupy rABen za ich codzienne zaangażowanie!

 Wydaje się, że rozwój rynku logistycznego w Polsce 
nie jest zagrożony, skoro cena usług przestała pełnić 
decydującej roli przy wyborze operatora tych usług. 
Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie klien-

tów, operator musi podjąć działania naprawcze własnej orga-
nizacji. Deficyt kierowców i aut na rynku bowiem tak łatwo 
sam z siebie nie zniknie, co wymusi działania przystosowawcze, 
w tym przyspieszoną optymalizację procesów logistycznych, 
sprawnych i szybkich przepływów towarów przy ograniczeniu 
zaangażowanych środków. Niedobór pracowników i rosnące 
koszty wynagrodzeń sprawią, że coraz większy sens będzie mia-
ło wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań tam, gdzie jest to 
możliwe. Jednak, jak zauważa Yann Belgy z ID Logistics, „nie 
tylko ze względu na koszty, lecz po to, aby skompensować brak 
dostępnych zasobów i zapewnić niezawodność obsługi opera-
cyjnej”. Kluczem do zapewnienia efektywności procesów logi-
stycznych będzie, przypuszcza Maciej Walenda z DSV soLutions, 
dążenie do zachowania elastyczności działań sterowanych algo
rytmem, z natury rzeczy wykluczającego odejście od z góry przy
jętej normy.

Przyśpieszenie całego procesu obiegu towarów nie byłoby 
możliwe bez rozwoju ekonomii cyfrowej, zapoczątkowanej dzię-
ki ekspansji handlu elektronicznego, przypomina kierownik ds. 
transportu i logistyki w firmie TPU trAnsPort i LogistykA Marek 
Urbański. Postęp digitalizacji w branży logistycznej, roz
powszechnienie technologii blockchain1 i wykorzystanie na sze-
roką skalę sztucznej inteligencji, wypieranie powtarzalnej pracy 
ludzkiej przez algorytmy matematyczne, wprowadzenie pojazdów 
autonomicznych, wymusi transformację poszczególnych dzia  
łów przedsiębiorstw, by mogły się odnaleźć w cyfrowym świecie, 
podkreśla Country Manager firmy AgiLity Logistics Karolina  
Gasińska-Byczkowska.

Dążenie do optymalizacji wywrze znaczący wpływ na struk-
turę rynku usług logistycznych. Klienci w sytuacji deficytu  

1 AgiLity Logistics we współpracy z mAersk Line i IBM jako pierwsza firma 
spedycyjna przygotowuje rozwiązanie opierające się na technologii 
blockchain do zarządzania i śledzenia przesyłek kontenerowych,  
co ma zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo w handlu między-
narodowym

Optymalizacja operacji logistycznych

wykonawców szczególnie chętnie wybiorą, jak zakłada kierownik 
działu sprzedaży w firmie tsLogistic Maciej Seiffert, współpracę 
z firmami mogącymi zapewnić im integrację zarządzania cało-
ściowego pakietu usług. „Dzięki przygotowaniu kompleksowej 
oferty uczestnicy rynku mogą zapewnić obsługę całego procesu 
zaczynając od wyboru podwykonawcy, aż po rozliczenie jako-
ściowe i kosztowe”. Key Account Manager w firmie coLiAn Logistic 
Karolina Kulawik, prognozuje „intensywny rozwój segmentu 
logistyki kontraktowej” w związku z wymogiem lepszego zarzą-
dzania przepływem towarów. W tym celu firmy logistyczne 
skłonne będą do nieformalnego współdziałania na rynku a nawet 
łączenia się w grupy. Rynek będzie się konsolidował, pozostanie 
na rynku mniej niż dotąd niezależnych małych podmiotów, suge
ruje kierownik działu controllingu i analiz w PKS GdańSK-Oliwa 
Robert Filipowicz. Brak kierowców i rosnące koszty działalności 
transportowej związane z „naciskami biurokratyczno–politycz-
nymi populistycznych grup interesów z Europy Zachodniej,  
mających na celu ograniczenie firmom z Europy Środkowo-
Wschodniej dostępu do wolnego rynku przewozowego na  
terenie całego kontynentu” wywołają falę upadłości, przyczy-
niając się ostatecznie do konsolidacji sektora2, sądzi dyrektor 
generalny firmy Link Paweł Moder: „Przy znacznym wzroście 
kosztów działalności, sytuacja rynkowa wymusza na przewoźni-
kach drogowych podwyżki cen za usługi transportowe w celu 
utrzymania rentowności. Część firm, które już działają na granicy 
rentowości najprawdopodobniej będzie zmuszona zakończyć dzia-
łalność i zniknie z rynku, zwłaszcza mniejsze przedsiębiorstwa, 

2 Pakiet Mobilności jest negatywnym bohaterem wypowiedzi przed-
stawicieli największych firm transportowych, którzy ubolewają,  
że po wejściu nowych przepisów w życie frachty mogą wzrosnąć  
o 30% a część firm będzie zmuszona do zmiany profilu działalności 
bądź zakończenia działalności transportowej. Dyrektor zarządzający 
firmy dArtom Andrzej Szymański: „Niestety projekt nowych przepisów 
jeszcze bardziej utrudnia dostęp przewoźnikom do rynków unijnych. 
Projekt zakłada szereg ograniczeń administracyjnych w świadczeniu 
usług transportowych oraz nakłada dodatkowe koszty na przewoźni
ków. O ile duże firmy będą w stanie spełnić wymagania administra-
cyjne, to że mniejsze firmy nie poradzą sobie z biurokracją. Wszyst-
kie powyższe czynniki oznaczają duży wzrost kosztów działalności 
transportowej, który będzie miał odzwierciedlenie w stawkach”.
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które nie będą w stanie poradzić sobie z rosnącą biurokracją, 
kosztami operacyjnymi oraz utrudnieniami i ich działalność prze-
stanie być opłacalna. Jednocześnie następować będzie dalsza 
konsolidacja sektora”.

Rynek będzie się konsolidował także dlatego, że optymali-
zacja procesów logistycznych, np. wdrożenie zautomatyzowanych 
rozwiązań i rozwój przepływów e-commerce będzie wymagało 
od operatorów sporych już kompetencji i wysokich nakładów 
finansowych. Yann Belgy uważa, „że ponieważ polski rynek 3PL 
nadal jest bardzo rozdrobniony, w nadchodzących latach na 
rynku usług logistycznych może dojść do kolejnych fuzji i prze-
jęć”. Wprowadzenie w odniesieniu do usług logistycznych auto-
matyzacji, która ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego 
z postępującym zmniejszaniem się zasobów ludzkich, wymaga 
wprawdzie wieloletnich inwestycji, uważa Karolina Kulawik, 
niemniej jednak gwarancja ciągłości oraz systematyczności świad-
czenia usług przyciągnie inwestorów.

Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych 
dla optymalizacji procesów logistycznych będzie miało kluczowe 
znaczenie. Bez optymalizacji transportu i spedycji drogowej 
(elimi nacja pustych przejazdów, lepsze wykorzystanie przestrze-
ni załadunkowej, ograniczenie zużycia paliwa) trudno będzie 
utrzymać pozycję firmy na rynku, zapewnia kierownik ds. mar-
ketingu w CSL internAtionALe sPedition Przemysław Hołowacz. 
Zastosowania innowacyjnych rozwiązań „wychodzących naprze-
ciw sytuacji niedoboru kierowców zawodowych na rynku, takich 
jak: pojazdy na paliwa alternatywne, technologie zwiększające 
efektywność, pojazdy autonomiczne, automatyzacja i cyfryzacja 
procesów” oczekuje przedstawiciel branży transportowej Paweł 
Moder. Prawdopodobną ofiarą optymalizacji padną długody-
stansowe przewozy drogowe, ze względu na rosnące koszty  
i braki kadrowe będą zastępowane transportem intermodalnym, 
zdaje się sugerować przedstawiciel branży spedycyjnej Przemysław 
Hołowacz. Transport kontenerów i naczep intermodalnych będzie 
się odbywał najpierw koleją, a dopiero na ostatnim odcinku 
transportem drogowym. Upowszechnią się dzięki temu przewozy 
kontenerów, którymi częściej będzie się odbywał także transport 
towarów masowych (np. nawozów sztucznych), ze względu na 
eliminację ubytków naturalnych w transporcie. 

Dążenie do optymalizacji kosztów logistycznych przyczyni 
się do przeorganizowania systemów dostaw. Przykładem  
właśnie dalszy wzrost zainteresowania transportem kolejowym 
i intermodalnym, który powinien rozwijać się szybciej niż inne 
rodzaje transportu. Transport intermodalny może – poza często 
podnoszonymi dla zasady względami środowiskowymi –  
stanowić alternatywę dla przewozów drogowych, gdyż odczu-
walny jest brak kierowców, nie zawsze dostępne też są środki 
transportu, ponadto rozwój transportu drogowego hamowany 
jest administracyjnie. Rośnie zainteresowanie rozwiązaniami 
intermodalnymi tych, którzy akceptują dłuższy czas tranzytu, 
otrzymując w zamian regularny jak w rozkładzie jazdy pociągów 
harmonogram dostaw potencjalnie bardzo dużych partii  
towaru.

Na transporcie drogowym jak w soczewce skupiają się  
problemy wymagające optymalizacji, wzrost kosztów, brak pod-
wykonawców i rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów. Aby 
próbować rozwiązać te problemy, „firmy logistyczne będą mu-
siały kłaść większy nacisk na budowanie relacji nie tylko z klien-
tami, ale również z podwykonawcami”, uważa Piotr Hoch  
z rhenus Logistics. Przełomu w budowaniu relacji biznesowych 
należy się jednak spodziewać tam, gdzie zapotrzebowanie na 
sprawną obsługę dostaw będzie największe. Dynamiczny wzrost 
udziału sprzedaży on-line, przy której wymagana jest duża  
elastyczność i krótki czas reakcji operatora, wpłynie zapewne  
na podjęcie koniecznych działań w kierunku partnerskiej współ-
pracy. Tomasz Przybył z firmy Fiege: „Liczę na większą świado-
mość i otwartość obu stron (operator logistyczny – klient),  
na ściślejsze formy współpracy i wspólne poszukiwanie optymal-
nych rozwiązań. Przykłady: dłuższy czas trwania kontraktu po-
zwoli na śmielsze wprowadzanie rozwiązań automatycznych ze 
względu na dłuższy czas amortyzacji inwestycji, jeszcze bliższa 
współpraca i bieżąca wymiana informacji dotyczących prognoz 
sprzedaży klienta umożliwi lepsze planowanie i wykorzystanie 
zasobów przez operatora. Przy tak dużych wyzwaniach, jakie 
nas czekają, to o czym od wielu lat się mówi, czyli partnerstwo 
we współpracy, przestaje być miło brzmiącym hasłem na kon-
ferencjach, a zaczyna być warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
wspólnego sukcesu”
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[Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor Przemysław Mormul 
jest od 2008 r. związany z firmą panalpina, gdzie od stycznia 2014 r. 
pełni rolę dyrektora sprzedaży i marketingu. W branży logistycznej 
od 15 lat, zdobywając doświadczenie zarówno bezpośrednio w sprze
daży, jak i w zarządzaniu oddziałem firmy, działem obsługi klientów 
czy działem operacyjnym. Prywatnie pasjonat biegów górskich oraz 
turystycznych wyjazdów rowerowych.]

 C zy jesteśmy w stanie przewidzieć jak będzie wyglądać przy
szłość transportu? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jak w najbliższych latach będzie zmieniała się logi styka 
i jaki będzie wpływ tych zmian na globalne przepływy 

transportowe? Jak zmienią się oczekiwania klientów i ich potrzeby, 
oraz czy firmy logistycznospedycyjne będą w stanie odpowiednio 
szybko się zmieniać i być w stanie odpo
wia dać na te potrzeby? I wreszcie, jak 
zmieni się rola spedytora, jako konkretnej 
osoby w całym procesie?

To, że zmiany są nieuniknione, wie każdy 
z nas. Kiedy Karol Darwin ogłosił, że „prze-
trwają nie najsilniejsze ani najinteligent-
niejsze gatunki, ale te, które potrafią się 
zmieniać” z powodzeniem mógł mieć na 
myśli graczy globalnej gospodarki. Jak 
szybko rynek i upodobania klientów po-
trafią się zmienić obrazuje los, jaki spotkał 
niegdysiejszych gigantów telefonii komór-
kowej, Nokię i Blackberry. My również, jako 
uczestnicy globalnej gospodarki i związa-
nych z nią przepływów towarowych, mo-
gliśmy tego – czasami boleśnie – doświad-
czyć. Zmienność stawek frachtowych, 
problemy z dostępnością środków trans-
portu, będące z jednej strony pokłosiem 
zmian wprowadzanych przez armatorów  
i linie lotnicze w poprzednich okresach,  
a z drugiej strony – przejściowo i skokowo rosnącym popytem, 
spowodowały, że biznes wielu firm stał się nieprzewidywalny.

Dzisiaj zasadnym nie jest pytanie „czy”, ale „jak szybko” potra
fimy się zmieniać i dostosowywać do potrzeb rynku. W dzisiej-
szych czasach przeciętny konsument, jeśli 
chce wyszukać dany produkt, wystarczy, 
że skorzysta z dowolnej przeglądarki inter-
netowej na swoim smartfonie. W efekcie 
otrzyma nie tylko opis produktu, ale do-
datkowo porównanie, która firma oferuje 
najlepszą cenę lub w którym sklepie  
stacjonarnym jest on dostępny od ręki.  
Za pomocą kilku kliknięć produkt będzie  
zamówiony. Wszystko działa łatwo, szyb-
ko, przyjemnie.

Czy taki przeciętny konsument może 
oczekiwać podobnych rozwiązań na rynku 

spedycyjnologistycznym? Doświadczenie może być zgoła inne, 
nawet proste porównanie ofert może być problematyczne. Oczy-
wiście, możemy mówić, że zasadniczą różnicą jest to, że pracu-
jemy na rynku B2B, gdzie klientami są firmy, nie ostateczni 
klienci. Ale kto w tych firmach pracuje? Ludzie, tacy jak my sami, 
żyjący w zdigitalizowanym świecie i przyzwyczajeni do tego,  
że wszystko dzieje się łatwo, szybko i przyjemnie. Dlaczego więc 
rynek spedycyjnologistyczny ciągle bazuje na modelu, w którym 
to handlowiec lub spedytor większość swojego czasu spędza 
dokonując uzgodnień telefonicznych z klientami? Wydawałoby 
się przecież, że w dzisiejszym świecie nikt nie chce czekać,  
aż uda mu się uzyskać rzetelną informację o stanie zamówienia, 
chcemy mieć do niej dostęp w każdym momencie bez zwodze-
nia nas, dlatego chcemy by była ona dostępna on-line. Chcemy 

mieć możliwość porównywania ofert czy 
złożenia zamówienia, inwestując mini
malną ilość naszego cennego czasu, a infor
mację o postępach w realizacji przesyłki 
dostawać wtedy, kiedy potrzebujemy  
i w taki sposób, w jaki chcemy. Pełna perso
nalizacja.

To jest droga, którą obrała PAnALPinA. 
Szereg projektów, które wdrażamy poz
woli znacznie uprościć drogę, którą do tej 
pory musiał przebyć klient. Równocześnie 
wpisuje się to w strukturę operacyjną, którą 
stworzyliśmy po to, żeby być bliżej i lepiej 
rozumieć naszych klientów, gdzie kluczo-
wą rolę spełnia Customer Service, jako 
zespół specjalistów, których zadaniem jest 
zarówno spełnianie roli konsultacyjno 
 doradczej dla naszych klientów, jak i sama 
organizacja transportu.

Jednym z koniecznych elementów była 
integracja wszystkich produktów pod  
jednym parasolem zespołu Customer  

Service, co pozwoliło na oferowanie klientom kilku alternatyw-
nych rozwiązań i dostarczaniu informacji potrzebnych do podej-
mowania szybszych i lepszych jakościowo decyzji. Czy tak będzie 
wyglądała przyszłość naszej branży? Ocenią to sami klienci.

Czy zmiany technologiczne wpłyną na organizację firm logistycznych?

Rys. 1. Integracja usług w ramach działu Customer 
Service (Oprac. własne).
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Generalne perspektywy rynku usług logistycznych

 Ostatnie kilkanaście miesięcy dokonało istotnej zmiany 
krótkookresowego trendu rozwoju branży logistycznej. 
Jeżeli jeszcze rok temu szacunkowe dane sprzedaży mo-
gły wskazywać na utrzymanie się rosnącej dynamiki 

sprzedaży usług, to już dane faktyczne (z ostatecznych sprawoz-
dań finansowych) tych przewidywań nie potwierdziły. Tempo 
wzrostu wcale nie przyspieszyło, pozostając na poprzednim 
poziomie. Szacunkowe dane za rok bieżący i prognoza na rok 
przyszły wskazują natomiast na odwrócenie trendu, zamiast ro-
snącej mamy do czynienia ze spadającą dynamiką sprzedaży 
usług, jak tego dowodzą wyniki sondażu tradycyjnie przepro-
wadzanego przez nas na próbie pięćdziesięciu starannie dobra-
nych firm logistycznych, reprezentujących różne segmenty rynku 
(badanie ciągłe Barometr, 2010–2018). Dane szacunkowe (wzrost 
sprzedaży o 9,1%) są znacząco niższe od prognozowanych rok 
temu (11,9%), co nie daje powodów do zachowania zbytniego 
optymizmu na przyszłość. Zgodnie z prognozą tempo wzrostu 
w przyszłym roku ustabilizuje się na aktualnym poziomie (9%). 
Tegoroczna prognoza co do trendu wyników branży logistycznej 
w tym przypomina ubiegłoroczną, że również zakłada stabilizację 
wyników na aktualnym poziomie (rok temu 12–13%). Sam poziom 
optymizmu więc się nie zmienił, pozostał – warto pamiętać – 
umiarkowany. Menedżerowie firm logistycznych rok temu i obec-
nie wyrażali, z pewnością oparte na podpisanych kontraktach, 
przekonanie, że nic istotnego nie zachwieje rosnącego tempa 
sprzedaży usług. Nie jesteśmy ekonomistami, ale zdrowy roz
sądek wystarczy, aby stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną 
korekty trendu rozwoju branży logistycznej jest brak rąk do pra-
cy nie tylko w branży, ale w całej gospodarce. Rosnące koszty 
pracy hamują plany inwestycyjne, co oznacza obniżenie tempa 
rozwoju gospodarczego. Ponieważ istnieje ryzyko pogłębienia 
kryzysu na rynku pracy (w przypadku otwarcia niemieckiego 
rynku dla obywateli Ukrainy), uzyskane obecnie dane progno-
styczne można uznać za przeszacowane.

Tegoroczny wynik sprzedaży branży logistycznej nie podtrzy-
muje zeszłorocznej korekty długookresowego trendu obniżają-
cego się tempa wzrostu, tendencji zapoczątkowanej jeszcze  
w 2009 r. Trendu obniżającego się tempa wzrostu zatem utrzy-
muje się ! To podważa stabilność rynku, wskazuje bowiem na 
postępującą erozję podstaw do dalszego rozwoju. Jednocyfrowy 
już obecnie wzrost sprzedaży osiągany przez większość badanych 
firm logistycznych w 2017 r. i szacowany tej wielkości wzrost  
w roku następnym to ciągle nadspodziewanie dobre wyniki,  
jeśli wziąć pod uwagę umiarkowane tempo wzrostu całej gospo
darki i zahamowanie inwestycji. Motorem wzrostu jest jedynie 
zwiększona konsumpcja nie zaś poprawa efektywności. Zagra-
niczni inwestorzy nadal inwestują, często przenosząc fabryki  
z Zachodniej Europy, mimo pogorszenia klimatu inwestycyjnego, 
w tym obniżenia zaufania do niezawisłości sądów. Presja płaco-
wa i wzrost kosztów czynią jednak Polskę coraz mniej konku-
rencyjną na rynku międzynarodowym.

Odwrócenie tendencji obniżania się tempa wzrostu sprzeda-
ży zaznaczyło się już w trakcie 2015 r., w 2016 r. każdy kolejny 
kwartał przynosił dalszą poprawę dynamiki sprzedaży usług 
logistycznych. W 2017 r tendencja ta początkowo zdawała się 
umacniać, ale tak wysokiego tempa wzrostu jak w pierwszym 
kwartale później nie udało się już powtórzyć. W obecnym roku 
tempo wzrostu, licząc kwartał do kwartału zeszłego roku, wyraź
nie spadło, za wyjątkiem firm transportowych, które odnoto wały 
bardzo dobre drugie półrocze. Jeśli w ubiegłych latach na zmienność 
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dynamiki sprzedaży największy wpływ miał segment usług trans-
portowych, to obecnie najbardziej rośnie sprzedaż najbardziej 
poprzednio stabilnego pod tym względem segmentu, logistyki 
kontraktowej. Firmy średniej wielkości szybko się rozwijają,  
choć ich przewaga nad dynamicznie rozwijającymi się dużymi 
firmami już nie rośnie. Diametralnie różne są wyniki małych firm, 
których sprzedaż podlega w poszczególnych latach dużym  
wahaniom.

Sprzedaż usług logistycznych rośnie mimo występowania 
szeregu negatywnych sygnałów: niskiego poziomu konsumpcji 
wewnętrznej, odkładania inwestycji rozwojowych, narastania 
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tendencji protekcjonistycznych w krajach zachodnioeuropejskich. 
Trzeba sobie powiedzieć, że to wzrost eksportu i obrót towarów 
z centrów dystrybucyjnych ulokowanych w Polsce przez korpo-
racje międzynarodowe odpowiada za wzrost sprzedaży usług 
logistycznych. Popyt na usługi generowany jest przez rynek po-
nadnarodowy, słaby popyt wewnętrzny nie daje wbrew rządowej 
propagandzie impulsu do wzrostu. Zapotrzebowanie na dostawy 
krajowe wśród badanych (badanie ciągłe Operator Logistyczny 
Roku, 2002–2018) przez nas firm, mi.in. dzięki nowemu impul-
sowi, którym jest wzrost ponadgranicznego handlu elektronicz-
nego, maleje w stosunku do zapotrzebowania związanego  
z wymianą międzynarodową. Odsetek usług logistycznych zleca
nych przez klientów na rynku wewnętrznym w całości operacji 
jest najniższy od momentu rozpoczęcia badania.

Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu w dłuższej perspek-
tywie okazuje się niemożliwe. Na to potrzebowalibyśmy bardziej 
stabilnego otoczenia, prawdziwie wolnego rynku i woli stania 
się liderem wśród gospodarek Europy ŚrodkowoWschodniej. 
Kontynuowanie dotychczasowego modelu gospodarczego opar-
tego na niskim koszcie pracy na dłuższą metę jest niemożliwe. 
Coraz mocniej odczuwalny jest brak pracowników, zbyt niskie 
są marże w usługach transportowych oraz wzrost kosztów wy-
nikających ze stanu prawnego (unijny pakiet drogowy, zmiany 
w zakresie płacy minimalnej czy opłat drogowych). Menedżero-
wie firm logistycznych wskazują na nieuchronność wzrostu kosz-
tów logistycznych, co może powstrzymać lokowanie kolejnych 
zakładów produkcyjnych i zmniejszyć zapotrzebowania na usługi 
transportowe.

Rosnąca liczba zamówień może wskazywać, że priorytetem 
kontrahentów nie jest obecnie prowadzenie wojny cenowej  
z konkurentami, odwrotnie – by przetrwać muszą raczej zwięk-
szyć udziału w rynku, by jak najlepiej sprzedać wyprodukowane 
towary. Presja kontrahentów na obniżenie kosztów logistycznych 
wyraźnie zelżała, operatorzy logistyczni mają im pomóc w optymali
zacji procesów (poprawić dostępność towarów) a nie w obniżce 
kosztów (szukać za wszelką cenę oszczędności na każdej ope-
racji). Optymalizacji kosztów w logistyce będzie się szukało wy-
łącznie w przeorganizowaniu procesu dostaw dlatego, że dalsze 
obniżanie niskich stawek nie wchodzi w rachubę ze względu na 
wzrost kosztów pracy. Konieczność optymalizacji kosztów włas
nych wymusza zmiany struktury rynku, powinien wzrastać udział 
logistyki kontraktowej, pogłębiać się specjalizacja usług.

W warunkach wzrostu wolumenów dostaw operatorzy logi-
styczni powinni wystąpić z ofertą optymalizacji kosztów oraz 
procesów logistycznych klienta. Jednakże ze względu na postępu
jący wzrost stawek przewozowych kontynuowany będzie proces 
konsolidacji. Przejmowanie lub łączenie sił z konkurencyjnymi 
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firmami wiąże się w obecnej sytuacji bardziej z wymogiem pod-
niesienia rentowności i zaspokojenia zwiększonych kosztów 
prowa dzenia działalności niż z dążeniem do utrzymania silnej 
pozycji, dzięki wyeliminowaniu konkurenta. Uważa się, że polski 
rynek jest bardzo rozdrobniony, a więc może dojść do kolejnych 
fuzji i przejęć. „Dzięki temu operatorzy zyskają większą zdolność 
finansową, a ich klienci szerszy dostęp do nowych kompetencji 
i know-how”, podkreśla Yann Belgy z ID Logistics. Proces ten 
przebiega pod postacią konsolidacji mniejszych firm przeprowa-
dzoną przez większych graczy wokół zapotrzebowania poszcze-
gólnych klientów i świadczonych dla nich usług, rzadko chodzić 
może o łączenie sił z innymi firmami, bo pojedynczo nie będzie 
je stać na wdrażanie działań naprawczych. Najbardziej aktywne 
pozostaną duże firmy logistyczne, dokonując przejęć w celu posze
rzenia obszaru i skali swojej działalności. To pozwoli im rozwijać 

handel elektroniczny. Klienci szukają operatora zarządzającego 
całym łańcuchem dostaw, od analizy stanów magazynowych po 
rozwiązania systemowe, a nie tylko odcinkiem, na przykład 
magazy nowaniem. Klienci przekonują się, że ten sposób zarzą-
dzania za pewnia wymierne korzyści, czyli optymalizację kosztów, 
elimina cję kosztów dodatkowych i dostęp do fachowej wiedzy 
operatora. Dla wielu firm wykonujących dotąd samodzielnie 
czynności z za kresu logistyki niedostępność siły roboczej skłaniać 
będzie do outsourcingu tych czynności do zewnętrznego dostę-
pu operatora.

O ciągłości dostępu do serwisu transportowego decyduje 
elastyczność w zakresie magazynowania i transportu. Wzrastają 
tym samym szanse operatorów logistycznych, mających rozwią-
zania niezbędne do zarządzania całym przepływem towarów  
w łańcuchu dostaw, biorących odpowiedzialność za jakość i ter-
minowość wykonania usług. Optymalizacja kosztów przepływu 
towarów w łańcuchu dostaw obejmuje jako podstawowe zada-
nie ograniczenie zapasów. Zmieniają się proporcje rodzajów 
ładunków, liczba przesyłek drobnicowych rośnie kosztem przesy
łek całopojazdowych. Klienci ograniczają koszty magazynowania, 
żądając dostaw w trybie just-in-time. Maleje zarazem wielkość 
pojedynczego zamówienia, co daje asumpt do rozwijania sieci 
drobnicowych, dzięki którym operatorzy optymalizują koszt  
obsługi logistycznej
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Prognoza sprzedaży przewozów drogowych w wybranych grupach firm 
w stosunku do roku poprzedniego 

(Barometr, X 2018, N=50)  
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nowe technologie w obszarze procesów magazynowych i trans-
portu. Duże firmy będą się rozwijać, mniejsze będą przejmowane, 
chyba, że znajdą swoją niszę rynkową. Najbardziej prawdopo-
dobna na polskim rynku jest konsolidacja firm w obszarze logi-
styki magazynowej i przepływów transportowych, ze względu 
na to, że ten segment rynku jest najbardziej konkurencyjny. 
Operatorzy logistyczni będą coraz bardziej zyskiwali na roli part-
nera współtworzącego łańcuchy dostaw, partnera, który z racji 
swojej roli, doświadczenia i możliwości będzie brał aktywny 
udział w projektowaniu przestrzeni magazynowych oraz sieci 
dystrybucyjnych dedykowanych dla danego klienta.

Nadzieję na poprawę wyników logistyki kontraktowej stanowi 
rozwój outsourcingu obejmujący nowe sektory gospodarki, w tym 
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[Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor dr inż. Grzegorz 
Lichocik pełni funkcję prezesa zarządu firmy DachseR od 2007 r.  
z sukcesem rozwijając usługi logistyczne dla polskich eksporterów, 
zwłaszcza w obszarze przesyłek drobnicowych. Z branżą logistycz-
ną związany jest od ponad 23 lat. Kierując kolejnymi projektami 
współtworzył rynek logistyki i standardy w branży TSL w naszym 
kraju. Główne wyzwania, jakie stawia sobie i firmie Dachser  
w Polsce, to dalsza rozbudowa sieci dla przesyłek drobnicowych, 
a także rozwój logistyki kontraktowej i sekcji przesyłek morskich 
oraz lotniczych. Jest członkiem rady Wydziału Zarządzania na Uni-
wersytecie Łódzkim, wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Logistycznego oraz członkiem rady GS1 Polska. Zasiada też  
w Radzie Naukowej czasopisma Logistyka.]

 DAchser, jeden z wiodących operatorów logistycznych na 
świecie, swój sukces zawdzięcza w dużej mierze kulturze 
organizacyjnej, która opiera się na rodzinnych warto-
ściach. W swojej działalności bardzo 

dużą wagę przykłada do rozwoju pracowników 
i tworzenia jak najlepszych warunków pracy 
zgodnie z zasadą, że jedynie te osoby, które 
identyfikują się z firmą i czują się za nią współ-
odpowiedzialne, realnie wpływają na umoc-
nienie rynkowej pozycji przedsiębiorstwa.
Obserwujemy ciągły wzrost zapotrzebowania 
na rozwiązania intermodalne. ekoL posiada bo-
gate doświadczenia w tej gałęzi transportu oraz 
konieczną infrastrukturę. Jeden z naszych stat-
ków RoRo jest najszybszą jedno stką tej klasy 
na Morzu Śródziemnym. Nowoczesne rozwiąza-
nia intermodalne połączone z ca łym wachla rzem 
usług komplementarnych są coraz częściej po-
szukiwane.

Historia firmy w Polsce sięga 2006 r., kiedy 
to na bazie przejętej spółki grAveLeAu, powstał 
oddział w Strykowie. Rozpoczęcie działalności 
w naszym kraju nastąpiło wraz z wdrożeniem 
jednolitego systemu ustandaryzowanych proce
sów i produktów dla działu European Logistics, 
wykorzystywanego wcześniej przez operatora 
w innych krajach Europy. Przez te wszystkie lata, a dokładnie 
już dwanaście, nieustannie inwestujemy w rozwój firmy dAchser 
w Polsce, dzięki czemu możemy poszczycić się znaczącymi wy-
nikami zarówno pod względem liczby oddziałów, których jest 
obecnie 8, rozbudowanej sieci połączeń (ponad 90 linii ekspor-
towych) i co najważniejsze – szerokiego grona klientów z różnych 
branż. Duża dynamika wzrostu widoczna jest również w wyni-
kach finansowych firmy za ubiegły rok. Tylko w 2017 r. firma 
dAchser przetransportowała o 14% więcej przesyłek niż w roku 
poprzednim, w efekcie czego przychody wzrosły o 17%. By zna-
leźć się w miejscu, w którym obecnie jesteśmy, musieliśmy włożyć 
wiele wysiłku i pracy. Początki nie były łatwe, wejście na polski 
mocno konkurencyjny rynek stanowiło wyzwanie. Dziś z dumą 
można powiedzieć, że dzięki dobrze dobranemu zespołowi  
i realizacji przemyślanej strategii udało nam się namówić do współ-
pracy całkiem sporą grupę klientów, dzięki którym wspólnie 
osiągamy rynkowe sukcesy.

Jednym z podstawowych celów, do którego niezmiennie dąży
my od początku działalności, jest tworzenie kultury organizacyj-
nej przyjaznej klientom i pracownikom. Firma dAchser została 

zbudowana na silnym fundamencie, jakim są relacje rodzinne. 
Tak jest od 1930 r. – roku założenia tego przedsiębiorstwa. Dziś, 
gdy jest ono globalną korporacją, wartości i filozofia, które były 
ważne dla założycieli, są nadal rozwijane i stanowią podstawę 
działań firmy.

  Wsparcie od samego początku  

 P ozytywne relacje z pracownikami staramy się budować już 
na samym początku współpracy. Angażujemy się w dzia-
łania związane z poszukiwaniem i kształceniem młodych 
kadr. Możliwie wczesna edukacja logistyczna pozwala 

kreować właściwe postawy i rozwijać kwalifikacje przyszłych 
specjalistów w dziedzinie logistyki. To od nich w dużej mierze 
zależy, w którym kierunku będzie się rozwijać logistyka.

Przykładem takiego podejścia jest prowadzony u nas już od 
wielu lat autorski program stażowy dla absol-
wentów szkół średnich. Polega on na około 
dwuletniej pracy na różnych stanowiskach  
w poszczególnych działach firmy, przez 3–4 mie-
siące w każdym z nich. Dzięki temu stażyści 
mogą poznać wszystkie procesy oraz specyfikę 
kolejnych stanowisk pracy – począwszy od 
magazynu, przez spedycję i dyspozycję, aż po 
dział obsługi klienta i dział handlowy. Zdobyte 
w ten sposób doświadczenie sprawia, że czas 
wdrożenia kandydata do pracy na określonym 
stanowisku ulega znacznemu skróceniu w porów
naniu do zatrudnienia osoby, która w żaden 
sposób wcześniej nie była związana z naszą 
firmą. Co więcej, znajomość poszczególnych 
etapów procesu pozwala poznać zależności 
pomiędzy różnymi stanowiskami i dostrzec 
wpływ jakości pracy jednej osoby na pracę 
innych. Jest to szalenie ważny obszar zarządza
nia, dzięki któremu wzrasta empatia w stosunku 
do pracy koleżanek i kolegów z zespołu, zrozu
mienie znaczenia swojej roli w całym procesie 
oraz wartości komunikacji. Stażystom oferujemy 

umowę o pracę oraz pełne wynagrodzenie. Zapewniamy także 
dostęp do świadczeń socjalnych, które przysługują pracownikom 
zatrudnionym na stałe, z dofinansowaniem opieki medycznej 
włącznie. To wciąż jest rzadkością w branży i w realiach polskiej 
gospodarki. Bycie od samego początku fair wobec młodych pra-
cowników sprawia, że spora część stażystów po programie szko-
leniowym zostaje w firmie na dłużej.

Mamy też program dla studentów. We współpracy z Wyższą 
Szkołą Logistyki w Poznaniu zainicjowaliśmy pierwsze w Polsce 
logistyczne studia dualne. Są to studia niestacjonarne I stopnia, 
trwające sześć semestrów, podczas których studenci naprzemien-
nie uczą się w systemie akademickim i pracują w firmie. Z kolei 
współpracując z Uniwersytetem Łódzkim przyczyniliśmy się do 
stworzenia nowego kierunku studiów – InfoGeoLog, łączącego 
zagadnienia informatyki, geoinformacji i logistyki. Partnerstwo 
z uczelniami daje możliwość realnego wpływania na program 
nauki, tak by był on jak najbardziej dopasowany do aktualnych 
potrzeb branży, rynku i absolwentów. Dla nas jest to również 
bardzo dobry sposób na pozyskiwanie kompetentnych pracow-
ników i promocję naszej firmy wśród przyszłych logistyków.

Fundamenty sukcesu
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  Gra zespołowa  

 W firmie dAchser inwestujemy nie tylko w przyszłą kadrę 
logistyczną, ale też dbamy o rozwój zawodowy obec-
nych pracowników, dla których organizujemy różno-
rodne szkolenia zarówno indywidualne, pozwalające 

rozwijać kompetencje poszczególnych osób, jak i całych zespołów. 
Jednym z przykładów tego jest wewnętrzny program Job Rotation, 
skierowany do działów dAchser European Logistics i Air & Sea 
Logistics. Kilka razy w roku nasi pracownicy spotykają się  
w danym oddziale i przez pięć dni poznają metody działania 
swoich kolegów z siostrzanego pionu biznesowego – ASL lub EL. 
Wzajemna wymiana umiejętności i doświadczenia sprzyja kon-
struktywnej współpracy, której pozytywne efekty odczuwają 
klienci. Dzięki pracy w grupie nasi pracownicy uczą się od siebie 
nawzajem, co sprzyja też integracji i budowaniu dobrych relacji 
między ludźmi, a w dAchser przywiązujemy do tego ogromną 
wagę. Sam osobiście również chętnie dzielę się swoim doświad-
czeniem, ale jednocześnie jestem otwarty na wiedzę płynącą 
ze strony pracowników.

Ostatnimi czasy branża logistyczna boryka się niestety z pro-
blemem dostępności kadr. Już teraz istotną przewagą konkuren-
cyjną firm jest umiejętność ograniczenia rotacji pracowników do 
możliwie niskiego poziomu – a w przyszłości to wyzwanie będzie 
jeszcze nabierało znaczenia. Jako firma sieciowa o rozproszonej 
strukturze organizacyjnej musimy szczególnie dbać o to, aby 
nasi pracownicy zostali z nami jak najdłużej, zwłaszcza na stano
wiskach menedżerskich. Zapewnia to ciągłość działania i daje 
pozostałym członkom zespołu poczucie stabilności w dość tur-
bulentnym otoczeniu. Dlatego obsadzając kluczowe stanowiska 
robimy to niezwykle uważnie i za każdym razem głęboko rozwa
żamy potencjalnych kandydatów z wewnątrz naszej organizacji. 
Jako menadżer, od ponad dwóch dekad kieruję się zasadą za-
trudniania osób o wyższych kompetencjach niż moje własne, 
zwłaszcza w obszarach ich odpowiedzialności, bowiem poczucie 
wpływu i sprawczości bywa dla wielu liderów silnym motywa-
torem. W naszym przypadku na powodzenie w dziedzinie budo
wania zespołu składa się kilka elementów, w tym otwarta i przy-
jazna atmosfera pracy. Z pracownikami wiążą nas relacje 
partnerskie i z każdym jesteśmy po imieniu – również ze staży-
stami, którzy są w wieku moich dzieci. Każdy nowy pracownik 
przechodzi szkolenie wstępne, gdzie prezentujemy nie tylko 
strategię firmy, ale również jej „kulturowe DNA” i to właśnie 
wtedy umawiamy się na te partnerskie relacje. Tworzenie stabilnej 
i rozwijającej się w zrównoważony sposób kultury organizacyjnej 
i, co najważniejsze, utrzymanie jej w dłuższej perspektywie, to 
niekończący się proces, wymagający zaangażowania całego 
przedsiębiorstwa – zarówno pod względem zasobów, jak i jej 
uczestników.

  Strategia oparta na wzajemnym szacunku  

 Ź ródłem dobrych relacji pomiędzy pracownikami a firmą 
jest również poszanowanie ich życia prywatnego. Dbamy, 
aby pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem świeżo 
upieczonych rodziców, mogli łączyć życie zawodowe  

z osobistym. Młodym mamom pomagamy w powrocie do pracy 
poprzez zmniejszenie liczby godzin. Od lat angażujemy się też 
w akcję „Dwie godziny dla rodziny”.

Jednocześnie oferujemy cały pakiet dodatków pozapłacowych, 
począwszy od możliwości korzystania z Funduszu Świadczeń 
Socjalnych (m.in. wczasy pod gruszą, karty płatnicze z dodatko-
wymi środkami na święta, dopłata do zorganizowanego wypo-
czynku dzieci), poprzez dofinansowanie do opieki medycznej, 
pakietu sportoworekreacyjnego OK System, ubezpieczenia gru-
powego i posiłków dla pracowników magazynowych, po dni 
owocowe dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Naszą inno-
wacją jest również wprowadzenie dodatkowych dni urlopu (od 
1 do 4 dni) w zależności od stażu pracy w dAchser czy też za-
awansowane już wdrożenie dobrowolnego programu emerytal-
nego (PPE), który od planowanego PPK różni się tym, że jest 
opłacany w pełni przez pracodawcę.

Od lat angażujemy się także w projekty prospołeczne i chary
tatywne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpraca z między
narodową organizacją Terre des Hommes oraz rodzimą Fundacją 
Dziecięca Fantazja to przykładowe aktywności w obszarze spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatnim czasie zostaliśmy 
także sponsorem charytatywnego biegu biznesowego, organi-
zowanego przez fundację Poland Business Run. Inicjatywa miała 
na celu zebranie środków na rzecz pomocy osobom z niepełno-
sprawnością ruchową, a udział pracowników dAchser w lokalnych 
biegach w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Warszawie przyczynił się 
do jego realizacji.

  Sukces przypieczętowany nagrodami  

 Nasze działania w zakresie tworzenia przyjaznego miejsca 
pracy są doceniane przez różne instytucje zewnętrzne, 
które przyznają dAchser liczne nagrody i wyróżnienia. 
Tytuł „Firma Dobrze Widziana”, to organizowany przez 

Business Centre Club konkurs, który ma na celu nagradzanie 
podmiotów prowadzących działalność w zgodzie ze standardami 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Tytuł ten otrzymaliśmy 
już czterokrotnie. Jednak wyróżnieniem szczególnie dla nas 
ważnym był (otrzymany już po raz drugi) prestiżowy tytuł laure
ata w programie „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Projekt realizo-
wany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania ma na celu 
promowanie przedsiębiorstw prowadzących wyróżniającą się 
politykę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, która jest 
oceniana na podstawie wyników anonimowego badania opinii 
pracowników. Przyznane nagrody są dla nas powodem do dumy, 
ale także najlepszą motywacją do kontynuacji tej strategii. Bycie 
zwycięską firmą to również jeden z tych elementów, które spra-
wiają, że ludzie chcą u nas pracować.

Lojalność pracowników i silne poczucie jedności z firmą sprzy-
jają efektywnej współpracy i osiąganiu wspólnych celów.  
Codziennie razem stawiamy czoła nowym wyzwaniom kierując 
się zasadą: „razem tworzymy dAchser”. Stabilna kultura organi-
zacyjna daje naszym pracownikom siłę i motywację do pracy,  
a dla nas jest potencjałem, dzięki któremu możemy z sukcesem 
realizować wizję biznesową.



raport   specjalny     
201816

3,80
4,34

4,69

6,14 6,10    

7,75
8,22

5,85
6,15

6,50

7,90
7,46

8,61

11,12

10,34

8,65

10,25

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

Obecnie klienci zlecają usługi stosunkowo dużej liczbie firm logistycznych
Liczba firm logistycznych obsługujących przeciętnego klienta

13,8%
15,3%

18,6%
20,4%

17,1%

11,8%

18,6%

26,3% 26,3%

23,5% 23,9%

21,9%

25,1%

31,5%
29,6%

28,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

35%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

Klienci u pojedynczego operatora będą kupowali coraz więcej
Indeks uwzględniający korzystanie i pozytywną ocenę powszechnych usług logistycznych z zakresu transportu, 

spedycji, magazynowania, usług kurierskich, logistyki kontraktowej 

44,9%
44,1%

34,7%

36,9%
37,8%

34,2%

31,0%

37,8%

40,2%

37,4%

35,6% 35,7% 35,4%

39,8%

32,0%

30%

35%

40%

45%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201820172016

Operatorzy dążą do zmiany struktury wydatków przedsiębiorstw na logistykę
 Odsetek klientów przeznaczających na zakup zewnętrznych usług logistycznych 

ponad 75% wszystkich kosztów logistyki   

77,9%

72,7%

65,0%

61,8%

68,3%

66,4% 66,3%

68,7%

77,5%

70,2%

72,6% 72,9%

78,1%

72,6%

76,1%

60%

65%

70%

75%

80%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20182017

78,2%

2016

Ocena realizacji dostaw długookresowo rośnie
Indeks zadowolenia z wykonania norm realizacji dostaw

Podsumowanie wyników badania satysfakcji klientów

 Badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku 
zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2018 r. po raz 
siedemnasty. Udział w tym programie badawczym jest 
otwarty, ograniczony jedynie aspiracjami uczestników do 

zajmowania najwyższych miejsc w rankingu tworzonym w wy-
niku badania. Przyjęcie za cel badania pomiaru pozycji rynkowej 
firm logistycznych sprzyja wyłanianiu się firm aspirujących do 
miana liderów w swoich specjalizacjach rynkowych (transport  
i spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspre-
sowe i kurierskie, logistyka kontraktowa), ale oczywiście tylko 
takich, które ogłaszanemu publicznie osądowi klientów chcą 
się poddać. Nie dziwi, że w tak wyselekcjonowanym gronie 
przeważa grupa kilkudziesięciu największych w kraju przedsię-
biorstw, które odpowiadają za grubo ponad jedną piątą obrotu 
rynku usług logistycznych w Polsce, uzupełnionych zwykle kilku
nastoma szybko rozwijającymi się mniejszymi firmami.

Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań 
klientów, oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia kon-
kurencyjnego, 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.

Ten program badawczy zakłada z jednej strony trwałość bada
nej próby 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 
przyciągnąć do idei badania liczną grupę stałych partnerów, 
którzy zaświadczają, że badanie jest przeprowadzone rzetelnie 
a uzyskane wyniki są wiarygodne. Lista notowanych w rankingu 
firm zmienia się jednak w sposób nieuchronny, pozostały już 
tylko dwie firmy (GLS PoLAnd i rABen Logistics PoLskA), które biorą 
udział w badaniu bez przerwy od samego początku. Trzeba za-
razem nadmienić, że wielu z obecnych naszych partnerów ma 
równie długą historię uczestnictwa w badaniu czy to w niezmie-
nionej formie organizacyjnej i tej samej nazwie, jak FM Logistic 
i sPedimex, czy w wyniku przekształceń pod innymi już markami, 
jak dierA (dawniej FrAns mAAs/Promexim), dsv Air & seA, dsv roAd 
i dsv soLutions (uti PoLAnd/cArgoForte, dFds trAnsPort, FrAns mAAs). 
Potwierdza to tylko istnienie naturalnej selekcji kandydatur do 
zajmowania najwyższych pozycji w danych segmentach rynku. 
Liczba i skład uczestników odzwierciedlają panujące na rynku 
nastroje, gdy są lepsze, liczba pretendentów rośnie; z kolei gdy 
w danym segmencie usług sytuacja jest gorsza niż w innych, to 
udział reprezentantów tego segmentu maleje. W bieżącym roku 
do badania przystąpiło ostatecznie 29 firm.

Decydujące znaczenie dla powodzenia programu ma zainte-
resowanie uczestnictwem zupełnie nowych firm, przypuszczalnie 
takich, których kierownictwo uznało, że właśnie osiągnęły taki 
poziom rozwoju, że mogą bez obaw zmierzyć się z czołówką. 
Utrzymuje się niezmiennie od momentu rozpoczęcia badania, 
choć oczywiście z różnym nasileniem. Nabór ten pozwala uzu-
pełnić ubytki spowodowane naturalnym procesem rezygnacji  
z udziału w badaniu tych firm, które nie osiągnęły zadawalają-
cych dla siebie rezultatów. W tym roku liczba nowych firm  
w gronie uczestników była stosunkowo duża. W tegorocznym 
badaniu zadebiutowały: gruPA LuktrAns, Lex-trAns, mostvA i rhenus 
Logistics. Udało się utrzymać wśród partnerów większość firm, 

które w zeszłym roku pojawiły się po raz pierwszy: coLiAn Logistic, 
dhL Freight, dsv Air & seA, i LeAder Logistics. Trzeba zarazem 
przyznać, że nie jest już tak silny jak w poprzednim roku – wy-
jątkowym pod tym względem – skład grup firm reprezentujących 
tego samego korporacyjnego właściciela, różnych dywizji  
międzynarodowych marek: DHL, rABen czy XPO.

Zmiany sytuacji rynkowej (relacja popytu do podaży, poziom 
konkurencji, wyspecjalizowanie w usługach) znajdują odzwiercie
dlenie w zmianach preferencji klientów. Zachodzi w tym wzglę-
dzie niezmienna sekwencja zdarzeń. W sytuacji niewydolności 
strony podażowej na rynku usług logistycznych, wywołanej rosną-
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cym popytem, występuje wzrost zainteresowania klientów kry-
tycznymi elementami w obsłudze logistycznej. Rosną wtedy 
obawy dotyczące realizacji dostaw. Klienci są skłonni przyznać 
większe niż normalnie znaczenie właściwie wszystkim branym 
w badaniu pod uwagę cechom obsługi dostaw. Kwestia ceny, o ile 
tylko odpowiada ona zakładanej jakości obsługi dostaw, schodzi 
jednak na drugi plan. Natomiast w razie odwrócenia relacji, osła-
bienia popytu aż do wystąpienia nadpodaży usług logistycznych, 
znaczenie przypisywane jakości obsługi dostaw generalnie ulega 
obniżeniu. Wtedy znaczenie ceny usług w relacji do jakości  
w stosunku do innych cech standardu obsługi rośnie, gdyż klienci 
są zmuszeni do szukania oszczędności.

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 jakości obsłu-
gi dostaw, jak i utrzymaniem nacisku na uzyskanie odpowiedniej 
ceny. Klienci obawiają się, że realizacja dostaw będzie niesprawna 
a usługi zbyt drogie, i na tym się koncentrują. W przeważającej 
liczbie przypadków przewagę konkurencyjną utrzymują jednak 
nie liderzy jakości obsługi, lecz liderzy polityki cenowej. Odpo-
wiadająca jakości cena usług, oraz doświadczenie i wiarygodność 
biznesowa firmy logistycznej to w okresie stagnacji cechy gwa-

rantujące podtrzymanie współpracy mimo ewentualnego spad-
ku zaufania do jakości realizacji dostaw. Znaczenie przypisywa-
ne jakości realizacji dostaw wzrasta, co oznacza na ogół utratę 
zaufania do wykonawców usług, że ci są w stanie utrzymać naj
wyższy standard usług. W równym jednak stopniu podnosi się 
znaczenie polityki cenowej i wizerunku operatora, ale zaufanie 
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pod tym względem prawie się nie zmienia. To są prawdziwe 
kotwice współpracy. Posiadanie tych cech jest warunkiem konie
cznym podjęcia/podtrzymania współpracy z operatorem logi-
stycznym. 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.

Natomiast w przypadku pojawienia się wzmożonego popytu, 
poczucie niepewności dotyczące niewydolności strony podażowej 
potrafi być tak dominujące, że obawy dotyczące jakości realizacji 
dostaw i rosnących kosztów obsługi zupełnie bledną. Gwałtow-
nie spada znaczenie przypisywane tym cechom obsługi. Tak jak 
się dzieje obecnie, ponieważ pogłębia się nierównowaga pomię-
dzy podażą a popytem. Wprawdzie tempo wzrostu popytu prze-
stało wzrastać, ale w związku z brakiem rąk do pracy zmniejsza 
się podaż usług logistycznych. Trwają poszukiwania takich ope-
ratorów usług logistycznych, którzy potrafią zareagować na 
szybko zmieniające się zapotrzebowanie. Klienci nie oczekują 
dalszego śrubowania ani kosztów, ani norm jakościowych, lecz 
szybkiej odbudowy potencjału wykonawczego, innowacyjności 
i kompleksowej oferty obsługi, poszerzenia geograficznego zakresu 

usług, doświadczenia i wiarygodności biznesowej partnerów. 
Mniejsze firmy nie są w stanie zagwarantować lepszych warun-
ków dostaw niż potentaci, a tylko dzięki temu mogły skutecznie 
podjąć rywalizację na rynku. Jednym z najważniejszych kryteriów 
wyboru operatora usług logistycznych stały się obok niezawod-
ności dostaw (a na tym polu mniejsze firmy zaczęły przegrywać 
rywalizację) potencjał wykonawczy i możliwość oferowania kom-
pleksowej obsługi. Wymienione cechy najbardziej przybrały na 
znaczeniu, co oznacza, że te właśnie elementy stały się najważ-
niejszym obiektem przetargowym w walce rynkowej.

Widocznym skutkiem nierównowagi pomiędzy podażą a po-
pytem jest znacznie większa liczba klientów, którzy lokują swe 
wydatki na logistykę prawie całkowicie na zewnątrz (kupując 
usługi logistyczne w wyspecjalizowanych firmach, rezygnując  
z własnych działów transportu, spedycji czy magazynowania). 
Także w strukturze przychodów znaczenie tej grupy klientów po 
latach stagnacji rośnie. Tym niemniej, o ile zaangażowanie ope-
ratorów logistycznych w optymalizację procesów logistycznych 
klientów jest coraz bardziej doceniane, to wzmocnienie relacji 
partnerskich nie przekuwa się w outsourcing logistyki. Operatorzy 
logistyczni nie są w stanie rozszerzyć relacji opartych o outsourc
ing na proporcjonalnie większy odsetek klientów.
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Pozycja rynkowa /zaufanie: ODSETEK KLIENTÓW UWAŻAJĄCYCH BADANĄ FIRMĘ ZA NAJLEPSZĄ 
Indeks zadowolenia klientów uwzględniający 15 najważniejszych kryteriów wyboru  
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Pozycja rynkowa/brak zaufania: 
ODSETEK KLIENTÓW WSKAZUJĄCYCH INNE FIRMY NIŻ GRUPA BADANA 

Indeks zadowolenia klientów uwzględniający 15 najważniejszych kryteriów wyboru 

Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu 
sprzedaży wymaga rozszerzenia przez 
operatorów usług logistycznych listy usłu-
gobiorców, także mniej rentownych, aby 
utrzymując wolumen dostaw na planowa-
nym poziomie, zapewnić płynność finan-
sową (aby spłacać zadłużenie muszą dużo 
sprzedawać, nawet po niskich cenach). 
Wiąże się to też ze wzrostem udziału ope-
ratorów logistycznych w wydatkach ich 
kluczowych klientów, kosztem pomniej-
szych wykonawców usług, bo klienci zle-
cają wprawdzie usługi ciągle stosunkowo 
dużej liczbie firm logistycznych, ale stale 
zwiększa się zakres usług kupowanych 
przez klientów u pojedynczego operatora. 
Długookresowo na wzrost przychodów 
mogą liczyć duże i średnie firmy logistycz-
ne, sukces mniejszych jest mniej prawdo-
podobny, gdyż ich przychody ulegają 
ogromnej fluktuacji.

Można przyjąć, że wraz z rozwojem 
rynku usług logistycznych jakość dostaw 
obiektywnie się stale poprawia, zyskując 
także coraz większe subiektywne zadowo
lenie klientów z wykonania coraz bardziej 
wyśrubowanych norm ich realizacji. Rośnie 
zatem zaufanie do jakości obsługi, ale 
proces ten nie przebiega prostoliniowo. 
Jednakże każdy gwałtowny wzrost zapo-
trzebowania, taki jaki notujemy w 2018 r., 
przynosi jednak zwykle spadek zadowo-
lenia z jakości obsługi (indeks zadowolenia 
z realizacji norm logistycznych z poziomu 
77,9% obniżył się do 72,7% zadowolo-
nych), co łatwo zrozumieć, i odwrotnie, 
co do zrozumienia jest bez porównania 
trudniejsze. W okresach spadku popytu 
(2009, 2013) niespodziewanie zadowole-
nie klientów wyraźnie się podnosi. Zazna-
cza się też wtedy wzrost pozycji rynkowej 
ogółu badanych firm, mierzony poziomem 
zaufania klientów uważających swoich 
partnerów logistycznych za najlepsze firmy 
na rynku (indeks zadowolenia uwzględnia 
15 najważniejszych kryteriów wyboru).  
W tej grze popytu i podaży ogromne zna-
czenie odgrywa potencjał wykonawczy 
firm logistycznych, deficyt bądź nadmiar 
mocy przerobowych. Trzeba jednak pa-
miętać, że pozycja rynkowa badanych firm 
logistycznych nie zawsze jest skorelowana 
z oceną realizacji dostaw.

Mimo systematycznej poprawy oceny 
realizacji dostaw pozycja rynkowa czoło-
wych firm była w ostatnich latach coraz 
bardziej chwiejna. Jeśli w 2006 r. klientów 
uznających badane firmy za najlepsze na 
rynku było 62,7%, to w 2015 r. już tylko 
54,0%. Najważniejszym wyznacznikiem 
procesu erozji przywództwa rynkowego 
był stale rosnący odsetek klientów nie po-
trafiących wskazać najlepszej firmy, który 
w 2012 r. wynosił już 22,6% badanej popu-
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lacji. Od tego czasu pozycja konkurencyjna czołowych operatorów 
zaczęła się jednak poprawiać. W ostatnich sześciu latach liczba 
klientów nie znajdujących żadnych wyróżniających się firm logi-
stycznych zmalała o połowę. Obecnie tendencja ta została pod-
trzymana, poziom zaufania po raz kolejny podskoczył, do rekor-
dowego poziomu 63,4%. Podobnie wskaźnik lojalności znalazł się 
w historycznie najwyższym punkcie 63,7% (blisko 70% klientów 
poleciłoby innym firmę logistyczną, z której usług korzystają,  
a tylko 6% odradziłoby korzystanie z jej usług). Dane te wskazują, 
że operatorzy usług logistycznych mimo trudności na rynku pracy 
doskonale sobie radzą z rekordowym popytem na usługi. Nigdy 
nie byli tak wysoko cenieni przez zleceniodawców. Wiadomo  
jednak też, że gdy koło fortuny się odwróci klienci z pewnością 
znowu zaczną narzekać.
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L  aureat drugiej nagrody, srebrnego godła, 
tegorocznej siedemnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku FM Logistic, 
to wyspecjalizowana w logistyce kon-

traktowej firma o największym w kraju poten-
cjale w zakresie wielkopowierzchniowych cen-
trów magazynowych. Uczestniczy w programie 
od początku, wielokrotnie wyróżniana, do tej 
pory jedną z trzech głównych nagród zdoby-
ła już czterokrotnie, po tytuł najlepszej firmy 
logistycznej w kraju sięgnęła w ubiegłym roku.

Miarą trwałości sukcesu firmy jest to, że 
miano najlepszej firmy logistycznej uzyskuje 
nie tylko od wąskiej z natury rzeczy grupy klu-
czowych klientów, lecz także od klientów oka-
zjonalnych i potencjalnych, dla których stan-
dard obsługi oferowany przez firmę stał się 
punktem odniesienia. Fm Logistic znana jest  
z umiejętności odczytania zmian wymagań 
klientów i odpowiedniej reakcji na te zmiany. 
Strategia tej francuskiej rodzinnej firmy zakłada integrację łań-
cuchów dostaw producentów i dystrybutorów. Specjalizacja 

obejmuje przede wszystkim obsługę firm  
z branży spożywczej oraz sieci handlowych.  
W trudnych dla tej branży czasach, co niewąt-
pliwie ma ścisły związek z ograniczeniem han-
dlu w niedziele, oczekiwania tej specyficznej 
grupy klientów koncentrowały się przede 
wszystkim na potencjale wykonawczym i moż-
liwościach świadczenia kompleksowych usług, 
stanowiąc – obok kwestii zaufania do doświad-
czenia i wiarygodności biznesowej – główne 
kryterium wyboru obsługującej ich firmy logi-
stycznej. Poziom realizacji dostaw, a przede 
wszystkim odpowiedniość ceny do jakości  
obsługi, elastyczność w terminach i formie  
dostaw, oraz proponowanie innowacyjnych 
rozwiązań organizacyjnych zeszły obecnie na 
dalszy plan. Układ sił pomiędzy potężnymi sie-
ciami sprzedaży detalicznej a stojącym zwykle 
na słabszej pozycji operatorem usług logistycz-
nych stał się bardziej wyrównany, gdyż sieci 

handlowe bardziej niż dotychczas potrzebują potencjału, którym 
dysponują firmy logistyczne. Mniej też mogą żądać w kwestii 

 L  aureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej sie-
demnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
Maszoński Logistic, to firma, która ponownie otrzymuje 
tytuł najwyżej cenionej przez klientów firmy logistycznej 

w Polsce. Wywalczyła pierwsze miejsce w programie po raz 
pierwszy w 2014 r. jako pierwsza i jak dotąd jedyna spośród 
firm reprezentujących rodzimy kapitał. Zdo-
bywca nagród i wyróżnień w prawie wszyst-
kich jego edycjach począwszy od debiutu w 
2007 r. W sumie już po raz siódmy zajmuje 
jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu.

Sekretem sukcesu tej jednej z najefektyw-
niej zarządzanych firm transportowych jest 
konsekwentnie realizowana strategia nastawio-
na na klienta. Sprzedając usługi najwyższej 
jakości firma zapewnia sobie bowiem osiąganie 
wysokiej marży ze sprzedaży i szybkiego tem-
pa wzrostu przychodów. Utrzymując przez 
kolejne lata terminowość i bezbłędność dostaw 
na niewiarygodnie wysokim poziomie, firma 
wydaje się stale rozszerzać swoje kompetencje 
w innych dziedzinach obsługi, takich jak zasięg 
geograficzny dostaw, co przyczynia się do dal-
szego wzrostu zaufania klientów do doświad-
czenia i wiarygodności biznesowej. Osiąganie 
tak wybitnych rezultatów przez to przedsię-
biorstwo w tak długim czasie wymaga nie 
tylko sprawnego zarządzania, ale także określonego typu przy-
wództwa, pozwalającego wytworzyć kulturę organizacji i pro-
wadzić ją przez kolejne fazy rozwoju. W tym przypadku osobisty 
wkład właściciela jest nie do przecenienia w osiąganiu zadowo-
lenia klientów, aby zapewnić sobie w tych klientach promotorów, 
którzy gotowi są rekomendować usługi firmy innym. Znamienne, 
że żadna inna firma nie jest postrzegana przez kluczowych klien-

tów MaSzOńSKi lOGiStic jako jej szczególnie groźny konkurent,  
co w przypadku tak dużych przedsiębiorstw się nie zdarza.

Mirosław Maszoński, właściciel MaSzOńSKi lOGiStic: „Wbrew 
pozorom rok 2018 nie różnił się tak bardzo od poprzednich lat. 
Nadal największym problemem pozostają wyzwania stawiane 
przez nadmierne regulacje prawne oraz deficyt kierowców, któ-

re przekładają się na ograniczenia transporto-
we. W kolejnych latach problemy te zapewne 
będą tylko narastać. Rzeczywistość biznesowa, 
w której operujemy jest turbulentna i w znacz-
nej mierze nieprzewidywalna. Przyzwyczailiśmy 
się do tego stanu rzeczy i nauczyliśmy się wy-
korzystywać szanse wynikające z ciągłych zmian. 

W ostatnim roku część naszych klientów 
znacznie zwiększyła produkcję, co przełożyło 
się na zwiększenie zapotrzebowania na usługi 
logistyczne. Naszym celem jest budowanie dłu-
goterminowych relacji z klientami, dopasowy-
wanie usług do ich oczekiwań, a także szybkie 
reagowanie na zmiany zachodzące na rynku. 
Chcąc uczynić naszą usługę bardziej komplek-
sową, zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą 
ofertę o systemy wymienne BDF. Z jednej stro-
ny dało to możliwość nowych kontraktów w 
obszarach dotychczas dla nas niedostępnych, 
natomiast z drugiej strony umocniło partner-
stwo z naszymi obecnymi kontrahentami.

Klienci powoli zaczynają doceniać nie tylko konkurencyjność 
oferty cenowej. Mają także świadomość z zagrożeń wynikających 
z wyboru niesolidnego dostawcy usług logistycznych. 

Bycie docenionym w badaniu Operator Logistyczny Roku jest 
dla nas potwierdzeniem słuszności filozofii prowadzenia biznesu, 
jak również dowodem profesjonalizmu i fachowej wiedzy naszych 
pracowników”.

Laureaci nagrody Operator Logistyczny Roku
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jakości obsługi. Nic dziwnego, że lojalność klientów do lidera 
logistyki opartej na wielkopowierzchniowych centrach magazy-
nowych wzrosła do niebywałego poziomu!

Głównymi konkurentami firmy są DB schenker oraz grupa rABen.
Daniel Franke, dyrektor zarządzający FM Logistic na region 

Europy Centralnej: „Przyszły rok niesie ze sobą duże wyzwania 
dla branży, związane zarówno z rynkiem pracy czy ze zmianami 
legislacyjnymi, jak i z obiektywnymi czynnikami makroekonomicz
nymi. Brak siły roboczej, zarówno w magazynie, jak i w trans-
porcie spowoduje wzrost kosztów u operatorów logistycznych. 
Uwolnienie cen, wysokie opłaty emisyjne dotyczące energii elek-
trycznej oraz rosnące ceny gazu bez wątpienia przełożą się na 
wzrost kosztów. Te zmiany będą odczuwalne dla całego rynku. 
Operatorzy poszukując rozwiązań, które zmniejszą oddziaływanie 
tych czynników, skupią się na doskonaleniu bieżących operacji, 
a co za tym idzie, zaczną bardziej selektywnie podchodzić do 
nowych zapytań ofertowych, które z niezmiennym natężeniem 
będą się pojawiać na polskim rynku.

Kluczowym zagrożeniem dla gospodarki w Polsce i Europie 
Centralnej jest trend rosnących wynagrodzeń i spadającej wydaj
ności pracy. Trzeba podkreślić, że wydajność pracy wcale nie 
rośnie wraz ze wzrostem wynagrodzeń. Zjawisko to dotyczy 
całej gospodarki, w tym również firm logistycznych. Na skutki tego 
zjawiska wcale nie trzeba będzie bardzo długo czekać, a będą 
to efekty negatywne dla całej gospodarki. Na samym końcu 
niekorzystne okażą się również dla pracowników. Wprawdzie 
przewaga konkurencyjna regionu oparta o tańszą siłę roboczą 
w stosunku do Europy Zachodniej nadal istnieje, ale jej skala 
sukcesywnie się zmniejsza i nie jest skutecznie zastępowana  
innymi instrumentami konkurowania.

W perspektywie najbliższych lat spodziewamy się spowolnie
nia na rynku gospodarczym związanego ze zmianami w geopoli
tyce (wojny celne). W skali naszego kontynentu znaczny wpływ 
na sytuację gospodarczą będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii 

ze wspólnoty gospodarczej. Brak siły roboczej i rosnące ceny 
surowców staną się dotkliwym problemem dla całej Europy. 
Spowolnienie w gospodarce naszych partnerów przełoży się 
bezpośrednio na wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce,  
ale trend ten nie spowoduje najprawdopodobniej bardzo nega-
tywnych konsekwencji. Koszt siły roboczej w naszej części  
Europy jest nadal trzy razy niższy w porównaniu z Europą  
Zachodnią, co czyni nas w dalszym ciągu konkurencyjnymi,  
w dającej się przewidzieć perspektywie. W kontekście miejsca 
Polski w gospodarce europejskiej, wielkie znaczenie będą miały 
wyniki nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2019 r.  
Jak wiadomo, polityka w sposób bezpośredni i znaczący prze-
kłada się na biznes.

Zdajemy sobie sprawę, że w szczególności transport drogowy 
stoi przed wielkim wyzwaniem wywołanym brakiem pracowni-
ków. W tej chwili Polska jest wiodącym dostawcą tych usług  
w Europie. Przy zachowaniu negatywnego trendu szacuje się, iż 
w 2022 r. wystąpi deficyt ok. 300 tys. kierowców. To wymusi 
na przedsiębiorstwach poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 
transportowych. Na znaczeniu zyska kolej oraz transport inter-
modalny. O radykalnych innowacjach, jak choćby pojazdach auto
nomicznych, w najbliższej perspektywie czasowej powinniśmy 
raczej zapomnieć (głównie ze względu na koszty oraz niedosto-
sowaną infrastrukturę). W związku z dynamicznym rozwojem 
branży e-commerce rosła będzie nie tylko sprzedaż usług kurier-
skich – pociągnie on za sobą również wzrost tzw. logistyki miej-
skiej. Duże centra logistyczne nadal będą się rozwijać, pobudzo-
ne impulsem wywołanym rozwojem handlu elektronicznego, 
choć w wolniejszym niż dotychczas tempie (związane jest to 
głównie z niedoborem siły roboczej). Przełoży się to na koniecz-
ność stosowania innowacyjnych rozwiązań, takich jak automa-
tyzacja procesów logistyki wewnątrzzakładowej oraz szerszym 
wykorzystaniem AGV w transporcie wewnętrznym, gdzie nie ma 
ograniczeń wynikających z infrastruktury”.

L  ureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązo-
wego godła, tegorocznej siedemnastej 
edycji programu Operator Logistyczny 
Roku gEoDis PoLska, to jedna z najbar-

dziej intensywnie rozwijających się firm na 
polskim rynku, konsekwentnie budująca wizeru
nek na wzorowej realizacji dostaw. W progra
mie uczestniczy stale od 2012 r., jedną z głów-
nych nagród zdobywa po raz pierwszy.

Strategię budowania silnej pozycji na rynku 
wyróżnia indywidualne podejście do projekto-
wania procesów logistycznych. Zakłada ona 
skoordynowane działanie wszystkich komórek 
firmy. Działania sprzedażowe i marketingowe, 
w tym szczególnie umacnianie tożsamości marki, 
są harmonizowane z możliwościami realizacji 
zobowiązań operacyjnych. Skuteczne zarządza-
nie zasobami firmy oraz budowanie kultury 
organizacyjnej jest elementem strategii długo-
falowego budowania pozycji rynkowej. Rosnąca 
pozycja geodis zbudowana jest na nieprzeciętnie wysokim po-
ziomie realizacji dostaw i elastyczności w obsłudze, oraz zaufa-

niu do doświadczenia i wiarygodności bizne-
sowej, co przekłada się na wysoką lojalność 
klientów. Inwestowanie firmy w markę nie 
pozostawiało klientów obojętnymi, wszyscy lub 
prawie wszyscy klienci gotowi byli promować 
ją na zewnątrz. Fenomen przywiązania klien-
tów do marki geodis zawsze był zupełnie 
wyjątkowy. Dawniej klientom geodis nie było 
potrzeba, aby była najlepsza na rynku (często 
po prostu nie mieli na ten temat wyrobionego 
zdania), żeby rekomendować ją jako pożąda-
nego partnera. Obecnie, paradoksalnie, gdy 
standard obsługi firmy jako najlepszy na rynku 
uznaje rekordowa część klientów, obok entuzja
stycznych promotorów wśród klientów zaczęli 
się pojawiać klienci indyferentni.

Głównymi konkurentami firmy są rABen 
oraz Fm Logistic.

Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny 
GEODIS PoLskA: „Nagroda przyznana GEODIS 

PoLskA w badaniu Operator Logistyczny Roku stanowi dla nas silną 
motywację, by osiągnąć ambitne cele, jakie postawiliśmy sobie na 
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kolejne lata. Wyniki ankiety udowodniły, że nasza strategia  
We logistic your growth («Poprowadzimy Twój rozwój») wzmacnia 
pozycję spółki na rynku polskim i pozwala nam osiągać coraz 
wyższy standard usług. Lojalność i zadowolenie klientów upewnia 
nas w przekonaniu, że nasz zespół jest w pełni kompetentny, sta-
bilny i świetnie zna oczekiwania klientów. Już niebawem będziemy 
w stanie zaoferować naszym klientom nowe rozwiązania dosto-
sowane do ich potrzeb, a nasza oferta zostanie poszerzona  
o dodatkowe produkty. Mam tutaj na myśli wdrożenie krajowej 
sieci dystrybucyjnej (2019–2020 rok), wzorując się na GEODIS we 
Francji, która od długich lat jest liderem tamtejszego rynku, oraz 
wejście w struktury międzynarodowej sieci kolejowej grupy  
GEODIS naszej nowo powstałej struktury transportu kolejowego.

Nasz dynamiczny rozwój i tym samym pozyskiwanie nowych 
udziałów w rynku polskim nie będzie już wynikało głównie z 
rozwoju organicznego, ale również z ewentualnych przejęć więk-
szych czy mniejszych firm naszej branży.

Bardzo się cieszymy z tak wielkiego wyróżnienia, jakim jest 
znalezienie się wśród laureatów Operator Logistyczny Roku 2018. 
Oczywiście wiemy, że idzie za tym jeszcze większa odpowie-
dzialność, ale to zarazem ogromna motywacja do podejmowa-
nia nowych wyzwań dla GEODIS PoLskA w najbliższych latach.

To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania całego 
naszego zespołu, któremu chciałbym w tym miejscu serdecznie 
podziękować, jak również bez naszych klientów, którym serdecz-
nie dziękuję za zaufanie i życzę im samych sukcesów w 2019 r.”.

L  aureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązo-
wego godła, tegorocznej siedemnastej 
edycji programu Operator Logistyczny 
Roku PanaLPina PoLska, to firma, która sta-

ła się jego uczestnikiem już w rok po rozpoczę-
ciu działalności w naszym kraju, co miało miejsce 
w 2006 r., i odtąd stale bierze w nim udział, 
stopniowo poprawiając miejsce w rankingu. Jed-
ną z głównych nagród zdobywa po raz pierwszy.

Firma ta opiera system dostaw na najbardziej 
na rynku spedycji lotniczej i morskiej elastycznej 
i najlepszej jakościowo obsłudze. W zakresie 
organizacji frachtu lotniczego oraz drobnicy 
morskiej firma nie ma sobie równych, zapewnia
jąc najwyższą jakość, największą elastyczność 
czasu transportu, jak i cen. Strategia firmy zakła
da, że tylko osiągnięcie pierwszeństwa w obsłu-
dze zapewni wzrost udziału w rynku. Wyniki 
prowadzonego przez nas badania satysfakcji 
klientów potwierdzają stały wzrost pozycji  
rynkowej i lojalności zleceniodawców. Utrzymujące się zaufanie 
do jakości realizacji dostaw i elastyczności terminów i form dostaw 
przyczynia się do systematycznej poprawy wizerunku, zaufania do 
doświadczenia i wiarygodności biznesowej, czy uznania propono-
wanych cen za odpowiadające jakości obsługi.

Głównymi konkurentami firmy są dHl GlObal FOrwardinG, oraz 
kuehne+nAgeL i DB schenker.

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży PAnALPinA 
PoLskA: „Ostatnio obserwujemy zmiany w globalnej gospodarce, 
które związane są z rosnącą niepewnością na światowych rynkach 
i pojawiającymi się zawirowaniami w poszczególnych gospodar-
kach, czemu towarzyszy dążenie przedsiębiorstw do poprawy 
konkurencyjności poprzez zwiększanie elastyczności, obniżanie 
kosztów czy wprowadzanie na rynek kolejnych produktów. Jednym 
z efektów tych działań jest konsolidacja zakładów produkcyjnych 
i działów wewnętrznych, ale również konsolidacja w obszarze lo-
gistyki magazynowej i przepływów transportowych. Negatywnym 
zaś skutkiem tych zmian jest natężenie presji cenowej, traktowanie 
logistyki jedynie jako czynnika obciążającego koszt wytworzenia 
produktu. W tym ujęciu wybór dostawcy usług logistycznych  
sprowadza się do rozpoznania kwestii ceny usługi. Kłóci się ono 
z celem, który winien być stawiany przed logistyką, czyli dodawa-
niem i współtworzeniem wartości produktów. Przy takim podejściu 

operator logistyczny nie będzie jedynie dostaw-
cą, takim jak inni sprzedawcy towarów i usług, 
lecz partnerem współtworzącym łańcuch do-
staw, procesu kluczowego dla dostępności wy-
tworzonych produktów. W portfelu usług ope-
ratorów logistycznych z łatwością znajdziemy 
przynajmniej zaczątki takiego podejścia, np. 
projektowanie przestrzeni magazynowych i sieci 
dystrybucyjnych dedykowanych dla danego 
klienta. Jestem przekonany, że w dzisiejszym 
konkurencyjnym środowisku, mając do dyspo-
zycji nowoczesne technologie, mniej w istocie 
ważny jest koszt wynajmu powierzchni maga-
zynowych niż to, w jaki sposób z nich korzysta-
my i jakie korzyści to nam daje. Trudno sobie 
jednakże wyobrazić osiągnięcia zauważalnych 
efektów postulowanego tu partnerstwa bez 
wytworzenia relacji o charakterze długotermi-
nowym i to współpracy na wielu poziomach 
zainteresowanych organizacji, ponieważ tylko ta 

droga pozwala na właściwe zrozumienie potrzeb klienta oraz stwo-
rzenie długookresowego partnerstwa sprzyjającego wspólnemu 
rozwojowi. Jeśli nie mamy relacji o charakterze partnerskim, wła-
ściwe zaplanowanie przestrzeni magazynowych i wykorzystanie 
odpowiednich technologii może nie być w ogóle możliwe. W moim 
odczuciu ten trend będzie się pogłębiał w kolejnych latach i tylko 
partnerskie podejście, oparte o wspólny cel, daje szansę na po-
prawienie konkurencyjności przedsiębiorstw i ich dalszy wzrost.

PAnALPinA opiera swój rozwój na czterech segmentach rynku, 
szeroko pojętej logistyce, oraz w szczególności na transporcie 
morskim, lotniczym i kolejowym. Logistyka, to gałąź, która  
rozwija się w naszej firmie bardzo dynamicznie. Mówimy tutaj 
zarówno o stosunkowo prostych operacjach opartych o maga-
zynowanie, jak i bardzo zaawansowanych usługach typu LMS 
(Logistics Manufacturing Services) skracających długość łańcucha 
dostaw (a dzięki temu obniżających koszty) związanych z final-
nym montażem, wgrywaniem oprogramowania czy testowaniem 
produktu przed wysyłką do odbiorcy. Rosnące znaczenie mają 
działania oparte o 3PL i 4PL, za pomocą których przejmujemy 
większą odpowiedzialność za zarządzanie całym łańcuchem  
dostaw naszych klientów. Naszym zdaniem trend ten będzie 
jeszcze wyraźniejszy w kolejnych latach, a klienci będą oczekiwać 
coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań.
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Organizacja frachtów morskich i lotniczych, z dominującą rolą 
frachtu lotniczego oraz drobnicy morskiej, to ciągle podstawowa 
działalność firmy PAnALPinA. Własna sieć ponad 500 biur na całym 
świecie jest podstawą, na której zbudowaliśmy własne rozwiąza-
nia lotnicze (Own Controlled Network). Dzięki temu jesteśmy  
w stanie zapewnić najwyższą jakość, a w połączeniu z rozwiąza-
niami linii lotniczych również największą elastyczność zarówno  
w zakresie czasu transportu, jak i cen. W kolejnych latach nie 
powinniśmy obserwować gwałtownych zmian na tym rynku.  
Firmy (w większości) będą dążyć do ograniczenia frachtu lotni-
czego na rzecz morskiego (lub kolejowego), ale cykl życia pro-
duktów, dodatkowe kontrakty, czy sytuacje niespodziewane (jak 
np. problemy produkcyjne), sprawiają, że z roku na rok wolume-
ny jednak rosną. Drobnica morska to kolejny produkt szczególnie 

ważny na polskim rynku. Przez ostatnie lata zwiększyliśmy liczbę 
bezpośrednich serwisów LCL do Polski do ponad 20 tygodniowo 
(500 globalnie). Było to możliwe tylko dzięki ciągłej inwestycji  
w jakość tych rozwiązań, tak aby sprostać oczekiwaniom naszych 
klientów. Stabilna drobnica morska dla wielu klientów jest odpo-
wiedzią na nieustające wahania rynku całokontenerowego i ten 
segment rynku na pewno będzie dalej stabilnie się rozwijał.  
Do tych produktów dołączył bardzo dynamicznie rozwijający się 
produkt kolejowy z Chin i według naszych analiz ta gałąź trans-
portu ma przed sobą bardzo obiecujące perspektywy. 

Podsumowując, naszym zdaniem rynek będzie się rozwijał  
w stronę coraz bardziej zaawansowanych i szytych na miarę rozwią
zań. Firmy, które nie sprostają tym wyzwaniom, będą spychane 
ku niskomarżowym produktom i ograniczonemu rozwojowi”

Laureaci nagrody Lider Logistyki

L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logi-
stycznej w kategorii usługi kurierskie  
tegorocznej szesnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku generAL  

Logistics systems PoLAnd, to firm  ureat nagrody 
dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Międzynarodowe usługi kurierskie tegorocznej 
siedemnastej edycji programu Operator Logi-
styczny Roku DHL ExprEss, to jedna z najsilniej-
szych marek na polskim rynku, reprezentująca 
jedną z największych grup logistycznych  
w Polsce i na świecie, zdobywca nagrody głów-
nej w 2004 i 2011 r., oraz – jako jedyny uczestnik 
programu – nagród i wyróżnień we wszystkich 
pozostałych jego edycjach począwszy od 2003 r.

DHL exPress to dominujący dostawca usług 
logistycznych w sektorze międzynarodowych 
usług kurierskich, niezmiennie od lat najczęściej 
rekomendowana firma w całym sektorze usług 
kurierskich i ekspresowych. Strategią firmy jest 
koncentracja na potrzebach klientów związanych z globalizacją 
współczesnej gospodarki, a sama marka DHL exPress została de-
dykowana w ramach grupy DHL do obsługi wyłącznie wymiany 
międzynarodowej. Miało to na celu wykorzystanie rosnącego 
tempa wzrostu międzynarodowego rynku usług ekspresowych, 
który jednak dopiero w przyszłości teoretycznie powinien rosnąć 
szybciej niż rynek usług krajowych. Obecnie ciągle rośnie wolniej, 
odpowiednio 8,1% wobec 8,7% w skali globalnej. Już jednak  
w ostatnim roku obrachunkowym przynajmniej w przypadku DHL, 
która osiągnęła globalnie 9,9% wzrost liczby przesyłek między-
narodowych z gwarantowanym terminem dostawy, doszło do 
zdystansowania tempa wzrostu tego rodzaju przesyłek krajo-
wych, który wyniósł tylko 6,2%. Nie jest pewne, na ile trwała 
jest to tendencja w obecnych warunkach braku efektywnych 
sieci międzynarodowych połączeń transportowych, za wyjątkiem 
może Europy, w której przez dziesięciolecia takie regionalne sieci 
zbudowano. Rozwój międzynarodowego rynku z natury rzeczy 
spowalniają wysokie koszty transportu i długie terminy dostaw. 
Problemem jest brak zaufania konsumentów do zagranicznych 

sprzedawców. Rynek międzynarodowy począt-
kowo rozwijał się jedynie w segmencie luksuso
wych towarów, gdyż koszty przesyłki odstra-
szały amatorów tanich towarów. Jednakże 
obecnie w wyniku zmian społecznych, niektórzy 
klienci wydają się gotowi, aby płacić więcej za 
szybkość dostaw coraz droższych towarów. 
Ten segment klientów rośnie szybciej niż za-
potrzebowanie rynku B2B na kurierskie usługi 
klasy premium.

Firma zdecydowanie góruje w obsłudze 
wymiany zagranicznej, obsłudze przedsię-
biorstw zagranicznych oraz obsłudze dużych 
przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyniło 
się do tego osiągnięcie wyższego poziomu 
funkcjonalności obsługi zagranicznych przesyłek 
lotniczych i drogowych. Wyniki badania satys-
fakcji klientów zdają się dowodzić, że strategia 
dostarczania klientom coraz wyższego standar-
du obsługi tych dostaw (zasięg, czas, termi-

nowość, bezbłędność) pozwoliła umocnić pozycję rynkową firmy 
oraz wznieść lojalność klientów na wysoki poziom. Na przodu-
jącą pozycję rynkową firmy składa się nie tylko zasięg geogra-
ficzny dostaw międzynarodowych (wyróżniająca cecha obsługi), 
ale także krajowy serwis ekspresowy (w dostawach z gwaran-
towaną godziną dostawy następnego dnia jest jednym z liderów). 
Jako główny konkurent nie jest jednak postrzegany UPS, lecz Fedex 
wraz z przejętą TNT.

Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL exPress: „Jest pewne, że 
w ciągu najbliższych lat branża logistyczna odnotuje dalszy 
wzrost technologiczny. Automatyzacja procesów wykonywanych 
powtarzalnie, jak na przykład część prac wykonywanych w ma-
gazynach czy sortowniach zyskuje już w tym momencie coraz 
większą popularność i wydaje się nieunikniona. Na znaczeniu 
zyska też sztuczna inteligencja, w szczególności technologie, 
które zoptymalizują realizację zadań podejmując część decyzji 
za człowieka. Szacuje się, że w najbliższych latach do sieci będzie 
podłączone ponad 30 miliardów urządzeń , co znacząco wpłynie 
na rozwój Internetu Rzeczy.



raport   specjalny     
201828

Bez wątpienia perspektywę dla ekspresowych i kurierskich 
usług przewozowych w obecnych czasach wyznacza właśnie 
tempo rozwoju rynku handlu elektronicznego, który ze swojej 
zasady nie zna granic, handel coraz większej liczby towarów ma 
zasięg międzynarodowy. Zarówno osiągnięte rozmiary tego  
rynku, jak i tempo jego wzrostu są oszałamiające. Zakłada się, 
że w ciągu dwóch lat, do 2020 r., wartość światowego rynku 
e-commerce niemal się podwoi, z obecnego poziomu 40 mld USD 
ma osiągnąć wartość 70 mld. Przewidujemy, że także w Polsce 
handel elektroniczny będzie rozwijać się dynamicznie a nawet 
jeszcze szybciej niż średnio cały globalny rynek. Polskie przed-
siębiorstwa stoją jednak przed wyzwaniem włączenia się w wy-
mianę międzynarodową, aby w pełni wykorzystać potencjał 
tkwiący w zapotrzebowaniu klientów zagranicznych. Do tego 
potrzebne jest zadzierzgnięcie partnerskiej współpracy z firmami 
przewozowymi, które dysponują doskonałym rozeznaniem nie 
tylko w skali ponadregionalnej, ale także ogólnoeuropejskiej oraz 
globalnej. W tym kontekście warto podkreślić, że DHL exPress 
oferuje unikalne doświadczenie obecności w ponad 220 krajach, 
pozwalające swoim partnerom na rozwój biznesu niemal od 
zaraz w każdym z tych krajów.

W związku z rosnącymi wymaganiami klientów dotyczącymi 
partnerskiej współpracy, głównym trendem rozwoju branży usług 
ekspresowych i kurierskich będzie wypracowywanie modelu 

perfekcyjnej obsługi klienta, którego celem będzie zbudowanie 
lojalności klienta i jego przywiązania do firmy. Już teraz DHL exPress 
najwyższą wagę przykłada do doskonalenia kompetencji pra-
cowników – fachowego doradztwa, umiejętności zrozumienia  
i zaspokajania potrzeb klienta, a także dysponowania ekspercką 
wiedzą m.in. z zakresu odpraw celnych. Wdrażanie najnowszych 
technologii i rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów to 
kolejny aspekt współpracy, które wpływają na całą branżę. Zwiększą 
one efektywność pracy, ale również skrócą czas dostawy i znacznie 
ułatwią klientom końcowym zamawianie produktów.

Ciągle rozwijający się rynek e-commerce wymusza na coraz 
większej liczbie polskich przedsiębiorstw podjęcie decyzji o sprze-
daży swoich towarów poza granicami kraju. Polskie firmy eksplo-
rujące rynki zagraniczne, generują ponad połowę PKB z eksportu, 
co jest wynikiem o 14 punktów procentowych wyższym niż 
średnia w krajach UE. Istotny wkład w wymianę międzynaro 
dową wnoszą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z którymi szcze-
gólnie blisko współpracujemy, odpowiadając za blisko połowę 
eksportu w skali kraju. Dzięki wielkiemu zapotrzebowaniu  
na międzynarodowe przesyłki kurierskie w naszym kraju, firma 
DHL exPress, która posiada 38% udział w rynku międzynarodo-
wych przesyłek lotniczych na świecie, ma w Polsce możliwość 
rozwoju działalności, obsługując w efekcie ponad połowę takich 
przesyłek”.

L  aureat nagrody dla najlepszej firmy lo-
gistycznej w kategorii Ekspresowy serwis 
krajowy tegorocznej siedemnastej edycji 
programu Operator Logistyczny Roku 

gEnEraL Logistics systEMs poLand, to firma, któ-
ra uczestniczy w programie od początku, wie-
lokrotnie wyróżniana, przed trzema laty zdo-
była jedną z głównych nagród.

GLS utrzymuje wysoką pozycję na krajo-
wym rynku usług kurierskich, wyprzedzając 
inne firmy z tego segmentu pod względem 
oceny jakości usług, ze szczególnym uwzględ-
nieniem informatyzacji i elastyczności działa-
nia. Obsługuje głównie firmy handlowe i to 
takie, które koncentrują się na obrocie krajowym. 
Firma realizuje odmienną niż konkurenci stra-
tegię koncentrowania się na efektywności 
działań, czego przejawem jest nieodmiennie 
dwucyfrowy wynik na sprzedaży, najwyższy 
w sektorze usług kurierskich. Jest to strategia 
zwycięska, gdyż daje nie tylko najwyższy zysk, ale i wysoką 
dynamikę sprzedaży. Pozycja rynkowa GLS tradycyjnie ugrunto-
wana jest na zaufaniu klientów do wysokiej jakości realizacji 
dostaw oraz polityki cenowej. Żeby pobierać wysokie marże, 
GLS musi oferować usługę najwyższej próby. Tym niemniej silnie 
odczuwa rywalizację na obu tych polach, zarówno niskomarżo-
wych operatorów, takich jak inPost, jak i przodujących pod wzglę-
dem jakości obsługi, takich jak UPS. Głównymi konkurentami 
niezmiennie pozostają DPD i DHL exPress.

Tomasz Kroll, dyrektor zarządzający GLS PoLAnd: „Według 
raportu opublikowanego w ubiegłym roku przez firmę PwC „Per-
spektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych  
i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku”, jednym z najważ-
niejszych aspektów w firmach logistycznych jest inwestowanie 
w nowe rozwiązania i rozwój już istniejących. Nacisk zostanie 
położony przede wszystkim na usługi wspierające e-commerce, 

takie jak doręczenie w dniu nadania czy dosta-
wa do dedykowanych punktów. Rynek prawdo
podobnie skupi się na rozbudowie sieci miejsc 
nadania i odbioru; w GLS Poland jest to sieć 
ParcelShop z ponad 1500 lokalizacjami w całej 
Polsce, którą wciąż intensywnie rozwijamy.

Nieustająco rośnie liczba zamówień dokony-
wanych za pośrednictwem Internetu i, co za tym 
idzie, zapotrzebowanie na usługi kurierskie jest 
coraz większe. Spodziewamy się więc, że rynek 
KEP nadal będzie rósł, oferując swoim klientom 
coraz nowsze i bardziej zaawansowane techno-
logicznie rozwiązania. W GLS Poland staramy się 
odpowiadać na potrzeby nadawców i odbiorców, 
dlatego wciąż rozwijamy np. funkcjonalności usługi 
FlexDeliveryService, oferując coraz więcej możli-
wości zmian opcji dostawy. Od tego roku odbior-
cy mogą złożyć dyspozycję o pozostawienie prze-
syłki bez podpisu na terenie adresu doręczenia 
w zabezpieczonym miejscu. Dzięki międzynaro-

dowej funkcjonalności usługi FlexDeliveryService zyskują osoby 
kupujące on-line niezależnie od kraju, w którym składane jest zamó
wienie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy usługa została wprowadzo
na również w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy Danii. Obecnie 
jest już dostępna w 18 krajach Europy i będzie wciąż rozwijana.

Jesteśmy przekonani, że GLS Poland nadal będzie się rozwija-
ła wykorzystując najnowsze trendy IT, aby jeszcze bardziej uspraw-
nić i unowocześnić funkcjonowanie naszej firmy. Wciąż pracujemy 
nad maksymalną optymalizacją tras naszego transportu liniowego 
oraz samochodów kurierskich. Działamy intensywnie, aby w ciągu 
najbliższego roku wprowadzić kolejne usługi dodatkowe, które 
sprawią, że proces doręczenia będzie jeszcze wygodniejszy dla 
nadawców i odbiorców paczek. Współpracujemy także z pozo-
stałymi krajami grupy GLS, wspólnie usprawniając takie obszary, 
jak obsługa paczek międzynarodowych za pośrednictwem spedycji 
drogowej.
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L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Usługi transportowe tegorocznej siedemnastej edycji  
programu Operator Logistyczny Roku oMEga piLzno itis 
goDawski & goDawski, to polska firma utrzymująca się na 

rynku już od ponad ćwierćwiecza, notowana w rankingu od 
2006 r., kilkukrotnie wyróżniana za wysoką jakość usług i kon-
sekwentne rozwijanie działalności w kierunku coraz bardziej 
złożonych operacji logistycznych. Nagrodę Lider Logistyki zdo-
bywa po raz pierwszy.

Działając na niezwykle konkurencyjnym rynku transportu 
drogowego, silnym liczbą agresywnie działających przedsię-
biorstw, reprezentujących podobny model biznesowy, trudno 
wybić się i utrzymać pozycję lidera. Charakterystyczne, że tem-
po rozwoju największych firm transportowych jest dużo słabsze 
niż wielokrotnie liczniejszej grupy firm średniej wielkości. Jed-
nakże także i te firmy po osiągnięciu pewnego progu obrotów, 
przyznajmy ustanawianego na coraz wyższym poziomie, prze-
stają się równie szybko jak dotąd rozwijać. Po wyczerpaniu do-
tychczasowych źródeł zarobkowania natrafiają na barierę wzro-
stu, wyznaczoną przez największych integratorów obsługi 
spedycyjnej czy szerzej logistycznej, którzy 
zawiadują znaczną pulą zleceń. Bez rozsze-
rzenia profilu działalności duże firmy trans-
portowe nie mogą się dalej rozwijać, inaczej 
rozbudowa floty może okazać zbyt ryzykow-
na. Wśród największych firm wyspecjalizo-
wanych w transporcie drogowym omegA 
PiLzno wyróżnia się zakresem i stopniem 
kompleksowości innych poza przewozami 
usług, w tym: zarządzaniem magazynem, 
logistyką kontraktową, spedycją drogową, 
kolejową, morską i lotniczą, dystrybucją to-
warów. To prawdopodobnie najlepszy ope-
rator logistyczny wśród firm wyspecjalizo-
wanych w transporcie drogowym. I jedna  
z najwyżej cenionych przez klientów dużych 
firm w całym sektorze transport i spedycja 
drogowa. Lider kompleksowych usług logi-
stycznych w rodzimym regionie (Podkarpa-
cie), mający ambicję rozszerzania strefy, w 
której dysponuje przewagą konkurencyjną. 
Znamienne, że obok doświadczenia i wiary-
godności biznesowej, oraz terminowości i 
bezbłędności dostaw, kluczowi klienci firmy 
szczególnie wyróżniają właśnie komplekso-
wość obsługi. Nic dziwnego, że klienci firmy coraz większą część 
ogólnych kosztów logistycznych przenoszą na zewnętrznego 
operatora usług logistycznych. Warto podkreślić przy tym, że 
grupę odniesienia dla klientów firmy omegA PiLzno stanowią nie 
inni przewoźnicy, lecz najczęściej operatorzy logistyczni, tacy 
jak grupa rABen czy dB schenker, raczej rABen Logistics niż rABen 
trAnsPort.

Adam Godawski, wiceprezes zarządu omegA PiLzno: „Ambicją 
każdej firmy jest wypracowanie sobie pozycji lidera na rynku. 
Ważne, aby obrać właściwą drogę do osiągnięcia celu i od
powiednio dobrać narzędzia wspomagające proces rozwoju  
i dosko nalenia. omegA PiLzno jako jedna z największych firm transpor
towologistycznych w kraju i liczący się partner w przestrzeni 
europejskiej, od 26 lat łączy i rozwija globalny świat biznesu. 
Naszą markę oraz pozycję rynkową budujemy i umacniamy po-
przez skuteczny system zarządzania oraz właściwą politykę per-
sonalną, które wpływają na efektywność relacji biznesowych. 
Doświadczenie biznesowe, pozwala nam w sposób elastyczny 
myśleć i kreować rozwiązania przyszłości.

Od lat towarzyszy nam przekonanie, że skupienie uwagi  
tylko na wypracowywaniu finansowego zysku to o wiele za mało 
za mało, trzeba czegoś więcej, aby osiągnąć i utrzymać silną 
pozycję rynkową. Dlatego omegA PiLzno stworzyła swoją odrębną 
tożsamość, swoiste DNA. To zarządzanie firmą poprzez wartości 
oraz jasno określona misja firmy, które krystalizują się w strate-
gii rozwoju firmy na kolejne lata. Dzięki temu wnosimy do świa-
ta coś więcej niż tylko same produkty lub usługi, a nasi pracow-
nicy zintegrowani wokół celu nadrzędnego podążają w tym 
samym kierunku. Narzucamy wysokie standardy moralne w biz-
nesie wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Zarządzanie firmą poprzez 
wartości pozwala nam dążyć do osiągnięcia doskonałości,  
zapewnia przewagę konkurencyjną, elastyczność w reagowaniu 
na zmiany otoczenia, długotrwały wzrost, jak i zwiększenie udzia-
łu w rynku.

Naszym usługom zaufali najwięksi klienci na świecie, którzy 
doceniają nasz system wartości, wysokie standardy zarówno 
etyczne, jak i jakościowe, stale udoskonalaną kulturę organiza-
cyjną. Tworzymy środowisko biznesowe, które odzwierciedla 
nasze wartości, a relacje z klientami opieramy na doskonałości 

dostarczanych usług, profesjonalizmie, zaufa
niu, partnerstwie, innowacyjności oraz prze-
świadczeniu, że uczestniczymy w sukcesie 
naszych klientów, co przekłada się na satys-
fakcję z naszych usług. Z odpowiedzialnością 
podchodzimy do wszystkiego, co robimy, 
stale poszerzając naszą wiedzę, chcemy za-
dziwiać naszych klientów innowacyjnością 
dedykowanych, indywidualnych rozwiązań 
w dziedzinie transportu i logistyki. Dosko-
nałość i rozwój osiągamy także dzięki  
naszym pracownikom operatywnym, spraw-
nym oraz skutecznym w działaniu. Łączą nas 
te same wartości, ten sam cel, pasja i am-
bicje. Oferujemy naszym pracownikom  
doskonałe możliwości i inwestujemy w ich 
rozwój.

Stale pracujemy nad zwiększeniem atrak-
cyjności naszej oferty, jej kompleksowością, 
kompatybilnością z potrzebami klientów. 
Dzięki flocie, liczącej ponad 700 samo cho
dów ciężarowych, doświadczonym kierowcom 
i spedytorom realizujemy zlecenia najbardziej 
wymagających kontrahentów. Własne auto-
ryzowane serwisy voLvo i MAN, stacje dia-

gnostyczne, stacje paliw, serwis opon, pozwalają utrzymać naszą 
flotę sprawną technicznie i dyspozycyjną. Usługą transportu  
intermodalnego, w którym specjalizuje się dział logistyki morskiej 
w Gdyni z agencją celnoportową, obejmujemy niemalże cały 
świat. W naszym centrum logistycznym dysponujemy 5 magazy-
nami wysokiego składowania o powierzchni blisko 120 tys. m2. 
Obiekty przygotowane zostały nie tylko do przechowywania  
towarów, lecz również sprawnego przepa kowywania, etykieto-
wania, metkowania czy kompletacji wraz z paletyzacją.

Stawiamy sobie ambitne, ale realne cele. Chcemy osiągnąć 
jeszcze silniejszą pozycję lidera w obszarze transportu i logistyki 
w Europie. Celujemy również w powiększenie floty. Od kliku lat 
rozbudowujemy zaplecze magazynowe, rozwijając działalność 
z zakresu logistyki kontraktowej. Śmiało mogę powiedzieć,  
że jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować większość zleceń 
i operacji łańcucha usług transportowych i logistycznych. Prze-
wagę konkurencyjną zyskujemy dzięki naszym oddanym pra-
cownikom, posiadanym zasobom, usługom najwyższej jakości  
i stałej, wieloletniej współpracy z klientami”.
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L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Kompleksowość usług tegorocznej siedemnastej edycji 
programu Operator Logistyczny Roku VGL group, to firma, 
która zadebiutowała przed czteroma laty jako najlepszy 

nowy partner programu i od tej pory utrzymuje się w czołówce 
rankingu.

Jedna z najczęściej rekomendowanych przez klientów firm 
w segmencie spedycja morska i lotnicza, o uznanym geograficz-
nym zasięgu działania i wyśrubowanych normach realizacji do-
staw, z powodzeniem rozwija swoje kompetencje w operacjach 
lądowych, także w zakresie magazynowania, logistyki i dystry-
bucji. Działalność spedycyjna uznawana za jedną z najlepszych 
w kraju. Firmę cechuje niebywała – utrzymywana przez kolejne 
lata – stabilność wyśrubowanych wskaźników jakościowych,  
co pozwalało jej utrzymać wysoką pozycję na 
rynku. Co niezwykle istotne na tym stabilnym 
fundamencie doskonałej jakości obsługi, obec-
nie udało się firmie znacznie jeszcze wzmocnić 
pozycję rynkową. Klienci wyżej niż poprzednio 
oceniają kompleksowość świadczonych usług, 
odpowiedniość cen do oferowanej jakości, oraz 
doświadczenie i wiarygodność biznesową.

Za największych konkurentów firmy klie  
nci uwa żają międzynarodowe korporacje: DB 
schenker, PAnALPinA i dHl GlObal FOrwardinG.

Sebastian Sołtys, Chief executive officer 
VGL grouP: „Jesteśmy firmą, która ma swoje 
korzenie w Gdyni. To tutaj osiemnaście lat temu 
swoje pierwsze kroki biznesowe stawiali zało-
życiele firmy, liczącej dziś ponad 500 pracowni
ków w 19 lokalizacjach w Polsce i na świecie. 
Od początku istnienia VGL nie zmieniła się 
wizja – najważniejsi są ludzie, zarówno klienci, 
jak i pracownicy. To doświadczenie i wiedza 
naszego zespołu pozwalają nam z roku na rok rozwijać się  
w segmencie w segmencie spedycji drogowej, kolejowej, lotniczej 
i morskiej, a satysfakcja klientów ze współpracy z nami zaowo-
cowała już kilkukrotnym wyróżnieniem w programie Operator 
Logistyczny Roku. Jak oceniamy rok 2018? Pozostajemy w okresie 
dynamicznego wzrostu, zarówno pod względem zatrudnienia, 
jak i zdobywania kolejnych segmentów rynku. W obecnym roku 
możemy pochwalić się ponad 35%. wzrostem liczby zleceń  
w segmencie spedycji, pomimo bardziej wymagającego otoczenia 
rynkowego. Spedycja drogowa boryka się z wieloma problemami, 
takimi jak: brak ponad 100 tys. kierowców, upadłością ponad 
600 firm przewozowych w pierwszy trzech kwartałach tego roku 
czy coraz trudniejszym procesem pozyskiwania pracowników.  
W takich okolicznościach zwinność oraz elastyczność w działaniu 
są niezbędne, zarówno w kwestiach zarządzania, jak i dostoso-
wywania rozwiązań dla klientów, by móc pozostawać na fali 
dynamicznego rozwoju. Najlepszym odbiciem naszej działalności 
są sukcesy naszych klientów; w tym roku przedłużyliśmy umowę 

współpracy z PEPCO, świadcząc usługi związane z zarządzaniem 
zamówieniami i szeroko rozumianym łańcuchem dostaw. Jesteśmy 
dumni, że mogliśmy silnie wspierać działania logistyczne PEPCO 
podczas dynamicznego rozwoju tej firmy w Polsce i na rynkach 
europejskich.

Lojalność i zaufanie klientów to dla nas najlepszy dowód na 
to, że pozycję marki buduje się poprzez dostarczanie klientom 
dedykowanych rozwiązań i najwyższego standardu obsługi. 
Chcemy być nie tylko operatorem logistycznym, ale przede wszyst
kim lojalnym partnerem biznesowym oraz pracodawcą, który 
skupia w swoich szeregach najlepszych ekspertów branży.

Jak będzie wyglądała przyszłość? Z różnych stron dochodzą 
do nas sygnały o zbliżającym się znacznym wyhamowaniu tempa 
rozwoju gospodarczego , a niektóre z nich mówią wręcz o moż-

liwym do wystąpienia w najbliższym czasie 
kryzysie gospodarczym. Obserwujemy duże 
napięcia w otoczeniu geopolitycznym pomiędzy 
USA a Chinami. Niewiadome nadal pozostają 
warunki wymiany handlowej po Brexit, które 
mogą znacząco utrudnić proces importueks-
portu. W obszarze spedycji natomiast liczący 
armatorzy notują kolejne straty, redukują eta-
ty, a dodatkowo wprowadzają mechanizmy 
kształtujące dodatek paliwowy, przygotowując 
się do nowych regulacji w zakresie zawartości 
siarki w paliwie według IMO w 2020 r. W dal-
szym ciągu kwestia terminowego regulowania 
płatności stanowi wyzwanie dla całej branży. 
Wydaje się nam, że mniejszym podmiotom, 
oferującym standardowe rozwiązania, może 
być coraz ciężej utrzymać pozycję konkuren-
cyjną. Niektóre z nich mogą zniknąć z rynku 
bądź wymuszona zostanie większa ich aktyw-
ność w zakresie M&A.

Przyszłość rynku logistycznego w Polsce to – naszym zdaniem – 
coraz większe przeorientowanie z prostego transportu z punktu 
A do punktu B na bardziej wyrafinowane zarządzanie łańcuchem 
dostaw w oparciu o systemy pełniące rolę Control Tower.  
W konsekwencji rozwoju logistyki w Polsce, jej stopnia zaawanso
wania, jak również poszukiwania przed przedsiębiorców efek-
tywności w zakresie całego łańcucha dostaw, już dziś obserwu-
jemy coraz większe zainteresowanie klientów systemami 
zarządzania masą danych w czasie rzeczywistym, udostępniają-
cymi mierniki poszczególnych elementów łańcucha dostaw.  
Następować będzie zatem transformacja, od tworzenia przez 
każde przedsiębiorstwo zestawień, tabel i mierników, na rzecz 
sytuacji, w której dane te wytwarza dostawca usług, co pozwoli 
skupić się na analizie danych. Postępująca informatyzacja i spraw-
niejsze dzięki wsparciu systemowemu zarządzanie usługami oraz 
relacjami z klientami stanowią klucz do powodzenia w najszybciej 
rozwijającym się segmencie rynku usług logistycznych, którym 
stało się e-commerce”.

L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Usługi najwyższej jakości za odpowiednią cenę tegorocznej 
siedemnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku dsV 
road, to jedna z trzech lokalnych dywizji grupy DSV, zdo-

bywca jednej z głównych nagród w roku ubiegłym, biorąca udział 
w programie od samego początku pod marką DFDS trAnsPort.

dsv roAd prowadzi – docenioną przez klientów – efektywną 
politykę cenową, gdyż w wyniku przemyślanego uporządkowania 

operacji jest w stanie zaproponować elastyczne rozwiązania lo-
gistyczne na najwyższym poziomie. O osiągniętym poziomie 
integracji usług świadczy fakt, że klienci wcale nie oczekują od 
tej wyspecjalizowanej w spedycji i transporcie drogowym firmy 
dalszego rozszerzania kompleksowej obsługi i wyraźnego po-
większania geograficznego zasięgu dostaw, lecz zwyczajnie 
najlepszej z możliwych obsługi dostaw we właściwej jej dziedzi-
nie, międzynarodowym i krajowym transporcie. Szeroki zakres 



raport   specjalny     
2018 31

wysokiej jakości świadczonych przez dsv roAd usług pozwalają 
na ich integrowanie, umożliwiając tej firmie transportowej po-
zyskiwanie klientów także na usługi magazynowania czy dystry-
bucji towarów. Tacy klienci zdecydowanie preferują zlecenia na 
stałą obsługę dostaw. Nie dziwi zatem znaczący wzrost udziału 
w portfelu zamówień logistyki kontraktowej. Zwiększając zakres 
sprzedawanych usług, firma eliminuje konku-
rentów, co prowadzi do powiększenia kwot 
pozyskiwanych ze sprzedaży usług poszczegól-
nym klientom.

Rosnąca część klientów wykorzystuje kra-
jową sieć drobnicową DSV. W kluczowym dla 
firmy rynku krajowych przesyłek drobnicowych 
ciągle umacnia pozycję jednego z liderów. Tym 
należy tłumaczyć fakt, że głównym konkuren-
tami firmy są w coraz większym stopniu firmy 
z grupy rABen, rABen Logistics i rABen trAnsPort, 
dystansując innego jeszcze tylko liczącego się 
rywala, DB schenker.

Filip Czerwiński, prezes zarządu DSV roAd: 
„Jestem niezmiernie dumny, że DSV roAd po 
raz kolejny otrzymuje wyróżnienie w prestiżo-
wym rankingu Operator Logistyczny Roku. 
Mijający rok 2018 był okresem wielu wyzwań 
dla branży logistycznej w Polsce, ale również 
okresem intensywnego rozwoju dla naszej  
firmy. Szczególnie cieszy dynamiczny, dwucy-
frowy wzrost w segmencie transportu drobni-
cowego. Rozwój drobnicy, zarówno międzyna-
rodowej, jak i krajowej, jest jednym z fundamentów strategii 
firmy na kolejne lata, a naszą ambicją jest umocnienie pozycji 
w grupie liderów rynkowych w tym segmencie. Chcemy ten cel 
osiągnąć poprzez realizację długoterminowego planu inwesty-
cyjnego, zakładającego otwieranie przynajmniej dwóch nowych 
terminali dystrybucyjnych rocznie oraz zmianę bieżących lokali-
zacji na większe i bardziej funkcjonalne obiekty. Nasza sieć dys-
trybucyjna zostanie w przyszłym roku powiększona o nowy 

terminal w Bydgoszczy, otwieramy również nowy obiekt we 
Wrocławiu.

Naszą przewagę konkurencyjną widzimy w budowaniu dedy
kowanych rozwiązań dla naszych klientów, jakości usług oraz 
szerokiej ofercie obejmującej serwis drobnicowy, częściowy  
i całopojazdowy. Niewiele firm na rynku może wykazać się  

podobną elastycznością w kompleksowej ob-
słudze klientów w transporcie drogowym.

Ostatni rok to czas wielu wyzwań dla bran-
ży transportowej w Polsce. Niedobór kierow-
ców, presja płacowa, obostrzenia administra-
cyjne, ograniczona wydajność sieci krajowych, 
wzrost elementów kosztowych (podatek dro-
gowy w Niemczech, drastyczny wzrost cen 
energii, drożejące paliwa) – to tylko niektóre 
czynniki, z którymi boryka się dzisiaj nasza bran-
ża. Tym ważniejsze jest budowanie partnerskich 
relacji z klientami, gdyż bez dialogu pomiędzy 
partnerami nie da się zbudować trwałej i satys-
fakcjonującej dla obu stron współpracy. Bardzo 
się cieszę, że nasi klienci widzą w nas godnego 
zaufania partnera biznesowego, czego udoku-
mentowaniem jest otrzymane przez nas po raz 
kolejny wyróżnienie. Nasz sukces nie byłby moż-
liwy bez ciężkiej pracy i zaangażowania zespo-
łu DSV, za co chciałbym niniejszym serdecznie 
podziękować. Pracownicy są największą warto-
ścią naszej firmy i są w centrum nowej strategii 
korporacyjnej DSV roAd 2020. «Chcemy być 

firmą przyjazną pracownikom. Naszym celem jest jak najlepsze 
rozwijanie i wykorzystywanie potencjału naszych pracowników, 
odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań, zapewnienie 
dostępu do wiedzy i informacji oraz zagwarantowanie właściwych 
i bezpiecznych warunków pracy» – to dla mnie jedne z najważ-
niejszych zdań zapisanych w naszej strategii, gdyż bez dobrego  
i zmotywowanego zespołu nie bylibyśmy w stanie kontynuować 
dynamicznego rozwoju i zdobywać kolejnych laurów”.

L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logi-
stycznej w kategorii Najbardziej konkuren
cyjna firma w tegorocznej siedemnastej 
edycji programu Operator Logistyczny 

Roku RabEn Logistics PoLska, to – licząc wraz  
z powiązanymi spółkami Fresh Logistics i rABen 
trAnsPort – największy gracz na rynku usług 
logistycznych w naszym kraju, jedyna z dwóch 
firm notowana we wszystkich edycjach ran-
kingu, trzykrotna zwyciężczyni programu: 
pierwszej jego edycji w 2002, ósmej w 2009 
i czternastej w 2015 r.

rABen to firma o silnej pozycji na rynku 
usług logistycznych w Polsce, zbudowanej na 
trzech filarach: wielkim doświadczeniu i wia-
rygodności biznesowej, największego na całym 
rynku potencjału konkurencyjnego, oraz zróż-
nicowanego i kompleksowego pakietu usług. 
Klienci wyróżniają też szczególnie firmę na tle 
konkurentów za kompetencję w zarządzaniu procesami logistycz-
nymi (informatyzacja) oraz innowacyjność rozwiązań organiza-
cyjnych i technologicznych. Mimo zachodzących zmian rynko-
wych podstawy przewagi konkurencyjnej wykazują zadziwiającą 

trwałość, stabilizując wysokie oczekiwania 
kierowane względem jakości obsługi i związany 
z tym krytycyzm w ocenie realizacji założonych 
norm logistycznych, charakterystyczne zjawi-
sko w przypadku największych operatorów 
obsługujących najbardziej wymagających klien-
tów. Chodzi o to, aby nie dopuścić do obniże-
nia zaufania i lojalności klientów.

Przenoszenie punktu ciężkości w działalno-
ści firmy na rynek międzynarodowy zmienia 
układ sił. Znacząco słabnie rola DB schenker 
jako dotąd jedynego liczącego się konkurenta 
firmy. Rywal ten pozostaje najważniejszy już 
nie – jak to bywało – dla 2/3 czy 1/2, lecz 
tylko 1/4 klientów. Stopniowo jego miejsce  
w postrzeganiu rynku przez klientów zajmują 
inni, przed wszystkimi: DHL, PekAes, dAchser 
czy rohLig suus.

Janusz Anioł, dyrektor generalny rABen 
Logistics PoLskA: „Zapotrzebowanie na kompleksowe i zintegro-
wane usługi logistyczne w najbliższych latach będzie w Polsce 
rosło szybciej niż w Europie. Jednakże już dzisiaj i w nadchodzą
cych latach będziemy borykać się z istotnym wzrostem kosztów 



raport   specjalny     
201832

oraz nasilającym się brakiem siły roboczej. Dlatego nie zwlekając, 
musimy poprawić wydajność zatrudnionych, w tym przede 
wszystkim kierowców. Należy zacząć od szczegółowej analizy 
danych w tym zakresie, symulacji procesów magazynowych oraz 
planowania w transporcie, co ważne zarówno po stronie ope-
ratorów usług logistycznych, jak i zleceniodawców tych usług. 
Firma rABen Logistics PoLskA już teraz działa w ten sposób, jak dla 
przykładu, w ramach programu Lean Management «Better every 
day», gromadząc swoich pracowników, klientów oraz partnerów 
biznesowych na warsztatach optymalizacyjnych.

W odniesieniu do poszczególnych segmentów rynku, w któ-
rych działa nasza firma, przede wszystkim zwróciłbym uwagę 
na działalność optymalizacyjną przez zwiększenie ładowności 
samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, przy spełnieniu 
nowych podwyższonych norm emisji spalin. Wymaga to oczy-
wiście wprowadzenia programu inwestycyjnego. Czeka nas tak-
że dokonanie postępu w automatyzacji operacji w magazynach, 
rozwój urządzeń bezobsługowych. Jest to spowodowane koniecz
nością dostosowania się do ograniczonych zasobów ludzkich,  
w efekcie może uczynić lżejszą codzienną pracę magazynierów 
i kierowców. Dlatego wprowadzamy nowoczesne linie pakowa-
nia typu GridPick zwiększające wydajność pracy, poprawiające 

jakość kompletowanych palet i ich wypełnienie. Podobnie jest 
w przypadku zautomatyzowanych linii foliujących. Dzięki nim 
możliwe jest mniejsze zużycie folii do pakowania, co ma walor 
ekonomiczny i ekologiczny, właściwa ochrona towarów podczas 
transportu (mniej zwrotów i reklamacji), eliminacja błędów  
w etykietowaniu i płynny ruch towarów między strefą pickingo-
wą i rampami załadunkowymi.

Ponadto w transporcie drogowym i dystrybucji czeka nas  
w perspektywie najbliższych lat praktycznie całkowita likwidacja 
dokumentów papierowych i to nie tylko na rzecz elektronicznych 
listów przewozowych czy dokumentów eWZ, jak stało się to już 
w firmie rABen. W przyszłości możliwość monitorowania stanu 
i statusu przesyłek drobnicowych w czasie rzeczywistym pozwoli 
udoskonalić zarządzanie towarami. Ponadto dane zgromadzone 
w ramach całego łańcucha dostaw umożliwią monitoring stan-
dardów i wymagań prawnych – od liczby godzin pracy kierow-
ców, przez sposób zarządzania towarami, po prędkość pojazdów 
i monitoring zużycia paliwa. Otwartą kwestią pozostaje nato-
miast wykorzystanie pojazdów autonomicznych. Tu poza koniecz-
nymi nakładami inwestycyjnymi w pojazdy i infrastrukturę ko-
nieczne jest też odpowiednie dopasowanie przepisów prawa 
zarówno polskiego, jak i europejskiego”.

L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logi-
stycznej w kategorii Elastyczność tego-
rocznej siedemnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku dierA, to firma 

kontynuująca tradycję jednej z najstarszych 
prywatnych firm spedycyjnych w Polsce, firmy 
Promexim. Pod obecną nazwą w programie od 
jedenastu lat. Regularnie nagradzana, szcze-
gólnie za koncepcję indywidualnego podejścia 
do klientów. Nagrodę Lider Logistyki zdobywa 
po raz pierwszy.

Stałe doskonalenie jakości realizacji dostaw 
stanowi podwalinę do zachowania wysokiej 
pozycji rynkowej przez firmę dierA. Warto przy-
pomnieć, że wielokrotnie osiągała najlepszy 
wynik w zakresie wypełniania założonych norm 
usług logistycznych wśród wszystkich bada-
nych firm. Jednakże dopiero zanotowanie dal-
szego postępu w zakresie komunikowania się 
z klientami, polityki cenowej a przede wszyst-
kim elastyczności w działaniu przynosi obecnie skokowy wzrost 
pozycji rynkowej w ostatnich dwóch latach (i rekordowo wyso-
kie miejsce w rankingu OLR 2018). Firmowe hasło „Elastyczne 
rozwiązania” jest wyrazem klarownej strategii, która zakłada, że 
istnieje wielu klientów, którzy poszukują spedytorów „domo-
wych”: elastycznych, kładących nacisk na jakość usług i znajdo-
wanie najlepszych, często dedykowanych, rozwiązań spedycyj-
nych, oraz bliskie partnerskie relacje w biznesie.

Dariusz Michalak, Sales and Project Manager, dierA: „Z per-
spektywy dwunastu lat działania motto «Elastyczne rozwiązania» 
w pełni odzwierciedla nasze aspiracje w biznesie i relacje z klien-
tami. Funkcjonując w ciągle zmieniającym się otoczeniu, ciągle 
musimy uczyć się reagować na te zmiany. Struktura firmy, podział 
kompetencji i doświadczenie naszych pracowników sprzyjają 
szybkiemu adaptowaniu się do zmieniających się warunków ryn-
kowych i przepisów prawa. Doceniają to – jak wynika z badania 
– nasi klienci i obdarzają nas lojalnością i zaufaniem. Oczywiście 
na to zaufanie pracujemy latami, budując bliskie personalne  

relacje z klientami. Dzięki częstym kontaktom 
znamy ich potrzeby i możemy dostosowywać 
swoje działanie do nowych zadań. W ten spo-
sób uruchamialiśmy systematycznie poszcze-
gólne segmenty działalności – spedycję dro
gową, lotniczą, morską, kolejową oraz usługi 
magazynowe i celne.

Podobne zasady przyświecają nam we 
współpracy z naszymi partnerami zagranicz
nymi. Wspólnie obsługiwane linie drobnicowe 
charakteryzują się regularnością i rosnącą  
częstotliwością połączeń, dzięki aktywności  
i zrozumieniu potrzeb drugiej strony. dierA  
od początku istnienia jest członkiem światowej 
organizacji agentów lotniczych i morskich 
WACO, skupiającej obecnie 120 członków  
z 116 krajów. W tym roku konferencja WACO 
została zorganizowana w Warszawie, a dierA 
była jej współorganizatorem. Współpraca  
w ramach WACO od lat pozwala nam realizo-

wać transporty niemal z każdego zakątka świata i daje nam 
możliwości oferowania szerokiego wachlarza usług, np. drobnicy 
kolejowej z Chin.

Elastyczność w działaniu sprawdza się znakomicie w sytu-
acjach kryzysowych, których w ostatnim roku cała nasza branża 
doświadcza nader często. Z mojego wieloletniego doświadcze-
nia wynika, że niezwykle ważny jest bezpośredni kontakt z klien-
tami i rzetelne informowanie o sytuacji, a następnie na bieżąco 
znajdowanie najlepszych rozwiązań. Takie podejście jest doce-
niane przez naszych klientów, o czym świadczy niniejsza nagro-
da w programie badającym satysfakcję klientów. Automatyzacja 
procesów w transporcie i logistyce jest potrzebna, ale nie będzie 
lekarstwem na wszystkie bolączki. Ostatnie słowo będzie należeć 
do kreatywnych ludzi potrafiących reagować i pomagać w trud-
nych, nieoczekiwanych sytuacjach. W tym miejscu chciałbym 
podziękować całej, niezwykle zgranej załodze Diery, bo to dzięki 
ich podejściu, odpowiedzialności i wiedzy nasza firma stale się 
rozwija i jest tak pozytywnie oceniana przez klientów”.
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L  aureat nagrody dla najlepszej firmy logi-
stycznej w kategorii Zasięg geograficzny 
dostaw tegorocznej siedemnastej edycji 
programu Operator Logistyczny Roku 

DHL gLobaL Forwarding, to jedna z pięciu lo-
kalnych dywizji grupy DHL, notowana w ran-
kingu po raz piąty począwszy od daty debiu-
tu w 2009 r. Nagrodę Lider Logistyki zdobywa 
po raz pierwszy.

Badanie satysfakcji klientów potwierdza 
konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej 
firmy. Miarą powodzenia jest osiągnięcie naj-
lepszego rezultatu w grupie DHL. Coraz wyższy 
w stosunku do konkurencji standard obsługi 
DHL GlObal FOrwardinG oferuje przede wszystkim 
w zakresie realizacji dostaw, takich jak szyb-
kość, terminowość, bezbłędność czy elastycz-
ność. Największy postęp firma notuje jednak 
w zakresie komunikowania się z klientami 
(wskaźnikiem była ocena czasu odpowiedzi na zapytanie ofer-
towe). DHL GF pozostaje liderem rynku w segmen cie spedycja 
morska i lotnicza, zgodnie z rozkładem rekomendacji uzyskanych 
od klientów badanych firm. Obsługa lotniczego cargo i usługi 
celne to dziedziny, w których od lat bezwzględnie przoduje. 
Najbardziej wyraźną przewagę nad konkurentami utrzymuje w 
zakresie zasięgu geograficznego dostaw. Największymi rywala-
mi firmy są kuehne+nAgeL oraz PAnALPinA.

Krzysztof Bielica, Country Manager w DHL GlObal FOrwardinG: 
„Mijający 2018 r. dla spedycji lotniczej i morskiej był w miarę sta-
bilny. W transporcie morskim uniknęliśmy drastycznych wahań sta-
wek, co było charakterystyczne dla lat ubiegłych, natomiast w 
przewozach lotniczych trudno wyodrębnić szczyt sezonu, który 
zazwyczaj zaczynał się we wrześniu i trwał do końca roku. Możemy 
mówić o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na transport lotniczy 
przez cały rok, a prognozy analityków sugerują dalszy wzrost po-
pytu w kolejnych 23 latach, choć z nieco mniejszą dynamiką.

Mimo względnie stabilnego roku, byliśmy świadkami kilku istot-
nych wydarzeń branżowych, które wato przywołać. Od 1 kwietnia 
2018 roku do istniejących sojuszy 2M, Ocean Alliance, The Alliance 
dołączył sojusz ONE, w skład którego wchodzi trzech japońskich 
armatorów. Ponadto branża zmagała się z niedoborem kierowców, 
co w połączeniu z kongestią na terminalu kontenerowym DCT do
pro wadzało do okresowych zatorów w obsłudze dostaw. Obser-
wujemy dalszy postęp digitali-
zacji branży spedycyjnej, m.in. 
ros nącą liczbę interesariuszy 
korzystających z eAWB czy 
popu laryzację platform rezer-
wacyjnych linii lotniczych, co 
w praktyce oznacza możliwość 
dokonania bookingu również po 
godzinach pracy przewoźnika.

Cyfryzacja procesów była 
ogromnie istotna również dla 
dHl GlObal FOrwardinG. W maju 
wdrożyliśmy nowy system ope-
racyjny CargoWise w transpor-
cie morskim. Nowa platforma 
zapewnia znacznie lepszą inte-
gralność danych, daje wzboga-
cone możliwości raportingowe, 
a dzięki bezpośrednim połącze-
niom z systemami armatorów 
zapewnia bieżącą aktualizację 

danych tranzytowych dla przesyłek. W tym roku 
uruchomiliśmy również moduł dla samodzielnej 
wyceny przez naszych klientów przesyłek lot
niczych oraz morskich drobnicowych (Online  
Quotation Tool), połączony z możliwością doko-
nania elektronicznego zlecenia ebooking. 
Wszystko w oparciu o udoskonalone narzędzie 
DHL Interactiv będące platformą do zlecania, 
śledzenia oraz raportowania przesyłek naszych 
klientów. W 2019 r. planujemy udostępnienie 
również samodzielnego kwotowania dla trans-
portu morskiego pełnokontenerowego.

Rok 2018 to początek dużego projektu 
zwiększenia naszego udziału w kierunkach po-
zaazjatyckich w transporcie morskim, pierwsze 
sukcesy ugruntowują nas w przekonaniu, że to 
dobra decyzja i będzie kontynuowana w kolej-
nych latach. Dalej chcemy rozwijać fracht kolejo
wy z Azji dlatego skonsolidowaliśmy działania  

z naszą siostrzaną spółką dhL Freight, otworając biuro w Małasze-
wiczach. Przyglądając się uważnie zmianom zachodzącym w lotni-
czych przewozach widzimy konieczność przystosowania procesów 
do konkretnych wymagań klientów. Na szczególną uwagę zasłu-
guje sektor farmaceutyczny. Przez ostatnie lata liczba przepisów  
i wymagań dla branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia znaczą-
co wzrosła również w odniesieniu do transportu i magazynowania. 
Producentom stawiane są coraz wyższe wymagania, regulowane 
przez restrykcyjne przepisy prawne (m.in. Ustawa Prawo Farmaceu-
tyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjne – Good Distribution Practice – GDP). 
Firmy farmaceutyczne kładą duży nacisk nie tylko na audyt procesu 
produkcji, ale także transportu. Wychodząc naprzeciw tym wyma-
ganiom podejmujemy działania mające na celu zapewnienie naj-
wyższej jakości usług skrojonych na miarę potrzeb branży farma-
ceutycznej, których potwierdzeniem jest uzyskanie Certyfikatu IATA 
CEIV Pharma. 

To był bardzo dobry rok dla dHl GlObal FOrwardinG. Otrzymaliśmy 
tytuł Marki Godnej Zaufania i zajmowaliśmy wysokie pozycje  
w rankingach dotyczących spedycji morskiej oraz lotniczej. A co 
najważniejsze nasi klienci poprzez coroczne badanie opinii klientów 
wciąż bardzo wysoko oceniają współpracę z nami z największymi 
od lat wzrostami zadowolenia, w wielu obszarach związanych  
z transportem morskim i lotniczym”.
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Laureaci programu badawczego 
Nagroda główna

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2018

Wyróżnienia specjalne  
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

Laureaci XIII edycji rankingu Top500
Ranking uwzględnia wyniki finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe pięciuset największych firm w branży.  

Zestawia firmy według kolejności − w oparciu o zestaw kluczowych wskaźników opisujących rentowność, 
finansowanie, sprawność wykorzystania zasobów i płynność finansową.

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 30 – 24 – 1 dAchser

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 10 – 14 – 2 mieLczArek

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 112 – 23 – 6 rhenus Logistics

MASZOŃSKI LOGISTICS GEODIS POLSKAFM LOGISTICS PANALPINA POLSKA

Laureaci programu badawczego 
Nagroda LIDER LOGISTYKI

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2018
Międzynarodowe usługi kurierskie dhL exPress

Ekspresowy serwis krajowy generAL Logistics systems PoLAnd

Usługi transportowe omegA PiLzno

Kompleksowość usług vgL grouP

Usługi najwyższej jakości za odpowiednią cenę dsv roAd

Najbardziej konkurencyjna firma rABen Logistics PoLskA

Elastyczność dierA

Zasięg geograficzny dostaw dHl GlObal FOrwardinG

Wyróżnienia honorowe w programie badawczym
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2018

Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu mostvA

Największy wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu ALLPort cArgo services PoLAnd

Najbardziej wyróżniająca się firma spedycyjna Lex-trAns

Najlepsze wypełnianie założonych norm usług logistycznych vive trAnsPort

Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej id Logistics

Najlepsza realizacja dostaw w trybie just-in-time Link

Najbardziej kompleksowa obsługa dostaw e-commerce rhenus Logistics
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RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2018     
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]

2016 2017 2018 I II III IV V VI VII

Uwagi do tabeli:
Generalną pozycję danej firmy w rankingu wyznacza suma miejsc w poszczególnych poddanych badaniu kategoriach. Liczba branych pod uwagę kategorii 
nie uległa zmianie od początku prowadzenia badania. W 2014 roku zmienił się natomiast układ kategorii, wprowadzono wskaźnik lojalności kluczowych 
klientów.

5 3 1 Maszoński Logistic 5 4 1 2 1 1 4

– 1 2 FM Logistic 1 16 5 1 4 5 2

7 15 3 gEoDis PoLska 2 8 3 4 16 2 7

6 10 3 PanaLPina PoLska 4 9 4 5 11 3 6

14 12 5 DiEra 20 3 2 8 7 8 16

13 18 6 DHL gLobaL ForwarDing 7 15 12 7 20 9 5

2 3 7 DHL ExPrEss 10 20 11 6 22 11 3

7 8 7 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 13 19 7 9 15 7 13

18 11 7 VgL grouP 21 14 6 10 14 3 15

24 31 10 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 11 6 10 15 10 12 22

11 3 11 DsV roaD 9 9 15 19 13 14 10

– – 12 MostVa 23 9 13 14 9 5 17

1 21 13 iD Logistics PoLska 16 22 8 11 6 9 20

– – 14 LEx-trans 19 2 9 13 3 21 26

4 17 15 rabEn Logistics PoLska 14 21 21 3 25 13 1

12 6 16 DaMco PoLanD 8 9 16 20 17 14 18

– 23 17 DsV air & sEa 25 13 14 12 19 17 14

25 25 17 oMEga PiLzno 12 18 20 16 26 14 8

15 19 19 tsLogistic 6 7 25 25 8 27 27

– – 20 rHEnus Logistics 3 26 26 17 22 22 10

9 7 21 ViVE transPort 27 1 22 24 2 26 28

– 28 22 LEaDEr Logistics 18 5 17 22 12 28 29

– – 23 gruPa Luktrans 15 16 29 29 4 18 25

22 29 23 sPEDiMEx 17 27 19 23 21 19 10

– 27 25 DHL FrEigHt 22 24 23 18 24 29 9

– 36 26 coLian Logistic 28 22 27 27 17 19 21

26 37 27 Link 29 25 18 21 27 23 19

17 35 28 DsV soLutions 26 29 24 26 28 23 24

– 31 29 xPo transPort soLutions PoLanD 24 28 28 28 29 23 23
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OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2018
Pozycja

1 Maszoński Logistic 
oPErator Logistyczny roku 2014, 2018

Złote Godło. Sprzedając usługi najwyższej jakości firma zapewnia sobie osiąganie wysokiej marży ze sprzedaży 
i szybkiego tempa wzrostu przychodów. W czołówce rankingu Top500  Najefektywniej  Zarządzane  Firmy 
Logistyczne

2 FM Logistic 
oPErator Logistyczny roku 2017

Srebrne Godło. Integrator łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów branży spożywczej zyskuje na ograni
czeniu handlu w niedziele! W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

3 gEoDis Brązowe Godło. Konsekwentne budowanie silnej marki opartej na nieprzeciętnie wysokim poziomie realizacji 
dostaw i elastyczności w obsłudze

3 PanaLPina

Brązowe Godło. W zakresie organizacji frachtu lotniczego oraz drobnicy morskiej zapewnia najwyższą jakość, 
największą elastyczność czasu transportu, jak i cen. Strategia firmy zakłada, że tylko osiągnięcie pierwszeństwa 
w obsłudze zapewni wzrost udziału w rynku. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy 
Logistyczne

5 DiEra
Lider Logistyki w kategorii Elastyczność. Firmowe hasło "Elastyczne rozwiązania" jest wyrazem klarownej stra-
tegii, która zakłada, że istnieje wielu klientów, którzy poszukują spedytorów „domowych”, kładących nacisk na 
jakość usług i partnerskie relacje w biznesie

6 DHL gLobaL ForwarDing
Lider Logistyki w kategorii Zasięg geograficzny dostaw. Firma najczęściej rekomendowana przez klientów  
w segmencie spedycja morska i lotnicza. Konsekwentnie umacnia pozycję rynkową. W czołówce rankingu 
Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

7 DHL ExPrEss 
oPErator Logistyczny roku 2004, 2011

Lider Logistyki w kategorii Międzynarodowe usługi kurierskie. Nie tylko dominujący dostawca usług logistycz-
nych w segmencie międzynarodowych usług kurierskich, lecz także niezmiennie od lat najczęściej rekomendowana 
firma w całym segmencie usług kurierskich i ekspresowych. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej 
Zarządzane Firmy Logistyczne

7 gLs
Lider Logistyki w kategorii Ekspresowy serwis krajowy. Wyprzedza konkurentów pod względem oceny jakości 
usług, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji i elastyczności działania. W czołówce rankingu Top500 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

7 VgL grouP
Lider Logistyki w kategorii Kompleksowość usług. Na stabilnym fundamencie doskonałej jakości obsługi, udało 
się firmie wzmocnić pozycję rynkową, zwyżkuje ocena kompleksowości świadczonych usług, odpowiedniości 
cen do oferowanej jakości, oraz doświadczenia i wiarygodności biznesowej

10 aLLPort cargo sErVicEs
Wyróżnienie: Największy wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu. Kompleksowa obsługa frachtu 
drogowego, morskiego i lotniczego, wraz z obsługą magazynową, pozwala na przejęcie zarządzania całym 
łańcuchem dostaw strategicznych partnerów

11 DsV roaD
Lider Logistyki w kategorii Usługi najwyższej jakości za odpowiednią cenę. Łączy elastyczne dedykowane roz-
wiązania logistyczne z kompleksowością obsługi standardowych dostaw. Integracja usług prawdopodobnie naj-
lepsza na rynku. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

12 MostVa
Wyróżnienie: Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu. Realny wpływ na sprawność 
łańcucha logistycznego w branży motoryzacyjnej. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane 
Firmy Logistyczne

13 iD Logistics
oPErator Logistyczny roku 2016

Wyróżnienie: Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej. Najwyżej oceniana firma 
w dziedzinie logistyki kontraktowej, jeden z liderów outsourcingu logistyki

14 LEx-trans
Wyróżnienie: Najbardziej wyróżniająca się firma spedycyjna. Dostarcza towary nawet w najdalsze zakątki Europy 
i Azji, bezpiecznie i terminowo. Transport with Care, troska o perfekcyjną organizację każdego zleconego trans-
portu, zgodna z naturą zdominowanej przez kobiety załogi

15
rabEn Logistics
oPErator Logistyczny roku 2002, 2009, 
2015

Lider Logistyki w kategorii Najbardziej konkurencyjna firma. Niezmiennie od lat najlepsza z rekomendacji klien-
tów korporacyjnych duża firma w segmencie „Logistyka kontraktowa”. Niepodważalnie wysoka pozycja rynko-
wa: w ocenie obecnych i potencjalnych klientów firma oferuje najwyższy na rynku standard obsługi, szczególnie 
wyróżnia się w zakresie kompleksowości usług

16 DaMco
Pełen wachlarz usług logistycznych plus projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań. Niezastępowal-
ny partner dzięki specjalizacji w obsłudze logistyki branży leczniczej

17 DsV air & sEa
Czołowy spedytor cargo lotniczego i morskiego. Cechą szczególną wysoka jakość realizacji dostaw. W czołówce 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

17 oMEga PiLzno

Lider Logistyki w kategorii Usługi transportowe. Prawdopodobnie najlepszy operator logistyczny wśród  
firm wyspecjalizowanych w transporcie drogowym. I jedna z najwyżej cenionych przez klientów dużych firm  
w całym sektorze transport i spedycja drogowa. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane 
Firmy Logistyczne
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19 tsLogistic
Jedna z najwyżej cenionych firm spedycyjnych. Spedycja drogowa, lotnicza i morska pod jednym dachem pod-
parta elastyczną obsługą klientów. Dynamiczne tempo rozwoju ciągle jeszcze młodej firmy

20 rHEnus Logistics

Wyróżnienie: Najbardziej kompleksowa obsługa dostaw ecommerce. Niebywale szeroki zakres świadczo-
nych usług logistycznych. Doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi, zaawansowane rozwiązania  
w zakresie IT oraz infrastruktury daje możliwość optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw. W czołówce 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

21 ViVE transPort
Wyróżnienie: Najlepsze wypełnianie założonych norm usług logistycznych. Niesłychanie wysoki standard ob-
sługi przyczynia się do umocnienia pozycji na rynku międzynarodowych przewozów wysokokubaturowych nad-
woziami wymiennymi

22 LEaDEr Logistics
Kompleksowa obsługa, wysoka jakość realizacji, lojalność klientów. Jeden z lepszych przewoźników w ruchu 
krajowym ładunków LTL. W czołówce rankingu Top1000 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne/MŚP

23 gruPa Luktrans
Specjalizacja reprezentującej sektor MŚP firmy transportowej wykształciła się w trakcie stale rozszerzających się 
kontaktów ze współdziałającymi ze sobą firmami z branży KEP, wydawniczej i reklamowej; obecnie poszerzona 
o magazynowanie i obsługę innych branż

23 sPEDiMEx
Jeden z najlepszych serwisów dystrybucyjnych. Najwyżej oceniana obsługa klienta końcowego. Utrzymanie 
pozycji na rynku zależy od zwiększania możliwości operacyjnych, uzyskanych dzięki rozbudowie sieci dystrybu-
cyjnej w kraju i zagranicą

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

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

27 Link

Wyróżnienie: Najlepsza realizacja dostaw w trybie justintime. 
Najlepsze zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie drogowym. Lider międzynarodowych przewozów dro-
gowych do północnozachodniej Europy. W czołówce rankingu Top500  Najefektywniej  Zarządzane  Firmy 
Logistyczne

28 DsV soLutions
Jeden z najczęściej rekomendowanych przez klientów korporacyjnych operatorów logistyki kontraktowej. Cenio-
ny najbardziej za doświadczenie we wdrażaniu projektów logistycznych, w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i 
dystrybucją. Wyróżniająca dynamika wzrostu skali działania

29 xPo transPort soLutions
Jeden z najlepszych przewoźników w ruchu międzynarodowym. Wysoka jakość realizacji dostaw, elastyczność 
w działaniu. Jedno z największych przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Rozwój logistyki kontraktowej
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I. ZAKRES I OCENA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Pozycja Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych 

usług

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Uwagi do tabeli:
Wynik danej firmy to odsetek spośród ogółu kluczowych klientów tej firmy całkowicie zadowolonych (oceny 8–10 na skali 10elementowej) z wykonywania 
najbardziej powszechnych usług logistycznych. Listy użyte w badaniu poszczególnych segmentów rynku objęły kilkadziesiąt rodzajów usług. Listy te różnią 
się, uwzględniają specjalizacje rynkowe poszczególnych grup firm logistycznych. Maksymalny wynik oznaczałby, że wszyscy klienci danej firmy korzystają 
ze wszystkich możliwych rodzajów usług świadczonych przez daną grupę firm (specjalizujących się w transporcie drogowym, usługach kurierskich, spedycji 
morskiej i lotniczej itp.) oraz że wszyscy klienci oceniają usługodawcę pozytywnie. 
Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych usług znajduje się na bardzo wysokim poziomie (średnia 31,48%), coraz wyższym w porównaniu do poprzednich lat.

– 2 1 FM Logistic – 38,36% 39,67%

12 4 2 gEoDis PoLska 29,63% 37,25% 37,96%

– – 3 rHEnus Logistics – – 36,58%

1 17 4 PanaLPina PoLska 35,92% 30,14% 35,10%

26 15 5 Maszoński Logistic 22,88% 31,12% 34,83%

21 6 6 tsLogistic 25,63% 34,90% 34,30%

3 34 7 DHL gLobaL ForwarDing 33,87% 23,15% 34,28%

10 13 8 DaMco PoLanD 30,92% 32,50% 34,20%

20 1 9 DsV roaD 26,80% 38,96% 34,01%

4 9 10 DHL ExPrEss 33,26% 34,13% 33,67%

18 32 11 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 27,14% 23,89% 33,58%

28 10 12 oMEga PiLzno 22,40% 34,11% 33,45%

5 7 13 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 33,11% 34,77% 33,40%

6 18 14 rabEn Logistics PoLska 32,86% 29,63% 32,79%

– – 15 gruPa Luktrans – – 32,18%

11 14 16 iD Logistics PoLska 30,46% 31,69% 32,00%

13 16 17 sPEDiMEx 29,54% 30,33% 31,75%

– 22 18 LEaDEr Logistics – 27,73% 31,72%

– – 19 LEx–trans – – 31,46%

22 27 20 DiEra 25,57% 26,18% 30,43%

16 31 21 VgL grouP 28,82% 23,99% 29,50%

– 12 22 DHL FrEigHt – 32,94% 29,43%

– – 23 MostVa – – 29,23%

– 33 24 xPo transPort soLutions PoLanD – 23,23% 27,00%

– 30 25 DsV air & sEa – 24,89% 26,83%

17 11 26 DsV soLutions 27,44% 32,97% 25,28%

29 26 27 ViVE transPort 21,81% 26,92% 23,58%

– 35 28 coLian Logistic – 22,14% 23,00%

32 36 29 Link 21,08% 21,08% 21,63%
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FIRMY NAJWYŻEJ OCENIANE PRZEZ SWOICH KLUCZOWYCH KLIENTÓW  
W POSZC ZEGÓLNYCH RODZAJACH USŁUG

Firmy najwyżej oceniane

 Rodzaj usług I II III IV V

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 10elementowej).

1. Ogólnie: przewozy towarów (transport, spedycja) LEx-trans Maszoński FM Diera PanalPina

2. Krajowe FM Colian GLS MoStva lukTrans

3. Międzynarodowe PanaLPina Diera DHL GF lex-Trans TslogisTiC

4. Kolejowe i kombinowane PanaLPina allPorT DHL GF vGL geoDis

5. Morskie aLLPort PanalPina DHL GF DSv a&S vGL

6. Lotnicze cargo DHL gF PanalPina DHl exPress DSv a&S DHl FreigHT

7. Drobnicowe rHEnus PanalPina Diera raben leaDer

8. Częściowe DiEra DsV roaD leaDer TslogisTiC rHenus

9. Całopojazdowe oMEga Maszoński ViVe Colian xPo

10. Kontenerowe aLLPort PanalPina vGL DHL GF DSv a&S 

11. Ogólnie: magazynowanie iDL FM DsV soluTions lukTrans DaMco

12. Przyjęcie towaru iDL FM DsV soluTions lukTrans geoDis

13. Składowanie FM iDl lukTrans geoDis DaMco

14. Wysyłka iDL FM lukTrans DsV soluTions geoDis

15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego sPEDiMEx iDl raben DaMco rHenus

16. Obsługa infolinii FM iDl DaMco rHenus sPeDiMex

17. Obsługa zwrotów iDL DaMco rHenus FM raben

18. Ogólnie: obsługa finansowa gLs sPeDiMex raben DaMco rHenus

19. Odbiór dokumentów zwrotnych gLs raben DaMco rHenus sPeDiMex

20. Pobranie gotówki za towar gLs rHenus raben sPeDiMex DaMco

21. Płatności online gLs leaDer sPeDiMex DaMco rHenus

22. Ogólnie: usługi kurierskie DHL ExPrEss GLS rHenus raben leaDer

23. Dostawa tego samego dnia LEaDEr DHl exPress GLS DaMco rHenus

24. Dostawa w następny dzień roboczy DHL ExPrEss GLS rHenus leaDer raben

25. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia gLs DHl exPress leaDer raben DaMco

26. Serwis międzynarodowy drogowy DHL ExPrEss GLS raben DaMco sPeDiMex

27. Serwis międzynarodowy lotniczy DHL ExPrEss GLS DaMco

28. Typ przesyłki: waga do 1 kg DHL ExPrEss GLS rHenus raben

29. Typ przesyłki: paczki gLs DHl exPress rHenus raben leaDer

30. Ogólnie: VAS FM rHenus DsV soluTions DaMco leaDer

31. Usługi celne DHL gF DHl exPress PanalPina DSv a&S allPorT

32. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie FM iDl DsV soluTions lukTrans oMega

33. Spedycja LEx-trans Diera TslogisTiC PanalPina allPorT

34. Logistyka kontraktowa iDL FM MoStva DaMco xPo

35. Zaopatrzenie produkcji Maszoński geoDis DsV roaD ViVe link

36. Dystrybucja produktów gotowych FM MoStva geoDis DsV roaD sPeDiMex

37. Dostawy w trybie just-in-time Link leaDer MoStva ViVe Maszoński
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II.  WYKONANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG LOGISTYCZNYCH  
W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Terminowość Kompletność Bezbłędność Ogółem

2017 2018  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018

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 10elementowej). 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 opako-
wań). Ogólny wskaźnik przedstawia odsetek klientów danej firmy, którzy jednocześnie wysoko oceniają wykonanie wszystkich branych pod uwagę norm.
Ocena wykonania norm terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw w ciągu ostatnich lat jest na ogół zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunktury 
z lat 2005–2008. Średnia wartość ogólnego wskaźnika wynosi 72,7% (2017 r. – 77,9%, 2016 r. – 78,2%, 2015 r. – 76,1%, 2014  r. – 72,6%, 2013 r. – 78,1%, 
2012 – 72,9%, 2011 r. – 72,6%, 2010 r. – 70,2%, 2009 r. – 77,5%, 2008 r. – 68,7%, 2007 r. – 66,3%, 2006 r. – 66,4%, 2005 r. – 68,3%).

1 1 ViVE transPort 100,0% 96,2% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2% 96,2%

– 2 LEx-trans – 100,0% – 93,1% – 95,7% 95,7%

3 3 DiEra 100,0% 95,7% 98,0% 98,0% 98,0% 95,7% 93,5%

1 4 Maszoński Logistic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 90,0%

14 5 LEaDEr Logistics 96,0% 96,8% 92,0% 100,0% 92,0% 90,3% 87,1%

20 6 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 92,6% 86,2% 100,0% 83,3% 81,5% 93,1% 86,2%

14 7 tsLogistic 94,0% 86,0% 92,0% 94,3% 88,0% 94,0% 82,0%

10 8 gEoDis PoLska 85,7% 81,8% 100,0% 94,0% 85,7% 90,9% 81,8%

11 9 DaMco PoLanD 85,0% 90,0% 100,0% 86,3% 95,0% 85,0% 80,0%

6 9 DsV roaD 91,8% 80,0% 98,0% 90,0% 95,9% 90,0% 80,0%

– 9 MostVa – 85,7% – 94,1% – 85,7% 80,0%

19 9 PanaLPina PoLska 85,5% 84,0% 98,2% 100,0% 92,7% 84,0% 80,0%

12 13 DsV air & sEa 86,5% 86,3% 96,2% 85,7% 92,3% 80,4% 78,4%

4 14 VgL grouP 93,8% 82,0% 97,9% 80,0% 97,9% 90,0% 76,0%

13 15 DHL gLobaL ForwarDing 90,2% 86,3% 98,0% 88,2% 92,2% 84,3% 74,5%

28 16 FM Logistic 80,0% 100,0% 100,0% 84,0% 80,0% 71,4% 71,4%

– 16 gruPa Luktrans – 100,0% – 88,2% – 71,4% 71,4%

17 18 oMEga PiLzno 84,0% 75,6% 94,0% 86,7% 88,0% 77,8% 71,1%

7 19 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 94,0% 78,4% 98,0% 83,3% 92,0% 78,4% 70,6%

17 20 DHL ExPrEss 96,0% 86,0% 94,0% 88,9% 86,0% 80,0% 70,0%

34 21 Raben Logistics Polska 60,8% 76,5% 72,5% 93,8% 64,7% 80,4% 68,6%

26 22 coLian Logistic 81,0% 73,3% 85,7% 82,0% 81,0% 80,0% 66,7%

30  22 iD Logistics PoLska 83,3% 100,0% 100,0% 80,0% 83,3% 66,7% 66,7%

32 24 DHL FrEigHt 75,0% 70,4% 87,5% 60,0% 79,2% 81,5% 63,0%

33 25 Link 62,1% 56,3% 82,8% 58,3% 75,9% 93,8% 56,3%

– 26 rHEnus Logistics – 58,0% – 100,0% – 76,0% 54,0%

31 27 sPEDiMEx 70,0% 66,7% 85,0% 93,1% 75,0% 73,3% 53,3%

24 28 xPo transPort soLutions PoLanD 85,0% 60,0% 95,0% 98,0% 80,0% 70,0% 40,0%

35 29 DsV soLutions 66,7% 41,7% 57,1% 81,8% 57,1% 33,3% 25,0%
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III. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Ważony wskaźnik satysfakcji

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Uwagi do tabeli:
Wskaźnik ten obrazuje poziom zaufania do standardu obsługi danej firmy, która nie daje się przez inne zastąpić. Oferowany przez każdą firmę standard 
obsługi odnoszony jest do standardu proponowanego przez firmy konkurencyjne, wyznaczając pozycję na właściwym dla niej rynku.
Prezentowane wyniki pokazują, jak często firma logistyczna wskazywana jest przez swoich kluczowych klientów jako najlepsza firma na rynku w danych 
dziedzinach obsługi, przy uwzględnieniu znaczenia przypisywanego przez klientów danej dziedzinie. Każdy badany klient znaczenie danej dziedziny oceniał 
na skali 10elementowej. W powyższym zestawieniu podano wynik ogółem, będący średnią oceną dla piętnastu badanych kategorii obsługi klienta.
Wskaźnik poziomu zaufania do obsługi badanych firm wynosi 63,40%. Odsetek klientów uważających badane firmy za najlepsze jeszcze nigdy nie był tak 
wysoki. 

1 2 1 Maszoński Logistic 82,58% 84,97% 92,17%

16 12 2 DiEra 60,90% 70,27% 79,35%

12 23 3 gEoDis PoLska 67,00% 58,79% 77,14%

15 8 4 PanaLPina PoLska 64,45% 72,75% 74,81%

– 1 5 FM Logistic – 87,36% 73,83%

11 14 6 Vgl grouP 67,45% 67,07% 73,37%

4 5 7 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 75,76% 76,60% 73,10%

2 20 8 iD Logistics PoLska 82,23% 60,73% 72,73%

– – 9 LEx-trans – – 70,75%

30 32 10 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 36,99% 43,10% 69,05%

6 11 11 DHL ExPrEss 73,47% 71,00% 68,58%

17 13 12 DHL gLobaL ForwarDing 57,80% 67,11% 68,45%

– – 13 MostVa – – 66,82%

– 25 14 DsV air & sEa – 57,54% 62,69%

14 10 15 DsV roaD 64,48% 71,19% 59,86%

21 16 16 DaMco PoLanD 54,57% 64,94% 59,74%

– 27 17 LEaDEr Logistics – 52,12% 59,59%

28 35 18 Link 46,44% 39,95% 58,93%

18 29 19 sPEDiMEx 57,69% 48,11% 56,38%

19 24 20 oMEga PiLzno 56,90% 58,15% 56,12%

3 9 21 rabEn Logistics PoLska 77,01% 71,54% 55,80%

5 4 22 ViVE transPort 74,94% 76,75% 53,48%

– 28 23 DHL FrEigHt – 51,50% 51,31%

10 36 24 DsV soLutions 68,04% 37,62% 50,85%

20 18 25 tsLogistic 56,24% 63,75% 50,62%

– – 26 rHEnus Logistics – – 49,00%

– 34 27 coLian Logistic – 42,99% 46,20%

– 33 28 xPo transPort soLutions PoLanD – 43,09% 45,18%

– – 29 gruPa Luktrans – – 42,62%
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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. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe IDL Maszoński Diera allPorT MoStva

b. Doświadczenie i wiarygodność FM Maszoński raben Diera PanalPina

c. Cena usług odpowiada jakości DSV Road Maszoński FM Diera vGL

d. Informatyzacja i integracja systemów operacyjnoinformatycznych GLS IDL Mostva Spedimex Maszoński

e. Kompleksowość usług FM GEODIS Panalpina DHL GF VGL

f. Zasięg geograficzny dostaw Panalpina GEODIS Diera DHL Express DHL GF

g. Elastyczność (terminy i forma dostaw) Diera GEODIS GLS Maszoński Leader

h. Czas od zamówienia do dostawy Maszoński Diera DHL Express LexTrans GLS

i. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) Lex-Trans Diera DHl exPress Maszoński PanalPina

j. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) Maszoński Panalpina Diera DsV roaD allPorT

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

Maszoński GEODIS Diera IDL Panalpina

l. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji Diera GEODIS VGL GLS LexTrans

m. Procedury załatwiania sporów i reklamacji GEODIS GLS Spedimex Link Panalpina

n. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień Panalpina FM DHL GF IDL Maszoński

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych IDL Maszoński GLS Raben GEODIS

JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG

Sprawdź, 

co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
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IV. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2016 2017 2018 2016 2017 2018

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 uwzględ-
nieniu znaczenia przypisywanego przez klientów poszczególnym dziedzinom obsługi. Wynik ważony jest ze względu na nierówną liczbę respondentów 
badanych w imieniu poszczególnych firm.
Aż 71% wskazań objęło którąś z 29 firm uczestniczących w badaniu, a tylko w co dziesiątym przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w danej 
dziedzinie, w reszcie sytuacji klienci wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.

– 1 1 FM Logistic – 5,28% 3,77%

18 26 2 Maszoński Logistic 1,69% 1,63% 3,76%

1 4 3 rabEn Logistics PoLska 3,61% 3,09% 3,22%

6 18 4 gEoDis PoLska 1,86% 1,89% 3,21%

12 9 5 PanaLPina PoLska 2,03% 2,36% 3,08%

2 2 6 DHL ExPrEss 2,57% 3,53% 3,07%

7 10 7 DHL gLobaL ForwarDing 2,29% 2,33% 2,98%

20 16 8 DiEra 1,59% 2,06% 2,90%

9 6 9 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 2,25% 2,43% 2,85%

16 17 10 VgL grouP 1,86% 1,94% 2,61%

5 23 11 ID Logistics Polska 2,37% 1,71% 2,54%

– 20 12 DsV air & sEa – 1,79% 2,49%

– – 13 LEx-trans – – 2,48%

– – 14 MostVa – – 2,45%

28 35 15 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 0,97% 1,20% 2,36%

21 25 16 oMEga PiLzno 1,52% 1,64% 2,35%

– – 17 rHEnus Logistics – – 2,30%

– 21 18 DHL FrEigHt – 1,75% 2,29%

4 7 19 DsV roaD 2,39% 2,42% 2,22%

17 12 20 DaMco PoLanD 1,82% 2,13% 2,14%

26 31 21 Link 1,30% 1,23% 2,10%

– 28 22 LEaDEr Logistics – 1,42% 2,06%

24 28 23 sPEDiMEx 1,42% 1,42% 2,05%

11 13 24 ViVE transPort 2,04% 2,09% 1,88%

19 19 25 tsLogistic 1,64% 1,81% 1,84%

10 35 26 DsV soLutions 2,11% 1,20% 1,79%

– 33 27 coLian Logistic – 1,21% 1,74%

– 33 28 xPo transPort soLutions PoLanD – 1,21% 1,73%

– – 29 gruPa Luktrans – – 1,44%
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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. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe FM Maszoński DiEra rabEn DHL gF

b. Doświadczenie i wiarygodność FM rabEn DiEra PanaLPina Maszoński

c. Cena usług odpowiada jakości Maszoński DiEra gEoDis PanaLPina FM

d. Informatyzacja i integracja systemów operacyjnoinformatycznych rabEn FM gLs iDL DHL ExPrEss

e. Kompleksowość usług FM rabEn DHL gF PanaLPina VgL

f. Zasięg geograficzny dostaw DHL gF PanaLPina DHL ExPrEss rabEn Maszoński

g. Elastyczność (terminy i forma dostaw) gEoDis Maszoński DiEra PanaLPina gLs

h. Czas od zamówienia do dostawy Maszoński DHL ExPrEss DiEra gEoDis gLs

i. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) DHL ExPrEss Maszoński DiEra gEoDis FM

j. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) gEoDis DHL ExPrEss Maszoński FM DsV roaD

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

gEoDis Maszoński PanaLPina DiEra DHL gF

l. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji gEoDis FM DiEra rabEn gLs

m. Procedury załatwiania sporów i reklamacji rabEn gLs PanaLPina DHL ExPrEss gEoDis

n. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień FM iDL rabEn PanaLPina DHL gF

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych rabEn FM DHL gF iDL gLs
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
FM Logistic DB Schenker
GLS FedEx
GEODIS Kuehne+Nagel
ID Logistics LKW Walter
Maszoński Logistic Rohlig Suus
Mostva TNT
Raben Logistics UPS
Spedimex UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Cena usług odpowiada jakości

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
Diera DB Schenker
DSV Road DPD
FM Logistic Kuehne+Nagel
GEODIS PEKAES
ID Logistics Poczta Polska
Maszoński Logistic Rohlig Suus
Mostva Solid Logistics
Panalpina UPS
Raben Logistics UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Doświadczenie i wiarygodność

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express C. Hartwig Gdynia
DHL Global Forwarding cargo-partner spedycja
Diera Dachser
FM Logistic DB Schenker
GEODIS Kuehne+Nagel
ID Logistics PEKAES
Lex-Trans Rohlig Suus
Maszoński Logistic TNT
Panalpina UPS
Raben Logistics UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

Allport Cargo Services cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Maszoński Logistic DB Schenker
Diera FedEx
FM Logistic Kuehne+Nagel
GEODIS Omida
ID Logistics PEKAES
Link Rohlig Suus
Mostva TNT
Raben Logistics UPS
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Czas od zamówienia do dostawy

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Diera DB Schenker
DSV Air & Sea FedEx
GLS Kuehne+Nagel
GEODIS PEKAES
Lex-Trans Rohlig Suus
Maszoński Logistic TNT
Panalpina UPS
VGL Group UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Elastyczność (terminy i forma dostaw)

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express C. Hartwig Gdynia
DHL Global Forwarding cargo-partner spedycja
Diera Dachser
FM Logistic DB Schenker
GLS FedEx
GEODIS Kuehne+Nagel
Leader Logistics Rohlig Suus
Maszoński Logistic TNT
Panalpina UPS
Raben Logistics UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Zasięg geograficzny dostaw

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
DSV Air & Sea DB Schenker
FM Logistic FedEx
GLS GEFCO
GEODIS Kuehne+Nagel
Maszoński Logistic Rohlig Suus
Panalpina TNT
Raben Logistics UPS
VGL Group UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Kompleksowość usług
Porządek alfabetyczny

Uczestnicy badania Inne firmy
DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Freight Dachser
DHL Global Forwarding DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
GEODIS GEFCO
Maszoński Logistic Kuehne+Nagel
Mostva Rohlig Suus
Panalpina TNT
Raben Logistics UPS
VGL Group UPS Freight Forwarding
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń towarów lub opakowań)

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

Allport Cargo Services C.H. Robinson
DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Diera DB Schenker
FM Logistic FedEx
GEODIS Kuehne+Nagel
ID Logistics Rohlig Suus
Maszoński Logistic TNT
Panalpina UPS
VGL Group UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości)

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

Allport Cargo Services C. Hartwig Gdynia
DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Diera DB Schenker
DSV Road FedEx
FM Logistic Kuehne+Nagel
GEODIS Rohlig Suus
Lex-Trans TNT
Maszoński Logistic UPS
Panalpina UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie)

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Diera DB Schenker
FM Logistic GEFCO
GLS Hellmann
GEODIS Kuehne+Nagel
Lex-Trans Rohlig Suus
Maszoński Logistic TNT
Panalpina UPS
VGL Group UPS Freight Forwarding

Zestaw 25 m nie dopuszczony do ruchu w Polsce,
autor zdjęcia Rafał Porankiewicz/Enterprise Logistics 
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
FM Logistic DB Schenker
GLS DHL Parcel
GEODIS FedEx
ID Logistics Kuehne+Nagel
Maszoński Logistic Rohlig Suus
Panalpina TNT
Raben Logistics UPS
Spedimex UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Potencjał niezbędny do wykonania zamówień

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express C. Hartwig Gdynia
DHL Global Forwarding cargo-partner spedycja
FM Logistic Dachser
GLS DB Schenker
GEODIS Hellmann
ID Logistics Kuehne+Nagel
Maszoński Logistic PEKAES
Panalpina Rohlig Suus
Raben Logistics TNT
VGL Group UPS

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Procedury załatwiania sporów i reklamacji

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Diera DB Schenker
GLS Kuehne+Nagel
GEODIS PEKAES
ID Logistics Rohlig Suus
Maszoński Logistic STS Logistic
Panalpina TNT
Raben Logistics UPS
VGL Group UPS Freight Forwarding

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DHL Global Forwarding Dachser
Diera DB Schenker
FM Logistic FedEx
GLS GEFCO
GEODIS Kuehne+Nagel
Lex-Trans Rohlig Suus
Maszoński Logistic TNT
Panalpina UPS
Raben Logistics UPS Freight Forwarding
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V. LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2017 2018 NPS 2016 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2018

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

3 1 Maszoński Logistic 85,5% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

1 2 ViVE transPort 91,7% 0,0% 11,5% 88,5% 88,5%

– 3 LEx-trans – 0,0% 13,0% 87,0% 87,0%

5 4 FM Logistic 80,0% 0,0% 14,3% 85,7% 85,7%

– 4 gruPa lukTrans – 0,0% 14,3% 85,7% 85,7%

18 6 iD Logistics PoLska 66,7% 0,0% 16,7% 83,3% 83,3%

2 7 DiEra 85,8% 2,2% 15,2% 82,6% 80,4%

16 8 tsLogistic 68,0% 0,0% 22,0% 78,0% 78,0%

– 9 MostVa – 2,9% 20,0% 77,1% 74,3%

20 10 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 59,3% 0,0% 27,6% 72,4% 72,4%

10 11 PanaLPina PoLska 76,4% 4,0% 20,0% 76,0% 72,0%

16 12 LEaDEr Logistics 68,0% 3,2% 22,6% 74,2% 71,0%

13 13 DsV roaD 75,6% 3,3% 26,7% 70,0% 66,7%

8 14 VgL grouP 79,1% 4,0% 26,0% 70,0% 66,0%

12 15 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 76,0% 3,9% 27,5% 68,6% 64,7%

21 16 gEoDis PoLska 57,1% 0,0% 36,4% 63,6% 63,6%

27 17 coLian Logistic 47,6% 6,7% 26,7% 66,7% 60,0%

5 17 DaMco PoLanD 80,0% 5,0% 30,0% 65,0% 60,0%

19 19 DsV air & sEa 65,4% 7,8% 25,5% 66,7% 58,9%

23 20 DHL gLobaL ForwarDing 54,9% 5,9% 29,4% 64,7% 58,8%

28 21 sPEDiMEx 45,0% 13,3% 20,0% 66,7% 53,3%

5 22 DHL ExPrEss 80,0% 4,0% 40,0% 56,0% 52,0%

– 22 rHEnus Logistics – 14,0% 20,0% 66,0% 52,0%

26 24 DHL FrEigHt 50,0% 0,0% 48,1% 51,9% 51,9%

35 25 rabEn Logistics PoLska 27,4% 11,8% 27,5% 60,8% 49,0%

30 26 oMEga PiLzno 42,0% 17,8% 15,6% 66,7% 48,9%

34 27 Link 27,6% 18,8% 18,8% 62,5% 43,8%

37 28 DsV soLutions 9,5% 25,0% 25,0% 50,0% 25,0%

36 29 xPo transPort soLutions PoLanD 25,0% 30,0% 30,0% 40,0% 10,0%
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VI. LIDER RYNKU W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Uwagi do tabeli:
Prezentowane wyniki pokazują, jak często dana firma logistyczna wskazywana jest przez swoich kluczowych klientów jako najlepsza firma logistyczna na rynku. 
Brak wskazania na jakąkolwiek firmę nie jest usuwany z podstawy obliczeń i jest traktowany jak każde zaprzeczenie twierdzenia, że dana firma jest najlepsza 
na rynku.
Ogólny odsetek klientów potwierdzających, że obsługujące je firmy to liderzy rynku, jest rekordowy i wynosi 60,8% (2017 r. – 58,6%, 2016 r. – 55,6%,  
2015 r. – 48,3%, 2014 r. – 47,4%, 2013 r. – 54,2%, 2012 r. – 43,9%, 2011 r. – 45,5%, 2010 r. – 45,9%, 2009 r. – 53,9%, 2008 r. – 49,8%, 2007 r. – 54,0%, 
2006 r. – 47,9%, 2005 r. – 51,8%).

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

9 19 2 gEoDis PoLska 69,2% 57,1% 81,8%

7 4 3 PanaLPina PoLska 70,6% 76,4% 72,0%

18 5 3 VgL grouP 54,9% 75,0% 72,0%

– 8 5 FM Logistic – 70,0% 71,4%

– – 5 MostVa – – 71,4%

7 8 7 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 70,6% 70,0% 68,6%

14 14 8 DiEra 60,9% 65,3% 67,4%

13 15 9 DHL gLobaL ForwarDing 61,5% 60,8% 66,7%

2 11 9 iD Logistics PoLska 80,0% 66,7% 66,7%

5 6 11 DHl exPress 73,0% 74,0% 66,0%

26 27 12 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 42,0% 44,4% 65,5%

4 15 13 rabEn Logistics PoLska 74,5% 60,8% 60,8%

16 2 14 DaMco PoLanD 60,0% 80,0% 60,0%

21 7 14 DsV roaD 48,8% 71,4% 60,0%

22 23 14 oMEga PiLzno 47,9% 52,0% 60,0%

– 22 17 DsV air & sEa – 53,8% 58,8%

– – 18 gruPa Luktrans – – 57,1%

– 36 19 coLian Logistic – 28,6% 53,3%

25 29 19 sPEDiMEx 45,0% 40,0% 53,3%

– – 21 LEx-trans – – 52,2%

– – 22 rHEnus Logistics – – 52,0%

12 33 23 DsV soLutions 62,5% 33,3% 50,0%

31 32 23 Link 25,0% 37,9% 50,0%

– 37 23 xPo transPort soLutions PoLanD – 25,0% 50,0%

3 11 26 ViVE transPort 77,8% 66,7% 46,2%

17 21 27 tsLogistic 59,1% 54,0% 46,0%

– 35 28 LEaDEr Logistics – 32,0% 45,2%

– 31 29 DHL FrEigHt – 39,6% 40,7%
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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

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Uwagi do tabeli:
Wskaźnik pozycji lidera rynku liczony jest jako iloraz ogólnej liczby klientów uznających daną firmę za najlepszą na rynku do liczby poddanych badaniu jej 
klientów kluczowych. Dla przykładu spośród wszystkich badanych osób (875) co ósma (111) wskazała firmę Raben Logistics jako bezwzględnie najlepszą 
lub będącą największym konkurentem innych badanych firm.

2 5 1 rabEn Logistics PoLska 2,490 1,804 2,177

– 1 2 FM Logistic – 5,000 2,143

1 2 3 DHL ExPrEss 3,233 2,540 1,360

15 11 4 Maszoński Logistic 1,000 1,143 1,300

12 13 5 DHL gLobaL ForwarDing 1,192 1,059 1,255

9 9 6 PanaLPina PoLska 1,314 1,219 1,180

10 12 7 gEoDis PoLska 1,231 1,142 0,909

21 25 8 oMEga PiLzno 0,646 0,640 0,822

– 20 9 DHL FrEigHt – 0,709 0,814

5 15 10 DsV roaD 1,581 0,918 0,800

– – 10 rHEnus Logistics – – 0,800

27 27 10 sPEDiMEx 0,550 0,600 0,800

14 14 13 gEnEraL Logistics systEMs PoLanD 1,020 0,960 0,784

– 19 14 DsV air & sEa – 0,711 0,725

19 17 15 VgL grouP 0,686 0,813 0,720

22 23 16 Diera 0,638 0,653 0,717

– – 17 MoStva – – 0,714

13 10 18 DaMco PoLanD 1,100 1,200 0,700

20 30 19 Link 0,667 0,517 0,688

11 21 20 iD Logistics PoLska 1,200 0,667 0,667

– 36 21 coLian Logistic – 0,381 0,666

30 34 22 aLLPort cargo sErVicEs PoLanD 0,440 0,481 0,655

– 24 23 xPo transPort soLutions PoLanD – 0,650 0,600

8 35 24 DsV soLutions 1,375 0,476 0,583

– – 25 gruPa Luktrans – – 0,571

– – 26 LEx-trans – – 0,522

18 28 27 tsLogistic 0,705 0,540 0,500

16 18 28 ViVE transPort 0,889 0,750 0,462

– 37 29 LEaDEr Logistics – 0,320 0,452
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NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Pozycja
2017

Pozycja
2018

Korzystają z usług
Korzystają z usług  

lub rozważali  
korzystanie

Rekomendują jako 
jedną z trzech  

najlepszych firm

NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
TRANSPORT I SPEDYCJA DROGOWA

Pozycja
2017

Pozycja
2018

Korzystają z usług
Korzystają z usług  

lub rozważali  
korzystanie

Rekomendują jako 
jedną z trzech  

najlepszych firm

1 1 rabEn Logistics 66,5% 85,7% 53,1%

2 2 Db scHEnkEr 45,2% 70,3% 33,3%

11 3 rHEnus Logistics 38,3% 53,5% 26,7%

5 4 DHL suPPLy cHain 35,6% 59,8% 20,7%

4 5 roHLig suus 27,1% 50,2% 17,5%

3 6 DsV soLutions 30,9% 50,3% 15,8%

7 7 FM Logistic 18,1% 38,6% 12,8%

7 8 kuEHnE+nagEL 28,7% 51,9% 12,4%

10 9 DacHsEr 20,8% 47,1% 10,9%

11 9 Poczta PoLska 46,8% 68,7% 10,9%

1 1 rabEn transPort 55,4% 67,5% 34,3%

2 2 Db scHEnkEr 52,2% 65,4% 31,0%

3 2 DHL FrEigHt 46,6% 57,7% 31,0%

4 4 DsV roaD 37,5% 47,7% 22,1%

7 5 kuEHnE+nagEL 33,5% 52,4% 21,6%

6 6 oMEga PiLzno 30,7% 45,0% 20,7%

9 7 PEkaEs 39,8% 58,2% 17,8%

5 8 roHLig suus 33,5% 44,6% 16,0%

10 9 Jas-Fbg 33,9% 45,3% 11,7%

8 9 DacHsEr 18,3% 33,8% 11,7%
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NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
SPEDYCJA MORSKA I LOTNICZA

Pozycja
2017

Pozycja
2018

Korzystają z usług
Korzystają z usług  

lub rozważali  
korzystanie

Rekomendują jako 
jedną z trzech  

najlepszych firm

1 1 DHL gLobaL ForwarDing 66,7% 82,6% 35,4%

2 2 PanaLPina 46,7% 56,2% 32,0%

4 3 DsV air & sEa 44,2% 53,3% 26,7%

3 4 Db scHEnkEr 50,7% 74,3% 26,3%

7 5 rabEn Logistics 44,2% 65,2% 20,0%

– 6 DiEra 21,7% 33,7% 19,0%

4 7 VgL grouP 23,2% 35,5% 18,1%

6 8 uPs FrEigHt ForwarDing 37,7% 59,8% 16,0%

9 9 roHLig suus 35,5% 50,4% 12,8%

10 10 FEDEx 52,2% 73,5% 11,1%
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aLLport cargo sErVicEs poLand – www.pl.allportcargo
services.com – należy do grupy ALLPort cArgo services, jednego  
z wiodących operatorów logistycznych obecnego na rynku od 
1963 r., posiadającego sieć 450 własnych biur i przedstawicielstw 
w 130 krajach. Filozofia firmy zawarta w motto „Local Knowled-
ge Worldwide” towarzyszy grupie od samego początku, łączy 
znajomość rynków lokalnych oraz doświadczenie specjalistów 
pracujących na całym świecie. ALLPort cArgo services PoLAnd posia
da oddziały w Warszawie, Gdyni, Krakowie, świadcząc komplek-
sowe usługi spedycji morskiej, lotniczej i drogowej dopasowane 
do indywidualnych potrzeb klientów. W zakresie spedycji drogowej 
realizowane są transporty FTL i LTL w Polsce oraz Europie, z moc-
no rozwiniętym regularnym serwisem drobnicowym do i z Wielkiej 
Brytanii oferującym konkurencyjne terminy dostaw. Usługi spedy-
cji morskiej obejmują cały świat, jako operator NVOCC grupa 
przewozi w ramach FAr eAst cArgo Line ponad 100 000 TEU rocz-
nie oferując serwis pełnokontenerowy oraz drobnicowy z Chin 
via Hamburg oraz via Gdynia. W ofercie ofero wanych rozwiązań 
coraz większą popularnością cieszy się serwis kolejowy z Chin do 
Polski. Dużą zaletą tego rozwiązania jest znaczne skrócenie czasu 
dostawy w stosunku do frachtów morskich. Usługi Project Cargo 
dotyczą kompleksowej aranżacji dostaw ładunków ponadgabary-
towych zarówno drogą morską, jak i lądową . Usługi frachtów 
lotniczych realizowane są zarówno przez porty lotnicze polskie, 
jak i bezpośrednio główne huby europejskie. ALLPort cArgo services 
PoLAnd dysponuje nowoczesną bazą magazynową, oferując klien-
tom szeroki wachlarz usług, w tym kompletowanie wysyłek, met-
kowanie, znakowanie, pick & pack, konfekcjonowanie, kompleto-
wanie, przepakowanie, paletyzację oraz dystrybucję. Unikatowe 
rozwiązania firmy odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw umoż-
liwiają pełną przejrzystość procesów logistycznych. Planowanie, 
prognozowanie, optymali zacja ładunków, sterowanie, kontrola 
przepływu, analiza , szybkie reagowanie w sytuacji krytycznej – 
wszystkie elementy są dostępne w czasie rzeczywistym dla każ-
dego uczestnika w globalnym łańcuchu dostaw. Indywidualnie 
zaprojektowany program pod konkretne potrzeby, pozwala klien-
tom efektywnie zarządzać całościowym przepływem towarów od 
źródła do miejsca przeznaczenia w sposób przejrzysty i szybki. 
Dla klientów zainteresowanych wejściem na rynek chiński ofero-
wane są gotowe rozwiązania zarówno w branży Retail, jak i spo-
żywczej. ALLPort cArgo services to zespół doświadczonych specjali-
stów działających z pasją, dbających o zapewnienie klientom 
optymalnych rozwiązań i wysoką jakość usług. ALLPort cArgo 
services PoLAnd posiada certyfikat ISO 9001:2015.

coLian Logistic – www.colianlogistic.pl – będąca częścią grupy 
kapitałowej coLiAn hoLding S.A. skupiającej znane marki słodyczy, 
przypraw i napojów, świadczy kompleksowe usługi logistyczne 
w kraju oraz poza jego granicami. coLiAn Logistic odpowiada za 
zarządzanie zaopatrzeniem, magazynowaniem, przepływami 
produkcyjnymi, kompletacją, transportem, oraz dystrybucją za-

równo wyrobów grupy, jak i kontrahentów zewnętrznych. Dzięki 
doświadczeniu w bezpośredniej obsłudze firm produkcyjnych,  
w szczególności branży FMCG, spółka dostarcza dostosowane 
rozwiązania wynikające z indywidualnych potrzeb partnerów biz-
nesowych. Posiadając magazyny położone w Kostrzynie Wlkp., 
Glince Duchownej k. Poznania, Robakowie k. Poznania, Kaliszu, 
Piątku Małym, Opatówku, Lublinie, Bydgoszczy, Wykrotach oraz 
na Bielanach Wrocławskich, jak i flotę 350 pojazdów ciężarowych, 
coLiAn Logistic dostarcza kompleksowe usługi logistyczne zarzą-
dzając całym łańcuchem dostaw. W tym celu został wdrożony 
system zarządzania jakością, spełniający normy EN ISO 9001:2008 
oraz HACCP. Potwierdzeniem ciągłego rozwoju oraz usprawnia-
niem procesów obsługi kontrahentów są przyznawane wyróżnie-
nia. Podczas XI edycji konkursu „Gepardy Biznesu” 2017 coLiAn 
Logistic została ponownie wyróżniona wśród najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się w Polsce przedsiębiorstw. Fundamentem spół-
ki coLiAn Logistic jest doświadczenie, zaangażowany zespół pra-
cowników i pasja w realizacji oczekiwań partnerów biznesowych.

daMco – www.damco.com – to wchodzący w skład A.P. møLLer-
mAersk grouP globalny operator logistyczny. Działa na rynku 
polskim od 1994 r. świadcząc kompleksowe usługi związane z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw. Poza pełnym wachlarzem stan-
dardowych usług operatora logistycznego, w którego skład 
wchodzą: magazynowanie, kompletacja, konfekcjonowanie, co-
-packing, co-manufacturing, transport drogowy krajowy (drob-
nica, doładunki, transporty całopojazdowe i częściowe) oraz 
międzynarodowy (przewozy całopojazdowe), spedycja frachtu 
morskiego i lotniczego, oraz usługi celne, dAmco wykonuje rów-
nież usługi dedykowane. Firma specjalizuje się w projektowaniu 
oraz wdrażaniu kompleksowych rozwiązań logistycznych opar-
tych na najnowocześniejszych technologiach. Ogólna powierzch-
nia magazynowa oferowana klientom to w chwili obecnej blisko 
28 tys. m2 powierzchni magazynowej zlokalizowanej w najważ-
niejszych punktach geograficznych kraju (Mszczonów, Łódź, 
Gdańsk). dAmco specjalizuje się w obsłudze produktów branży 
farmaceutycznej i weterynaryjnej, jak również wspiera inne gru-
py produktowe, m.in. FMCG, materiały branży budowlanej, ar-
tykuły przemysłowe i chemiczne, materiały oraz sprzęt medycz-
ny. dAmco oferuje taką wizję logistyki, która zaspokaja potrzeby 
każdego z klientów, niezależnie od tego czy charakteryzuje się 
ona konkurencyjnością kosztu dla priorytetowej przesyłki, czy 
skomplikowanym procesem długofalowego zarządzania ciągło-
ścią łańcucha dostaw. Firma wiele lat temu wdrożyła system 
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w oparciu o ISO 
9001:2008 oraz ISO 22000:2005. dAmco może się również po-
szczycić posiadaniem certyfikatu GMP, stanowiącym potwier-
dzenie spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dla 
produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i produktów 
leczniczych weterynaryjnych, wydanym dla Wytwórni farmaceu-
tycznej mieszczącej się w Mszczonowie.

Partnerzy programu 2018
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dHL ExprEss (poLand) – www.dhl.com.pl – to firma odpowiada-
jąca za realizację międzynarodowych usług ekspresowych, lotniczych 
oraz drogowych. Globalna grupa DHL, dysponując siecią połączeń w 
ponad 220 krajach, oferuje szeroki wachlarz rozwiązań i usług dedy-
kowanych zarówno firmom instytucjonalnym, jak i MSP reprezentującym 
wszystkie branże. DHL exPress na świecie obsługuje ponad 500 portów 
lotniczych. DHL exPress w Polsce wyróżnia się wysoką jakością obsługi 
świadczoną przez wyszkolony i profesjonalny zespół pracowników  
i kurierów. Inwestuje w jego rozwój i wiedzę, także w ramach global-
nego szkolenia Certificate International Specialists. Od lat stosuje kul-
turę orientacji na klienta, wykorzystując m.in. badanie satysfakcji  
i zadowolenia klienta NPA, a także korzysta z narzędzia do poprawy 
jakości obsługi klienta – ICCC (Insanely Customer Centric Culture). 
Firma posiada certyfikaty zgodności z normą ISO 9001:2008,  
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, WSK (Wewnętrzny System Kon-
troli), Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO F oraz Zarejestrowa-
nego Agenta. Za swoje osiągnięcia DHL exPress w Polsce otrzymała 
wiele prestiżowych nagród. Jest zdobywcą Złotego Godła w programie 
Quality International w latach 2015–2017 i wielokrotnym laureatem 
programu Operator Logistyczny Roku. W latach 2014–2017 firma 
uzyskała prestiżo wą certyfikację Top Employers na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym za wyjątkową politykę zatrudnienia.

dHL FrEigHt – www.dhl.com.pl/freight – to lider europejskiego trans-
portu lądowego, dysponujący ponad 200 terminalami drogowymi  
w ponad 40 krajach oraz dwoma tysiącami regularnych, międzynaro-
dowych linii drobnicowych. W Polsce tworzy wraz z DHL PArceL jeden 
podmiot prawny. Firma specjalizuje się w międzynarodowej spedycji 
drobnicowej, całopojazdowej i targowej na terenie Europy, oraz w wy-
branych krajach Afryki Północnej i Azji. Na wszystkich tych rynkach 
firma zapewnia klientom najwyższą jakość usług, łącząc stałą obecność 
z doświadczeniem i znajomością lokalnej specyfiki. Kluczowe dla suk-
cesu DHL Freight w Polsce są nowoczesne terminale międzynarodowe, 
łączące struktury sieci europejskiej z krajowym systemem dystrybucji. 
W portfolio usług znajdują się również usługi specjalistyczne, jak mię-
dzynarodowa spedycja całopojazdowa w kontrolowanej temperaturze 
przewozu, dodatkowe ubezpieczenie do 120% wartości towaru, czy – 
we współpracy z AC gerLAch – komplekso wa obsługa celna. Rozwią-
zania logistyczne DHL Freight dopasowywane są do specyficznych po-
trzeb Klienta i wymogów branży, w jakiej działa, dzięki czemu są one 
unikalne i stanowią realną wartość dodaną dla firm, którym są dedy-
kowane. W Polsce DHL Freight działa w oparciu o certyfikaty ISO 9001, 
ISO 14001, a także ISO 50001 i OHSAS 18001.

dHL gLobaL Forwarding – www.dhlgf.pl – to światowy lider usług 
spedycji morskiej i lotniczej, wchodzący w skład deutsche Post dhL 
grouP. Firma oferuje szereg produktów związanych z obsługą spedy-
cyjną łańcuchów dostaw oraz usług specjalistycznych, m.in. obsługę 
towarów niebezpiecznych, przesyłek ponadgabarytowych, przesyłek 
w temperaturze kontrolowanej, ubezpieczenia cargo. W Polsce  
DHL GlObal FOrwardinG działa od 2002 r., zapewniając klientom unikal-
ną ofertę usług świadczonych globalnie. Siedziba DHL GlObal FOrwardinG 
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w Polsce znajduje się w Warszawie, poza tym firma posiada  
9 oddziałów regionalnych, które zlokalizowane są na terenie całej 
Polski (Gdynia, Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków, Piaseczno, Poznań, 
Wrocław). DHL GlObal FOrwardinG zatrudnia w Polsce 250 pracow
ników. Działa w oparciu o system jakości ISO: 9001:2009, WSK 
oraz AEO, zapewniając swoim klientom najwyższą jakość usług.

diEra – www.diera.pl – powstała w maju 2006 r., kontynuując 
tradycję jednej z najstarszych prywatnych firm o tej specjalności 
w Polsce, firmy Promexim. Trzon tej firmy, o wyłącznie polskim 
kapitale, stanowi ponad stuosobowa kadra z kilkunastoletnim 
doświadczeniem pracy w branży, w 9 oddziałach w Polsce i Cze-
chach. Firmę dierA wyróżnia niestandardowe podejście do ope-
racji w zakresie spedycji drogowej, morskiej i lotniczej. Firmowe 
hasło „Elastyczne rozwiązania” jest wyrazem klarownej strategii, 
która zakłada, że istnieje wielu klientów, którzy poszukują spe-
dytorów „domowych”: elastycznych, kładących nacisk na jakość 
usług i znajdowanie najlepszych, często dedykowanych, rozwią-
zań spedycyjnych oraz bliskie, partnerskie relacje w biznesie. 
Specjalnością firmy dierA są przewozy drogowe w całej Europie 
w tym na Wschód (Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego) 
oraz do Afryki Północnej (Tunezja, Maroko); transport lotniczy  
i morski z Dalekiego Wschodu (Chiny, Tajwan, Japonia, Korea), 
a ostatnio również połączenia kolejowe z Chin. Dzięki współpracy 
z partnerami w Europie i Turcji dierA uruchamia wciąż nowe regu
larne połączenia drogowe, a dzięki wieloletniemu członkostwu 
w WACO – ekskluzywnej światowej organizacji agentów lotni-
czych i morskich – jest w stanie świadczyć usługi spedycji lotni-
czej i morskiej w 109 krajach świata. Dodatkowymi atutami są: 
własna agencja celna, magazyny oraz skład celny zlokalizowany 
w Błoniu, dające możliwość w pełni sprostać potrzebom klientów.

dsV – www.pl.dsv.com – W Polsce działają trzy spółki należące 
do grupy DSV, piątego co do wielkości, globalnego dostawcy 
usług transportowych i logistycznych. Firma posiada biura i od-
działy w ponad 80 krajach, świadcząc usługi na całym świecie, 
zatrudniając ponad 40 tys. pracowników. W Polsce firma działa 
od 1995 r. Lokalne trzy dywizje (Air & Sea, Road i Solutions) 
zatrudniają ponad tysiąc osób i generują roczne przychody rzędu 
900 mln złotych, co plasuje je w pierwszej dziesiątce najwięk-
szych i najbardziej rentownych firm w branży TSL w Polsce. 
Współpraca spółek w ramach grupy DSV pozwala zaproponować 
elastyczne, dedykowane rozwiązania logistyczne, łączące różne 
rodzaje transportu, magazynowania i usług dodatkowych.

DsV aiR & sEa – www.pl.dsv.com/frachtmorski – Spółka 
specjalizuje się w obsłudze frachtu morskiego i lotniczego, jak 
również w zaawansowanych rozwiązaniach dla transportu pro-
jektowego, w tym przesyłek militarnych. Dzięki szerokiej ofercie 
alternatywnych rozwiązań oraz wysokiej elastyczności, operator 
dostosowuje się do najbardziej restrykcyjnych wymagań logistycz

nych na całym świecie, obsługując rocznie ponad 1,3 mln TEU frach-
tu morskiego oraz 500 tys. ton frachtu lotniczego. W Polsce DSV 
Air & seA zajmuje obecnie trzecią pozycję w rankingu IATA oraz 
drugą jako Agent Sprzedaży Cargo dla PoLskich Linii Lotniczych LOT.

dsV road – www.pl.dsv.com/transportdrogowy – Spółka  
realizuje usługi w zakresie krajowej i międzynarodowej spedycji, 
oraz transportu drogowego. Specjalizuje się w kompleksowej 
obsłudze następujących branż: Automotive, Pharma & Healthcare 
oraz Manufacturing. Firmę wyróżnia krajowa sieć drobnicowa, 
w pełni przystosowana do przewozu przesyłek ADR, w tempera
turze kontrolowanej, podlegających Polskiemu Prawu Farmaceu-
tycznemu. Terminale i biura spedycyjne znajdują się w różnych 
częściach Polski, jak najbliżej siedzib klientów. Dzięki globalnemu 
zasięgowi DSV, klienci korzystają z jednolitych standardów obsługi 
handlowooperacyjnej w języku odbiorcy. Certyfikowane syste-
my zarządzania jakością, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, 
a także zarządzania środowiskowego, świadczą o tym, że jakość 
usług jest priorytetem. Przewozy realizowane są wyłącznie za 
pośrednictwem zaufanych i profesjonalnych partnerów. 

dsV soLutions – www.pl.dsv.com/logistykamagazynowa – 
Spółka specjalizuje się w logistyce kontraktowej i zarządzaniu 
łańcuchem dostaw, a zakres jej usług obejmuje całość procesu 
logistycznego na wszystkich poziomach planowania. W ramach 
kompleksowych rozwiązań logistyki magazynowej oferuje zarów
no rozwiązania indywidualne, jak i ustandaryzowany serwis 
logistyczny. DSV soLutions posiada w Polsce dedykowane po-
wierzchnie magazynowe dla branży Retail, przemysłowej i FMCG, 
a znaczący udział działalności firmy stanowi obsługa logistyczna 
dla farmacji. Na świecie operator posiada blisko 5 mln m2 po-
wierzchni logistycznej. Projektując swoje usługi, DSV uwzględnia 
specyfikę każdego klienta oraz jego oczekiwania wobec outso-
urcingu procesów logistycznych. Wynikiem tego jest obsługa 
szyta na miarę potrzeb i zwiększająca ogólną efektywność dzia-
łalności klientów. Kluczowe atuty DSV soLutions to międzynaro-
dowe doświadczenie we wdrażaniu projektów logistycznych,  
a także w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją, wspar-
te zastosowaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych.

FM Logistic – www.fmlogistic.pl – to oddział międzynarodowego 
organizatora rozwiązań logistycznych grupy FM. Swoją działal-
ność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 r. FM Logistic w Polsce 
posiada obecnie 12 platform logistycznych, 17 magazynów prze-
ładunkowych i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników. Dysponuje 
łącznie ponad 750 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz flotą 
ok. 2,5 tys. pojazdów. Roczny obrót firmy w 2017 r. wyniósł 
ponad 227 mln EUR. W Polsce, Mszczonów k. Warszawy, znaj-
duje się też centrala transportu międzynarodowego dla całej 
grupy FM. Dystrybucja realizowana jest z wykorzystaniem sieci 
biur spedycyjnych w całej Europie, a także nowoczesnej floty 
900 pojazdów, realizującej transporty pełnopojazdowe, częściowe 
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i drobnicowe w obrębie Europy. W ciągu 
50 lat istnienia firma FM Logistic stała się 
jednym z międzynarodowych liderów  
w dziedzinie magazynowania, transportu 
i pakowania. Jako niezależna i rodzinna 
grupa jest uznawana za eksperta w ob-
słudze logistycznej klientów z sektora 
dóbr konsumpcyjnych, środków czystości 
i kosmetyków, artykułów przemysłowych, 
oraz produktów ochrony zdrowia. FM Logistic 
jest obecna w 14 krajach na 3 kontynentach 
i w 5 strefach biznesowych (Europa Za-
chodnia, Europa Środkowa, Europa Wschod-
nia, Azja i Ameryka Łacińska), zatrudnia 
ponad 26 tys. pracowników i osiąga przy-
chody przekraczające miliard EUR (z czego 
63% jest realizowane w skali międzyna-
rodowej). Dysponuje obecnie dokładnie 
3491600 metrów kwadratowych po-
wierzchni magazynowych. Grupa jest pio-
nierem w zakresie przyszłościowych sku-
tecznych rozwiązań optymalizujących 
łańcuchy dostaw, autorem nowatorskich 
koncepcji, takich jak pooling (wspólne 
zarządzanie zasobami transportowymi  
i logistycznymi) i Collaborative Routing 
Centre (łączenie przepływu towarów wie-
lu klientów i dostawców). We współpracy 
z producentami firma opracowała również 
innowacyjne rozwiązania wykorzystywane 
w magazynach jutra, takie jak: AGV, dro-
ny, roboty, wykorzystanie Big Data etc. 
FM Logistic aktywnie wspiera przedsię-
wzięcia typu start-up, powstałe w duchu 
tzw. gospodarki współdzielenia, które 
mogą mieć wkład w rozwój dziedzin  
takich, jak magazynowanie i transport. 
Mając na względzie nowe wzorce kon-
sumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła  
i wdrożyła projekt CityLogin, przyjazne dla 
środowiska rozwiązanie dla tzw. ostatniej 
mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Pary-
żu, Moskwie i Warszawie.

gEnEraL Logistics systEMs poLand 
– www.glsgroup.eu – to firma, której 
dewizą jest bycie „Liderem jakości w euro
pejskiej logistyce przesyłek”. W codziennej 
pracy grupa GLS kieruje się takimi warto-
ściami jak: niezawodność, bezpieczeń-
stwo, przejrzystość, elastyczność i zrów-
noważony rozwój. generAL Logistics systems 
PoLAnd to spółka córka europejskiej grupy 
GLS, która od lat świadczy niezawodne 
usługi kurierskie dla ponad 270 tys. klien-
tów w całej Europie, uzupełnione o usłu-
gi logistyczne i ekspresowe. Aby sprostać 
stawianym przed firmą oczekiwaniom, 
GLS nieustannie rozbudowuje swoją sieć, 

która obecnie obejmuje już 41 państw 
europejskich oraz 8 stanów USA. W ponad 
50 sortowniach i ponad 1000 oddziałów 
zatrudnionych jest około 18 tys. pracow-
ników, utrzymanie łączności zapewnia ok. 
30 tys. pojazdów transportujących 584 mln 
paczek rocznie. W Polsce firma świadczy 
usługi za pośrednictwem 36 filii oraz po-
nad 1500 punktów nadawania i odbioru 
paczek ParcelShop zlokalizowanych w ca-
łym kraju. Wdrożony w GLS PoLAnd system 
zarządzania jakością ISO 9001:2008 gwa-
rantuje najwyższą jakość świadczonych 
usług. Firma chętnie angażuje się w liczne 
akcje z obszaru społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, między innymi będąc gene
ralnym sponsorem żużlowej reprezentacji 
Polski czy wspierając Poland Business Run. 
GLS szczególną wagę przywiązuje również 
do kwestii dbałości o środowisko natural-
ne, z największym zaangażowaniem reali-
zując na co dzień zasady inicjatywy Think-
Green oraz wdrożonego w 2008 r. systemu 
zarządzania środowiskowego zgodnego  
z normą ISO 14001. GLS PoLAnd to laureat 
prestiżowych nagród i wyróżnień. – w 2017 r. 
firma zdobyła tytuł Superbrands oraz  
w ramach badania Operator Logistyczny 
Roku wyróżnienie „Lider Logistyki”, a tak-
że trzecie miejsce w rankingu Top500 jako 
jedna z najefektywniej zarządzanych firm 
logistycznych.

gEoDis PoLska – www.geodis.pl – jest 
częścią grupy GEODIS, należącej do fran-
cuskiego operatora kolejowego SNCF. 
GEODIS to światowy lider w zakresie 
transportu i logistyki, cieszący się uzna-
niem dzięki swej wiedzy eksperckiej oraz 
doświadczeniu w zakresie wszelkich 
aspektów łańcucha dostaw, stając się tym 
samym wiarygodnym partnerem w roz-
woju swych klientów. Firma GEODIS jest 
na siódmym miejscu na świecie oraz na 
czwartym miejscu w Europie w tej branży. 
Firma posiada w swojej działalności pięć 
linii biznesowych (Supply Chain Optimiza-
tion – optymalizacja łańcucha dostaw 4PL, 
Freight Forwarding – spedycja lotnicza, 
morska, kolejowa oraz kompleksowa ob-
sługa celna, Contract Logistics – logistyka 
kontraktowa, Distribution & Express – sieć 
drobnicowa i dostawy ekspresowe oraz 
Road Transport – transport drogowy (FTL). 
GEODIS jest organizacją, w której działal-
ności są podzielone na regiony, działającą 
na wszystkich kontynentach, obecną w 67 
krajach oraz o globalnej sieci obejmującej 

120 krajów. GEODIS ma do dyspozycji  
6,5 mln m² powierzchni magazynowej, 
zatrudnia ponad 40 tys. pracowników.  
W 2017 r. firma obsłużyła 165 tys. klientów, 
notując przychody 8,1mld EUR. W Polsce 
GEODIS działa od 2002 r. Firma posiada 
oddziały w Gdyni, Strykowie, Wrocławiu, 
Tyńcu Małym, Czeladzi oraz Warszawie, 
gdzie znajduje się jej siedziba główna. 
Dzięki wiedzy i zaangażowaniu zespołu, 
GEODIS PoLskA realizuje usługi „szyte na 
miarę” klienta. Firma jest liderem w two-
rzeniu rozwiązań dla rynku Automotive, 
Retail (sektor meblowy), FMCG (sektor 
farmaceutyczny) oraz dla wydarzeń spor-
towych, targów i wystaw. Oferuje serwis 
w zakresie transportu drogowego, mor-
skiego, lotniczego, kolejowego, ładunków 
ponadgabarytowych, obsługi celnej oraz 
logistyki kontraktowej, jak również wa-
chlarza usług dodanych. Jako firmę z wielo
letnim doświadczeniem GEODIS wyróżnia 
wysoka jakość świadczonych usług i duża 
elastyczność, czego potwierdzeniem jest 
lojalność klientów firmy. Podstawą dyna-
micznego rozwoju firmy jest strategia 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz indy-
widualne podejście do każdego klienta. 
Firma posiada certyfikaty ISO 9001, AEO, 
WSK oraz Investors in People.

gRuPa LuktRans – grupaluktrans.eu –  
to firma transportowospedycyjna z długo
letnim doświadczeniem, o ugruntowanej 
pozycji w branży. Spółka pierwotnie roz-
poczęła działalność transportową w posta-
ci jednoosobowej działalności gospodarczej 
Łukasza Krawczyka w 2005 r., mając do 
dyspozycji tylko jeden pojazd dostawczy. 
Obecnie dział operacyjny firmy zarządza na 
co dzień flotą ponad osiemdziesięciu poja
zdów, ciągników siodłowych, pojazdów 
ciężarowych oraz ośmiopaletowych aut 
dostawczych. Mocno rozwinięta jest też 
działalność spedycyjna w oparciu o zaufa-
nych podwykonawców, którym zapewnia-
na jest ciągłość zleceń transportowych. 
Zarządzanie zleceniami transportowymi 
prowadzone jest za pomocą cenionego 
oprogramowania interLAN SPEED. Na bazie 
uruchomionego w 2015 r. centrum w Piotr-
kowie Trybunalskim dodatkowo prowadzo-
na jest działalność logistyczna. Główna 
specjalizacja firmy LuktrAns wykształciła się 
w trakcie stale rozszerzających się kontak-
tów ze współdziałającymi ze sobą firmami 
z branży KEP, wydawniczej, reklamowej  
i produkcyjnej. Firma stale powiększa swój 
portfel klientów z różnych gałęzi gospo-
darki.
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iD Logistics PoLska – www.idlogistics.com – jest częścią 
grupy ID Logistics, wiodącego międzynarodowego dostawcy 
usług logistycznych. Grupa posiada ponad 300 lokalizacji  
w 17 krajach na świecie o łącznej powierzchni 5,5 mln m2. W Polsce 
ID Logistics obecna jest od 2008 r., zatrudnia ok. 1600 pracowni
ków. Firma zarządza 8 centrami logistycznymi o łącznej po-
wierzchni ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy. 
W gronie jej klientów są największe sieci handlowe, producenci 
i dystrybutorzy FMCG, oraz firmy z branży motoryzacyjnej. ID Logistics 
specjalizuje się w logistyce kontraktowej, zapewniając pełne 
wsparcie w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Swoją 
ofertę kieruje do firm z branży Retail, FMCG, odzieżowej, kosme
tycznej, e-commerce oraz motoryzacyjnej. Usługi ID Logistics 
wyróżniają dedykowane rozwiązania logistyczne, indywidualne 
podejście do potrzeb każdego klienta, elastyczność operacyjna 
i struktura organizacyjna, która pozwala na szybkie podejmo-
wanie decyzji. Usprawnienia, optymalizacje i innowacje są częścią 
DNA firmy. Systematycznym poszukiwaniem i wprowadzaniem 
rozwiązań kieruje lokalny zespół operacji magazynowej oraz R&D, 
efektywnie współpracując ze specjalistami z grupy ID Logistics 
na całym świecie. W globalnej działalności biznesowej ID Logistics 
kieruje się założeniami programu Zrównoważonego Rozwoju, 
stanowiącego element Wewnętrznego Standardu Zarządzania, 
który wspiera kontrolę i efektywne zarządzanie operacjami ma-
gazynowymi. Firma implementuje też Lean Management ukierun
kowany na ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych w zarzą-
dzanych magazynach. Wysoką jakość świadczonych usług 
potwierdzają systemy HACCP i certyfikowany międzynarodowy 
system jakości IFS Logistics (International Featured Standard). 
Osiągane corocznie wyniki potwierdzają najwyższy standard 
obsługi. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 
aktywne słuchanie potrzeb klientów, partnerstwo i współpraca 
stanowią ważny element życia organizacji. W 2016 r. ID Logistics 
PoLskA zdobyła Złote Godło i otrzymała tytuł Operator Logi-
styczny Roku. Rok wcześniej natomiast zdobyła wyróżnienie za 
„Największy wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu“.

 

LEadEr Logistics – www.leaderlogistics.pl  – to prężnie rozwijaj
ąca się firma świadcząca kompleksową obsługą logistyczną. 
Wysoki standard świadczonych przez LeAder Logistics usług został 
potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001, wdrożeniem SQAS 
oraz zezwoleniem AEO. Doświadczenie w zakresie logistyki kon-
traktowej i systematyczny rozwój zostały docenione przez wie-
lu znaczących klientów w Polsce i za granicą. LeAder Logistics 
oferuje magazyn wysokiego składowania klasy A, zapewniający 
możliwość składowania 10 tys. palet. Osiemnaście doków roz-
ładunkowych oraz nowoczesny program WMS pozwalają na 
sprawną obsługę dostaw. Magazyn posiada wyodrębnione strefy 
dla towarów ADR oraz dla towarów spożywczych – strefę HCCP. 
LeAder Logistics oferuje pełen zakres usług magazynowych, w tym 
m.in. konsolidację i dekonsolidację ładunków, kompletację, kon-
fekcjonowanie, cross-docking, oznakowanie czy przygotowanie 
towaru do dystrybucji. Dogodna lokalizacja, blisko autostrady A4 
i A8/S8, w parku logistycznym Prologis Wrocław III, pozwala na 
szybki i łatwy dostęp do kierunków docelowych. Jako operator 
logistyczny LeAder Logistics zapewnia realizację pełnego łańcucha 

dostaw. Organizuje transporty drogowe, lotnicze i morskie, jak 
również świadczy serwis kolejowy z i do Chin, zarówno w za-
kresie przesyłek drobnicowych jak i pełnokontenerowych. LeAder 
Logistics realizuje kompleksowe projekty logistyczne. Współpraca 
z rozwiniętą siecią dystrybutorów i przewoźników oraz zespół 
doświadczonych pracowników – to gwarancja szybkiej oraz sku-
tecznej obsługi zleceń. LeAder Logistics dostosowuje się do indywi
dualnych potrzeb i stawia na nowoczesne rozwiązania. Oferta 
firmy obejmuje zarówno przewóz ładunków drobnicowych, pale
towych, częściowych oraz transport całopojazdowy, jak i prze-
wozy ładunków dłużycowych czy ponadgabarytowych. Operator 
zapewnia dostawy just-in-time oraz przewozy multimodalne.  
Dba o obsługę celną, organizuje odprawy w kraju i zagranicą. 
Należąc do międzynarodowej sieci spedytorów Lognet Global 
Network, posiada profesjonalnych partnerów na całym świecie. 
Jest również członkiem sieci paletowej PALL-ex, gwarantującej 
obsługę w zakresie drobnicowego transportu krajowego. Dyspo
nuje również miejscem uznanym do przeprowadzania uprosz-
czonej odprawy celnej. LeAder Logistics współpracuje wyłącznie 
ze stałymi, rzetelnymi i rozpoznawalnymi przewoźnikami. Firma 
podpisuje z nimi długoterminowe umowy, co staje się gwarancją 
sprawnych dostaw na czas. LeAder Logistics swoją ofertę kieruje 
do szerokiego grona przedsiębiorców zainteresowanych cało-
ściową realizacją łańcucha dostaw i konkurencyjną ceną, przy 
zachowaniu wysokich standardów proponowanych usług.

 

LEx-trans – lextrans.com – to reprezentująca sektor MŚP firma 
spedycyjna założona w 2004 r. przez Urszulę Misiejuk w Białym-
stoku. Lokalizacja w pobliżu wschodniej granicy kraju przyczy-
niła się do wypracowania specjalizacji w obsłudze dostaw na 
terenie Euroazji. Organizacja transportu towarów na tak rozle-
głym terytorium wymaga oprócz wiedzy i doświadczenia, przede 
wszystkim zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, wprowadze-
nia określonych procedur pracy a także zbudowania związków 
z zagranicznymi partnerami oraz wypracowania relacji na grani
cach państw. Specyfiką prowadzenia działalności w tym regionie 
jest zapewnienie bezpieczeństwa ładunków. Nie jest rzeczą przy
padku, lecz świadomie realizowanej strategii działania Lex-trAns 
urszuLA misiejuk, że na ponad 20 tysięcy zrealizowanych trans-
portów firma nie odnotowała żadnego przypadku zniszczenia 
bądź kradzieży ładunku. Dzięki wdrożeniu procedur kontrolnych, 
zawsze jest wiadomo, gdzie się znajdują przewożone ładunki. 
Współpraca ze sprawdzonymi przewoźnikami gwarantuje bez-
pieczeństwo transportów oraz terminowość dostaw. O przewa-
dze konkurencyjnej firmy Lex-trAns decyduje rzetelna i szybka 
informacja, błyskawiczna reakcja na zgłoszony problem, stała 
dostępność spedytorów, bieżąca informacja na temat transpor-
tu od załadunku do rozładunku. Nawet najbardziej znani klien-
ci, tacy jak toshiBA, IKEA czy tikkuriLA, mogli się przekonać się,  
że „Transport with Care”, to nie pusty slogan, lecz umiejętność 
dostarczenia towarów nawet w najdalsze zakątki Europy i Azji, 
bezpiecznie i terminowo. Firma organizuje transporty FTL (od 1 
do 24 ton), doładunki, przeładunki w trakcie transportu, a nawet 
obsługę morską oraz magazynowanie. Przewozi towary stałe, 
paletowe, sypkie, płynne, neutralne oraz ADR. Posiada również 
certyfikat weterynaryjny. Lex-trAns nie uchyla się od realizacji 
nawet najtrudniejszych i pilnych zleceń, takich jak transport linii 
technologicznej przy użyciu aż 250 środków transportu w nie-
cały miesiąc z Niemiec do Rosji czy dostawy ładunków sypkich 
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na teren działań wojennych na Ukrainie, 
co czyni markę firmy najbardziej rozpo-
znawalną. Transport with Care, czytaj: 
troska o perfekcyjną organizację każdego 
zleconego transportu, to świadomie 
kształtowany etos pracy zgodny z naturą 
załogi firmy Lex-trAns, prawie całkowicie 
zdominowanej przez kobiety.

Link – www.linktransport.eu – to wiodący 
dostawca nowoczesnych rozwiązań i usług 
w branży TSL. Link internAtionAL trAnsPort 
specjalizuje się w transporcie drogowym 
oraz spedycji na terenie całej Europy, głów-
ne kierunki to: Wielka Brytania, Niemcy, 
Belgia, Holandia, Francja oraz Polska. Trzy-
dziestoletnie doświadczenie rynkowe w 
optymalizacji procesów transportowolo-
gistycznych, zespół ponad 1300 specjali-
stów oraz liczne inwestycje w nowoczesną 
flotę, technologie i systemy IT pozwalają 
firmie Link dostarczać usługi najwyższej 
jakości. Link oferuje głównie transport ła-
dunków całopojazdowych (FTL) uzupełnio-
ny o transport ładunków częściowych (LTL). 
Transporty realizowane są również w trybie 
just-in-time. Flota własna firmy Link obej-
muje ponad 1600 jednostek transporto-
wych, w tym ponad 650 nowoczesnych 
ciągników siodłowych (średni wiek to nie-
całe 1,5 roku, norma emisji spalin EURO 6) 
oraz ponad 950 naczep typu MEGA i MEGA 
BDE. Flota wspierana jest dodatkowo przez 
zasoby podwykonawców. Link oferuje pro-
fesjonalną obsługę, bezpieczeństwo, ter-
minowość, elastyczne rozwiązania oraz 
wysoką jakość świadczonych usług. Firma 
posiada liczne pozwolenia, licencje oraz 
certyfikaty według normy PNEN ISO 9001, 
ISO14000, OHSAS18001 i SQAS. Cały  
proces transportu w firmie odbywa się  
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
informatycznych. Elastyczność systemu  
dostaw zapewnia rozmieszczenie baz 
transportowych w strategicznych pod 
względem komunikacji z krajami Europy 
miejscach. Link posiada wieloletnie doświad
czenie w obsłudze dużych, międzynaro
dowych klientów z takich sektorów jak:  
Automotive, AGD, surowce i komponenty, 
chemia przemysłowa, FMCG oraz materiały 
budowlane. Od lipca 2017 r. właścicielem 
spółki Link jest koncern waberer’S internatiOnal 
nyrt., lider na europejskim rynku przewo-
zów całopojazdowych (FTL), obsługujący 
szeroką gamę klientów w segmencie  
międzynarodowym w 28 krajach europej-
skich w różnych sektorach, posiadający 
imponującą flotę kilku tysięcy samochodów 
ciężarowych.

MostVa – www.mostva.com.pl –istnieje 
na polskim rynku od ponad 20 lat. Zatrud
nia ponad 400 pracowników, prowadząc 
swoją działalność na północy kraju –  
w Gdyni, w centrum – we Mszczonowie 
pod Warszawą oraz od niedawna na po-
łudniu – w Bytomiu. Jest jedną z czoło-
wych firm logistycznych w swojej branży, 
obsłużyła i przewiozła w ubiegłym roku 
ponad 235 tys. samochodów. Firma ofe-
ruje usługi najwyższej jakości w zakresie 
dostawy rozwiązań transportowych na 
każdym etapie łańcucha dostaw. Świadczy 
usługi dla klientów z branży motoryzacyjnej. 
mostvA dba o rozwój odpowiedzialnego 
biznesu, angażując się na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego oraz poprawy bez
pieczeństwa na drogach. Firma wspiera 
również działania na rzecz lokalnej społecz
ności. Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 
i 14004:2015 oraz AEO – upoważnionego 
przedsiębiorcy, który jest wiarygodny  
w całej Wspólnocie Europejskiej w zakresie 
operacji celnych. Firma jest członkiem ECG 
the AssociAtion oF euroPeAn vehicLe Logistics.

Maszoński Logistic – www.maszonski.pl 
– od 1996 roku oferuje kompleksowe roz-
wiązania transportowologistyczne na 
terenie Unii Europejskiej. Firma jako specja
lista w zakresie przewozów objętościo-
wych realizuje usługi z użyciem nowocze-
snych zestawów samochodowych typu 
Jumbo (120 m3) oraz wymiennych kontene
rów BDF, dysponując własną flotą ponad 
450 pojazdów, spełniających normy Euro 6. 
Firma eksploatuje nowe pojazdy oraz zabu
dowy, gdyż tylko taki tabor może gwa-
rantować zachowanie najwyższych stan-
dardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu, 
sprawności technicznej i jakości świadczo-
nych usług przewozowych, eliminując 
nieoczekiwane przestoje. MaSzOńSKi lOGiStic 
posiada wieloletnie doświadczenie w ob-
słudze znaczących europejskich producen-
tów z takich sektorów jak: Automotive, 
elektronika, opakowania czy AGD. Firma, 
której przyświeca hasło „Your Jumbo Logi-
stic” posiada również centrum operacyjne 
w Niemczech. W ramach strategii Społecz-
nej Odpowiedzialności Biznesu firma dzia-
ła aktywnie na rzecz etyki w biznesie, 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, lokal-
nych społeczności oraz ochrony środowiska. 
Sukces MaSzOńSKi lOGiStic w dużej mierze 
zależy od kompetencji jej pracowników, 

dlatego firma dąży do pozyskania, utrzy-
mania i doskonalenia kompetencji odpo-
wiednich ludzi, oraz dba o ich potrzeby, 
równocześnie zwiększając motywację i za
angażowanie pracowników. Charyzma-
tyczny styl zarządzania firmą MaSzOńSKi 
Logistic ma bezpośredni wpływ jej wizeru
nek. Spółka dba o jakość oferowanych 
usług oraz środowisko naturalne, co po-
twierdzają posiadane przez firmę certyfi-
katy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 oraz 
ISO 50001. Efektywną działalność spółki 
potwierdzają zdobyte wyróżnienia i na-
grody, pokazując, że firma nie tyle naśladu
je, co tworzy i wyznacza najlepsze stan-
dardy w branży.

 

oMEga PiLzno itis goDawski & go-
Dawski – www.omegapilzno.com.pl – to 
jedna z wiodących na polskim rynku firm 
z sektora TSL, od wielu lat plasująca się 
w ścisłej czołówce branżowych rankingów. 
Zarządzanie poprzez wartości i realizowa-
nie strategii w oparciu o jasno wytyczone 
cele gwarantuje stały rozwój i umacnianie 
pozycji rynkowej. 26letnie doświadczenie 
w branży TSL, wspierane implementacją 
nowoczesnych narzędzi technologicznych, 
pozwala na stosowanie optymalnych, kom
pleksowych rozwiązań i efektywną ob słu
gę klientów. omegA PiLzno posiada własną 
flotę liczącą 700 pojazdów ciężarowych  
a także 5 magazynów logistycznych klasy A 
o łącznej powierzchni blisko 120 tys. m2, 
zatrudnia ponad 1000 pracowników. Do 
grupy omegA PiLzno należą również autory
zowane serwisy samochodów ciężarowych 
MAN i voLvo, stacje benzynowe i diagno-
styczne oraz spółka STC – autoryzowany 
dealer i serwis marki IVECO. Grupa posiada 
swoje oddziały w Pilźnie, Rzeszowie, War-
szawie, Krakowie, Katowicach i Gdyni.

PanaLPina PoLska – www.panalpina.com 
– na polskim rynku działa od stycznia 2006 r. 
Obecnie zespół tworzy blisko 300 osób 
zatrudnionych w oddziałach w Gdyni, Krako
wie, Warszawie, Poznaniu oraz we Wro-
cławiu, gdzie znajduje się główna siedziba 
firmy. Warszawa i Wrocław to także miejsca, 
w których PAnALPinA prowadzi projekty logi
styczne na magazynach o powierzchni 
odpowiednio 10 i 17 tys. m2. Pomimo 
stosunkowo niedługiej obecności w Polsce 
firma zdobyła wysoką pozycję rynkową. 
Strategia PAnALPinA PoLskA oprócz rozwijania 
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dotychczasowej działalności w zakresie spedycji lotniczej i morskiej 
zakłada ekspansję w kierunku logistyki, dystrybucji, rozwiązań 
drogowych do krajów wschodniej Europy i kolejowych z Dalekie-
go Wschodu, w tym własnych serwisów kolejowych LCL z Chin. 
Dział Energy Solutions świadczy specjalistyczne usługi dla ładunków 
ponadgabarytowych i szczególnie ciężkich, oraz usługi spedycyjne 
w sektorze wydobycia oraz eksploracji kopalnianych złóż lądowych 
i podmorskich, w szczególności ropy i gazu. PAnALPinA PoLskA po-
siada certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. W 2013 r. 
firma uzyskała dodatkowo certyfikację TAPAA i status Regulated 
Agent, a ponadto spełniając standardy bezpieczeństwa żywności 
HACCP oraz Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP), podejmuje 
wyzwania związane ze spedycją produktów farmaceutycznych oraz 
kompleksową obsługą logistyczną dla produktów żywnościowych 
i szybko psujących się. W tym celu powstał dedykowany dział 
zajmujący się obsługą transportów w temperaturze kontrolowanej. 
Poprzez swoje działania firma wpisuje się w oczekiwania firm  
z najbardziej wymagających branż, oferując pełen zakres usług 
logistycznych. PAnALPinA globalnie to sieć 500 oddziałów w ponad 
75 krajach zatrudniająca ponad 15 tys. osób. W kolejnych 90 kra-
jach grupa współpracuje z wyselekcjonowanymi partnerami. PA-
nALPinA jest jednym z największych na świecie dostawców usług 
spedycyjnych i logistycznych, specjalizującym się w organizacji 
międzykontynentalnego frachtu lotniczego i morskiego, oraz  
w rozwiązaniach związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. 
Dzięki doskonałej znajomości branży oraz najnowocześniejszym 
systemom IT, firma zapewnia globalnie zintegrowane rozwiązania 
spedycyjne door-to-door dostosowane indywidualnie do potrzeb 
klientów. Oferta obejmuje specjalnie zaprojektowane i zaawanso-
wane rozwiązania, takie jak: chartery, usługę Courier on Board, 
oraz transport morskolotniczy i kolejowolotniczy. PAnALPinA  
wykazuje szczególne kompetencje dotyczące przemysłu moto
ryzacyjnego, branży zaawansowanych technologii, telekomunikacji, 
branży odzieżowej, medycznej, farmaceutycznej, a także w bran-
ży związanej z transportem świeżych produktów spożywczych. 
PAnALPinA jest pierwszą firmą z branży logistycznej na świecie, która 
wprowadziła globalny program środowiskowy i bezpieczeństwa 
pracy, a jego standardy potwierdza certyfikat ISO 14001:2004 oraz 
OHSAS 18001 we wszystkich lokalizacjach na świecie.

 
 

RabEn Logistics PoLska – www.rabengroup.com –oferuje usłu-
gi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej oraz komplek-
sowej obsługi logistycznej, a także frachtu morskiego i lotniczego. 
W Polsce firma rABen istnieje już ponad 25 lat (początek działal-
ności to 1991 r.). Zdobyte w tym czasie doświadczenie i pozycja 
na rynku gwarantują świadczenie najwyższej jakości komplekso-
wych usług logistycznych. Funkcjonująca tu od wielu lat stabilna 
sieć oddziałów ułatwia szybkie i bezpieczne przemieszczanie prze-
syłek. Firma posiada w Polsce 35 lokalizacji. W Europie grupa  
rABen działa już ponad 85 lat (od 1931 r.) dysponując własnymi 
oddziałami zlokalizowanymi nie tylko na terenie Polski, ale również 
w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, Rumunii oraz na Litwie, 
Łotwie, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech. Firma rABen 
Logistics PoLskA zatrudnia ok. 3700 pracowników, dysponuje zróżni
cowanymi magazynami o powierzchni około 500 tys. m2 i ma do 
swojej dyspozycji ponad 3000 nowoczesnych środków transportu. 
rABen zajmuje się obsługą wielu grup produktowych, min. artyku-
łów spożywczych (wymagających kontrolowanej temperatury), 

FMCG, kosmetyków, artykułów przemysłowych, artykułów  
chemicznych, produktów niebezpiecznych. rABen Logistics PoLskA 
posiada certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 22000 
(spełniający także normę HACCP) oraz OHSAS 18001.

rHEnus Logistics – www.rhenus.com – reprezentuje grupę rhenus, 
dostawcę kompleksowych usług logistycznych o globalnym zasięgu 
i obrocie rocznym na poziomie 4,8 mld EUR. Grupa rhenus posiada 
ponad 610 lokalizacji na całym świecie i zatrudnia ponad 29 tys. 
pracowników zarządzając złożonymi łańcuchami dostaw oraz za-
pewniając bogactwo usług logistycznych. Od ponad 100 lat wspól-
nie z klientami buduje ich przewagę konkurencyjną, oferując 
szeroką wiedzę logistyczną oraz innowacyjne usługi. Grupa rhenus 
jest obecna na polskim rynku od 1995 r. rhenus świadczy usługi 
z zakresu logistyki magazynowej, logistyki frachtowej, usług por-
towych, transportu morskiego, intermodalnego oraz lotniczego. 
W portfolio usług znajdują się także usługi z zakresu logistyki 
high-tech, digitalizacji i archiwizacji dokumentów. Firma ma wielo
letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi, 
zaawansowane rozwiązania w zakresie IT oraz infrastruktury,  
a także możliwość optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw. 
Stabilność finansowa, wysokie standardy jakości świadczonych 
usług oraz wewnętrzne procedury korporacyjne sprawiają, że rhenus 
jest wiarygodnym partnerem biznesowym.

spEdiMEx – www.spedimex.pl – jest wiodącym polskim operato-
rem logistycznym. Już od ponad 20 lat pomaga optymalizować 
koszty logistyki małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Ofe-
ruje sprawdzone rozwiązania magazynowe i dystrybucyjne. Spe-
cjalizacja firmy to obsługa sieci detalicznych, branży tekstylnej, 
sportowej, artykułów dziecięcych, dom i ogród, e-commerce oraz 
FMCG. sPedimex projektuje i wdraża kompleksowe projekty maga-
zynowodystrybucyjne. Firma dysponuje siecią terminali przeła-
dunkowych zlokalizowanych w strategicznych regionach Polski. 
W oparciu o transport drogowy oferuje optymalny kosztowo 
serwis dystrybucyjny na terenie kraju i Europy, w tym pełną ob-
sługę transportów drobnicowych i całopojazdowych. Ponadto 
sPedimex zarządza ponad 120 tys. m² powierzchni magazynowej. 
Oprócz standardowych usług składowania firma oferuje wszystkie 
czynności towarzyszące logistyce, takie jak: pakowanie i sortowa-
nie towarów, etykietowanie, foliowanie, składanie zestawów, 
obsługę zwrotów czy kontrolę jakości. sPedimex konsekwentnie 
realizuje politykę rozwoju firmy opartą na wysokiej jakości usług, 
budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z klientami, oraz do-
skonaleniu procesów operacyjnych.

tsLogistic – www.tslogistic.com.pl – to prężnie rozwijająca się 
firma, która wkroczyła na rynek w 2010 r. Dzięki indywidualnemu 
podejściu do współpracy z klientami wykształciła się ambitna 
ponad dziewięćdziesięcioosobowa załoga, pracująca w dziewięciu 
oddziałach na terenie kraju. Chcąc potwierdzić słuszność filozofii 
organizacji pracy, tsLogistic poddała się ocenie jednostki certyfi-
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kującej TÜV rheinLAnd, otrzymując certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 
potwierdzany kolejnymi audytami kontro-
lnymi. Dzięki ścisłej współpracy z najwięk-
szymi na świecie organizacjami zrzeszają-
cymi firmy logistyczne IATA i WCA firma 
oferuje usługi globalnie. Specjalizuje się  
w nieszablonowej i elastycznej obsłudze 
klientów w zakresie organizacji przewozów 
samochodowych zarówno całopojazdo-
wych, jak i drobnicowych, organizacji 
transportów lotniczych, kolejowych i mor-
skich, oraz usługi agencji celnej. W latach 
2014–2016 tsLogistic została nagrodzona 
Gazelami Biznesu, zajmując czołowe miej-
sca pośród firm branży TSL. Wielokrotnie 
została wyróżniona Certyfikatem Wiary-
godności Biznesowej przyznawany przez 
Bisnode. Uhonorowaniem dotychczasowej 
działalności firmy było też zaproszenie do 
grona członków Business Center Club  
w Warszawie. Wyznacznikiem pozytywnej 
oceny jakości usług było przyznanie wy-
różnienia w programie badawczym Opera-
tor Logistyczny Roku 2016 za wyróżniają ce 
wykonanie założonych norm usług logi
stycznych. W 2018 r. nagrodzona w ran
kingu miesięcznika Forbes zdobywając 
Diament Forbesa.

 
 

VgL group – www.vglgroup.com –  
to czołowy polski operator logistyczny  
z 18letnim doświadczeniem rynkowym. 
Oferuje pełen portfel usług z zakresu trans-
portu, spedycji, logistyki i zarządzania łań-
cuchem dostaw. Na co dzień odpowiada za 
obsługę logistyczną takich marek, jak: PePco 
PoLAnd, LPP, home & you, esotiq & henderson, 
gruPA toPex, cAstorAmA, smyk i wiele innych. 
Grupa powstała w wyniku fuzji vector  
gLoBAL Logistics i Ocean wOrld lineS POland  
w 2012 r. Połączenie spółek z tak dużym 
doświadczeniem w różnych obszarach logi
styki – ekspertów w swojej dziedzinie, dało 
początek firmie bardziej wszechstronnej,  
z kompleksową ofertą i ambitnymi planami 
rozwoju. VGL grouP działa jako holding sku-
piający jednostki operacyjne w ramach czte-
rech dywizji: VGL sEa air raiL, VGL suppLy 
cHain, VgL road oraz VGL distribution  
sErVicEs. Zatrudnia blisko 500 pracowników 
w 19 oddziałach w Polsce i za granicą.  
Obsługuje ponad 55 tys. TEU i 90 tys. zleceń 
drogowych rocznie, generując obroty na 
poziomie 550 mln zł. Jako pierwsi w Polsce 
uruchomili aż trzy w pełni licencjonowane 
biura na terenie Chin. Patrzymy dalej,  
widzimy więcej, dostarczamy pewniej –  

oficjalna misja jasno określa cele VGL grouP, 
jednak to rosnąca liczba zadowolonych 
klientów jest najlepszą miarą sukcesu.

 
 
 

ViVE transport – www.vivetransport.pl 
– to jedno z największych na polskim rynku 
prywatnych przedsiębiorstw transportowo-
spedycyjnych, specjalizujące się w przewo-
zach wysokokubaturowych nadwoziami 
wymiennymi. Do klientów firmy należą 
wiodące polskie i zagraniczne przedsiębior-
stwa z branży Automotive, opakowań, AGD, 
meblarskiej, materiałów izolacyjnych i prze-
twórstwa drzewnego. VIVE trAnsPort dys-
ponuje 80 zestawami przestrzennymi oraz 
700 nadwoziami wymiennymi typu BDF. 
Posiadana przez firmę flota składa się  
z pojazdów marki DAF, nie starszych niż trzy

letnie. Wszystkie pojazdy i nadwozia wy-
mienne monitorowane są w systemie GPS 
Transics zintegrowanym z systemem ERP 
Speed i prowadzone w załogach dwuoso-
bowych. Głównymi kierunkami działalności 
przewozowej spółki są: Niemcy, Szwajcaria, 
Dania, Holandia, Belgia, Francja, Włochy  
i Czechy. VIVE trAnsPort jest częścią grupy 
VIVE, stanowionej przez osiem powiąza-
nych ze sobą spółek, z których główna – 
VIVE textiLe recycLing, została założona  
w 1992 r. i od wielu lat jest liderem w bran-
ży recyclingu tekstyliów. W skład grupy 
wchodzą ponadto: VIVE Management, VIVE 
ProFit center, VIVE ProPerties, VIVE Biznes, 
VIVE innovAtion, VIVE Logistic services. Grupa 
VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe 
wykorzystanie odzieży używanej, segrego-
wanej każdego dnia w liczbie setek ton. 
Nieustannie rozwija działalność w kolejnych 
obszarach, takich jak transport i logistyka, 
optymalizacja kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa czy innowacyjne metody 
recyklingu. Jako przedsiębiorca odpowie-
dzialny społecznie, VIVE Group wspiera 
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działalność Klubu Sportowego VIVE Kielce 
oraz Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

xpo Logistics, inc. (nysE: xpo) 
należy do pierwszej dziesiątki globalnych 
dostawców usług transportowych i logi-
stycznych. Działalność firmy opiera się na 
wysoce zintegrowanej sieci ludzi, techno-
logii oraz aktywów fizycznych w 31 krajach 
w Europie, Ameryce Północnej i Azji. XPO 
zatrudnia ponad 90 tys. pracowników  
w 1435 lokalizacjach, zarządza łączną po-
wierzchnią magazynową 14 mln m2. Siedzi
ba firmy znajduje się w Greenwich, Connec
ticut, USA. Firma posiada dwa profile 
działalności: transport drogowy, morski  
i lotniczy, oraz logistykę kontraktową.  
W zakresie usług logistycznych XPO suPPLy 
chAin oferuje pełen wachlarz dedykowa-
nych, szytych na miarę rozwiązań oraz 
usług z wartością dodaną, zarówno dla 
dużych grup, jak również małych i średnich 
przedsiębiorstw. Kompleksowe usługi z za
kresu logistyki e-commerce, zarządzania 
zwrotami, magazynowania, copackingu, 
oraz dystrybucji i transportu realizowane 
są zawsze aby osiągnąć nadrzędny cel – 
poprawę wydajności łańcucha dostaw. XPO 
dysponuje największą flotą samochodów 
ciężarowych w Europie, przestrzegającą 
najbardziej wymagających norm środowi-
skowych. Najwyższą, światową jakość ob-
sługi zapewnia za pośrednictwem wysoko 
wyspecjalizowanych technologii informa-
tycznych oraz inwestycji w automatykę. 
Ogólnoświatowy zespół, liczący ok. 1600 
informatyków, projektuje i wdraża dedyko
wane rozwiązania dopasowane do konkret-
nych sektorów, z uwzględnieniem wielo-
rakich zmiennych, np. sezonowości czy 
różnorodności gabarytów produktów. xPo 
Logistics współpracuje z firmami w zakresie 
analizy ich całego łańcucha dostaw, od 
punktu początkowego aż po klientów koń-
cowych, szukając możliwości innowacji 
oraz doskonalenia.

XPo tRansPoRt soLutions PoLska – 
pl.xpo.com – należąca do grupy xPo Logi-
stics istnieje na polskim rynku od 1990 r. 
Zatrudnia 420 pracowników, prowadząc 
swoją działalność w Zielonej Górze, Pozna-
niu, Sosnowcu i Warszawie. Jest jednym  
z liderów w drogowym przewozie towarów 
zarządzając flotą 370 środków transportu. 
Oferuje usługi najwyższej jakości w zakresie 
dostawy rozwiązań transportu całopojazdo
wego międzynarodowego i krajowego, 
transportu intermodalnego, morskiego i lot
niczego. Firma świadczy usługi dla szero-

kiego portfolio klientów z branż: motoryza
cyjnej, Retail, FMCG, budowlanej, paliwowej 
a także e-commerce. Specjalizuje się  
w obsłudze dużych i nieregularnych wolu-
menów. Głównymi obszarami działaności 
transportowej są Polska, Francja, Wielka 
Brytania, Niemcy i Hiszpania. Oprócz działal
ności biznesowej firma angażuje się w roz
wój społecznie odpowiedzialnego biznesu, 
co odnajduje swoje odzwierciedlenie w za
angażowaniu w zmniejszanie emisji CO2  
i zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, 
oraz działaniach na rzecz społeczności  
lokalnej.
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dacHsEr – www.dachser.pl – jest jednym 
z wiodących operatorów logistycznych, 
który oferuje kompleksową logistykę trans-
portu, magazynowania oraz usług dodat-
kowych na całym świecie. W Polsce dAchser 
koncentruje się na obsłudze rodzimych 
eksporterów, zapewniając codzienny trans-
port ich produktów do krajów europejskich 
dzięki stałym liniowym połączeniom utrzy-
mywanym z ośmioma oddziałami firmy 
zlokalizowanymi w głównych ośrodkach 
gospodarczych kraju. W ramach Air & Sea 
Logistics, dAchser zapewnia niezawodne 
połączenia nie tylko z Europą, ale i z całym 
światem. Firma posiada własne struktury 
44 państwach, w sumie 396 lokalizacji  
na wszystkich kontynentach, w których 
zatrudnia blisko 29,1 tys. pracowników  
i obsłu guje rocznie około 82 mln przesyłek 
o łącznej wadze blisko 40 mln ton.

 

MiELczaREk – mielczarek.pl – to dynamicz-
nie rozwijające się przedsiębiorstwo, które 
działa w sektorze transportowym od 1986 r. 
Dzięki śmiałym decyzjom i konsekwencji  
w działaniu FirMa tranSPOrtOwO-SPedycyjnO-
-HandlOwa andrzej MielczareK liczy się na 
rynku międzynarodowym, specjalizując się 
w dostawach do Francji, Hiszpanii i Portu-
galii. Zdobyte doświadczenie pozwala  

zachować ważną z punktu widzenia efek-
tywności gospodarowania równowagę  
w liczbie załadunków w eksporcie i impor-
cie do Polski, a także równowagę pomiędzy 
obsługą największych polskich eksporterów 
a obsługą klientów zza granicy. FTSH mieL-
czArek utrzymuje pełną kontrolę nad realiza
cją dostaw, wykonując je wyłącznie własną 
flotą, co daje doskonały wgląd w realizację 
zleceń. Do zachowania wysokiego poziomu 
obsługi przyczynia się też zatrudnianie 
wszystkich kierowców na podstawie umo-
wy o pracę. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
spełnia najwyższe obowiązujące standardy. 
Firma zatrudnia wyłącznie Polaków, sta
wiając na ich rozwój i karierę. Efektywne 
metody komunikacji wewnątrzzakładowej 
mają podnosić zarówno zadowolenie  
z pracy ponad 700 pracowników, jak i efek-
tywność pracy. W FTSH mieLczArek przyjmu-
je się, że wysoka jakość obsługi klientów 
bezpośrednio łączy się z komfortem pracy 
kierowców prowadzących nowocześnie wy-
posażone pojazdy, maksymalnie dwuletnie 
ciągniki siodłowe wyposażone w elektroni-
kę, telematykę oraz systemy informatyczne. 
Tabor liczy ponad 500 ciągników, wszystkie 
spełniają normę emisji spalin Euro 6, oraz 
naczepy kurtynowe z certyfikatem bezpie-
czeństwa EN 12642 XL.

rHEnus Logistics – www.rhenus.com – 
reprezentuje grupę rhenus, dostawcę kom-
pleksowych usług logistycznych o global-
nym zasięgu i obrocie rocznym na poziomie 
4,8 mld EUR. Grupa rhenus posiada ponad 
610 lokalizacji na całym świecie i zatrudnia 
ponad 29 tys. pracowników zarządzając 
złożonymi łańcuchami dostaw oraz zapew-
niając bogactwo usług logistycznych. Od 
ponad 100 lat wspólnie z klientami buduje 
ich przewagę konkurencyjną, oferując sze-
roką wiedzę logistyczną oraz innowacyjne 
usługi. Grupa rhenus jest obecna na polskim 
rynku od 1995 r. rhenus świadczy usługi  
z za kresu logistyki magazynowej, logistyki 
frachtowej, usług portowych, transportu 
morskiego, intermodalnego oraz lotniczego. 
W portfolio usług znajdują się także usługi 
z zakresu logistyki high-tech, digitalizacji  
i archiwizacji dokumentów. Firma ma wielo
letnie doświadczenie w zarządzaniu proce-
sami logistycznymi, zaawansowane rozwią-
zania w zakresie IT oraz infrastruktury,  
a także możliwość optymalizacji kosztów  
w całym łańcuchu dostaw. Stabilność finan-
sowa, wysokie standardy jakości świadczo-
nych usług oraz wewnętrzne procedury 
korporacyjne sprawiają, że rhenus jest wia-
rygodnym partnerem biznesowym.
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> WIOSNA 
(marzec–kwiecień)

> JESIEŃ 
(październik–listopad)

Przewoźniku, spedytorze weź udział w Spotkaniach Transporto-
wych - cyklu BEZPŁATNYCH konferencji szkoleniowych i spotkań 
biznesowych dla branży transportowej.

Spotkania Transportowe organizujemy od ponad 7 lat w dwóch 
turach i ośmiu lokalizacjach (widoczne obok).

Udział bezpłatny (wraz z lunchem) po wcześniejszej rejestracji 
na stronie www.spotkania.tsl-biznes.pl

Dodatkowe informacje:  
KMG Media Sp. z o.o. Redakcja TSL Biznes i Truck & Van
spotkania@tsl-biznes.pl  tel. 22 213 88 28

Dołącz do grona tych, którzy wiedzą więcej.

BEZPŁATNA e-PRENUMERATA 
DLA TWOJEJ FIRMY

Czytaj branżowe miesięczniki oraz portale TSL Biznes 
i Truck & Van – całkowicie BEZPŁATNIE
Dołącz do grona BEZPŁATNYCH prenumeratorów. 
Jak? To łatwe.

Po prostu wyślij swój e-mail na adres prenumerata@kmg-media.pl
a od tej pory będziesz otrzymywał od nas comiesięczny newsletter 
z linkiem do pobrania najnowszej, pełnej wersji naszych miesięczników 
w wygodnym formacie PDF. 

Odczytasz go na komputerze, tablecie czy smartfonie.

Wolisz tradycyjne wydanie papierowe? 
Zamów prenumeratę z 50% rabatem na www.tsl-biznes.pl/prenumerata 
(w polu UWAGI wpisz hasło: RabatTSL)

Żadnych ukrytych kosztów, gwiazdek i haczyków: 
e-prenumerata jest i będzie w pełni bezpłatna. 
W dowolnym momencie można się do niej dopisać lub z niej zrezygnować.

Truck
www.truck-van.pl Van&

KONFERENCJA MERYTORYCZNA:
Specjaliści i eksperci branżowi wskazują 
rozwiązania bieżących oraz potencjalnych 
problemów branży transportowej. 
Nie wdajemy się w jałowe narzekanie i zbędne 
politykowanie, lecz udzielamy konkretnych 
wskazówek i porad.

STREFA EKSPERCKA I BIZNESOWA:
Uzupełnieniem części merytorycznej jest 
obszerna strefa ekspercka i biznesowa, 
w której do dyspozycji uczestników pozostają 
eksperci prawni oraz dostawcy produktów 
i usług, prezentujący rozwiązania wspierające 
bezpieczniejsze i efektywniejsze prowadzenie 
działalności transportowej.

STREFA ZAŁADOWCÓW:
Spotkasz tu przedstawicieli firm 
produkcyjnych, dystrybucyjnych i spedycyjnych 
oraz operatorów logistycznych, którzy 
poszukują przewoźników do nawiązania 
współpracy.

WARSZAWA  |  POZNAŃ  |  KRAKÓW
WROCŁAW  |  GDAŃSK  |  BIAŁYSTOK 
LUBLIN  |  KATOWICE

WARSZAWA  |  KRAKÓW 
WROCŁAW  |  POZNAŃ

Liczba miejsc ograniczona

UDZIAL/  BEZPL/ ATNY

Zapraszamy na cykl bezpłatnych konferencji transportowych

Zarejestruj się bezpłatnie na  www.spotkania.tsl-biznes.pl
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Chwytaj szanse i wytyczaj drogę do rozwoju biznesu na nowych rynkach,  
w nowych regionach, segmentach biznesowych, a nawet krajach czy 
kontynentach.  Jest to możliwe dzięki naszym innowacyjnym produktom 
transportowym i inteligentnym rozwiązaniom logistycznym. W ponad 80 krajach 
na całym świecie DSV jest gotowe wesprzeć Twoją firmę w budowaniu relacji  
i spełnianiu oczekiwań Twoich klientów. 
Więcej informacji na www.dsv.com

You need it.  
We move it.

Global Transport and Logistics


